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Garb vilayetlerini 

Bulqaristan niçin 
gizlice silô.lılanıgor? 

'(
11 

• dolaşmak üzere 
tıan dıplomatları, Balkan andlaşma- şehrimizden ayrıldı 

Italqa, 
atılmalJı duşunmılJor 

"Italya nazik bir vaziyet kartısında; 
Habeşistan Hiç de iyi bir komşu değil .. ,, sının bir defa daha meydana çıkan 

ehemmiyetini işaret ediyorlar Ankara, 16 ( A. A.)-
y, Reisicümhur Atatürk Bugüne kadar · ltal9anlar tarafından Habeı 

topraklarına karıı bir gürügüş gapılmaaı ~"an umumi erkanıharb ·reisi " Salhe inanıyoruz· Garb vilayetlerinden 
Takat emniget tedbirler.ini de alıgoruz,, diyor dolaşarak Ankaraga 

11 ~ünkü gazetemizde Atina kay· _ d.Önmek üzere bu ak-
b~ larınd_an gelmiı ehemmiyetli • • şam lstanbu/dan hare-
s:ı haber vardı. Bu ~a~re göre ket etmiştir. 
~ .. kan antantına gınnı! olan 
'Urk· ıye, Yunanistan, Yugoslavya 
~.t Rornanya devletlerinin Bulga· 

~·~an nezdinde (Nöyi) muahede
l~rhn ihlal edilmit olmasından do 

1• )'ı Proteıtoda bulunacağı "Jdiri· 
1Yordu. 

tinlt.!i~.adan Ag~len bu habeı: üze
d e dun aalahıyettar bir makam • . 
,.'n Yaptığımız araştırma netice
b'rıde "böyle bir§ey olmadığı,,ceva 
::ı aldık. Bununla beraber Yu
th n kaynağından gelen haberlerin 
t ~İyeti meydandadır. Çünkü Yunan Harb Bakanı Kondiliı ve Umu· 
~e 1.)'ni kaynaklar Bulgarista· mi Erkanı Harbiye Reisi Katenyotia 

1't ltluahede harici hareketlerini 
~en anlatmaktadırlar: Bulga· 
\-t her ıene elli bin kiıiye u· 
l'1 talimler yaptırmaktadır. But
~ ~keri mekteplerinde her ae • 
ditlhıı yüz zabit yetittirilmekte· 
~le' ~lamı yüzü faal olarak or,,.'t:· '1uuııAhl4, daia- bini ihıiy«ı\ 

Fakat gelen haberlere göre 
Bulgaristan tarafından (Nöyi) 
muahedesinin ihlali yalnız bu nok 
taya mianhurr kalmıyor. Bulgariı
tanm bilhaısa cenup hudutları Ü• 

zerinde de tahkimat yapmak üze· 
re bulunduiu hakkında da birta-

-oı·· 
~ •mrf'ma ayrılmaktadır. (Devamı 7 ci nyıfanın 5 çi sütununda) 
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Yeni Saylavlarımız 

Bayan Fakilıe, Bayan 
Sabilıa Gökçül 

8<Uıkeair aaylavı bayan 
Sabiha Gökçül 

oıc 
•a~ı JUYucularımıza bugün yeni 
b · 1'.\' ar d 1 
~l·a. F •rn.ız an ı anbul saylavı 
1-..,1 k akıhe 'le Balıkeıir Say
tlı' b 'Yan Sabı.ha G"k ··ı•·· İt . o çu un ye • 
~ \'e ~11ınlerini takdim ediyo
~'>'otu ıaa tercümei hallerini yae ı: 
~ lta.n S b·h 'd0 .. a 1 a 316 da Bergama· 
I' Rıtıuıtu l 
l
'tQ ..... 1_ r. ıtanbul Kız Mual-
. -e1tl b' 
~ - kte ınde ve yükıek mual
~ -..ıe eb' .h 
1
. ~tlur 1 1 zari kıımında oku-
l~ Ilı ~!2 Yıldır lzmir Kız Mual-
d, ttUeb"nd h d 
ili~ beri d e_ oca ır. Beş yıl-

illnij e aynı mektedin müdür 
b Ya.pınaktad l oay ır. 

8o() d~ F a.kihe İstanbulludur. 
~dtt. lfk 0iınuıtur. Bir zabit Jn. 
~•EJ1 it bhıilini lstanbulda altı 
~~-..., 0C&ırıuıtaf a P&Ja ilk mek
~~l~ı ı.:!: tahamni imtihanla 
~Je bul Kız Muallim mek 

, >iihıek tahıilini İilanhu t 

lıtanbul ıaylavı bayan Fakihe 

Darüfünununda coğrafya ıubesin
de yapmı,tır. Uk vazifes: 922 de 
Kandilli Kız Liaesinde coğrafya 

hocalığı olmuıtur. 923 de Buna 
Kız Muallim mektebine tarih, coğ 
raf ya hocası olmu§, bir ıene aonra 
çla ayni mekteb·n müdür muavin
liğ'ne tayin edilmittir. Bayan Fa~ 
kihe 931 den yılma kadar Bursa 
Kız muallim mektebi tar'h, coğ-

rafya hocalığını ve bat muavinli
ğini birlikte yapmı§, bu müddet 
içinde b · r sene de ayni mektepde 
müdür vekilliğinde bulunmu§tur. 
931 ders yılında Ankara Türk 
Maarif Cemiyetinin teklifi üzeri
ne Buraada açtığı Kız Lisesine mü 
dür olmu§ ve üç buçuk sene bu 
mektebin hem müdürliiğünü hem 
de tarih ve coirafya hocalıfmı 
yapmııtır. 

CEVAB 
Alman cevabının 
metni n~şrolundu 
öyle bir cevab ki, işi 
uzatacak,$ü1üncenıede 

bırakacak! 
Cenevre, 16 (A.A.) - Ulu· 

lar arui mahafilinin Alman no -
tuı hakkındaki mütaleuı ta te
lrildedir: 

lıtenilerek aarahtten ari, elU 

itibarile natamam ve pkil itiba • 
rile iti uzatacak ve sürüncealede 
bırakacak ıurette tanzim edilmiı 
olan Alman notuı, önümu.le 
,ok müıkül ve uzun müzakereler 
p.pılmume. baia o~. 

Bu mahafil, Alman,JallJll ~ 
mit olduiu cevabın f aycLJı n 
müzakereyi mümkün kılacak .u • 
rette havadaki gerginliii - memul 
edildiii veç.hile - iule ecleceiin 
den f Üphe etmektedir. 

Evvelce Almanyanm muhte • 
mel iti uzatma tabiyeti dolayui
le emniyetsizl~k izhar etmit olan 
ıiyasi mahafil ise notanın net • 
rinden sonra itminan kespetmİf 

değildir. 
Bununla beraber, ltalyan • 

Franıız. İngiliz doıtluğunun mu· 
hafazası muvafık olan esaılı bir 
ıeniyet tqkil etmekte olduğu mü· 
tale~sında bulunulmaktadır. 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman 
iıtihbarat bürosundan: Dıı itleri 
bakanı Von Nörat, ltalya ve Bel
çika elçilerini kabul etmif, ken • 
dilerine Almanyanın Londra tek
liflc!!rine verdiği cevap hakkında 
tebligatta bulunmuıtur. 

Cevabın metni 

ltalya ile Habqiıt~ ara11nda ı~en ~n •'ltaJiHlerin ya-ferini ıö«e. 
ren harita 

( Hadi1elerin . seçtiii yerlerin alh siyah 

Roma, 16 (A.A.) - Havas: Dofu 
Afrikasma üç milis tabUTUnun söncle
ribnetine karar verilmittir. 

"Tan ga:;ere11inin Romn muhabiri, 
ltalya • Habe~~tan htidiM!ninin son 

çizsi ile ipı:_et eclilmiıtir) 

durumu hakkında, ga;;ete.rine )'nzdı· 
ğı mektupta §Öyle demektedir: 
~ ltalyuun, Habefistana ıöndennelr 

( D"flılbt 15 IJad eayfanm s GDCft 9Dtanııada 
Londra, 16 (A . .A:.) - 3 ıubat 

tarihli Fr~nz· lngaiztebliiine ı~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanyanm vermit olduğu c!va- Maliye müsteşarının KURUN' a sözleri 
bm resmi tercümeti ıudur: 

Alman hükiımeti, muhafazası 
gerek Almanyanm emniyeti ve 
gerek diğer milletlerin emniyeti 
namına lizım olan aulhü temin İ· 
çin çalıtmak isteğinde lngiliz ve 
Fransız hükiimetleri ile hemfikir-

dir. 
Alman hükUıneti, · ali.kadar 

hükumetler arasındaki dostane i
timad zihniyetini iyi bir surette 
karınlar. İngiliz ve Fransız hiikU
metlerinin tebliği bu zihniy~tl~re 
tercüman olmaktadır. Alman hü
kt1meti Lonrlra tebliğinin birinci 
kıamında b11 hsolunan mea•leyi 
derin bir tett.:Trt"!ıı ıreçirecek Ye 

. V ~rgilerin . indirilmesi 
diişiiniilmemiŞtir; çiinkü •• 
·1ürk. vatandaşının . v~rgi mülcellefigeti, 
komşu Balkan de'O/etlerir:ıin vergilerine 

göre lıiıf if lir 
Ankara, 16 (~urun) - Ka

zanç, muvazene, buhran 'fergile
riy~e sayım vergiıinin l)u yıl indi
rileceti hakkında bazı lstanbul 
ıazete'erinde çıkan haberler Ü· 

zerine kendileriyle g8rüttüfüm a 
llhiyetli zatların veridili malt
.mat tudar: 

. 1934 mali yılmm ille altı ayYc 
varidatmda ıerçi dikkate eleler 
hir fazlalık vana da bu fazlalık 
y~ni bir gelir teklinde olmaJJP. 
seçen bu altı ay içeriıinde tabak • 
kakatm tam hir surette yapılarak 



Silah imali devletleşmeli 
Bu teklifi ileri süren, 1 

SoviJel muralıhası •• 
Cenevre, 18 (A.A.) - Sillh 

imalatını ve ticaretini tanzim ko
mite.inin toplanbımda Sovyet 
murahhuı Venbof, S0'f)'et beye. 
ti murahhasasmın silah i~alatını 
ve ticaretini tanzi~ edecelr olan 
bir mukaveleye ittlrak eylemei• 
lmade oldui\lnu ancak ba,ıe bir 
mukaYelenin umumi ıilihlartn a
aaltıhnaıı mukaveleaine dahil bu.. 
bulunına11 lcap ettill Mütaleatın• 
da b\llundupnu llylemiıtir. 

Ventaof. Am•rlkan ptoj .. inl 
tahlU •dertk demlıtlr kh 

"- t>unya •illh hn.alltında 
baıhca rolü oyıuı•n hu•uıl aana· 
yie bu projede d••let aanayllne 
niıbetle birlakım ınue.-halar .. 
da bulunulmaktadır. l\lı\\aft M • 

bebini anlamak ıUçtür. Huıuıtle 
k\ uluılar kurumu kon••~ bUtUn 
dikkafni huıuıl ın·h lmalltına 

kartı alınacak tedbirlere hasret • 
mekte ve huıuıi ıilah sanayiini 
tahkik için Amerikan iyanınca 

tetirli olunan komiıyon da f ezle • 
kesin~e bu sanayiin zarar verici 
hareketlerini meydana koymakta· 
dır. Binaenaleyh Amerikan heye. 

ti ınurahhaauının " bi.aat ko • 
mitenin huıuıi ve resmi ıilih ta • 
nayii hakkında tamamile müsavi 
bir rejim teıiıi keyfiyetine lıtirak 
edecekleri Umidindeyiz. 

Diler taraftan, müıalcere edil· 
ft)ekte olan mukavele ınueleyi 
kat'ı ıurette hal defil, olaa olta 
ıuiiıtiınalleri tahdicl emektedir. 
Bu ıuliıtimallerln tamaml1le 1 • 
nüne ıetmek içlq ılllh laaalltnu 
ve ticaretini lovyet Ruırada ol • 
.lufu ıibi 111Unhuıran devi•• '-v· 
di etmek liaımdl1'. 

Görünme gen adam/ 
o w 

Bir Macar el 11kanlıaı, aarlb ıualarla, 
bir .. 1kell slrlaun • 

etirdl 
Budapefte, 16 (A.A.) - Ma • J den ve diğer hazır bulunan~an 

car ajansı -bildiriyor: heykele elle dokunmalarını rica et 
Her zaman mucid ve muhteri- mit ve bu suretle heykelin görün-

lerin zihin •e hayallerini itıal et· memesine rağmen filhakika yine 
mit elan "ıörülmiyen adam" na~ eıki yerinde durduğu müphede 
sdleai, ancak 25 yqlannda Etyen olulNlluftur. 
Birhil isminde genç bir Macar mu· Bu zatlar, gözle görülmiyen 
cidi tarafınd&11. halledifmit gibi heykeli ellerile tutaliilmitl~ir. 
görünmektedir. Şuaa maruz bulunan eller de hu 

Budaı>eıti Hirlap auetesi, u • eauada görülmemekte idi. T ecrü • 
zun bir makale neırederek,. muci· ite tamamen mu.Yaffak olduktan 
din bu gazete erkinmdan birili ö- ıonra mucicl heykeli yavq yavat 
nünde ic:ad ettiği manika ile yap- yeniden ıöale ıörülür hale getir • 
tıiı tecrübeyi bütün tafailltile an· mittir. 
)atmaktadır. Makineye kartı olan Mucid. bir çok seneler zarfın• 
tarafı ~ bir Andık içine konu- dl uzun çlqmalar neticeıinde yap 
lan mermerden bir heykel, esraren tığı icadın esaaını daha söyleme • 

giz, §ualarının teairile yavaı ya vat mektedir. Genç mucid yalanda 
görünııı.ez olmuıtur. ~kıperler huzurunda icadının yeni 

Heykelin tamamen kaybolıııatı bir tecrübesini yapmak niyetin • 
için bir kaç saniye kifayet etmek· dedir. Ve bu husus için çalıımak
tedir. Bu bir kaç. aaniyeden aonra tadır. 
tecrül:ede hazır bulunanlar aan • Eğer icad bu tecrübelerde mu· 
dık içindeki heykeli gözden kay· vaffak olur ve bütün imtihanları 
betmifler ve aandıim arka cida • geçirirse, sayılmıyacak derecede 
rını görmütlerdir. Mucid, Buda • çok tatbikat aahuı bulacaktır. 
pe§ti Hirlap gazeteıi muharririn· 

Hauptmanın anası ~alvarıyor 
Flemington, 16 (A.A..) - l mittir. Hauptınan, ayni zamanda 

HauplQl&n, alqama aa'balıa. Tren- Fiacb'in çocufu bir ciiriiın ortağı 
ton hapiaaneaine nakledilecektir. olmakıızın kaçnınaaı imkanı ol • 

Hauptmall, fakir olıDak itibari- maclıfmı ela ilift etmittir. 
le hakim Trencahrda bir istida ve- Flemington, 16 (A.A.) - Bir 
rerek mahkemenin davaya aid tiyatro direktörü, Hauptman da· 
reımi evra'km bir suretinin New • vaamı glSren jüri heyeti üyelerine, 
jeraey hükUmeti heabma 111üda • muhtelif memleketlerde üç aylık 
faa vekillerine verilmesini iate • bir turn1e çıkmak ıuretile 300 do-
mittir. lar haftalık teklif etmittir . 

Hauptman, bunlar verilmediği Jüri heyeti, bu teklifi müzakere 
takdirde davanm iatinafma de· etntek üzere to6lanmı,tır. 
vam edemiyecefini ilave etmiıtir. Daha cevab vermemişlerdir. 

Hauptmanm iki kadm gazete· Fıemington, J6 (A. A.) -
iye Li~bergin çocuğunu kaldı· Hauptman'm avu'katları, tarafın· 

ranm Flıctı olduğunu ~yledili ri- dan temyiz mahkemesi masrafı İ· 
vayet ediliyor. Hauptman, Linci • çin çılan umumf ianenin ilk gii • 
bergin çocufunun k&çırılmuı cür- nünde 70 dolar toplanmıftır. 
münü ilk defa olarak Fiache atfet· liauptman, Almanyadiki anneain· 

Tayyare cemiyetinin 
onuncu yıl dönümü 

münasebetile 
Ankara, 16 (A.A.) - Tana· 

r~ cemiyetinin tetekkülünün o • 
nuncu yıldönümü münasebetile 
Sovyetler • Osso A vyahim • reis · 
liğinden Türk Tayyare cemiyeti· 
ne gelen tebrik telgrafı ile tay • 
yare cemiyeti reiıi bay Fuadın 
verdiği kartılık qağıdadır: 

Ankara, Türk Tayyare Cemi. 
yetine; 

Tayyare Cemiyetinin onuncu 
yıldönümü münaaebetile samimi 
selamlarımı ve cemiyetin aemere
dar faaliyeti ve dost Türkiye 
cümhuriyeti tayyarciliğinin mu • 
vaffakiyeti için halisane temen • 
nilerimi lütfen kabul buyurunuz. 

Sovyetler Ouoavyahim 
reiıi Aydeman 

Bay Aydeman, Ouoavyahim 
Başkanı Moskova 

Türk Tayyare Cemiyetinin o. 
nuncu yılını bitirmesi münasebe • 
tile aöndennek IUtfunda bulun • 
dujunua tebrik telırafnia yürek
ten te,ekkür eder, doıt milletin 
yükselmesi ve cihana ün aalan 
SoTYet havac:ıhimm kunetlen • 
mai yoluna candan dilelerimle 
derin anılanmı •unarıuı· 

Flinden ile hükumetine 
itiınad edildi 

Parjs~ 16 (A.A.) - lısizlik 
hakmdaki müzakerelere nihayet 
veren uzun izahatından bay Flan
den. meclisin hük\imete itimad et
meaini taleb etmit ve hükWnetin 
umumi siya.setinin buhranı ve 
herteyden evvel iııizlik meselsini 
halletmeye matuf olduğunu aöy -
lemittir. Bu netic!Je vasıl olmak 
için hüku.met hiçbir maniaya te • 
sadüf etmeluizin icraatta bulun
malı ve vazifesini ifa edebilmesi 
için kendisine kafi mühlet veril· 
meldir. Asıl mesele, F ranaaya 
,erek harici ve gerek dahili em • 
niyet hi11ini vermektir. 

. Hük~et aylardanberi bunu 
temine uğratmak için çalıımak • 
tadır. 

Pariı, 16 (A.A.) - l11izliie 
karıı yapılacak mücadeleye mü
teallik müzakerelerden sonra me
buaon mecliıi, Flanden kabinesi· 
ne 124 reye karıı 444 reyle itimad 
beyan etmittir. 

Bir hUkmUn temyizinden 
vazge~lldl 

Ankara, 16 (KURUN) - Kon
ya eski defterdarı bay Bürhaned
dinle hazine arasındaki, hazine 
aleyhine verilmit hükmün temyi
zinden vazgeçilmesi bakanlar he
yetince kararlaımııtır. 

den bir telgraf almıttır. Annesi: 

"Her feY iyi olacak zannederim. 
Sana itimadım var" demektedir. 

Kadm ayni zamanda vali Hoff • 
man'a fU telgrafı çekmittir: 

"H t ' · b ~ aup man ın annesı, u agır 
cezanın hafifletilmesini ve kocau 
ile iki çocuğunu harpte kaybet • 

mit 70 yqmda bir kadınm oilu • 
nun hayatının kurtardmaaını is • 
tirham etmektedir. 

Aydın demiryollannda çalışan m 
ve işçinin vaziyetleri ne olacak 1 

Aydın demİ17ollannın !abn al:nma
ıına aid ilk konuıma ve anlatmalana 
sona erdifini ve ıirket miimeuilinin 
Ankaraya gittiPıi ya.zmııtık. Dün An
kara muhabirimizden ba huauata f11 
tameml•yıcı malUınab aldık: 

Ankara, 16 (KURUN) - Şim
diye kadar yapılan görütme ve 
anlaımalardaki eaaslar hakkında 
edindiğim maltimata göre; altı 
yüz kilometre uzunluğunda bu • lannı tanıyacaktır· 

lunan Aydın demiryolları kırk yıl Fakat bu hak hangi yıldaO 
müddetle bedeli istikraz tahvil • haren tanılacaktır?. T~ 
lerine bağlanmak üzere aatın alı- dığında mevcud para sahi~ . 
nacaktır. dir. Fakat sahibinin hianel 

Heryıl 150 bin iıterlin tediyat nı hangi tarihten bqlıy 
yapılacaktır. Aııl mübayaa mik • Bu hususta da Bayındırlık .. 
darı lzmir • Kasaba demiryolları- kanlıiının huıusi bir fonnal ~ ....._ 
nm itine naaran daha müaaid bir zırlamakla meıaul oldufull" • Q 

çehre ıöatermektedir. rendim. Bunu aynca bildi,.-
Umumt mübayaa esuları he- ğim, Aydın demiryolunu ...-. 

men lzmir • Kasaba hatınm aatın ma · ile Bakan Bay Ali Çetİll 
alma esaslarının aynidir. Her ae- ya izzat meırul bulunmakt' 
ne. itfa edilecek 150 bin liralık 
tahvillerin içeriıinde f aia ve a • bu itin. müzakerelerin deta 
mortiımanlar da dahil buluna • da husual bir komiıyon. hadi' 
caktır. maktadır. Fakat bize ı &11 

Birkaç ıüniçinde bqlıyacak o- sonra kadroaunda hemen hif d 
lan müaakereler araamda mühim deiitiklik yapılmıyacaktır. I' ~ 
meselelerden biri de hatta çalıtan ıen devlet demiryollarının 1111' Q) 

memur, amele ve aanatkarlann mi kadroaunun günden palı-
lıükUmet idaresine geçitlerinde kitaf etmekte olan demiry I 0 

bunların mükteseb vaziyetlerinin idareye yetecek kadar zensi• 
ayni intikal devresine girmesi me- madıiı için lzmir • Kasaba ~ 
aeleaidir, Öğrendiğime ıöre bu dın gibi yeni hatların bufP'L 
va.tandaıların tirkette birikmit kadrolarında çalqan elema 
taaarruf andıiı paralan bugün dan da iıtifade edilmek 
bir hayli yekUn tutmaktadır. Şir- bulunduğu ileri sürülmektedi'} 

Devlrt demtryoııan memurlarına J . 
layihaların tetkikine baflandı > 

Ankara, 16 (KURUN) -Dev· ler hu1U1&ttamükteaep haki 
let demiryolları tarafmdan hazır- 1920 den itibaren tanılmatı . 
lanarak bayındırlık bakanlıiına mali mevcuttur. Bu takdi"'!~ u: 
verilmq oldujunu geçende bildir. ketlerden aatm almmıt d~ •t~ 
diğim memurların tekaüd maq • lar kadrosunda çabımakta I l 

ları ve baremlerine aid iki liyi • 9 ayni müeSHteye 1920 det' ~ 
hanın Bakanlıkça tetkikini! bat • vel intisap etmit olanJardl ti 
lanmıtbr. Haber aldığıma ıöre in~ haklan 1920 deli ~o 
ıerek tekaütlükte ve gerekse di • haren muteı.. tutulacaktlr• 0 

Bay Venlaeloau öldUrmek 
latlyenl•ln muhakeme

lerine ba9lantyor 
Atina, 18 - Geçen ıene bay 

V eniaeloaü öldürmele teıebbüa 
etmit olanlann muhakemesine 21 
şubatta bqlanacakbr. Mubake • 
me için hazırlanan jandarma 
mektebindeki tamirat bibnİftir. 
Müddei unıuml ile emniyet müdü
rü, muhakeme esnaımda aükGn 
ve asayiti korumak için lazım ge
len tedbirleri almıtlardır. 

Bayan Venizelos, muhakeme -
de şahsi davacı 11fatile hazır bu
lunmak için Giritten Atinaya dön
mijt\ ür. Suçlular, muhakemeden 
bir ı-ün evvel, mahkeme haline 
getirilen jandarma mektebine 
:ıak,edilecekler ve muhakeme bi. 
tinceye ka ~ar O!'ada mevkuf tu • 
tulacaldardır. 

nl§de KUltUr mUdUrU 
Ankara, 16 (KURUN) - Niğ

de kültür müdürü bay Şevket, a • 
çık bulunan Urfa kültür müdür -
lüğüne tayin edildi. 

KUltUr Bakanh§ında 
Ankara, 16 (KURUN) - Kül

tür bakanlığı teftit heyeti reisi 
bay Avninin bq müfettitliğe, bat 
müfettit bay Cevadm teftit heye
ti reiıHiine tayinleri yilkaek taa
dikten geçmittir. Bay Cevada ay 
sonunda A vrupadan gelmeıi bil
dirilmittir· 

Avrupayı yürüyerek 1;. 

dolaşan kadın / "il 

Roma, 16 (A.A.) - A~ 
rafında tek batma ya7a ~ 
,ahate çıkan Lehli Ba,.. 
ka, Varıovadan kalkarak ~ 
J& ve Çekoalo•akya71 ,_,. 
ıeçtilcten eonra baraJ& 
Romacla bir kaç ıUn 
aonra ,;ne yaya olarak 
Cenova, Milano ve Torino 1 (j 
Franaaya gidecektir. Be,_-_ .. 
zevska böyle bir seyahate ~ 
büa eden ilk kadındır. 

Faşist mecliıinİll 
ikinci toplantısı 

Roma, 16 (A.A.) - Bü~ 
f İsl meclisinin ikinci topl~_...tl 
da Bay Mu11olini içeri vası,.-
latmıtbr. 

Maliye bakanı, ltaly..,.
ve ökonomi durumu Te fırka 
hi de fırkanın ve tetkil fi/ 
çalıımaları hakkında isabal 
mittir: _..J4 
Düşen balonun sÜ'9',.. 

terfi etti 
Vqinıton, 16 (A.A.) -

Makon Drijablinin kuJn&lld 
mülazım Her bert Viley, 
rütbe.ine muadil olan " 
der,, lije terfi ettirilmiflİ'· 
dan Viley, Akron baJoDll f i4i-
dan kurtulan yeıiae phı• 
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;IMLER __ j llGezintiler 

rl evekkeli değil! rnuslarını 
Otuyorlar 

d~'Viyana, 14 (A.A.) - Harp 
r:~~ı, Berndorffdaki Krupp 

r alarının idare meclisi 

•• 
Usküdarda feci bjr tramvay kazası 

Dünkü "HABER" bir kadının 
umacı cloğurcluğunu yazıyordu· 

Hekimler, bu amacının kala ta
sını artl§tırmı§lar ve orada beyin 
yerine, barsakla kursak bul • 
mu1lar. Hastane §Cl§kın! Kitaplar 
alallamı§! Oradakiler, keneli hay 
Tetlerini h01 göstermek için buna: 

llıa.<;1nd b 
l'a . an . ~lunan Avustur-
b"r sanayıcılerinden Ham-" ger·· .. 
sın 1 ınuebbed kürek ceza-
·~ mahkuın etmiştir. 

ıundalb~1:?c.r 1934 Temmu· 
ıtıe ~ a th~tfalcilere silah ver· 
k· ~c te§ebbüs etmekten mah 

Freni tutmıyan tramyay iki talebeyi, bir arabacıyı 
yaraladı bir arabayı parçaladı 

,İl qkcı~~a~l~uştur.,, 
fi dqkt ı h<ıberi okudunuz, 
· · Qn so • dii§i.i .. "~a .. sız ele benim 

eiler nrnufunuzdür. Tabii ih-
bq e lop, mitralyöz, tüf ek 
/iti ~arı bir fabrika idare 

~Yeıi · 
İl· et nın cezalanmasına 

., · etm..?diniz Fakat hayrat 
11tız ib)' t ı' l .... 

f. ~Q(/ ara ı o dugunu da 
tnıı; 

, Qı ... ,. • 
"~e zn. • 

, ~fltt ızı muhakkak ki §ÖY· 

'"'"'. ô( 'SQcle•H 
, Q ihtil" alburger mi? Şua-
~'1ı al çıkaran, ihtüal çı-

rQ t • 
~w 6q 

1 
op, mitralyöz, tüf ek 

ıv Qtan k-J 
f4 .ır, <4da ne uuar çok aclam 

, IQfıJ mlcırın adını •aymak 
, tQJl'0 ... , ~ topların, tüfeklerin 

1' '-'el'111 •• t.. el k · k ~ . us un e ı mar a-
, &11 .. ~ bıle güçtür. 

t.il "''fv • "" d erı§ hem bereketli 
. e ~ok k , 
, 4ofe.a· , azançlıclır. Acunun 

• , lcı~<rrt 
1

~~ ~~va gibi, su gibi 
ıll dı,., rr ornek ölüm vantcuı 

op,.Q~ .. 
1' ll•tiincle iklimler eleği-
~, op,Qk .. 

J deii , llstiincle hayvanlar yer 
O 

ftr , p,. • 

de"~ GatiJncle ag"' a"'lar yer-
a"l§ir. :ı-

op,Qh .. 
~\1.,1 ~tünele aclamlar kJık· 
tq ,.,~, k b" 'b. . . . , ~ ·ren ce ırı ınnı ın-

~ l'o.cak katlar ayrılık gös-
ol>r ı 

~eıqllii 
"':' t '>- d .. ~tii.nJ e yeryer mecl e-

jbll' : te4 1 ~!ll§ir • Fakat tek bir 
't' 1, O•r V f' . : · cısıta her yerele ay-

ilclhı 
, lltj~ ' 
, <rirıi11 e ~~ti en çabuk alı~tığı ma-

dl ti./qıern •ilahtır. iptidai mo-
• , 'lt ~<>cu .... il' j QrıQ.l gunclan, babcuın-

Dün sabah Üsküdarda Kısıklı· 
da bir tramvay kazan olmu§, iki 
mektepli talebesiyle bir arabacı 
yaralanmıştır: iVatman Hasanın 
idaresindeki 12 numarali tramvay 
arabası dün sabah yedi buçukta 
arkasında römorku olduğu hal • 

j de Kısrklıdan Osküdara gelmek 
üzere hareket etmiştir. Tramvay 
tam T ophanel" oğluna yaklaşır· 
ken tramvay kızak yapmı§, vat
man fir.enleri sıkmışsa da tuttura
mamıştır. Tramvay bu suretle ka
yarken ıucu Halilin arabasma 
çarpmıf, araba parçlnmış, at yara• 

Dış jş ·eri bakanımız 

Fransız e!çis"le konuştb 
Şehrimizde ·hulunan dıt itleri 

bakanımız bay Tevfik Rüştü A • 
ras, dün Perapalas otelinde Fran
sız elçisi bay Kamerer'i kabul 
etınİ§ ve bir saat kadar görü§mÜf
lerdir. 

Esnaf işleri 
Küçük esnafın ticaret odasına 

tesçil edilmeleri ve kendi cemiyet· 
lerine yazılmaları için bir tali .. 
matname hazırlanmakta olduğu· 
nu yazmıttık. 

Dün bütün esnaf cemiyetleri 
baıkan ve genel yazganları bu it
le uğraşan bay Galip Bahtiyann 
başkanlığında toplanarak hu hu· 
sustaki fikirlerini kendisint- bil • 
dirmiş)erdir. Talimatnamenin ha· 
zırlanması bugünlerde bitecektir. 

Esnaf bankasında 
Esnaf bankası umumi heyeti 

bu ayın yirminci çarşamba günü 
toplanacaktır. Duyduğumuza gö
re umumi heyet bankanın tasfi • 
yesine karar verecektir· ~04 •e 

1
"clctn tanrısından ela-, o"tı O~r, Ona daha çok inCl" onnmın ... mııı•ını•ıımnınınnı•nm .. 11111•11mmım.111ttm1111NUll!lftllYDllJlllJ-

~l ~ı:.. '~birı alıcısı bol, satıcı- Adam cluraklamı§: 
l·· " q • • " Eh ·· l ıs' e clemifl kuzum "'>ıelt t .. 1!ın kahramanları - , oy e ' "'Y' 

l &ıtnenclir. sen de benim ıapkamı, ba&tonu-
ı 4~q * mu, paltomu ver ele gideyim; ben 

i l'tıın b· . * * ot ırı b" .. b' • ele buraya kumar oynaya.'ım diye 
~lıcltı.. ır gun ır gazı • 

Q ~eld~um zaman aklıma Kf'I geldim ... 
Qtf ı: ;s-

Kapıcı kulağına eğümiş: 
• Q ~ııı ·b· 

1 
~İrllt • gı 1 bir gün bir gazi. "-Sen merak etme, demiş, ra

hat, rahat içeri gir. Ydcla iki kez 
böyle enayi bulub dövülür. Ele 

• 
0
'11frt ::· Paltosunu ~ıkarmıf, 
'~11 b • Q Vestiyere verirken 

~ t'· ıq k ıJi 11ttıt,;~ ho at §akırtısı ve güm-
ı Q .. r "'f .. O •ı;ıttıl§, ll urler işitmiş, me· 

güne kar§ı gazinonun namusunu 
kurtarırız. Sen alclırma. lstecliğin 
gibi oyna ... Keyfine bak! •. ..ıb ff e l 

f" • o lly 
(: oruz •.. Ne var ele-
" 'ııqb 

......_ Ver • l , /Ji • iti~§ er. 
'~o tıai • • 
i/~ı 

0 
'~eriJe kumarbazlık 

fi . ı te,.1,. namussuz, o al"'ak 
1lıo :ye el· :ı-

' ;,ı 

"lcır e ıyorlar. Cezasını . 

~!l)-
.ı. (; iil .. 
~,,... l(h. 

''l ''"-li 8Ö::cıt .. ..ava cereyanından 
• ;;;arrırnc .• 

Halbarger gizli top, bomba, 
mitralyöz, tüf ek satanlann ena
yisi oldu. po:racl labrikacıları ela 
bugünlerde böylece namuslarını 
kurtarıyorlar. 

Sadtl Ertem 

... Zatükenp gibi tehlikeli has
talıklara tutulma.san bile .• 

lanmış arabacı Halil de yere dü
şerek muhtelif yerlerinden yara· 
lanmıştır. Tramvay ile arabanın 
çarpışması şiddetH olmuş, sarsmb 
esnasında sahanlıkta bulunan 
Haydarpaşa Lisesi talebesinden 
17 yaşında Bay Salahaddin elin
den yaralandığı gibi gene sahan· 
lıkta duran ayni lise talebesinden 
Mustafa oğlu Bay Riza da yere 
düşmüş, sağ ayağı kırılmıştır. 

Yaralılar Zeyneb Kamil hasta
hanesine kaldırlmışlardır. Kaza 
hakkında zabıta tahk'.kat yapmak 
taarr. 

Alacak, verecek yüzünden 
kanlı bir hadise 

Dünkü gece Çubukluda bir ala• 
cak yüzünden bir cinayet olmuş, 
Receb ile manav Şevket adında 

iki kişi bu yüzden bir'.1birlerini bı
çaklaDJJşlardır. Manav Şevket, 
Recebin önünü kesmiş: 

Mühlet bitti. Kirayı ver artık 
demiş.. Receb, bundan kızmıt it
te bu arada alacaklı ile borçlu bı
çaklarım sıyırarak biribirlerine 
saldırmışlardır. iki kişinin boğuş~ 
ması, oradan geçenler tarafından 
görülerek polise haber ver~lmiş, 

· yakalanmış'ardır.Her ikisi ağır ya 
rah olarak hastahaneye kldırıl· 
mışlarda. 

Otomobil altında 
Mustafa oğlu Şerafeddin 1888 

numaralı otomobille giderken, 
Arif adında birine çarpmıştır. A
ğır yaralaııan Arif hastahaneye 
kaldırılmış, §oför yakalanmıştır. 

ÇUKURA DOŞTO - Ga
latada Necati Bey caddesin
de 359 numaralı dükkanda oturan 
amele Ali oğlu Mustafa kanal çu
kuruna kalas verirken ayağı kay. 
mış çukura düşerek yaralanmış

tır. 

BIÇAKLA YARALADI -
Kasmıpaşada Yahya K~hya ma
haUesinde Pirinççi sokağında 24 
numarada oturan çoban Neş'et 
B'tlisli M. Ali adında biri tara -
fından sol memesi altından bıçak 
la yaralanmış, yaralı Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmı§ suçlu 
yakalanmıştır. 

SÖNDÜRÜLEN ATEŞ-Su 
terazi sokağında Mehmed Ali Bey 
apartımanında ikinci katta otu
ran Bayan Samra tarafından ma· 
sa üzerinde bırakılan elektrik Ü· 

tüsü, msayı tutuşturmuş v~ b · r yan 
gın başlamışsa da hemen söndü
rülmüştür. 

ELDiVEN ÇALARKEN - Sa
ray sinemasına giden Beyoğlu iş 

. . . il erlıaldc gri plen yatarsın 1 
derler .• 

bankaıı §Uhe müdürü Bay Tahirin 
kalabalık arasında Hayati admda . 
birisi eldivenler :ni çalarken yaka
lanmıştır. 

-Umacı! 
Adını takml§lar. 
Kalatasında safra gibi Juran 

lüzumsuz beyin yerine barsak ta· 
§lyan bu çocuk, gerçekten uma· 
er ise, bu acl yeni mi; değilse kep 
şif çok geç sayılmaz mı? 

ACAÇ KESERKEN - Ahçı 
Yunus ve Hüseyin adlannda iki 
kişi Kasımpaşa Bahriye caddes · n· 
de dü~nları önündeki ağaçları 
keserlerken yakalanmışlardır. 

• 
BAYILMA - Tarlahaşında 

oturan Komisyoncu A vram adın
da biri istiklal caddesinaen ge
çerken birdenb ·re yere bayılarak 
düFUÜJ Beyoğlu hutahanesine 
kaldmlmıştır. 

inhisarlar umum 
müdürlüğü 

Yeni saylav seçilen inhisarlar 
umum müdürü bay Hüsnü, rahat. 
sızhğı büsbütün geçmediği için 
henüz vazifesine gelememekte fa
kat işleri evinden takib etmekte • 
dir. 

Yeni müdür olarak bay Mita • 
hn seçildiğine dair henüz resmi 
bir tebligat yoktur. 

Tramvay yürürken 
basamaklar kaldırılacak 

Tramvay kazalarına mani ol • 
mak için tramvay kapılarında ya· 
pdacak değişiklik hazırlıkları bit. 
mek üzeredir. Şimdi iki arabanm 
parmaklılrilı kapıları yenilemek -
tedir. Yeni kapılar ön tarafta vat· 
manlar, arka tarafta ya biletçiler 
yahut da yolcular tarafından ka-
panacaktır. Kapıların parmaklık

ları basamaklann her taraf mı i . 
yice örteceğinden çocuklar ve 
yolcular basamaklarda ayaklan • 
nı tutturabilecek yer bulamıya • 
caklardır. Kapılar, dııarıdan açı
lamıyacaktır. Tramvay durduk. 
tan sonra vatman veya biletçiler 
kapıları içeriden açacaklar ve yol~ 
cular inip bindikten sonra tekrar 
kapıyacaklardşr. 

Kapıları yenilenen iki araba on 
gün zarfında tecrübeye çıkarıla
caktır. Tecrübe iyi netice verirse 
bütün arabaların kapılan bu şe • 
kilde yenilenecektir. 

Seyrek doğan san'atkô.rları • 
mızclan Omer Seyfeddin, anlam-
11: konuıanlara ra&tlaclıkça: 

- Ah cancazım, dereli; beyin 
şi.irgüniine ağrcımı§ıtn; hemen 
doktora kog! 

Karıuıncla o vakitler bir taka 
diye gülügtüğümüz bu sözler, kim 
elerdi ki bir gün önümüze koca
man bir gerçek olarak cliküecek 
ve parmağımız ağzımızda kala. 
cak. 

Y okıa banda yaraclılıfın kea .. 
kin görünüıiinclen izler mi var? 
Yoksa bu, beynin tCl§tnmaz bir 
yük olduğuna yeni bir tanık mı
dır? 

Bana kal•a, lennin bu ş0n bu. 
luıu önünde bugün §4§ıyor1ak, 
yarın öğreneceğimiz çok ıeyler 

olCIA!ak. Şimdi bir türlü çözemedi
ğimiz kör düğümler, onun yardı· 
mile keneli kendine açJacak. Sür 
realizmi kaoramak ıığruncla di
dinip eli bot clönnenler, bu ama
cının tuttuğu qıkla onun özünü 
görebüecekler. 

Yer yüzünde Jaala tCI§ cluclaklı 
birer (Slenkea) gibi usla konıl§• 
mayan, büginin sınırlarından 

kiıneyerek kaçan denk denk ka
ralanmq sahifeler görülüyor. Bun 
ların hangi tanyerinden fışkırdı
ğı anla§ılatnaml§tır. Fosfor ka -
paklı mecmualarda kıvrıla kw· 
rıla dizilen ıiirler VaT ki onlaTın 
manasını, mısraların kenclisinclen 
değil, ıairlerinin karnından bile 
çıkarmak elden gelmiyor. 

Şimdiye haclar bunlara baka • 
rak parmak ısırıyor ve msuyor .. 
duh. Bundan sonra dilimizi bü • 
yüleyen bağlar kopacak, l(özleri
mizdeki perdeler kalkacaktır. 

Mademki barsakları bQfmcla 
doğanlar görülüyor. Bence arhk 
yakarıda ıöyl~J;ğim anlQfılmaz. 
lığın ortiUü ııyrılmış, o karanlık
larda ela §afak sökmii§tÜr· 

Gtızq~n 

Asri mezarlık 
Belediye taraf mdan Zincirli 

kuyuda tesisine çalışılan asri me- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J Gelenler, gidenler 1 zarlığın üç aydanberi devam e • 

den duvar yapısı ile beraber bele
diyenin 934 bütçesine konmuı 

olan elli bin liralık tahsisat bit • 
miştir· 1935 bütçesine konacak 
yeni tahsisatla mezarlık arsasm -
da memurlar binası, bekleme yer
leri, yollar yapılacaktır. 

•• • Ama ben buna inanmıyorum .. , 
- Nü;irı dostum?. 

BAY HASAN ALI - Eski orta ted· 
risat umum müdürü ve yeni ( lzmir) 
aaylavı bay Hasan Ali Yücel dün sa • 
bah Ankaradan ıebrimizc gelmi,tir. 

IRAK ELÇiSi - Ankarada bulu • 
nan Irak elçisi bay Naci Şevket dün 
tehrimize gelerek Perapalaı oteline İn· 
miştir. 

Bay Güliim - Eğer böyla ol:say· 
drı lstmıbul tramvayUınnm ratman· 
ları §imdiye kadar sağ kalmazdr! 

-
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Okuma çağı 
Okullarda hangi talebenin 

kayitleri silinecek 
ilk ve orta bilgiler talimatna • 

me3j mucibince okullara gelmi • 
yen ta'lebenin kayıtları silinerek 
yerine başka talebe yazılmakta 

idi. 
Okula gelmiyen talebe kayıt • 

larmm okullarda okuyacakları 

yo.ş seviyesini doldurmadan silin
memesi bildirilmiştir. 

Buna göre ilk okullarda on al
tı yaşına kadar, lise ve orta okul· 
larcla da 20 y~ına kadar devam 
etr:ıiyen talebenin kayıtları silin~ 
miyecek, velilerine gerek okul 
müdürlüğü gerekse zabıta memur· 
luğu tarafınd~n çocuklarını oku
la uöndermeleri için tebligat ya • 
pılacaktır. 

Üniversite profesörlerinden 
Bay Hersug Almanyada öldU 

Sömestre tatili münasebetile 
Almanyaya giden üniversitenin 

ten fakültesi kimya ordinaryüsu 
profesörlerinden Hersug Zurihte 
bir kaza neticesinde ölmüştür. ı ... 
h.nbul üniversitesinde açık ka .. 
lan ders için Almanyada bulunan 
ve bu işle alakadar olan profesör
lerden biri tayin edilecektir. 

Üniversite rektörlüğü tarafın
dan bu dersi okutacak profesör 

bugün seçilerek kendisine teklif 
yapılacaktır. 

HUKUK KÜTÜPHANESi -
1 Üniversitede yapılmakta olan hu. 

kuk fakültesi kütüphanesi bir aya 
kadar tamamlanacaktır. Kütüp -
h3.nenin kitap ihtiyacı için ayrı • 

.J4n pa.racyiıımi beı bin lire.dır. 

..,.. Kitapların bir kısmı AJmanya
ya bir kısmı da lngiltereye ıs -
marlnnmıştır. Yakında gelecektir. 

Üniversite Rasatanesi 
Üniversite bahçesinde yapıl -

makta olan rasathane binasının 
ancak bir yıl sonra tamamlanaca.. 
ğı anlaşılmı!tır. 

Üniversite rektörlüğü, rasat • 
hanenin teleskopu için lngilterede 

bir müessese ile mukavel yapmıt· 
tır. Teleskop tehrimize (28800) 
liraya mal olacaktrr. 

Bütün rasathane aletleri için 

340 bin lira ayrılmıttır. Aletlerin 

bir kıamı gelmiftir. Te • 
leskop da bir aya kadar ruatha • 

neye konmuş bulunacaktır. 

Tıb Fakültesinde 
Tıp fakültesinin (19) uncu ve 

( 1 O) uncu sömestrlerinde okutu

lan nazari dersler sekizinci aö • 

mestreye alınmıştır. Bu suretle 

gelecek yıldan itibaren talebe 

( 9) uncu ve ( 1 O) uncu sömestr • 

lerde sahahtan ak?t.ma kaclar has· 

tahanc1erde staj gf?erek daha 

pratik bir halde yetitebilecektir. 

Köy okullarında ziraat 
tecrübeleri 

Köy okulları müfredat prog -
ramlarında önümüzdeki ders yıh 
başından itibaren bazı değiıme -
ler yapıleıcaktır. 

Talebeye ziraat tecrübesi yap
tırılacak, fidan yetittirme usulle
ri gösterilecektir. 

Ayni zamanda okul hocaları 
köylüye de ziraatin yeni tekilleri
ni, batta ziraat usullerini sade bir 
dille anlatacaklar, köyün aylık it
halat ve ihracatını gösteren def· 
tcr;cr tutmnyı da öğrenecekler • 
clir. 

Araştırma bitti 
İdari ve hukuki işlerde 

yolsuzluklar var 

Zira;st Müsteşarı Bay Abfla, 
Kemal Ankaraya gidiyorlar 

Buğday işile diğer bazı iş
lerdeki yolsuzluk araştırmaları 

sürmektedir. Ziraat Bakanlığı 

müıte§an bay Atıf ile nafıanın 

idare meclisi azası bay Kemalden 
kurulan fevkalade salahiyetli ko
misyon.un bankanın idari ve hu -
kuki itlerinde yapıldığı' söyle · 
İıen yolsuzlukları araştırma i~le.; 

ri bitmit gibidir. 
Haydarpaıadaki buğdayların 

hesaplarını yapan bankanın buğ
day ifleri tacirlerinden bay Talat 
ile, hesap ve teknik işlerini araş
tıran eksperler komisyonu rapor
larım yarın f ev kala de salahiyetli 
komisyona vereceklerdir. 

Bay Atıf ile bay Kemal araş • 
tırmalann esas noktalarını tespit 

etmekle mefguldürler; tahkikat 
fezlekeıini Ankarada yazacaklar
dır. Bay Atıf yazacağı bu fezle. 
keyi Ziraat bakanlığına, bay Ke
mal de bankanın umum müdürlü
ğüne verecektir. 

Bay Atıf ve bay Kemal araı • 
tırmaları önümüzdeki cuma gü • 
nüne kadar bitirerek Ankaraya 
gideceklerdir· 

Şimdiye kadar yapılan ara~tır
maların neticesinde bankanın bir 
çok memurlara işten el çektirilmiş 
tir. Bu memurlar banka tarafın. 
duı tekrar kulla.n1~11 o\s~r i
le kendilerinin eski vazifelerine 
iade edilmiyecekleri söyleniyor. 
Bundan baıka buğday işlerinde 

de birçok ihmallere rastlanmıştır. 
Hukuki ve idari işlerde de çok 
mühim dikkatsizlikler görüldüğü 
söylenmektedir. • 
Duyduğumuza göre bütün bu ha 

talardan suçlu görülenler mahke
meye verileceklerdir. 

Türk - Yunan muhtelit 
hakem mahkemesi 
Bu ayın başında bazı şahitleri 

dinlenı.ek üzere Yunanistana gi
den Türk • Yunan muhtelit hakem 
mahkemeıi bu hafta zarfında 

tehrimize dönecektir. Mahkeme
nin elinde ancak yetmiş dokuz 
dava kalmıştır. Bu senenin ma • 
yısı sonuna kadar da bu davalar 
neticelendirilccektir. 

Türk. Yunan mahkemesinin 
kurulduğu tarih olan 12 mayı:s 
1926 dan itibaren bu sene sonu • 
na kadar 11949 dava hakkında 

karar verilmiştir. Bu davalardan 
çoğu iptal edilmiş, geri kalanları 
da hükUınetimiz lehine karara 
bağlanmıştır. Hükumetimiz lehin
de verilen davalarda istenen ta~ -
minat mikdarı (25040150) lira • 
dır. 

Trakyada peynircilik 
Trakyada peynirciliği ilerlct" 

mek için tetkikat yapıldığı ma • 
lOmdur. Edirnede bu mevıu etra
fında çahpn mütehassılardan 
bay Halid itini bitirmek üzeredir. 

Diğer taraf tan Kırklareli be • 
lediyesi de ayni mevzu üzerinde 
meıgul olm ktadır. Belediye bir 
kaç gün evvel lıtanbul ticaret o • 
dasına İstanbul mezbahasının 

buzhane ücretinin ne kadar oldu· 
ğunu sormuştur. Oda bu hususta 
lizım gelen cevabı vermiştir. 

Otomobilli 
seyyahlar 

Yakında şehrimize büyük 
bir kafile geliyor 

T uring kulüp müdürlüğünden 
öğrendiğimize göre, Alman turing 
ve otomobil kulübü yakında şeh • 
rimize yüz kişilik bir otomobil sey 
yahı kafilesi gönderecektir. Bun · 
(ardan elli tanesi otomobilli, elli 
tanesi motosikletli olacakbr. 

Otomobilli ve motosikletli sey. 
yahlar, önce Edirne - İstanbul yo
lu ile gelmeği düşünmüşlerse de 
sonra fikirlerini değiştirmişlerdir. 
Şimdi Köstence yolu ile gelecek • 
lerdir. 

Köstenceden 26 nisanda kal -
kacak 29 veya 30 nisanda İstanbul 
da bulunacaklar, dönüşte Edirne
ye uğrıyarak orada da bir gece 
l<alacaklardır. 

Şehrimize hu büyüklükte ilk 
defa gelen otomobil ve motosik
letli kafilesi için lazım gelen ko • 
layhkla, garaj ve saire temin edil. 
mek üzere bazı tedbirler düşünül-
mektedir. 

Turing kulübün mart ayında 
kendi azaları şerefine dağcılık ku· 
lübünde bir balo vermeğe hazır -
)andığını da öğrendik. 

Mahkemelerde 

Humansın davası 
Tür\düğii lah1iir dava

sında müdafaa şahitleri 
dinlenildi 

Kibrit şirketi direktör muavini 
Humans aleyhine Türklüğe karşı 
yakışık almıyacak mahiyette söz 
söylediği iddiasile açılan davaya, 
İstanbul üçüncü ceza mahkeme
sinde dün sabah da bakılmıştır. 

Dün sabahki celsede bazı mü
dafaa şahitleri dinlenilmiştir. On 
ki~iden fazla olan bu şahitler ara· 
smda general Pertev, doktor M. 
Kemal ve başka bazi doktorlarla 
mali müesseseler mensuplarından 
bir kaçı vardır. 

Müdafaa şahitleri, Humanam 

iyi bir insan olduğunu, Türkleri 

sevdiğini, Türklüğe hakarette bu· 

lunmağı aklından geçirecek bira

dam olmadığını anlatmışlardrr. 

Muhakeme, başka iki şahidin 
dinlenmesi için yirmi üç §Uhat sa· 
bahma bırakılmıftrr. O gün müd
deiumuminin esasa dair mütalea· 
sını bildirmc>.si, muhtemeldir. 

Heroinc' ler mahkemede 
Arnavutköyünde bir yalıyı 

heroin imalathanesi yaparak ça. 

lışan Ali Haydar ve arka.daıları 

bundan üç gün evvel muhafaza 

te~kilatı memurları tarafından 

yakalanmışlardı. Suçlular dün s& 

kizinci ihtisas mahkemesine ve· 

rilmişlerdir. 

Evlenme 
Balıkesir 5aylavı bay Osman Niyazi 

Burcu Kızı Bayan Mebrure ile Ziraat 
vekaleti alatı ziraiye makine mütehas
sısı Vamık paşa zade merhum Miralay 
bay Mehmed Neşet mahdumu bay Hü
seyin Har:ıit beyin nikah merasimi ev
velki gün Osküdarda Doğancılarda 86 
numaralı saylav Osman Niyazi Burcu
nun hanesinde icra kılınmışbr. Tara • 
feync taadetler temenni eyleriz. 

Grip azalıyor mu? 
Okulların tatil edilmesine 

lüzum görülmedi 

Difteri aşasına yakında 
başlanıyor 

Grip hstalığmm son günlerde 
lstanbulda f azlala§ması yüzünden 
alınacak tedbirleri görüşmek üze
re dün vali muavini Bay Rükned
dinin reisliği altında lstanbuJ vi
layeti sıhhat komisyonu fevkala· 
de bir toplantı yapmııtır. Bu top
lantıda sıhhat ve kültür müdürle· 
ri, belediye sıhhat müfettişleri, 

doktorlar bulunmuştur. HükUmet 
labipliklerinden gelen raporlar o
kunmuf, sıhhat bakanlığının ev· 
velki gün gelen emri etrafında gö 
rüşülmüştür. 

Komisyon okullardaki hastalık 
nisbetleri etrafında yaptığı tetki
kat neticesinde mekteplerin yeni· 
den kapanmasına lüzum olmadığı 
kanaatine varmıtlır. 

Komisyon son bir kaç günden 
beri lıtanbulda gripin gittikçe a
zalmakla olduğunu da teshil et· 
mit olduğundan sinema, tiyatro, 
fabrika gibi yerlerin kapatılma • 
sına da lüzum o1madığma karar 
vermiştir. Yalnız sinema, tiyatro 
gibi yerlerde havanın yenilendi· 
rilmesinin temini, fabrika ve ima• 
lathane doktorlannm amele ve 
müstahdemlere sıhhi tedbirleri an 
!atması için alakadarlara beledi
ye vasıtaıile tebliğat yapdmsma 
da karar verilmiştir. 

~ıhh•t:: bakanlılfmm em~ wuır~
bince grip, zatürree, difteri va.ka
larının sıhhat müdürlüğüne ihba-

rına baflanmı§tır. Şişli cihetinde 
birkac difteri vak'ası görülmüş, 

icab eden tedbirler almmıttır. Bir 

kaç güne kadar bütün mektepltT· 

de altı yaıından on iki yatına ka
dar olan bütün çocuklara difteri 

af ısı yapılmasına baflanacaktır. 
Mektebe devam etmiyen çocuk
ların atdanmaları için de aşı iı· 
tasyonları kurulaeaktrr. 

Şeker kaçakçılığı 
Gümrük mu haf aza teşkilatı ta

rafından milyonlarca liralık §e • 
ker kaçakçılığı yapmakla •uçlu i
ki ?ebeke meydana çıkarYlmıştı. 
Bu şeker kaçakçıhklan hakkında 
bazı yeni ip uçları daha elde edil. 
mit ve ali.kadarlar dün. muhafa • 
za baş müdürlüğüne çağırıJarak 
ıorsuya çekilmişlerdir. 
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§ KONFERANSLAR • .,,; 
gazlardan korunma çareletl 
bugün Üniversitenin konferıı'' 
nunda fakülte ton smıf tale 
konferans verilecektir. t 

§TERCÜMANLARIN .. 
NI - İstanbul seyyah tercu 
imtihanlanna yann birde bat 
tır. İmtihan yazı ile olacak: de 
&aDlannı yoklamak üzere ~ıt 1 
imtihanı yapılacaktır. lmbhsll 
bul tarihi üzerinedir. 1'., 

GARiP BiR HIRSIZLI tiJI 
vuklan, sarhoş etmek sure tıt 
dört kıptı kadını yakalanıtıl~ 
ne, Hatiçe, Hayriye ve Reıtı. 
nnı taşıyan bu dört kadın, bıt 
ispirto içi.'1de tuttukları buğd•f 
but tanelerini çalacakları ; 
yutturmakta ve bayı;ın bir 
tavuklan sessizce çuvalların• 
&ıvt§makta imiıler.. Bu garİP 
zer-e yüzlerce tavuk çatıııı 
mahkemeye verilmislerdir. 

§ YUKSEK SIHHAT şO 
Bir ay sonra Ankarada Sıhh'~ 
Bay Refikin Başkanlığı altı1' 
nacakbr. Şehrimizden sdıh•t 
iıtirak edecek profesörler " 11 

lar, toplantıda hazırlıyacakW' 
n yazmağa başlamışlardır. 

§ RAKI iÇENLER AZALI 
İnhisarlar idaresi geçen seıı.' 
ve ikinci teşrin aylarına aid 
lat istatistiklerini çıkarmııtıt· , 

Bu istatistiklere göre, rald 
lab azalımşbr. 

933 yılının ayni müddeti 
1,308,278 litreyi bulan rakı · 
çen sene 338.006 litre eksil~ 
litreye düşmüştür. 

Jmalab artan içki konyakts'' 
litreden 54,373 litreye çıknllt~ 

933 birinci ve ikinci t 
239,129 litre olan soma istib 
te 143,754 litreye inmi§tir. 

Votka 3,100 litreden ı,SSO 
İspirto 628,280 litreden 354, 
ye dütmüttür. 

~ YANGIN VE KÖPRÜ .1. 
leri ~öprünun açık bulundur J 
de telırin bir yakasında ~ 
yangın için diğer tarafındaki 
nin getirilmesine ihtiyaç gör:!.j 
faiyenin beklememesi için d,; 
rünün kapanmasmm temin· '/ 
muvafık görülmüştür. Bunuıı 

lediyece köprünün açılıp ka • 
yakından alakadar olan lima' 
ne tebligat yapılacakbr. 

D0(i0N 
Bayan lzabel Dikranyan ile 

ticarethanesi sahibi Jan Eıni'j. 
lu bay Armand Emirze'nin 
her iki tarafın akrabası ve ~ 
birçok mümtaz simaları buzu 
günü Pera!)alas otelinde ic~ 
tir. Tarafeyne saadetler dilcti" 

Yurttaş! 

Kendinin ve çocuğunun . 
kuvvetli olmanızı, evine i?aç ~ 
yapmanızı istiyorsan bol bol ~ 
züm. badem, ceviz, fındık, f1• 
yidir. Bunlar senin büyük 
vetli, şifalı yemi!iferidir. 

Halkevinde 
Halkevinden: 
18 Şubat 1935 pazarte•~ , 

(20,30) da Gülhane parkı ıç 

layköşkünde temsil ıube~~ 
dan (Köyün nİlmusu) P1 

edilecektir. · 

Gelmek istiyenler da,·e~~ 
gün (17) de nııonra Alaykot 
genliğinden alabilirler. 
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KUPON:tO 
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BOVOK DENiZ ROMANI 

Endülüste Kemal Reis 
T tılrika No: 24 Yazan: l•halı FERDi 

lıiıisiı seu~iii yesil gözlü yılan 
nz tilo aiırlıirn~a uar~ı 

( Zairnis) engerek - Beni .takip et! .. Şuradaki dar 
'ilan merdivenden atağıya ineceğiz. 
"" ına kavuşuyor! Gemici önden, Zaimiı arka -
'•tnaJ R · 

eıı, Sinanı gemiye dan .. Merdivene tırmanarak ge • 
ı. 

O 1.. minin bat ambarına indiler. 
Öfı un hareket hazırlığı vardı.. Ambarda büyük demir ka -

g~eıı ıonra hava açılırsa f eıler içinde ıalık çalarak uğul • 
"" e&klardı. 
'eı.ı.ı R datan Enğerekler, ayak sesini 
· eis, Zaimis'in Vene -
•it e l~nderdiii mektubu na • duyunca biribirlerine dolanmağa 
llat~"çırdiiini anlattıktan ıon· başlamıtlardı. 
: ubu kendisine okumut Zaimiı bu korkunç manzarayı 

görünce tüyleri ürpermitti. Am • 

bara indiğime o kadar pitman 

mutlu ki.. Eğer yanında gemici • 

ler olmasaydı, indiği merdivene 
sarılarak tekrar yukarıya çrka • 
caktı. 

Gemici ıordu: 
- Bunlardan hangisini beğen-

mi§tin? 
Zaimis korktuğunu belli etmek 

iıtemedi: 

_ Yetil gözlü bir yıla.ndı. O • 
nu huIJların arasında nasıl bula • 
cağız?. 

Diye söylenirken, demir kafe • 

sin içinde garip bir ıtırlı ile bir 

battan bir bata doğru süzülen bü

yük bir Enıerek sördü: 

- itte, dedi, rüyamda gözleri
ne a91k olduğum yılan budur. Ba
na. onu yerini& 1 

Zaimisin beğendiği yılanın bo

yu on metreden uzundu. Ağırlıiı 

en qajı yüz kilo Yardı. Yılanın 
ortası insan belinden kalındı. 

Gemici: 
- Peki, ıana onu vereceğiz! • 

diye mırıldandı - fakat, burada 
bet dakika bekliyeceksiniz ! 

Zaimiı, bu mülhit canavarı el
de etmek için bet dakika değil, 
bet saat bile bekliyebilecekti. 

Ambara iner inmez duyduiu kor· 

kudan eser kalnıamıttı. Yılanların 

cazibesi, onu durduiu yerden a -
yrramıyacak kadar kuvvetliydi. 

Gemicilerden dört kiti bu bü-
yük kafeıin kapağındaki kalın 
demiri çektiler. 

Zaimiı telitla sordu: 

-- Beğendiğim yılanı bu cana· 
varların iiçnden naııl çekip ala -
cakım! 

- Şimdi görürsün .. Merak el· 
me! 

Gemici koynundan ince uzun 

kırmızı bir şerid parçası çıkardı 

ve demir kapağın yanından içeri

ye uzattı .. O 11rada batını o tara

fa çevirmit olan büyük Enierek, 

müdhit bir hamle ile kırmızı ıeri
de atılmııtı. 

Yunanlı hekim, yılanın uzun 
ve iki çatal sarkan dilinin altında 
parıldıyan beyaz, keskin diılerini 
ıörünce, korkudan dizlerinin ha • 

göre - iı çözüldüğünü duyuyordu. 

Tam bu sırada, yılanlarla uğ -
raıan ıemicinin arkasında iri boy
lu iki adam belirdi. 

Zaimis, ambarın lot ve kor -
kunç kafesleri araımda beliren 
bu adamların kim olduğunu seçe
memitti. 

(Arkası var) 

Italya, sergüzeşte 
atılmayı düşün-

•• mu yor 
~ Baş tarafı birinci sayı/ada 

için teçhiz ettiği iki fırka asker henüz 
hareket etmit değillerdir. Afrikaya en 
yakın olan Mesina adasındaki fırkanın 
gönderilmesi dütünülüyordu. Bu fırka 
Mesinadan hareket ettikten ancak bet 
yahud altı riin sonra Kızıl deniz kı1ı· 
11Dcla bulunan Maıana limanına ~ıka • 
bilir. ltalya ile olan ihtilafın bütün So
malı ıının boyunca devam ettiii zan • 
nedilmemelidir. Vakıa son hidiıeler bu· 
rada olmutsa da asıl Habeı ordulan, 
Tsana gölü ıimalinde Eritre hududu 
boyunca Tigre ,bavalisinde toplanmak
tadır. 

Burası Seyum adında bir Ras (im· 
para tora tabi müstakil bay) tarafın • 
dan idare edilmektedir. Bu bay, umu -
mi harb zamanında ltalya müstemleke· 
sini almak iatemiıti. 

Bu araziyi tamamile tanıyan, şarki 
Afrika yüksek komiseri General Bono 
timdi Eritrenin merkezi bulunan Aı • 
marada bulunuyor. Söylenilcliiine göre 
ltalyada iki fırkanın hazırlanması bu· 
nun arzu:1u üzerine olmuıtur. 

Vaziyetin gösterılôd'i hale ıöre har
bi ilan edecek olan ltalya c:lefildir. 
Bundan batka önümüzde daha iki :rai· 
mur mevsimi vardır ki niun sonundan 
birinci tep-ine kadar her türlü laareke
ti meneder. itte bu sebeple Roma hü
kumeti ıimdilik yalnız Halletistanın 

taarruzuna mani olacak tedbirler al
makla iktifa edecektir. Bu hususta Ma
retal Liyoteye verdiği emirde "istifade 
etmeie lüzum bırakmamak ıuretile 
kuvvetini göstermesini,, bildinniıtir. -Siyasal mahfellerde vaziyet o ka • 
dar vahim görülmüyor. ltalya, Habe -
ıiıtan ile yeai müzakerenin baılama • 
11ru bekliyor. Tabiidir ki Roma,, muha • 
samanın uzun müddet devamına ruı 

değildir. 

Gazeteler alclıklan emir üzerine ;·:J. 
nız resmi tebliileri ve ecnebi gazete
lerinin makalelerini yazıyorlar. Kendi
leri tarafından bir fikir beyan etmeğe 
müsaade olunmamaktam. 

ftalya sergUzeıte atdmayı 
dUtUnntD,or 

"Tan ga=et~inin ıene ayni m11· 
habiri, bir lfotka meld,ııhuıult. fla 
diyor ki: 

Jtalyanın aldığı tedbirler ihtiyati • 
dir. iki fırbhm silib altına ahnmaaı 
hükumetin pek de iatefi ile ohmmıı· 
tır. Romanın muhaaemeyi vüim lür 
hale aoimaia hiç niyeti yoktur. Ken· 
dini büyük bir ıerıüzeıte almayı bele 
hiç düpiımaüyor. Çünkü Anupadaki 
vaziyet küçük bir müıtemleke harbine 
müsaid değildir. Bunun içindir ki Ha • 
beıiıtana taamaz etmek fikrini lae.S. • 
miyor. Eğer bazı hareketlerde Wuna • 
caksa bu da an~ tedafüi olacakbr. 
Bugüne kadar Habet topraklarına br
şı hiç bir yürüyüf yapıhnamıım. Yal
nız, fqiat hükumet Habeıistan tarafın· 
da nanıızm yapılacak hareketlere mini 
olmaia çabpnaktadır; bunun için evve
la ıulh içinde müstemlekenin terakki
sini ve ıonra Habeıistandan ıel~ek 
ciddi bir ta arruzun bertaraf edilmeıi
ni düıünüyor. Habetiatanm yüluek 

lalarda elli bin halli -- bia ... yay ,._.... • • 
ker tahtid ettiii ve bun~ yeoı sı • 
!ahlar ve mitralyözlerle mucehbez ol
dulclan söyleniyor. Böyle olunca ltal
ya çok nazik bir vaziyet karııaında bu
lunuyor demektir. Herıeyden evvel Ha

betiıtan pek iyi ':"r. komı~ .. ~fildir. 
Çünkü merkezin ilrtıdan ltutun mem. 
lekete p.mil olmuyor. lmparator hal-

a ile anlapnak iıtiyorta da etrafuada-
Y d"" 1 v h .. kilerde ltüyük Avrupa utman ıııı u • 
küm ıürüyor. Bundan batka İmpara
tor Adis Ababada oturuyor. Ama vili· 
yetlerde Ra1lann emri geçiyor. l,te 
bu vaziyetle Habeşistan, Romaıun gö-

.. Afri'---·n en sinirlendirici bir ye-zune a.ua 

ri olarak sörünüyor. 
Bugün imparator olan Ras Taffari 

1925 de Romaya gittiii zaman iki merıı· 
Jeket araaıncla bir dostluk Ye hakem 
muahedesi alctedilmitti. Bunun ü:aerine 
Savva hanedanından iki prens, Duk de 
Abruz ile Prens Udin, bu ziyareti iade 
etmek icin Adis Ababaya ıitmitlerdi. 
Bu anla~mayı istemek teıebbüslerinin 
neticeıi ne oldu? İtalyanlarla iktıaadi 
münasebetin hemen hemen kesilivenne
ıi, münakalata aid anla!manm tatbik 
edilmemesi, 1 talyanlara verilmesi la • 

Yedi Başlı Ejderha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

Habralar •••••• 34 --Ahmed Tevfik _ _. 

Bütçedeki açık 
tesbit edildi, 

lira çıktı! 

•• uç milyon lira 
on milyon 

Oımanlı Bankası ilk mukavele
nameıi mucibince hükUmetin ka
ıadarlıiı vazifesini uhdeıi~ al
mak için tekrar teıebbüılerde bu
lundu. Mösyö Loran Cavid Bey
den söz aldı, bir kanun layihası 
yazdı. Cavid Bey bu layihayı meb' 
uslar mediıine teklif etti. Fakat 
mecliste buitin önceki safhalarını 
öfrenenler bu layihanın aynen ge
ri alınmasını ileri sürdüler, CaTid 
Beye iade olundu. Hiç teklif edil· 
memif hükmünde kaldı. Cavid 
Beyin meYkii ıaraıldı. Talat Bey 
kendisini tuttu. 

öte yandan Möıyö Loran ve 
Oımanlı Bankası kendilerini al· 
datılmıt aaydılat, Cavid Beyle bo
:ıuttular. Banka maliye hazinesi
ne olan krediyi kesti. Loran iıti· 
fa elli, Framaya aitti. Fransız o
lan heyeti teftiti~e müdürü de 
çekildi. 

Mösyö Loran yeri~ ıümrük i
daresi müşaviri olup evvelce ln
giltereden aetirilmit olan Mösyö 
Kra.vtorf maliye mütaYirliğine ıe 
tirildi, heyeti teftiıiye müdürü u
mumiliğine de Fraıuadan Möıyö 
Juli celbolundu. 

HükUmetçe yapılacak mali ka· 
nunların ıslahatı maliye komiıyo· 

nundan geçrilmesi usulü de kabul 
edildi. Komis1onun üç azaıı ecne
bi idi, heyeti teftifiye müdürü de 
komiıyonda l>ulunuyordu. Demek 
ki mali kanunlarımız tamamen ec
nebi kontrolü altına konulmuf o• 
luyordu. Ayni zamanda bütün ma· 
liyemiz sıkı bir kontrol altında i
di. 
Komiıyepun ecnebi azası de

ğerli kimselerdi. Bunların ıahıi

yetleri hakkında hiç bir fena duy 
ıum olamaz. Bunlar vazifelerini 
ıerek Ramelide, ıerek lstanbulda 
pek ziyade iyi yürekle yapmıtlar
dır. Komiıyonı,m yazı iJleri elim
den geçtiii için azanın karakter· 
lerini tamamen anlamıtlım. Bizim 
kanunlarımız dıtında hiç bir tek· 
lifte bulunmazlardı. Kanuni hü 
kümleri daima benden sorarlar, 
kanwılarımızı framızca tercüme· 
)erinden tetkik ederlerdi. Y ukan
da yazıldıiı ıibi Rumelide iken 
ıümrük resimlerine yüzde üç zam 
meıelesinde de hükumetimize çok 
faideleri dokunmuttu. 

Komi•yond• ınusakkaf ~t kanu
nunun franıızca nüshaıuırn bir 
maddnine tahrir memurlarmın 
uyahatlerinde üçüncü mevkile 
ıitmeleri ve yol masraflarının böy 
lece ödenme.i yazılmııtı. Bu ka· 
nununun tercümesi elimde olduiu 
halde Mösyö Mayıanın yanında 
tetkik ediyorduk. Bu maddeye ıe
lince: 

- Devlet memurlarının üçüncü 

zım selen bazı taviaatın reddi ve niha
yet en yüksek neticede Gondar, Ualual 
ve Afdub hadiseleri. ... 

Bununla IMraber 1 talya, cene Habet 
imparatorluiu ile bir cloıtluk aenüni Ü· 

zerinde meseleleri halletmek için bütün 
ıayretini aarfedecektir. Söylendiğine 
sör• laıiltre hükuemti, hal1a ile an • 
!atması için Habeıiıtan Üzerinde mü -
eaair olmaya çahııyor. Halltuki ltugiine 
kadar iki hikünıetl memnun edecek bir 
ter oh•••ıla'. 

aınıf mevkide seyahatleri hayıiye
te dokunur gibi ..• 

Dedim; Mös) ö Maysa, taka yo
lunda: 

- Ahmed hakkın var; fakat 
bütçesinde on milyon lira· açık o
lan bir devletin memuru furgonla 
da gitse yeri vardır! 

Dedi ve ikinci' mevki diye tas
hih eyledi. Bu meselenin bende hı 
raktriı acı hatırayı unutamıyaca
iım t 

Bu latife 326 senesi umumi 
müvazenesi üç milyon lira açık ile 
tanzim olun.mut iken, bu açık ıon 
radan on milyon liraya çıkarıldı
ğmdan dolayı Cavid beye bir ta
riz idi. 

Mösyö Loran müp.virlikten çe
kilip Fransaya döndüğü zaman 
Türkiye aleyhinde verdiği konf e
ranslar Paris borsasında tesirini 
gösterdiği gibi istikraz için Pariıe 
giden Cavid Bey, bu yüzden iyi 
karıılanmadı ve istikraz yapama• 
dr. 

Ca id Bey Pariste duramadı, 

Berline geçti, Alman bankaların
dan İstikraz yaptı. 

Bu hadise mali iılerimizde iki 
türlü tesir husule getirdi. lttihad 
ve Terakki f ırkasınm Alman po

litikaıma temayülü FMDMM hot 
görülmedi, -öte yandan Oımanlı 

bankaaı teliıa düttü. Şayecl Al
man bankalarile münaıebatımız 

artacak olurta Türlriyede öteden -
beri aklı batında ve memleketini 
seven ki ıeler Oımanlı bankaıı· 

nın varl/iından memnun olma
dıkları için bu ·banka kıymetten 
dütmek tehlikesi karf11ında ka· 
hyordu. 

Düyunu umumiye idaresi gene 
mühim bir manevra çeYirdi; ban-

ka ile Cavid beyin arasını buldu
lar, bankanın imtiyaz mukavele

namesinde bazı tadilat yapıldı, 
banka maliye veznesine bir buçuk 
milyon liralık bir kredi açtr. 

Memletim'lzde Osmanlı banka
sının seciyesini Serfice mcb'uıu 

"Bo§u efendi,, o vakitler iki söz
le mecliste ifade etmitti: 

- Ben Osmanlı bankası kadar 
Osmanlıyım 

lttihad ve Terakki cemiyeti 
mensupları araunda kendi kendi
lerine birtakım düşünceler beıle
yen muhtelif ıneslek, meıreb ve 
seciyede insanlar vardı. Bu cemi· 

yet frrkacrlık ile komitacıhiı ı,t. 
ribirine karıştırmıştı. Bu yüzden 
memlekette karıtıklık çojahyor
du. 

ltalya hükumeti lttihact ve T e
rakki hükumetini pek fena bir tarz 
da itham ederek Trabluaıarba 

hücum etti; bu sırada Balkan hü
kumetleri, gözlerini daha ziyade 

açarak Osmanlı İmparatorluiu· 
nun Taziyetini inceden inceye tet
kike ve fırsat kollamağa batladı

lar. Gerek Balkan, ıerek Awupa 
deYletleri .leyhimizde hareket et
mek için her gün yeni bir vesile 
arıyorlardı. Devletin dıt ılyaseti 
çok kötü bir ıörünüt almııtı. 

~Arkası var). 
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. i uıi ı _ ___ l Bulgarist~n gizlice niçin silahlanıyor? 
-p ,~,Q\ ':11~i::t~-:.:._. --m:::-_~~-"r-,;:.-;Fı~~ f151~· ..... -::...-::::ı"'b. .. (Bat ta.aft 1 inci oay.fada) r ma.dığını aöyle"'.if, y ~ u ...... 

. m_~~~;;. '=i!:ı!k knn ıözler dolaıryor. Acaba Bul· mi Erkanı Harbıye Reııı General 

~IJS)......;:::::::::::::::::=s~~:_~~~~~~~~&;:::i.~J~ .. ~--...:'-:-~·...:4.~· ---:--·---:-- gariıtan gerçekten (Nöyi) mua· Katenyotis tarafmda.n yapılan be· 
hedesini kendi kendine mefsuh yanat kartı11nda hayrette kaldığı--

'iaıan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. - 80-

Galata ve Cenevizler 
ğ; t,1192 ~a imparatorluk ile Ceno • ı dar sürdü. Mişel Palecğ şehri tek· ı müı~ere. halin~ ~tirdiler h .~~ 
·ı ~ ka. le Bızalılar arasında yeni mu • rar aldıktan sonra Cenevizler de Galata en ışlek bır uıkele a ını 
1 J f'.~elelcr Yapıldı ise de 1195 de şehirden kovuldular. aldı .. Ce~evizliler,. ticar:tlcri~i 
11

L1 ı~l'alt Gaforiyon n adalarda C . 1 bundan sonra Don nehrıne kadar ılerletmıJlerdı. 
V' l[ot- u c enevız er, h 1 s· 1 1 • d la k 
1
,.1' "lr IAnlrk Yapması yüzünden tek - 1282 • 1261 yıllal'Ind.a hükUmeti Bu a' ızans 1 ana ela 1 an· 

n l:aaı açddı ve Botanyat sara. idare eden sekizinci {Mihal) Pa. dmtııştı. Oraya nüfuz.etmek ı~v· 
~ tır lfga} etti. eloğ kurununda burada yer lef • dasma düıtü!e~. Fak at bunu hıa • 

0 lı'Undan ıonra Haçlılar latan. tHer. Bu yerleşmeye müıaa ıeden Cenevızhler, d~rhal muka • 
a!1, loldt girdiler. Sark latin impara. de olunmuştu. Müsaade verilip bele ederek, istiklallerini ilan et· 
~ rl-uğu kuruld~ ve 1261 yılına ka· yerleştikten sonra, burasını bir tiler. ( Arkas· var ) 

·Tophane • 
çeşmesı 

-;,-:-~.,...,...,~-

~·· l'ophane fieşmesinin ilk $ekli 
~kı:lekaid binba!ı H. p. imzalı bir 
lllı d"kp aldım. Mektup sahibi yazılan
l~di~t k,t '\l'e alaka ile okuduğunu söy · 

cer en sonra ıunları yazıyor:: 

l't lt 0 Phane çqmeıinin eski resmi eli· 
~~Ofd'llğunuz resim. bugünkü Top • 

"~rıd ~tn~ıi değil. N uıratiye camii Ö· 
e.....,.'1 t Çc9medir. Bun.dan yüz elli yıl 
llıtı. ) .\"1-upanm meıhur bir ressamı · 
~i •Pttğı bir reaimde. Tophane çeı
~~ ~tiinkü şekli ile görünmektedir. 

-.oqıl 6. . 
"., .ı· il" yanlışlıkla ''Tophane ~e!!me-

"'>'~ le . ) il. oymut olacakı.uuz .• ,, 
ll~ı 1 b D --' ·· d'w• .~ q. • ye .7 .......... anma goller ısı 

' ~~~ burada tefekkür etmeyi bir 
,~1riın. Yalnız. Tophane çeıemsi 
~~ 11' Numıtiyc camii çqmeşi ol • 

tarihi hakkında bir cevab 

Çeşm~nin bugUnkU 'ekli 
.. 

'~ haltknıdaki ·mütaleasma ge~ce; 
~lrt" ben değil kendiıi aldanmıJ ola· 
~ • Çok alaka duyduğunu yazma • ' 

mu sayıyor? Yokıa Almanya gibi nı ili.ve eylemi§tİr. 
o da birtakım kaçamaklı tedbirler Yunan Umumi Erkinı Harbiye 
ile bu muahedenin işine gelmiyen Reiıi bugün harbiye bakanile gö
maddelerini hükümaüz bırakma - rütl\U4en sonra. dünkü beyan.alt• 
ğa mı kalkıyor? na heyecan aver bir mahiyet ve-

Bu iki ihtimalden hangiıi olur· rildiğini ve Yunaniıtanm aanki 
aa ol.un bizce netice birdir. bir harb arifesinde imit ribi. gö .. 

Bununla .ber~~ bu bahiste göz terildiğiıii aöylcmit ve fU eözleri 
önünde tutulacak bqka bir cihet ilave etmiştir: 
vardır: Son günlerde Franaa ile - Bundan daha eaauız bir §81 
lngiltere diplomatları araamda ce· olamaz. Biz ıulha ina.nıyoruz. Fa• 
reyan eden Londra konu§mal~ • kat müdafaa tedbirleri de abyo • 
nm-en mühim bir noktası (Ver· ruz.,, . 
say) muahedesinin Almanlara tah Elçlmlz Yunan Batbakanlle 
mil ettiği ukert ahki.mı . kaldır· . gHrUffU 
mak meselesi idi. O sıralarda Bul· Atina, 16 - Türkiye elç.iıi Bay 
gariıtanıiı da Almanya gibi (Nö- RUfen Etref dün Yunan Batbaka· 
yi) muahedesinin askeri ahkamı• nile · görüpnüıtür. HükUmet gaze
nı kaldırtmak için tetebbüıatta teleri. bu rniili.katın Yunaniatanm 
bulunacağını gene ajanı]ai bildi • Bulgariatan cihetindeki hududu· 
rirdi. · · nun tahkim etmeıi mcaeleaile ali.· 

Demek ki (Nöyi) muahedeiinin kalı bulunduğunu yuıyorlar. 
askeri maddelerini kaldrrtmak iti Balkan andlatmasın11t 
bugün değilse belki yarm konu· · IUzum ve ehemmiyeti 
şulmağa baıl&naaktır. Bulgariı· . Atina, 16 - Buradaki aallhi • 
tan her vasıta .ile uğratarak bu yettar aiyaıt mahaf il, B'!llgarista
makaadına doğru gitmeğe çalıp· nın gizlice silahlanmaımdan balı· 
ca.ktır .Bugün' ihtimal şeklinde· söy acderken Balkan antlatmasmm bu 
lenen ·sözler gene ·belki yarın bir münasebetle bir defa daha mey-. 
hakikat olacaktır. dana çıkan lüzum ve ebemmiye • 
Bu takdirde' Balkanlarda.yeni bir tinden bahsediyorlar. 

vaziyet meydan alacak demektir. • • • 
Bu yeni vaziyetin de Ba1kan an- Atina, 16 - (A.A.) - Büyük 
tantını kuran devletlerce gözönü· erkanı harbiyeden verilen bir teb
ne alınarak kendilerine göre ted- Jiğde,General Katenyotiı'in geçen 
birler almmuı icab ettirmesi tabii ki beyanatının mübalağa ile nak:· 
görülebilil'. )edildiği ve bu suretle. hudutta 
!u tie inanıyoruz, fakat öyle bir §CY olmadığı halde anki 
mUdafaa tedbirleri de bir harb tehlikesi varmıı gibi alel· 

abyoruz acele müdafaa tertibatı alınmak· 
Atin&, 16 - 'Yunan Başbakanı ta olduğu zeha.bı11r' verdtli '6}' • 

Bay Çaldari.s Yunaniıtanın Bul- lenmektedir. 
saristan cihetincleki hududunu · Büyük erkanı harbiye, ıulhun 
tahkim edeceği ' haıtkmdaki netri· müemmen o1duğu kanaatindedir. 
yattan gazetecilere bahiederken Bununla beraber, vazifesi icabı o
tel;;.Aı in1.cih olacak hic bir .ey ol- larak tatbiki hükUniete aid bulu • 

n.in iıbu tarihi meıhırdur: 
"Dedi bu çeİmei zı'baya Nahifi tarih 
Rahı liakta hasenat eyledi Sultan 

Mabmu~ 

nan her türlü emniyet tertibatım 
nuan mütaleaya almaktadD". 

1;:_9.-olaa, "d· h . 1 ka al w ikinci Mahm11.dun yaptmrdı§ı c;eşme! ı~~cçvo~i'n~n ta~~o~un~n!. 
·~t .• , • u aatır an r amaga d'W' tı Çünkü her iki cami olması neticeaınde tekli asliımı busbu· Bu beytin ebce,d hesabile çıkan gün· 
'~ Rornı.iyecektim. Fakat ayni za. me ıguu:e ta! nı. • .. • • . Je~i yukarda yazdığım gibi 1145 bic· 
~"-.. t..,ilıi bir hakikat olduiu için arasında çok büyük farklar var~ır: , ~ kaybetmiftiı'·:~ • . • ri yıbdrr. ' 

Bay ~ldariı, ayni tarzda be • 
yanatta bulunmuıtur. 

Bulgarlar tekzib ediyor 
Sofya, 16 (A.A.) - Bulrar ajansı 

"' l'etcceğim: · · Minareler dei!mİf, tek iken çıft mı· 3 - Hadika~cevamı adb ki~b?' 4 - Nutraliye camii bütün mer • bildiriyor: 
~ b 1 ' n saire. ·Size Tophane ikinci cild 61 incı uyıfaımda, Nuıratiye ınerden yapılmıt oyma yerleri .albn Bulgariatanm silahlanmada ve Yuna-

~~ ;:e "" bir Avrupalı reuam dedi· ::;~:i~~ Nusratiye camiinin geçirdi· camii önündeki çeıme· için ıu aatırlar yaldızlarla ıüslenmiıti.' iki minarui niıtan hududu mmtakamıda ıevkulcey· 
't lıttnbÇYozidir. 1858• l8GO yıllann· ği deii!iklikleri aırasile yaza~:.. .. yazılmaktadır: vardi.·Mahiie kufalduiu vakit camün ıi yollar ve dcmiryollan inta etmekte 
1)p~ 'llda bulunmu,. gördüğünüz ı _ E•ki Tophal1e ç~me•ı Oçunc~ ~eamü ıerifin mukabilinde vaki çet· ktibbeai hail oldu 1241 yılmda yıktm· o1duğÜna dair dün Yunan menabiindetı 
~. t> 

0 Çefnıeai resmini de 0 yapmıf• Alııned tarafından yaptırılmııtır. Eıkı uıe ve sebil, Sultan Murad H~ı ~i.bi Jarak yeniden yapbnlch., ortaya ablmıt olan iddialar. ıiyati ma • 
~ :ek, dediğiniz gibi bu reisam, ıeklini, Ayasofyadaki "Sultan~m~d Hazretlerinin ıilahdan. olup üç tuğla ÇI• • 5 _ Cami ve çepneler 1242, 1243 he.fil tarafından katiyetle tekzib edil • 
~ · '. )ti önce ıelmif değildir. Size çeşmeıi.. ile mukayese ederıenız bil" rağ buyurulan Muıtafa paıanm hay.• yıllarında ,..n,dıldan~ da kabul etmek mektedir. · 
4' ~~naat gelmeıi ve karileriınin benzerlik görecektiniz. ndrr.,, gerektir. · · Bulgar hükUmetinin bu gihi tedbir-
"li t,~ ti ôirenmeleri için ayni reı· 2 - .Çeıme, ilk ya~d~şından '?~~ Ayni aayıfada. Tophane çqmeıi İ• Bütün hunlar, çqmenin, ikinci M_\. ler ittibU etmemit olduğu beyan olun-

!; bu •iitunlara koyuyorum. bayii eıkidi ve 1145 bıcn 1~44 mil&dı çin fU ıatıl"lar yazılmaktadır: mud tarafından yaptmlmaımdan ıonra maktadır. Bulgar hiikUınetinin ıulhpor-s •ılci Tophane çeşmesinin ne bu· yllmda Birinci Mahmud yenıd~ Y•P.• "Meydanı mezkurcla dört taraflı ke· bile üslubunu değittirmit oldaiunu verane .hi11iyatı ve bütün komıulan il• 
' \ rıe de Preçyozinin yapbğı ru • tırdı. Bu yapılıt hakkında lfU aabrlar b. · e· -·Uezizi Sultan Mah· aöıtermektedir. Fakat Çe,menin aııl dostluk ve iyi komtuluk rabıtalamu 
"' '1\~e d. .. w ! ır çetm ı ··- . k h" b ı:ı~ tne ığini iddia edebilininiz. yazılmaktadır; "TagayYJ:lre u~~mı İ ınüceddeden biria ve tekli değiımit _değildir. SayBJlar.. muhafaza etme arzusu. ıç ir !ÜP· 
t'li) ltij Nusratiye camünin eski Nuı· bir üslUpta olduğu gibi munbbauue- ~ad hanı. evv~ardır. Balaımda Nahifi· ' N. A. Olro.n heye mahal bırakamaz. 
"-~~~·· L__ ::.:::..~ki:·ı~o:m:n:.:k:üt~le:i~b:in:•:s~ı:da:;:••:k:af:ı:nı:n~h:ar:a:b~:ih:y~a~b~u:yu~rm-;-u~t:'::-:::~:::;:::-:::-:i-;::::~::::;::;::;:~;:~~~:--i:i;::1. L ............__ une uaızemediğini iddia et• 

Jiiıı'~ 'IQ\,. h--.._. ... ______ . 
0 

1 b n ayni kedere or • ı bana emanet etmek "iıtemiıti. ı olduğu gibi duruyor. Yalnız bit 
\( en,· D · · ·· w ı ' ' yol" nun a e . . • . r" l\.\t n:n onıuzuma almı§tı.. emesını ogretememıt eT ••• • .k. k' . . fakat bunu biribi· Aziz Fikretin mektubunu al ·- kaç gece bır ıkı mııafirimiz ora • 

.... t&.lı:J. 1 . d S im ... ocug'"'una ba- tak ı ı ışıyız, . d k b 1 d G d '-·~ , Saı ~tmamız acıklı oldu •• çım e e ~~ :r • • • • maktan korkuyoruz... dığım zamanlar a ay o mut a yatmıştı. ene ora a yalmaK-
iııiPO ~ 'b~'-z, hiç ıes çıkarmadan, bi· ha olmak ıaadetını duyar gıbı ol- rım5ızel aç b" dakika bile benden hülyayı anlatan bü ıöz. §İmdi be- la ümid ederim ki, daha rahat e• 

ncdiy d d B b ·m gayemdi o maz ır . kadd b. bo 1 d '--· t 1 "- .\ıılle dor u.. . um. u eru" • . 1 dı Dayım şaka.lqıyordu: nim için mu ea ır rç o a • ece~ın.... alenen ..• 
"Qh, ıır ... ın. e onun bu halı.ne ...... Solmaz'ın baba,, demeaı aca· ayrıma . k . .. .. ... d . E k. .. 1 . h 1 1 -. "o :ı-:r • B bunu .-.ekemem doğru· ra ıorunuyor u. ı ı gun en a.tu atan ıey er 
"tı tlln.üyo d B . .. b b a kaybolan gayenın acısı • - en ~ O .. h d' , I ak m·· t" ı.: H 

t( •o d r u.. enı gostere • a an . . k D h ·ık ünden bu kadar na e ıye o ar ı ua u ya• uana artık ağrı vermiyordu. at-
.._ :.. u: ernıehydı yoksa ona. a .. ıu... a a ı g - 1 · · • k ·· ·· ı·· d 
- ~ nı mı v , .. ··ı f . hl.... . B k · maıka.raya, sanki ·o. bnca goz erını apıyan! yuzuı u ta o odada, bititik tarasa. a geçen 

at .... 1. ıttı bu S ·ı ? B'l' olmanın gonu era ıgı sevgı... a 1· .. l .b. 1 k . 1 d b 
·"Q ~h.... o maz . 1 tyor mu· vu§muş b b b değilmi,im de V ~ ge ınce ag ar gı ı ıeı er çı aran, a!k gecelerinin hatıra arını a a 

... , oldu" ' 7 nun a ası en k ra1· • "k b .. ,__,_,,,k . . () ıunu • • . · nı mı··· d . . , · um , mın1 ır 11eıx: getırmış- yakından anmakla, hem acıya, 
i... l\tıl\ b.. • ~ 0 kadar ho· da ımı§ •··• · h f b" · ""dlln .,.UZlinü yüzüme yaklaş • Her şeye ragmen .. .. · .. 1 . I b lk" de ·doğru tım. · hem de·tatlıya çalan tu a ır tal 
~.h~ .... ~·. .c. o .. 'zlerinin .iç.ine, bütün ıruma gitmiıti ki, onu butun kal·. Bu soz elrıy .e . el 

1 
d çu··nkü· Kcndiıi benim kucağımdan duyacaktnn 

q .. l.l... } k · · • b · aöy emı§ o uyor u. . • 
ıı- ~ ıli uınsiyerek baktım.. bimle kucaklama , çenesının u ır ~Y. ·n· manulyanm babası ayrılmadı. O d~ bebeğmi kuca - _Daha iyi olur! .•• Tetckkür 

d~l'dh ç s'11nıyc o da dalgın da!gm ·Cundan öpmek ar.zusunu yeneme - bu mın:u:ı1 1 
ti ka s imanın k- ğından bırakmadı. En aonra o • d . 

'4•· o . olmak ıçın mu a e u- 1 k k e enm ... 
....... )!,.ı. nra birtlenbire: .. Jım. . 1 k l beraber yat - nun a oyun oyuna uyudu. B••tün b"t" d kol' sahi 
"· "Q··· ha.' bab b ' Ogün evin h'av. aaı çok şendi. cuı o ma , onun a . ~ :U eıya, u un e • 
uı" 1_ •• .. a.. d ı k }a"zım· di? Ben lf. ~ ~ .ıcn e-'-isi gibiydi. Hatta zavallı '- ,,e t(ek l 1.1atta· Selmanın o'"lüınünü ben en mış o ma mı • • , . ı:ı aA 

• 't. e ~di. -ı B d 1 la ru Yemekten sonra d h 0 

' · emarum da bir kenarda, kutuıu· 
l.. llllllııd ha•ka hetırlıvan bile yok gibiydi. Cevdet ey en evve • onun • ayım ız - ~ 
\ig'bi.iti: a olanlann hayretleri ~ , h ı t Ço*'·ugwunu hep met.ri kadına •u emri vermi•ti: l'.IUn içinde, "tozlanmıa bir halde 

tQ "l\ Yalnız B-ehice Hanım kendini an an aımı nn. .... , ~ y y :r 
~' lt-.d •rtınıttı .• Çünkü o za • h . h beni düşünerek karnında ta§ıyan - Y_edad Bey gcMı eski oda· duruyordu. Onu görünce Selma .. 
,,, ~bir çok defalar, an· \utamamış, gözlerimhe 

1
. a~.1~. a ~ bir anne. 

0 
yavrunun babalık hak· 11nda yatacak, çarıaflan kılıftan nın ölüm acııı içime daha ağır ft 

' a :!İn bakarak, kaba at 1 ır ı~sa ) de~i-+ir ve hazırla• ... t) ~ntıet kını ~abana vermiş o maz mıy • o~· 
~Uiği h ··• trihi ağlamııtı. dı? Zaten son nefesinde herkes • Sonra bana 'döndü: 

'll•b .. a, lde, dayıme.: Bana öyle geldi ki. ancak bu S lm - Sen eittig"in zamandan beri 
... ~.... imdekileri bili • ten çok bana güvenmiş, . o azı • 

( Arkası var ). • 



~ S-· JamUN 17 ŞUBAT 1935 

Hilt\AYE 
TAKViM 

• GOn doluşu 

PAZAR 
17 Şubat 

13 Zilkade 

MS 

Puartesl 
ıs Şubat 

14 Zlltıde 

6.51 

!Posta suçlularının ikin 
duruşmaları laf si/atı 

Kafasını getirene 
5000 Dolar/ 

Gtın batısı 
Sabah namaz.ı 

17.45 
6 -2-17,46 

6 
Oğle namazı ·~';(8 lt.!8 
ikindi namazı 1:1.H ı:ı.~ 

Akşam namaz.• 17.4:'1 17.46 
Yatsı namazı 19.16 19.17 
imsak Ş,J3 s.ıı 

Yıhn ıtçea rtl•lırl 47 48 
Tılıa lı:alan l[tlolerl 319 318 . Çeviren: Arif Cemil 

Paltosunun yaku.mı yukarıya ıu idi: Homer Lea Çinlileri atker 
kaldırmıf, ıapkuını kqlarma ka- olarak yetiıtirecek ve bu askerler 
dar indirmit olan bir adam Nan- ileride Sun Yat Sen'in Çine Cum
kinı sokaklanndan yürüyordu. hur rt-iıi olmasına yardım edecek 

il RADYO il 
BUGUn 

17,30 - lnlalib denleri (Oniversi-
teden nakil) Sinop aaylaa Vaaaf Ke • 

Bu ada.mm yüzüne baktığmız za· lerdi. mal, 18,30 - Jimnastik bayan Azad• 
18,30 - Telsiz muaiki plak, 19,30 -man onun bir Çinli olduğunu an• • * • . 

Jardmız. Halbuki kıyafeti bir Av- Sun Yat ~?· Yanıseıkı.a,°" neh Haberler, 19,40 - Havayen kitar or-

ı "b" d" B ad nk" kö 1 ri üzerinde ıtlıyen Cunke lerden keatrası. Zeekriya ve arkadaflan, 20, rupa ı gı ıy ı. u anı, ıa ı . . . • _ L k 
t..} • ld dank ku bırısmın kamarasmda killllV& ı e- 10 - Ziraat bakanlığı namına konfe. pe"t erm aa ırmaım or yor . b · 

"b" d d d"" .. · dıyordu. Oradan aeçen bqka ır rana, Abdurnhman, Hayvan baatalık-
mut 11 1 ara a ııra a onup ar- cunke'den birdenbire bir adam lan mücadelesi, 2040 - Bayan Nimet 
kasma bakıyordu. Fakat onu ta· S . y S ,. unk . tJ d Vahit. Şan, 21,20 - Son haberler, 21, • k" un at en m c eaıne a a ı kıp eden yoktu. Bu sayede ımae . . 30 - Radyo orkestrası, 22,00 - Rad7ô 

f d ta · d"I d k ve gözlerınde yarı tehdıt ve yarı 
tara ın an cız e ı me en, en- 1 __ rku b 1. b d 1 __ ~ tanso •• cu orkeatraaı. 
d. . d 1 b .L :a.... d ftQ e ıren u a am, 1UUUI na Klas. v•ııuınvA. m. 
ıaın en evve a~a uır a amm ,. __,., 
1 1 1 • d""'" 1__ .. bo I mezada çıkarılan Sun Yat Sen m 11,JOı farkdar. - Çumk tiyatrom. ll:Dana 

a e ace e -gır ıgı aurşutıı P ı . . L.. • S l 1. d l mualkl8L 18,60: onferam. 19ı 8keco 19.'6: 

b. · L ka d k b 1 üzenne QUCum ettı. o e ın e e -
ır evın :aapuı ar sm a ay o - b" . . . • d iL. • 

1
. konterau. IO: Orke8tra. 20.'6: ilkler. :B0,06: 

du. ııeaının ıçı~ e ·uır ~Y ıız ıyo.~- AktOallte. ıı: Şen Prosram. - Haberler. -

d S 1--lkt ve hem .... Spor. - Rekl&mlu. ıı.so: Badapeetıedeıı na-
B ad d .-:a..: .. u. un ayaıa 1U1 ı -· u ean a o ev e onun ...... yuz . . . kll. (Operet muaUdal.) M: Sözler. U,06: PWc 

k .• •- d t 1 _.... B la ç· kUnetı hem de alefı aynı zaman- 17, KJıs. HOSKOVA. l'JH m. 
:ıı Ka ar op anın~~.... un r ı- . bak la 
· muht l"f t '--'--I me- da ifade eden o ıarıp If ona 11: Söırler. 18,16: Çocuk prosramı- 11,Mı 

nın e ı a1111&a arına ... up , b bak metb Kmlordu ne,rtyatı. 19,IO: Opera nakli (ll:o-

adamlardı. içlerinde pek çok Ünİ- bdakbh: Sb~ unk' U lf I uka urt• nebi dilde). R,06: lncWzoe netriya~ M.06: 
· 1-L--· ard y · l u, ıç ıı: ıaıae ona m veme Almanca IUllrlJM. 

versıte ta eve8l V 1. ent ge en, d "h S , . . J BU Klas. HOSKOVA, (&talla) aeı m. · f ı · et bn d e emez, nı ayet un un eıuı o ur-
meraınne a an nay e e en . . .. . b" &-....-•··' 17: Senfonik koneer (Berlloz ve Vacner.) 

d.ğ I • . kar b •. du. Şımdı uzerane ucum eUDOA 18,ıo: Bir opera temalllnl naJdL n.so: DaDi 
ı er enn1n araıma I! ve IO- • 1_....: • • .ı • l · k 

b ı d O d et iateyen aatıl Qe emnıyet nı ay- 6'6 Khz. BUDAPE§TE, llO m. 
ze &f a ı. a Mil 1ray yavq, be • d d" k" 18: Dtıo g'ltar komert. 18,SO: SörJer. 19: 
f k ah kt b. d .1 ttı ve e ı ı: ,.._1 .... K _,. • a at gayet en ar ır ıa a .ı e ÇinlW mu.ı ...... : o ... eram. ... o,so: Pi· 

- "Sun, ben fakir bir adamım, ._ _ ___. •ı ı"· s ....... _ -ı.-L •• 10 --söylüyordu. Fakat nutku devam yaao --- "' • ... ......,.o - """'• : aa-
bir karım ve altı çoeujum var.,, beder. n,ao: Avrupa .ııakll komert. (Ope-

ettikçe aadaaı ıertle9iyor ve ibti- retlerden wututar ve havalar.) M: Salon or-
raı derecesine varıyordu. lbtilil Sun ıülüımemeye gayret ede- keetrur. 

rek ıükUnet içinde mukabele et-' 9N Da. JLUIBtJRG, aa m. 
heyuliaı, bir elektrik ltmlcımı si- · 11.IO: aam mmlkl ocak. 11: <--'-·> ti: ........... 
bi dinleyiciler üzerine sıçrıyordu. ao......._ •= llkeo <mualldll).Jl: s,,r. ıı.-
"Mançu1arın ilihi haklan ebedi- -Anlıyorum, beni ifta eder.en 1 '11a1ıer1er.11.aoı Karlflk Petell teaıtıaL ~ 

sana yüz dolar vadedildi, değil Ş•bmıter keuerL 
yen devam edemez!,, sözleriyle INIO mas. BBBSLAU, 111 m. 

mi? biten aon cümle, yüz atadan bir- 111 KIOllC ~ orkeetruı, 19: Spor lıa-
tf_.!;....:: '- :UAlıt;...1 'l...L .m ak - "..ffaftr., .,.. ldeiil,, çok, chlıa beıtld. _J:VO.ı ~te. :BO: Hemi llarteaaa-

den ~lAllll .P~,-eçan 1 uir • ıi çok\ur, Sun. Senin tek bir canın nuaa • · ._....._. ...... _. 
haııl .oıetti. DrUllJd jlU'Oal&n. ft,SO: Şabeeerler kon1erl 

var. Ben iıe vadedilen bet bin do- <" ..,_. .......... _, 11 11a11er1er ıa.... Dam. Nutuk söyliyen adam liararetle · ........_...- · : · ,....: 
lan alırsam ailemle mes'ud ve 

aUcıılanırken dinliyenler arann-
dan ıoluk benizli genç bir adam 
sıyrıldı. Bu genç Amerikan zabiti 
üniformasını gİymİftİ. Simaaı çok 
inceydi, adeta on bet yatmda bir 
çocuk •İmaıı gib'ydi. Şimdi ne 
yaptığını bilen bir adam tavrı ile 
nutuk aöyliyen ad~a doğru iler
ledi. 'Mücadele hır11 ile parddıyan 
iki çift göz biribirine dikildi. On
dan sonra yabancı genç, yelkenle
··\ ıuya indirdi, elini dostça bir ta
vırla Çinlinin eline uzattı ve ga
yet ıevimli bir tavırla dedi ki: 

- "Sun Yat Sen, talihimi se -

ninki ile değittirmek iıterdim. 
Çünkü ıen propagandanda mu
vaffak olacakam.,, 

Çinli, hayret ve merak içinde 
Amerikalıya baktı. Fakat Ameri
kalı yavq adımlarla kapıya doj.· 
ru yürüdü. 

Bu Amerikalı bir casus muy
du? Toplanılan ev muhuara al
tında mıydı? ihtilalcilerin hiç bi
risi c>radan canh olarak çıkamıya
caklar mıydı? 

zengin olunım., 
Sun, kirpikleri bile kıpırdama- .JJ. --• Bu gece 

Nöbetçi eczaneler 
dan cevap verdi: fi 

- "Demekki benim için vade-
dilen para bet bin dolar! Fakat Samatyada: Rıdvan, Fenerde: Hü· 
sen bu parayı alsan bile çoluğun, aameddin, Şehzadebaımda; lamail 

Hakkı, Şehremininde: A. Hamdi, 
çocuğunla meı'ud olamazım.,, Karagümrükte: M. Fuad, Aluaray-

1 Tereddütlü sükunet içinde bir ı: da: Sarim, Eminönünde; Salih Ne

ıaniye ııeçti. Ondan sonra Man· H cati, Ankara caddesinde: Eıref Ne- 1 
•

u=. darinin sol elinde bir kamanm pı· g tet, Betiktaıta: Süleyman Recep, 
rıldadığı görüldü. ii Bayazıtta: Cemil Zeynkte; YorJi, ; 

Sun Yat Sen yalnızdı. Cunke • 1 Fındıklıda: Hilil, Galatasarayda; 

sinde ne bir dostu, ne de utafı g Ahmed Cevad, Yükaeldralclmmda: ı 
vardı. Y amnda ıilah da yoktu. I! Vinikopalo, Şitlide: A.nn Şükrü, 

1 Kaaımpatada: Merkez, Haalröyde; 
Bir iki ıaniye sonra ölü bir halde • Halk eczanesi 
yere ıerileceği ıüpheaizdi. ı:•m:ıı:ıu:=a:=:ı •• :11 •• ı::, •• ::: ... ::.:-.:a:::Hiiilil _d! 

Sun para ile tutlilan katil üze .. 
rine gözlerini daha ıert ve daha 
nüfuzlu bir surette dikti. Sanki 

riai, üzerine ·basan ıihir kuvvetin
den kurtulmak için Sun'a iımini 

nazarlarını katilin ıöz akları ar· sordu. Sun, Kanfutuiı'in bir fıkra
dına kadar nufuz ettirmek iıtiyor aını okumakla cevap verdi. Ara
du. Katil bu bakıp dayanamadı• dan ~ok geçmeden Çin Jmparato
ve kaır.aııyle beraber bir ıölge ıi runun polis memurlariyle- Sun 
bi silindi. ı J Yat Sen felıefl ve tıbbi meaeiele· 

• • • r.e dair derin bir müna:kaıaya gi
riıtiler. Bu münakata, o korkunç 
ve endişe verici vaziyet iç1nde iki 
saatten fazla .Urdü. Ondan 10nra 
polis memurları gitmak üzere aya. 
ğa kalktılar. Kapmm önünde bir 
memurun diierine fU sözleri söyle 

Devlet ştlrasınca aleyhimize hüküm 
verilmek için bir de1il olarak kabul C· 

dilen maddelerden ü~üncüsilne gelin· 
ce; bu maddede tavsif edilen şekilde 
muamele yapılmasını bildiren dahiliye 
hukuk müşaviri hakkında men'i muha 
keme kararı ,·erilmiş olduğuna göre, 
hukuk müşavirinden mütalea sormak· 
la idarenin mes'ul vaziyette olamıya
cağı aşlkbdır. 

icra vekilleri heyetine müracaat şu 
şekilde vaki olmuştur. Maliye noktai 
nazarında ısrar ediyor. Dahiliye nok· 
tai nazarının bir gün gibi hakikat ol
duğu iddiasındadır. Şu halde bu nok
tai nazar ihtilafı ya vekiJler heyetin· 
de gÖrllşülsUn veyahud da hukuk mÜ· 

§&VirJerinden mürekkeb bir komisyona 
havale edilsin. 

Evet, icra heyeti meseleyi bir ma -
Jlye müf ettf9inln veya şOriyı devlet 
azasının telakki ettiği şekilde çok ba
sit bir lçtihad mevzuu olmıyacak ka· 
dar apaçık bir şey görmemiş olmalı ki; 
müzakere edip bir karar vermemiş ve 
hukuk müşavirlerinden miirekkeb bir 
komisyon teşkiline lüzum göstermi~ 
tir. 

Hukuk müpvirlerinin raporu Mali
ye Bakanlıimm nolctai nazarını teniç 

eder mahiyettedir. Bu rapora bir de 
nakid itleri müdürlüiünün bir J'90l'U 
melluftur. Rapor ve Nakid itleri mü • 
dürünün mütaleası müdüıü umumi 

vekili bay Suphi tarafından tetkik eclil
mit ve bu tetkik neticesinde beıinci de
fa olarak YekiDer heyetine tezkere ya • 
zılmııtır. Burada bir nokta ~ dik
kati celbediyor: Bay Saphi midirii u
mumi velr:ili delil ilcen bir nrak üzerine 
bilvesile 7azcbiı mütaleaclan timdi me•· 
zuubaha olan tezkredeki hatbbareketi
nin aksini iltizam etmiı ilcen, mauli • 
yetli icra mevkiine ıeçince cidden de
ierli bir tetkikten sonra tirket tarifeJ. 

rinin inclrilicelrae bir müzakere ve tet -....... --~...-.~ 
terede herhangi bir ecnebi paraamm 

düıüriilmiit olma11adan dolayı iadiril
........ kan.atini iktiaah etmit .. lmY· 

.-.... olan tabreyi bleme alnut-
br. 

Nalıa •-.ı.ti emrinia tatl.ik edil • 
miyenk 18 sün lalnlalcbiı iddiaema 
relince; do.,.a içinde bulunan ve Şu
rayı devlet batti ·mülkiye clairu ka -
rar vermeden evv,el verildiii halde ma· 

alesef okunmayan bir muhbramda kat
iyeti riyaziye ile İspat etmitimdir ki; 
teabbür ancak ve azami yedi gündür. 

Ba kiiu:lm üzerinde fazla darulmuı, 
bunda muhaıldrak bir mabat aranılma • 
aınclan miimbaia olsa gerektir. Fuat 

böyle bir kaait asla mevcud olamaz. Çün 
kü Nafıa bakanlıiı tarifelerin tenzilini 
emretmiıtir. Ve bu tenzı1 iki sene ev -

velinden itibaren tatbik edilecektir. Şu 
halde bu emir herhangi bir kalemde 
yedi gün deiil hatti yetmiı gün kalımı 
olsa kimaeyi menfaatlandıramaz. Hal
buki o muhbramda da izah ettiiim ıi· 
bi bir sebep tahbnda olarak ancak ye-

di ıünlük bir teahhur olmuıtur. Ve o ae 
bep muhbramda ve müdafaalanmda sa· 
rahaten yazılıdır. 

Eaaaen 18 sün teabbür olmadığı, 
ıerek tarafımdan gerek alakadarlar ta
rafından tahkikat yapan müfettiı be

ye apaçık ıösterilrnit, ispat edilmifken, 
bu 18 günlük teahbur tetkikat nokta -

amdan tahkikata intikal ettirilmit ve 
meseleyi tetkik eden bütün alakadar-

lar bu 18 günü bir düstur gibi mahke -
meye kadar götürmüılerdir. 

Dostlardzm biriısi o meçhul ya. 
ba.ncı hakkında Sun Yat Sen' c iza 
hat verdi. Hayır, o bir cuua de
ğildi. Hi; bir kimaenin ihanetin

den, tehl~<esinden korkmasma lu
zum yoktu. O yabancı, ihtilalcile

rin dc-!tu ve ayni zamanda büyük 

Sun Yat Sen hir akpm Kan • 
ton da küçük odannda olurmuf 
derin bir mütaleaya dalmıfken 
birdenbire kapı açıldı ve iki polis 
odadan iç~riye airdi. ihtilalciyi 
yakalayıp hapse tıkmak için dlf&• 
nda da on iki asker bekliyordu. 
Fakat ihtilalci tehlikeli vaziyeti 
timtek ıi1ratiyle kavradı. 

diğini Sun Yat Sen oturduğu yer- Ayni maddede komisyon raporlari-

bir şahsiyet idi. Kitap yığmlan arasından Çin 

den İf itti: le nakid itleri müdürünün mütaleaamm 

- ''Bu adam herhalde aradığı- komiaerliie gönderilmeıi tirkete iti • 
mız adam değil. Çünkü kendiıi raz •• müdafaa zemini hazırlanmıı ol • 
-•- b • ben · B duğunclan bahsediliyor. Bunu memle. feyleıoCu Konfutiuı'un eserini ç1oo çua iyi ir ınıana zıyor. ütün 

Sun Yat Sen ertesi günü Ci!lu ket idare makinesi için dütünülmeden 
kardı ve ondan bazı fıkralar oku- hayatını hastalara h:zmet etmeğe 1 f b" barek t , __ ._ ta if 

yanına çağırttı. Çin bükUmetinin, yapı mıı ena ır e o...-- vs 
mağa baıladı. Sesinde garip bir vakfetmif, deiil mi?,, ebnek lizundır. Şirketin hakkı varmıt 

batını getirene miktarı henüz ma• da mı dolapk yoll~ tirkete karp 
muniılik vardı. Poliıler kapının · 

.. .-rinde bu raporlarm suretlenıun 
mesini emreder. 

Kal~ iri, raporlar ıirkete cleJil. 
ket hakkmda olup biten her ı:; 
hurda teferruatına kaelar mal flf' 
anası lizım seleceii en buit Wr 
hakeme icabından bulunan 
gönderilir ve nitekim ÖJM ele 
br. Şunu da söylemeliyim ki ~ 
kete teblii edilsin diye ıön -~~ 

icabmm icra edilmesi için sön. il' 
tir. Unutmamak lizım plir ki .. 
miser hükumetin komiaeridir. 
Şürayı dnletin altmcı ~ 

lince, bu madde cayi dikkattir• 
komisyon ne zaman tarifelerde 
icrasına karar vermiı 1 

Altı ayda bir toplanan konıis1°"' , 
müddet içindeki lngiliz lirası P~• 
nın vasatisini telgraf müdüriyeti_ -.ı· 
miyesine bilclinnit deniliyor. ~~ 
yeti umumiye dahiliye ile ıirifaı• 
hUerenin netieetini almadaa 
ki, bu haa11ata 1hr tef eö·-*"

0 

_. 

Müdiiriyeti ~ nriiır9C9""": 
na. meHle hali mah .... Wir, 
7İ beldeyiab. c...ı.. .~ 
ra bir de. 200, 300 Wn lira mı ı .,.ı 
Bu paranm halum yen firbte --··· dmldıimclan bahaedlli1or. 
halk muYakkaten Wrkaç Jib Wa .. , · 
mittir• Fakat bu baptaki te~, 

1 
ticesi tarifeleria tenaili lehincle ... •• 
rara iktiran ettiği gün bu ~
dayetindea itibaren tatbik edil • , 
böyle olacaiı Şira:rı devlet ...,.Ö-' 
mumiyeainin lrarannclan •• hatti 
fettitin lezleke tarihi delil 1 ı 
mübaıeret tarihinden eTYel -111' 
ken ıirketin haksız yere para ~ b 
aına aebebi,.et vermekten ~ 
affınızı rica ederim muıaJatadd ~ 
bir teY delildir. Bu paralar J~, · 
bir hastane kazandınnıı n ~ 
miyen kimse kalmanuttır. 

7: Bu madde de tam bir ~ 
,.. ...... .aı1 ... .e ....... ı •• ia ..,1 
dan çok evvel serek kedi ni,.t_~ 
taJıedeai ve ıerek hakkında ~ ı 
gösterdiii arzu üzerine. la~ 
Ankaraya niabetle hakikaten 17 
olan tarifelerin makul, kanuni ., ,,JJ 
yoldan indirilmesine tnesaül .......-, 
Ve ıirkete demittir ki, '"8 ~ 
vam edemez. Tarifeler pahalı • I 
it inkitaf etmiyor. Aı.on. adeti"'.AI 
iaJauyor " biımetice varidat _,,; 
Binaenaleyh biribirine balb olllll lı' ' 
meselenin hallini temin için pi ~' 
pbm demit -nı bunu ~ ~ 
miftir. Bu sene telcraf idaresi ~ 
dahiliyeye bailı idi. Dahili,- .,,- ' 
latanbuldaki telefonlann o..- ;1' 
meai tamam olUDC&J'a b41ar .... 
sele kalam dedi. ve öyle yapdcllo .-

Mütehartil tarife ~ ı' 
mesele baldandaki muhaMr* .. ı" ~ 
çan ilk raporuna ıöndercliii ,-:.J 
dürü umumi bay Fahrinin ~ 9" 
ipret ettiii mesele bu mesai .. ~ i 
Fahri bu sebeple hazırlaclıit ~' 
birini e~~ftİro ~ÜÜÜ" ~· 
leıme iılerı ıkmal edilmek ~~ 
nuyordu. Şayanı dikkat cihet_~ ti. 
beye bu meseleden benim ~ 
mekliğimdir. Ben müfettite • ~ 

- T .ı.raE idaresi tarifelerill ~ 
ni maliye vekiletinden daha ~ ~ 
Fakat anlatılıyor ki, yollar ~I 
kadır. Biri zuhur eden ltir fı ~ • 
tifadeyi diğeri de huhkukİ .,. • ,. 

veleYi bir tekilde meHI•?' ~ J 
pİf ediyor. O sebebi tetkik~· 

Şimdi bu sene telsnf ~ 
umumiyeainin aleyhinde .Dih

11 
~ 

nıhnak istenilen dosya itte f»d,.. 
dır. Ve tekrar ediyorum oeaD 

istiyen lteniıiı. -~ 
Bir de "100 bin lira sarat ~ 

ni hesaba müstenid olmacı-t ~ 
urnum müdürlük.,. deni1if0'• 

~' (Arkall 

lum olmıyan büyük bir ikramiye Bu iki poliı memurunun ne ol- n onun aleybinde bir karar verilmiı?. 
Yadclli!ini ihti:al reiıi ile Ameri- önünde durdular. nki bir ıihir duğu anlatılamamııtır. Fakat, ka- Asla!.. Uzun tetkikattan sonra bükü • Urolo§ = 0per•t8' 
L) J 1_ dah • • lan kuvweti onlan kapının ef İğİne mJb faarm ıetİrene b- bin dolar vado- met bakJı kararım Yermİf Ye tirkete teb· " l os"' 
m1 ı arm ıenç a~IC'er, ~aı o ind -% lii etmiıtir. Bunun gizli biç bir tarafı 1: Doktor Kema ~ ,a 
ı.-ron1cr Lea ar .. :ıımda ı...u mu·~k~le- lamıştı. Bu aralık Sun'un ses" e- lundugu"' halde nihayet tedavi irin :: __ ..1.1 • ı,o. 
-ı '11 

-- ~ yoktur. İl l\araköy Tapçul:ır C&UYesı 
me t>sr.aıında derhal bir ittifak j ki ahenkli musiki nağmelerine celbedilen Sun Yat Sen'in haıtaıı Ve öyle de zannediyorum ki, ka - -::::::::::: Telefo• .tı• 
husule geldi. Bu ittif akm gayesi i devam ediyordu. Polislerden bi- Çin cumhuriyetiydi. a nunlammz tirketin müracaati takdi • 



Maliye müsteşarının 
Kuruna sözleri 

.
1
• (Baf taralı l inci sahifede) 

a.trnd d 
te . a. evamlı ve ıararlı bir 

ıcr:a • .,..d ·ı . 1 • olcaa ....,.... an ı en ge mıt· 
epy ~a.ddi zatinde bu fazla· 
Ltııı:nı bir geliri ifade etmez. 
i ıı' h da.yanılarak bugünkü 
·ıltııg· etlerinde herhangi bir 

t!eri gürmek de doğru o

aen bir kaç yıldan beri 
lıt trtı~itsraflarında azami bir 

I s YapıJnıı§ olduğu malum
u ta 
~ sarruf sırf acun buhra-
!e ~ok !?lüteessir olan ulusa, 
~ 

1
ta.n vergi borçlarını en 

ti ~e~sh:tte ödetmek ve ona 
' kCsınde de gene mümkün 

.: '&asadar kolaylıklar göster
ti , ~tur Prensip olarak k~b~l ?· 

1 · Ve gene bunun ıçındır 
et b" rb utçesinde her masraf 

.1\\ç •• 
~ta.k ıçın en az karf ıhk bı-
t' umumi bütçede yıllar
ı d' görülegelen muvazene 

teed~!e.?iJmittir. Halbuki ha
iıı uşunülürse bugün ve ya
er Yapznak ve başarmak mec 

- ııı;'.de bulunduğumuz bir 
·· .. rırn· 

, ı ~.. · ız vardır ki, bunların 
. , "'lta.k 

.. ~ll Para ile ve yüksek bir 
'~ ~ \' ~1kabildir. Şimendiferler, 11 ;~:ı:İ'-rr, limanlar, iktisadi 

~db: er ve ökonomik kalkın· 
ı on itleriyle, yurdun diğer çe-

l' i~~ ~e bayındırlık işleri, 
~İr ,· .. er~ gıb~ bir sürü itler ge

~·ulii Paraya tevakkuf et
t ır E .. 
0~ l · ger bütün bu işleri kı-
10 ~anua başarmak ve me
tı\1'ttıelik bir proğra.m dah:
her''ak lazım gelse, o za
~Ut1 Yıla: düşecek masraf nia-

1 • irı aka. bugünkü masraf büt 
11 .. Çok dr.ha üstünde bir fe
tı . . 

~ ıatıyecekt'r. Fakat her 
· i ~:\>\re} halkın verim kabili

' ~~tı:~ndan doğacak bütçe 
del 1 denilen Qasm gozo-

f Ve İı;lulı:nası zarurid:r. 

I,~~ kanun içindir ki vergide 
' ~ rı·tt, tahsilat, masraf ve iş 
' ı ~al e.n başlıca şu prens'plere 
~,~ak nıecburiyeti vardır: 
ı 011 asraflarda en lüzumlu 

' e' :lana koymak; 
le ... ~nlar için en az masraf 
·tnı k b ... ,.. ~ bu a ul ederek tatıbikat 

,. 1. Caa.g • 
1

, '1-I a. r.ayet etmek; 
tii "e alJcıı:nızm verim kabili -

ı-. r1n lll_~nıleketin Ökonomik 
~ ıJ ı goz .... d 
,. J ' l onun e tutmak; 
t il \.ı k ahaklcuka.tta mümkün 
' 'ı •ad , · t.trn ar nıaliye memurları-

~i b·~a.cak, Ş8.§ırtmıyacak ve 
~-, Utçe -u·· . . . 
~et )\i •&' vazenesını tem n 
t ~&bit ıde Yiiz isabetli niıbet-
,.., elJnek; 

'ah ·ı· l~~İl'e 11 atta vatandaşa tedir 
ol\, Cek, sıkınıyacak ve üs-

l~ bir ~eniş kolaylıklar göste-

1 f~ ~. •ıatenıi tatbik ebnek .. 
~ ~vıa.1· 
)}'•l'l ~Ye Bakanlığmm ve 
~ ,... e evletin b .. nk .. 

~ 1 .-re... . ugu u va-
Q~ "'Slpl • • 
~ e,a~ı erının başlıcaları .. 
1 lletice ~ ~'>.rc ... t · plere riayet et
~ )ılın 11

• ırki hakikatte 1934 
•ıı· trı ılk l 
ık 't~ın:ıa .. a h ve yedi aylık 
~ toruı &oze çarpan bir faz-

~d·ı ~Fa ltnektedir • 
'e ~ alıkı 
~~ 'ebcbı ara yukarıda iıaret 

'rı-e.. ~;>ın g erden baıka büyük 
~il:. ~da :r ~Sen son toplantıları 
t "'t e·· en. de k b q~~ı <ıtcn . n a ul veya ta-tçe latb~~~ı~at kanunlarının 
~-~ ha.ril~i;nın tesirleri de ol-

aı.ı.... • Bu meyanda buğ-
t.. ,. ~ \'er · · ka ,~ ~ •er . • gıa! nunu, yeni 

l'~>.J tiaı ı:rı .. 
).f -ınal ıc • -uvazene ve buh-

-.ıı <>lllt. anunla.rını zikretmek 

Buğday koruma vergisi kanu· 
nu gerçi devlet masraflarına bir 
kaqılık değ'ldir. Fakat bu vergi· 
nin tahakkuk ve tahsili Maliye 
Bakanlığmın iti olduğu için, bu
nun tahsilatı da öteki verg:lerin 
tahsilat sistemlerine tabidir. 

Bundan baıka devlet varidatı
nı arttırmak ve bunu her vakit dü 
tünerek çareler aramak elbette ki 
bütün mar yeci!erin esas umde!e
rinden biridir. Bunun içindir ki 
bir müddetten beri marye bakan
lığında bir tetkik Bürosu kurul
mu§ ve daha önce de birkaç ecne
bi maliye mütehassısı getirtilerek 
bunların fik · r ve ihtisaslarından 
istifadeye çahıılmıştır. Bütün bu 
~:alışmalarda asıl maksad, yukarı· 
da A, B, C, D, E, maddelerinde 
hulasa edilen esas prens:p!erin en 
ideal ıekilde tahakkukunu temin 
etmek :çindir. Ve bu mevzu üze
rinde Maliye Bakanlığı çok esaslı 
bir surette çahımaktadır. Fakat 
devlet varidatının bugün veya ya
ıt'Jl herhangi bir şekilde arbnasr, 
umumi masraf bütçelerinden her 
hangi bir initi doğurmaz. Çünkü 
&Irası geldikçe yapılma11 elzem 
itler için hazırhklı bulunmak ve 
onlan baıarmak lazım gelecektir. 
Bununla beraber eğer herhangi 
hir suretle bir verg·nin indirilme
ti mümkün olursa, bu tenzilat va· 
tandaıın lehine olarak yapılacak
tır. Fakat bu indirilif o vergin·n 
ağırlığı gözönüne alınarak değil, 
o varidattan devletin ist'ğna gös
terdiğine kanaat getirdikten son
ra yapılabilir. 

Amma, tunu da hemen ekle
mek lazımdır ki; bugünkü verg'
lerimiz hiç de ağır değildir ve di
ğer bir çok ecnebi memleketleri
ne ve h '}hassa Balkan komfu 
dev!etlerinin vergilerine göre 
Türk vatandaşının vergi mükelle
fiyeti çok daha hafif ve çok daha 
sıkmayacak, üzmiyecek b'r tekil
dedir. Her yıl umumi bütçenin 
mütevazin bulunuşu. divanı mu· 
hasebata verilen yıllık muhasebe 
rakamlarının azami bir realite -
yi ifade e:l'şleri, dev!et borçlarını 
muntazaman ödeyiı!er, Ökonomi 
ve Bayındırlık işlerindeki yeni ye

ni başarım ve teıebbüslerim'z, 
bakayanın göze batar derecede 
olmayr§ı gibi gerçeklikler inkar 
kabul etır.cz ispatlardandır. 

Bu böyle olmakla bera:ber ma· 
liye bakanlığı gene gerek devlet ,. 
ve gerek yurddaş bakımından en 
faydalı tedbirleri almak :çin esas
lı tetkiklerden ayrılmamakta ve 
bu tetkikatrnda daima isabetli bu 
lunmağa çalışmaktadır. 

Bu mevzu üzerinde son olarak 
Maliye Bakanlrğı Müsteşarı Bay 
F aik':n şu sözlerini tekrar etmek 
lazımdır: 

- 1934 bütc~i tahkikatına gö
re tabı 'libn f~zlalığı dolayısıyle 
bazı vergilerin indirileceği hak
kındaki yazılar uluşu aldatmak
tan baıka bir şey değildir. Bugü
ne kadar varidat farkını gözönüne 
getirmek suretiyle vergilerin in
d' rilmesi ne düşünülmüş ve ne de 
bahse mevzu olmuştur. Bu gibi 
yurdda herkesi alakadar eden bir 
haberin yazılırken biraz özenil
mesi ve ulusun ü:ı:erinde yapacağı 
tes'rin gözönünde bulun-:lunılma
aı çok gerekli ve doğru bir hare
kettir.,, 

9 - KURUN 17 ŞUBAT 1935 ~ 

KuruJtay Başkanı 
/spartada 

"Halk, her tar afta, yüce 
şefe karşı minnet ve 

şükran duygu arı taşıyor., 

Alman cevabının 
metni neşrolundu 

Isparta, 16 (A.A.) - Dün ls
partaya gelen Kurultay Baıkanı 
General Kazım Özalp bu sabah 
Antalyaya hareketinden evvel A· 
nadolu Ajansı muhabirine demiı
tir ki: 

"- Ispartayı timdiye kadar 
görmemiştim. Ancak milli müca
d .. lenfo iJk gü:ıil kurtulut yolun
da büyi:k "anlıhk ve yararlık gös
teren lspe:·rtay• içinde imişim gibi 
yakımfaıı takib ediyordum Bu -
günkü ~t:'zirıtiden sonra gcrdüm 
k~ ~ehrirn:z taı.avvur ettiğimden 
cok .,.üze ve çok sevimlidir Bü -• o 

yük bir zelzeleye uğrıyan ve uzun 
y1U,·~ hemuı cephenin gerisinden 
milli kurtuluıa bütün varını veren 

Isparta halkı bu kadar genit a • 
landa mamur bir şehir kurabil • 
mek için herhalde çok uyanık ve 
vık çahşkan olmalıdır. lspartada 
bizi çok samimi bir sevgi ile kar
şılıyan halka işçi, esnaf ve tüccar· 
la ayn ayrı görüıtüm. Bu konuf
malardan anladım ki itlerine vic
dani bir şevkle ıanlmıılardır . 
Devletin ökonomik ilerleyİf ted • 
birlerine verimli bir tekilde inti .. 
bak etmitleı dir. C. H. F. He hal • 

kevinin çalışmalan takdire de • 
ğer. Bu te§ekküllerdeki arkadaı· 
lar i§lerinde muvaffak olmuşlar • 
dır, denilebilir. Belediye tchrin 
güzel muntazam ve temiz olması-

na çok özenmektedir. Yeni yapı· 
lan park şehre ayrı bir güzellik 
vermektedir. Belediyenizi takdir 
ederim. lspartaCla. talebe çokluğu 
gözüme çarptı. Orta mektbin 362 
taleb~i olduğunu öğrendim. Vi • 
!ayette ilk tahsil de ileri derecede-
dir. Bunlar Isparta halkmıc kül
türe, müsbet ilme verdiği yüksek 
değeri gösterir. lspartada mem -
lekele iyi hizmetler yapmıt bü -
yük tahsiyetler yetitmiştir. Bu • 
gün kendilerile genİ§çe temas et
tiğim uyanık ve çalışkan gençler 

arasında da yüce şahsiyetler çı • 
kacaktır· Cümhuriyetin büyük e • 
seri olan Isparta yün iplik fahri • 
kasını gezdim. Mükemmel ve mo
dem bir müessesedir. Her yerde 
büyük töhreti olan Isparta halıla
rının güzel ve dayanıklı olmasın-

-- (Bat tarafı 1 inci aayıfada) 

bu tetkiki yaparken sulh zihniye
ti dahilinde, A vrupanın vaziyeti 
itibarile emniyetin zıman albna 
alma kaygusunu göz önünde tu • 
tacakbr. 

Almanya hükiimet, bilhassa 
fevkalade müsellih olan devlet-
lerin Versay muahedenamesinin 
derpit etmekte olduğu ıilahları 
bıralanaya müteallik ahkimmı 

tatbik etmemeleri yüzünden f ev
kalade ilerlemit olan silah yarışı 
tehlikesinin istikbalde önüne geç· 
me çarelerini hususi bir itina ile 
tetkik edecektir. 

Alman hükUmeti, teslihat sa • 

hasında beynelmilel devamlı iti • 
lafların ancak hükümrani hak • 
larma sahip devletler arasında 
hasıl olacak serbestiye muvaffa
katile mümkün olacağı kanaatin· 
dedir. 

Alman hükUmeti, ani turette 
yapılacak hava taarruzlarına kar
tı emniyeti imkan husulünde ak
dedilecek olan ve imzalarını ko
yacak devletlerin hava kuvvetle-

rinin tahrik eseri olmıyan taarru
za uğramış devlet lehine doğru -
dan doğruya müdahalelerini il · 
tizam edecek bulunan bir mu -
kavelename ile artırma teklifini 
memnuniyetle kartılar. 

Alman hük\ımeti, prensip iti -
barile kendi hava kuvvetlerini 
ıulhu ihlil edecek olanlara ka11ı 
kullanma.ya amade ve binnetice 
bütün vaziülimza devletlerin em-
niyetlerini zıman altına alacak o

lan böyle bir mukavelenamenin 
ne gibi çarelerle bir hakikat hali
ne getirmeyi alakadar hükUnıet
lerle bilitilaf arqhrmaya müte • 
mayildir. 

Alman hükUmeti, tu fikirde
dir: Kafi derecede ihzar edilme. 
miı olan müzakereler, bu müza. 
l<ereleri yapan devletler arasında 

birtakım çarpıtmalara meydan 
vermekte olduğu cihetle netayici 
itibarile tamamen yeni bir mahi
yette olan böyle bir mukavelena
menin akdinde de bu gibi çarpıt· 
maların önüne geçilmesi lazım • 
dır. 

Alman hükiimeti, bu kabil mü
zakerelere giritilmeden evvel, ali· 
kadar hükiimetler arasında bir-

da ve geni§ ölçüde yaptlıtında 
fabrikanın büyük yardımı vardır. 
Isparta gülyağı fabrika:;ını da 
gezdim. Montaj ilerliyor. Bu fab- -·----w•= .. _, __ .. ,.,."-"'"""'""""'"' ... _____ _ 
rika ile Türkiyeye teknik gülya- nun aırn anlqılıyor. Bunda sıkı 
ğıcıhk giriyor. Gül yetiştiriciler bir samimiyet ve birlik gördüm. 
bana devletin bu fabrika iJe al • Herkes biribirine kartı sevgi ve 
dı.. koruyucu tedbirden minnet saygı ile bağlı. En güç zaman • 
ve~ükTanla bahsettiler. Fabrika· )arda büyük itler bataran bu te
nm kurulutuyla birlikte gül sa • aanüt duygusu cümhuriyettcnberi 
hası şimdiden genitlemeğe bq • kültür ve ökonomi alanında bü • 
lamıştrr. Şehrin kıyılarına kadar yük inkitaflar doğurmuıtur. Bu. 
bütün evlerde toprak çalıımaSJ • nun her yıl artacağı ve bugünkü 
nın kesif olduğunu gördüm. Halk refah ve umranı artıracağı tüp • 
huzur ve emniyet içinde fazla is- hesizdir. lspartada birlik ve sa • 
tihsal gayretindedir. Dün Keçi - mimiyet havası örnek olmağa de
borludan geçerken artık işleme- ğer bir kıymettedir. Bütün top • 
ğe ba§lamış olan kilkürt fabrika • lantılarda ve hususi hasbihaller • 
sının çıkardığı kükürtleri gördüm. de halk yüce şefimize büyük 
Bu fabrikanın kurulması bura - minnet ve tükran duyguları izhar 
larm halkma geni§ bir geçim ala- etmiştir. Kurtuluı ve ilerleyi§le • 
nı açmakla kıılmıyacakbr. Bili· rin;n yüce yaratıcısı Atafürk için 
yorsunuz ki Ege mıntakasmda Isparta halkının beslediği samimi 
bağlarımızı kükürtlemek için her sevgi onların bütün yurtta birlik
yıl dışarıya birkaç yüz bin lira ve- te büyük ülküye doğru atıldıkla
riyoruz. Keçiborlu f abrikaaı artık rını göstermektedir. Güzel lspar. 
bu parayı yurt içinde bırakacak • tadan ayrılırken intibalamnı fÖY· 
br· lspartanın milli mücadeledeki le h .. lasa edebilirim: 
yararlıkları büyüktür. lspartada "Isparta duyarak, bilerek çalı· 
halk içinde biraz yaşamakla bu- şıyor ve ilerliyor.,, 

takım mütekaddim prensip mese. 
lelerini ayrı ayrı görüımelerle ten
vir etmek lazım geleceği mütale
asmdadır. Binaenaleyh lngiliz • 
Fransız müzakerelerinden sonra 
lngiltere bu müzakerelere iftirak 
etmit olmak itibarile ve a ynj za
manda Lokamonun zaminj bu • 
lunmak haysiyetile Alman hüku
meti ile de doğrudan doğruya 
müzakerata girişecek olursa bu 
hal pek ziyade memnuniyete fa ~ 
yan olur. 

Alman hükUmeti, bir hava mu· 
kavelenamesi akdinin Avrupa 

milletlerinin tesanüdüne doğru 

mühim bir merhale olacağı ve 
hatta diğer Avrupa meselelerini 
de bütün devletler için memnuni

yete şayan bir sureti halle sevke· 
deceği mütaleasında Franıa ve 
İngiltere hükUnıetleri)e hemfikir. 
dir. 

Fransa ve fngiltere 
vazlyeti görUşecekler 

Londra, 16 (A.A.) - Alman• 
yanın cevabı, tamamen gayri mü· 
aaid bir tesir uyandırmıştır. Ce • 
vahın, Fransız ve lngiliz hüku -
metlerine derhal bir istişare em· 
rettiği söylenmektedir. Çünkü, İn· 
giliz kabineıine göre, 3 tubatta 
karar altına alınan görüt birliği • 
nin mu haf azası li.zımdır ve Eer .. 
linin nihai cevabı, Fransa ve in • 
giltere ile müştereken mutabık 
kalınarak tesbit edilmelidir. 

Böyle bir cevab, elzem, tel5.k· 
ki edilmektedir. Çünkü A man 
notaaı, bir red demek değildir. Fa 
kat Almanyanın Avusturya ve 
§&l'k misakları ile Uluslar kurmnu· 
na dönÜ!Ü hakkındaki niyetleri de 
öğrenilmek iıteniyor. 

Londra, 16 (A.A.) - Dıt ha • 

kanlığı, Almanyanın cevabından 

yana her hangi bir mütalea beya· 

nmdan çekinmiyorsa da, sıy"'sal 
mahfilden ihsas olunduğuna söre. 

Londra beyannamesinin bir bütün 

sayılan muhtelif noktalarını biri • 
birinden ayırd etmeği iıtiyccek bir 
cevabın yi karqılanmuı müstebr.t· 
tır. 

Çemberla•· nın sözleri 
Londra, 16 (A.A.) - Seçicile

rinin karıısında söylemi§ oldufiu 
bir söylevde hava antla~masına 

dokunan Bay Neville Charberlain, 
demiıtir ki: 

"- İng!ltere, girişe~eği tcah -

hütlerin hakkile altından kalka • 

bilmek için, her türlü ihtiyaçlara 

uygun bir hava kuvvetine sahih ol 
mak kerektir.,. Bay Chamberlain 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"-Ayni zamanda, havacılıcı -
mızı tesirli yapabilecek kara ve 

deniz kuvvetlerimiz de olmalı • 
dır.,, 

Bır lngıt z deniz 
tayyar esi düştü 

Mesina, 16 (A.A.) - Bir inci· 
liz den;z tayyaresi, şeh:rden 15 
kilometre mesafede Pelor:tan dağ 
larma dütmü§ ve yanmı~~ır. Bri
tanya hava kuvvetlerinin 208 ın· 
cı filosuna mensup olan tayyare -
n·n dokuz rakibi ö!müşti!r. Napo· 
!iden Ma 'taya gitmekte o!an tay• 
yarenin a!sten, bir dağın doiY,ruğu 
na çarpmı§ olduğu anlaşılmakta • 
dıf. 
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r is tan bul Kumandanlığı 
~ Sz;tına!:na Komisyonu lJinlan 

Fe:ıcrb.hç~ ambarındaki elek-
1 

trik tesistı tamiratının ekailtme· 
si 21/şubat/935 perıembe günü 

Dün ve ru 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salalıiyetli bilginler; elife 
güzel dilimize çevrilmektedir. 1 * l.oodra t.ıl~.7.- • Vl\ııo:ı ~ ... -

1 * Nen·ork 1'2f> - • l\liırJrh 18, -

saat 14 de bırakılmıştrr. Ketif be
deli 1281 lira 10 kurut olup mu. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve c;ok değerli b'r kU
tUphaneye sahip olmak fstiıorsanız 

• l'aris lt>9. - * qerlln 48, -· l 

vakkat t~inatı 96 lira 10 kurut· 
tur. Komisyonda ıartname ve ke
şif her gün öğleden evvel ıörü
Jebilir. lstekJilerin teminat mak
buz)arile elektrik i§lerinde müte
snsıs olduklarına dair vesikalarile 
birlikte vaktinden evvel komis. 

• l\lflAnıı 

* Bruk~e 
ll?, -
ııı:ı.-

• \·arsova 2•. - i • Budapeşıe i'b, -

yonda hazır bulunmaları (399) 
(759) 

Dün ve Yarın Tercüme Kü/liyatı'na 

Abone o uz. 
Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone §artlarını yazıyoruz. 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
"636", ikinci ıerininki "504., kuruıtur. 

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci ıeri 
1 - 10 adet hafif makineli tü- için "204,, kurut peıin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve-

fek kılıfı açık eksiltmeye konmut· ri)mek üzere taksite bağlanır. 
tur. Tahmin bedeli 400 lira olup - Hangi seriye abone olursanız olunuz, pe§İn alınacak pa-
muvakkat teminatı 30 liradır. rayı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar ta§· 

2 - Şartnamesini her gün öğ. radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alm-
leden evvel F ındıkhdaki komis- maz. -
yonda görülebilir. Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -

3 - Eksiltme günü 16 ıubat memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu-
935 cumartesi günü saat 16 da ya bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
pdacaktır. esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

• Atlna 24, - • Bükres 17. -
• Ceoenl' 8f6. ·- • Belgraı ~4. -
•sor>• ~·. - * Yotobamı 35, -

1 * AmsıerdaJT, 8."'. - * Aluo 94S, -
• Pra2 100. - * Meddlye .. s. -
• ~ınlchn'm ~~ ... .. R~ııtnnr ,40. -

Çekler (kap. sa. 16) 

• Loodra 014 75 * Stothlm 3 16-
1 · • Nevyork 0.791033 • Viyana 4.245< 

1 

• Paıls 12.0;• • Madrtı s.sos 
j * Mll.tno 9.J.·6~ ııı Berlln 1,98 -
* Brüksel s.:;o • Var~ova 4,!05 
+ Atın.. 8~.90; • Rudapeşte 4,4!1-
* Cenevre 2.4~2~ • Rükres 79,0Jlll' 
* soryı 66,7980 • Oelgraı :ıs.o sı 
• Amsterdım ı. 174 • Yokohıma 'l.1870 
• Prag l8,9!J • Moskovı 1089 !S 

ESHAM 

I
• iş Rıolı:ısı .o. 
•Anadolu ~6.9~ 

1• Reji ? 97 
Slr. Hıyrlve ı .~.!'O 

Mcrkeı Bankası tı3.50 
U. Sigorta -.oo 
Bomontl H,95 

framuy 
Çimento as 
Coyon Oe~. 
~art De!. 
Balya 

~ark ın. ecu 
relefon 

llr.~o 

13.66 

-.-· -.--.--.--.-

4 _ isteklilerin vaktinden ev- Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. / 
• 1933Tlirk Cor. 1 30.:lll Elektrllı: 

vel teminat makbuzlariyle ve art. Müracaat yeri - Yakıt Matbaası - Ankara caddesi. - İstanbul / • . . ıı 28,80 Tramvay 31,75 

istikrazlar 

-.-

trrma~~lımek~u~~n~ü~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' •- .lli2~3~ Rıhum ·~~ 
. lstltrazıDıblll 1 94,!5 * Anadolu ı •7 8S 

' 

cü maddelerindeki vesikalarla bir ı ıs tan bu 1 Belediyesi ilanları ı •trgını istikrazı 97.- • Anadolu 11 .. 7•85 
iktc komisyonda hazır bulunma· 19!8 A M - ,oo Anadolu ur .. 6.-
ları. (386} (470) Karaağaç müessesesi mü§temilatmdan 115 No. lu bağrrsak fabrika- :.;.. .. R .. • .. •d .. •·__,iiiiiiiiiiiiiiiiii-•. oo ...... _' .. 'ü .. '"•'•ss•ıı-.Aiiiiiiiiii.~3 .... ıı_,~.;: 

111 
_____ -;;;ı:.=~;;::;"--~ 

sı iki ıene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş- DIŞ T ABIBI tı 

1 - Konyadaki kıtaat ihtiyacı 
olan 70 kilo birinci neviden köse
le 28 kilo vaketa 9 paket ıaraç ip
liği ve 104 metre keten bezi açık 
<"kdltmeye konmu§tur. Tahmin be 
celi 220 lira olup muvakkat temi
mı h 16 lira 50 kuruıtur. 

2 - Şartnamesini her gün öğle
den evvel Fındıklıdaki komisyon
da görülebilir. 

3 - ihalesi 18 Şubat 1935 Pa • 
zartesi günü saat 14,30 da yapıla
caktır. 

4 - istekliler teminat makbuz. 
lariyle sicil ticarete kayıtlı oldukta 
rma dair veıikalariyle birlikte vak 
tin.den evvel komisyonda hazır bu
lunmaları. (389) .(538) . ~ . 

1 - M. M. V. gerekliği için yap. 
tırılacak 5 fayton arabası açık ek
siltmeye konmu§tur. Tahmin be -
deli 2875 lira olup muvakkat te
minatı 215 lira 63 kuruıtur. 

2 - ihalesi 18 Şubat 1935 Pa • 
zartesi günü saat 14 dedir. 

3 - Şartname ve krokiıini her 
gün öğleden evvel F mdıklıdaki ko 
misyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin teminat mak • 
buzlariy!e ve 2490 No. lı kanunun 
2. 3 iincü maddelerindeki veıikala 
riJe birlikte Yaktinden evvel 
b:nisyondn hr..zn- bulunmaları. 1 

,(390) (539) 

ZAYi 
Maadi.-ı \•e Zirut Bankasında

ki itlerimde kullantiığmı tatbik 
mühürümü zayi ettim. Yenisini 
yaptrrdığımr ve eakisile kimıey~ 
\•crihniş senedim olmadığını ilin 

- ederim. 
rr Beyoğlu Meırutiyet maballesin-
ı de Hacı Mansur ıokağmda 102 
mmıarada Mütekaid Abdi (5366) 

J?ı:ı:ıüiiuu:: •• ::ur::::n:::::::::-.::::-.::::=:-.::: 
a;D 1 fı r.Kemal Osman 
·f i Bevliye Mütehassısı J ft 

K.uwt~y-tkselsiyor mağtzaSJ yanuıd~ D 
No. 34 R 

HergOn r ·J. ~o ve J.::ıdır Telf. 4lt~5 H 
:uırMCU ma:l"'al::::·l·-·~=--~ 

tur. Senelik kirası 3 bin liradır· Şartnamesi parasız levazım müdürlü. J. Rasin Küliiga 
ğünden ahnrr. Teminat akçesi 455 liradır. Arttırma 4.3.1935 pazartesi NURi MEHMED Ahmet Reşit - H. N 
günü olup 2490 No. lu kanunda yazılı vesikalarla beraber saat 15 de Beyoğlu Ağacami karıııında 15 

laf 

Daimi Encümende bulunmalıdır. (807) Bursa sokak No: 1 

Tc.:J C2. K iVE 

ll RA.AT.~ 
BANKASI 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--~D~R 

Komüniztn ~ 
Lenin - Stalin - B 

Haydar Rifat.• 
50 kurut 

v 
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~ ~!.hd~ .. m .~_il_m~. k ~~ .• !!~t~~-a2~:,. , ~~~i:!~'!~~· r 
1 Muha~:~::ı~::::::.:~:::·~~~::.:1kere1L 

""" 150 } 1 k \ ler .4.3. 1935 günü ayrı ayrı ve iki grup halinde kapalı zarf usulile bı'. 
ıra ueret ı ı ı, 120 lıra ücreth 4 heaab mütehuaııı a ı .ı\ı:cnıelcrı haralrôy . l\Oprwo•.• 

...._ '. Mütebauıılar İmtihanla ıeçilecektir. Taliplerin yüksek 1 el.<l2362 - Sırltecı Mıihürdaı ud~ rinci grup saat IS.30 da ve ikincisi de 16 da Ankarada idare binaam-
•""lllilf ı· ı ı T ı da malaeme dairesinde ıatın alınacaktır. 
~., '. ~ ı1e müfettitliiinde Divanı muhasebat birinci sı · an e efoıı ~2740 B • k 
;-aıplığinde veya azalığında veya malt veya ticari müeasese. 1 rabzon }'olu . u •te .•i.rm~ iıtiyenler.in birinci ıruptaki çam kereıte i~n 5680 
-._az. heı yıl muvaffakiyetle çalıpnıf olmaları, muhaıebe usul· lırahk ve ıkıncı grupu tetkıl eden diier keresteler İçin de 1021 liralık 
·vrrı v f k 1 VAT AN vapuru 17 Şubat muvakkat teminat ve kanunun tay in ettiii veıikalar ve kanunun dlr-
"'u .. e ıcaret anun arına vakıf bulunması tarttır. imtihan PAZAR ıünü saat 20 de Rize- d.. ·· dd · b 

Ilı.&• lu d~fteriaiyle ticari hesaptan yapılacaktır. İıtiyenlerin ka· ye kadar. {767) uncu ma esı muci ince ite ıirm eğe manileri bulunmadıjına dair 
-it~",-11 haız olduğuna dair vesikaları ve bulunduklan vazife. b~yanna.~e ve tekliflerini ayni ıünde birinci ırup için 14.30 a ve ildn-

ı~ hiznı t h d 1 Jzmı·r Sür'at volu cı grup ıçın ıaat 15 e kadar komiıyon reiıligwine vermeleri lazımdır. 
, e ta a etname eri ve fotoğraflarile birlikte 25.2.1935 ı ' B 
'~- rünü aktamına kadar Beyoğlu tahakkuk müdürlüğüne GÜLNiHAL vapuru 19 tubat u ite aid !•~nameler Ankara, Eıkitehir, Haydarpafa, Samsun ve 

"-~rı. imtihan ·121.2.1935 çarıamba günü saat 10-12 ye ve 1 salı günü saat lJ de Galata rıh- Adana veznelerıle l2mit, Adapazarı, Ceyve ve Doiançay iıtaıyonla. 
t•Prlacaktır. {729) tımından kalkarak doaru lzmi- tından çam kereate fartnameai 440 kurut mukabili, diferi parasız ola-

• tak dajıtılmaktadır. 
re gidip dönecektir. Cinai Mikdatı M3. M3. muhammen 

bedeli kurut 
Not: 3009 ton çelik Demiri 

keri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 
~ili bedeli (78000) lira olan yukarıda miktarı yazılı çelik de· 

•rt fabrikalar satın alma komisyonunda 3 mart 1935 tarihin· 
~ liinü saat 15 de paaarlıkla ıatın alınacaktır. Şartname bed 

&ıso"'!tur· Ve komiayondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
, ~ lara .:e 2490 numara}~ kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa

Yalnız bu haftaya mahsuı ol
mak üzere İıkenderiye postası 
yapılmıyacaktır. (801) 

1 - Çıralı çam 3408 2600 
Gürren dilme 22 1826 
GUrıen kala• 52 t 975 

•-------••-.. l 2 - Mete dilme 187 2850 
!!-Hss•ı nnan .. nmmm:ı Mete Kalaı 116 3125 
ğ Dit Doktoru karaajaç 29 3275 
~~ Hüsnü Mustafa Beyaz ıhlamur 70 3300 

~.Ak~:w~~ "~ ıı•~~·K~·i•r·~~l•ı•k~~D~•~·l•.r~~~·J~~r~~~ flr gun ve saatte komııyona müracaatları (789) 

eri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
...... _. f b ·1ca 1 rllllllUllllHl_,. Doktor ..... RHıır..i aı -...... .. n il teaia edileceğinden alakadar firmaların tafai it r'-t 1935 tarihine kadar herıün öileden aonra Ankarada Hüseyin Usman 

abrikalar umum müdürlü iü fen ıubesine müracaatları (685) 
Haseki hastanesi 

Poıta Ye Adliye binaıına en yakın yerde Ankara s.addesin
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduiu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim• 
lere, gaEele, mecmua idarelerine mükemmel daireler.•. 

.. VAKiT idare evine müracaat '" 

Sellnik Bankası 
dahiliye miltehassısı 

Laleli Lütnf Aparhmanı saat 
4•7 e kadar Telefon 22459 

- ııuımaııaaamaml! ı ıııııır 

lstanbul Posta T.T. Başmüdürlüğünden 
Sa1ıılı halkımıaa yeni bir kolaylık olmak üzere memleketimiz ı • 

çindeki tehirler ve ecnebi memleketler arası telefon kenuımaları için 
İstanbul, Byejlu Ye Kadıköy cihet lerinde hususi muhavere odaları 
hazırlanarak 15.2.1935 tarihinden itibaren emre amade bulunmuıtur. 
lıteklilerin lıtanbul, Beyoğlu ve Kadıköy posta T. T. merkezleri tel • 
graf ıitelerine müracaatları (798) 

dı Tesis tarı hl : 1888 
Q,.e merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 

TUrklyedekl Şubeler : 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubelerl : 

Cumadan hatka günlerde ıaat 

(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di

vanyolundaki (118) numaralı hu· .jinhisarlar U. Müdürlü{lünden:I 
SelAnlk. Atlna. ~lre 

Her nroi Banka muamelatı. 
ldaremi:ı ihtiyacı için yerli malı 10.000 kilo nişasta kola ıartname

ıi mucibince satın ahnacaiından vermek İıtiyenlerin ~t.2.1935 p~ 
Muayenehane Ye eY telefonu temhe aiinil ıaat 15 de (yüzde 7,5 •ilvnme paralarile birlikte Ciba. 

r.usi kabinesinde hastalarını kabul 

eder. 

22398 Kıtlık telefonu 21044. ı lıde Le•azım ve mübayaat ıubeıine müracaatları. (652) 
....... ._ __ 11!!1!!!!9!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!11!!1!119--11!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!'!1!!!!~~;;~~-(ll JklDCI TqriD ltM •ayımızdap ber1 llllrO.fOl'.)!1!!11!1!!!!!!!!!1!!!1!!1!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!B!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!1M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!ll-!!!e!! 

Öz Türliçe 1iar,ı1rk1ar 

~iplemek, 5. Pekiştirmek, 6. Pe • Yezek, 7. Yizek. 
·ıtn1ek, 7. Pekmek, 8. Peklemek, Talik (etmek), 1. Asmak, 2. 

fektemek, 9. Perkitmek, 10. Sağ- Bağdamak (Bağlamak, bağlr bu· 

1
qrnak, 11. Saflaştırmak, Sağlam- lundurmak man.) 3. Bağlı göster -
~!ırmak, 12. Tığratmak, 13. Ye- mek, bağlı tutmak, 4. Elmek, 5. 
tılcmek, 14. Yüreklendirmek, Geri bırakmak, 6. İrtelemek, 7. 
(Kalbini takviye etmek, cesaret Sunkamak, 8. Takmak 
'1ermek man.) , 15. Zağlamak. Talik mahalli, As~. 
~Talakat, 1. Açıklık, açukluk, 2. Talim, 1. Ahştırış, 2. Belletiş, 

çenlik,, 3. Dil açıklığı. 3. Bildiriş, 4. Boşgut (Ders, tedris, 
Talebe, 1. Boşgutluğ (Boşğut: man.) 5. Okutuş, 6. Oğredik. 

:ers~ talim, tedris), 2. Öğrenecek, Talimat, ı. Bellcnti, 2. Nom, 3. 
· Ogrencik, 4. Orüncek. r;:öylev. 

t Taleb, 1. Dilek, 2. Irim, 3. Is- Talimatname, Bildirtkiç. 
e."k. 4. Kolgu, 5. Ku··n, ku··vu··n 6 T ı· k 1 Al t k ? T , · a •m etme , . ış ırma , -· 
ılek, 7. Umdu. Ardakalmak, 3. Asramak (Talim 

A. Taleb etmek, 1. Alıksımak, 2. ve terbiye man.) 4. Baş öğretmek, 
ramak, 3. Dilemek, 4. Gerekle - (At için), 5. Beleltmek, 6. Bışrun· 

inek (Taleb ve taharri etn1ek mak, boşgunmak, 7. Buşgurtmak, 
(an.) 5. lrdemek, 6. 1rteınek, 7. 8. tkitmek, 9. Kuldurmak, 10. O -

1~ten1ek, 8. Izdemek, 9. izlemek, kutmak, 11. Öğretmek, 12. Yasan 
ın · Karvınmak, 11. Kolamak, kol· lamak, 13. Yavaştırmak, 14. Ye· 

14
ak, 12. Kösemek, 13. Ummak, tiştirmek. 
· Uşemek, 15. Ver demek. Talimli, 1. Bavlı, 2. Öğrenmiş. 
Taleb ettirmek, Karvatmak. Talib, 1. Dilekçi, 2. İstekli, 3. 

İrk Tali (talih) , 1. Irg, 2. Irk, 3. Talib olnıak, 1. Dilemek, 2. 
hı ' 4. Kıv, 5. Kut, 6. Kutluluk, 7. Isteyen, 4. Taşkıt, • 

11
ttt, 8. Oğur, 9. Pirge, 10. Suğur, Edirmek, 3. İstemek. 

l.J~ Sur, 12. Süğür, 13. Süyür, 14. Talk, ı. Evren pulu, 2. Yer yıl-
dıfr, 15. Uraz, 16. Ulüğ, 17. Ya - dızı. 

-j- l~ .. Yazı, 19. Yur. Taltif (etmek), 1. Gönül al-
l<ut~l~h, 1. Kıvlığ, 2. Kutlu, 3. mak, 2. İyilik etmek, 3. Kayralda
aç k ug, 4. Mutlu, 5. Olcav 6. Uğru mak, 4. Ohşamak, 5. Okşamak, 6. 
~~t. Ülüğlü, 8. Yazgılı. Yepelemek, yepellemek. 

illan )ısız, 1. Crğay, (Fakir, yoksul Tanı, ı. Bitevi, 2. Bütün, 3. 
~ · 2. Kutsuz Cink, 4. Çak, 5. Çin, 6. Dökel, 7. 

ltar •1ı1., 1. tleri kol, 2. Karağcı, 3. Düküz, 8. Eksiksiz, 9. Kip, 10. Pü-
a\ul, 4. Şahş. 5. Tulgnk, 6. dün, 11. Pütkül, 12. Som, 13. Tuy· 

Oz Türkçe ICarııhklar 

ağ, 14. Tüğen, 15. Tükel, 16. Tü- Bütünley, 7. Bütünleyin, 8. Cıpla
keti, 17. Tüküs, 18. Yetik, yeliz, yı, cıblayı, cibli, cible, 9. Cilis, 10. 
19 Yonat, yonatça (Kemaliyle t4t- Cip, 11. Çığla, çıkla, çıhla, 12. 
vafuk eden man.). Çum, 13. Dibelik, 14. Diblik, 15. 

Tama, (Tamah), 1. Açgözlü - Dökeli, 16. Döm, 17 Düke), 18. 
lük, 2. Doymazlık, 8. Komsozhtk, Düp, 19. Düpdüz, 20. Esrü, 21, 
4. Sok, 5. Soktuk, 6. Umdu, 7. Eyiden eyi, iyiden iyi, 22. Gilen 
Umtr. 23. Kalısız, 24. Kilen. 25. Pann, 

Tama etmek, 1. Bazmak, 2. 26. Pütrii, 27. Salta, 28. Sürk, 29. 
Göz dikmek, 3. Soklamak, 4. Um- Tap, 30. Ton, 81. Tözü, 82. Tü .. 
mak, 5. Umsunmak, 6. Yarsımak. ğelçe, 38. Tüketi, a4. Yendek, 35. 

Tama çttirmek, Yartısmak. Y etrü. 
Tamakir, 1. Açgözlü, 2. Cimri, Tamamen ifa etmek, Yetirle .. 

3. Çağmar, 4. Doymaz, gözü doy- mek, yetinnek. 
maz, 5. Izgar, 6. Karçmak, 7. Kt- Tamamı tamamına, Başabaş. 
vrrkak, 8. Pinti, 9. Sakur, 10. Sıkı, Tamamiyet, ı. Bütünlük, 2. 
eli sıkr,, sıkı elli. Tümlük. 

Tamkirlık, 1. Açgözlülük, 2. Tamik, (etmek) ı. Derinleştir-
Soğuınsuzluk. mek. 2. Derinletmek, 3. Deşiştir _ 

Tamam, 1. Anuk (Hazır man.) mek, 4. Endelemek, 5. Eşelemek 
2. Bitmiş, 3. Bötön, bötövü 4. Bü- 6. lndalamak, 7. İrdelemek, 8. ır: 
tük, bitik, 5. Bütün, 6. Dökel, 7. demek, 9. İydelemek, 10. Kurca -
Dökeli 8. Düz, 9. Saylı 10. Tas, Jamak, 11. Orcelemek, 12. Uıiin -
J 1. Top, 12. Tükel, 13. Tüm, 14. ılülemek. 
Uygun. (Kamil, mükemmel, 
man.) 

Tamamlamak, - etmek, 1. Bi
tiınıek, 2. Bütünlemek, 3. Eksiği
ni doldunnak, 4. Epitmek, 5. Tü • 
ğenlemek, 6. Tükelemek, 7. Tüm
lemek. 

Tanıam olmak, 1. Bitmek, 2. 
Da.vusmak, 3. Saframak, savra -
mak, 4. Tükelmek, 5. Tükemek 6. 
Tükenmek, 7. Tümmek. 

Tamamen, - ıyle, 1. Basa 2. 
Bitevi, 3. Büsbütün, 4. Bütün bü
tün. bütün bütüne, 5. Bütünce, 6. 

Tamir (etmek) 1. Düzeltmek, 
2. Gözemek, 3. Kadaınak, 4. Ol· 
tannak, 5. Onaklamak, 6. Onar
mak. 7. Ovarınak. 8. Oreklemek, 
9. Oreleınek (Kaba ve muvakkat 
tamir ınan.) 10. Pütündömek, 11. 
Selimek, 12, Piplemek, 13 Tüzet. 
mek, 14. Ulnatmak, 15. Yamala -
mak, 16. Yapmak, 17. Yömömek. 

Tanin, 1. Caran 2. Çınlamak, 
3. Çinerme, 4. Şmğ, 5. Tınlama, 6. 
Tirink. 

Taninendaz olmak, 1. Çınla
mak, 2. Çinermek, 3. Otmek, 4. 
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~ ı: - XURUN 17 ŞUBAT ıg!5 

Kara Gölge 
CıçCınccı kitab 

ASILMIŞ KADIIV 
Fiyatı 5 Ku7aştur 

Bu merakh ve heyecanlı romanlar ıerisindeo her on beı 
günde bir kitap neşro!unur. 

Her kitab baılı batına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,, 2 Sarı Saçlı Adam 

Gelecek Sayı: 
,, 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - Ankara Cad. ~ lstanbul 

_.Tacirlere mühim ilin 
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 

1934 ve daha evvelki seneler oda iicreti kaydiyelerinin 1935 

senesi Mart nihayetine kadn cezasız olara'k tahsiline oda mec· 
H•ince karar verilmit ol~akla bu ücretlerini henüz •ermemiş 
olanlann ıimdiden odaya müracaatla boçrlaranı ödemeleri lüz · 

•••••••••••mu ilin olunur. (8170) 

Ankara Valiliğin,den: 
1 - Ankara ıtadyom ve hipodrom sahası dahilinde (57360) lira 

ketif bedeli 2150 m. tulünde 0.60x0 .90 lık ve 1290 m. tulünde 50 cm. 
lik çime~to boru f erıiyle muayene bacalan ve toplama kuyuları ve di
ğer tesisat inıaab kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmuıtur. 

Senet 
No. 
260 

90 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
GAYRI MENKULÜN 

Borçlunun Köy Numarası 
iımi 

Kartaldan Said Kartal 21.23 
oğla Bay Reşid 
Kartal Ali oğlu Yayalar 
Mebmed Sevid 

Mevkii Kıtası 

Muhtelif 2 

9 

Cinsi 

Boıtan 
Bahçe 
Muhtelif 

Metre 
murabbaı 

7348 

36280 

57 Maltepeden Ömer Maltepe 

17.6.7.67 
6.3.3.6.7 
426,427 
428.429 

4 Tarla 13777 570 

118 

. 140 

Rllttii Ziyaeddin 
Kemaleddiu, Ba· 
haeddin, Sıdıka 
ve ikbal 
Hakkı evlAtlan Yayalar 31.8.31.31 
Basri, Hayriye 7.13.21.4 
Şadiye . 
Mebmed Faıih 
Ye Zekeriya 

Bulgurlu 43.56 

,, 9 Mubtelif 112975 
tt 

" 2 Muhtelif 68888 

Borçlarını vukubulaD tebligata rağmen ade111eyen yukarda iıimleri yaz1h borçlulara ait gayrilll'116 
lerin 2280 numaralı kanun mucibince yeminli wukuf ehli tarafından kıymetleri tahmin o uoarak J. 
numaralı kanuna tevfıkan mülkiyetıerı açık arttırmaya konulmuıtur. ihaleleri 4 mart 1935 tarib 
mDaadif pazartesi gilnü saat on btştedir. Pey akçesi yüzde 7,S dur. Şartname bankamız k• 
11dmııt1r. Fazla izahat almak iıtiyenlerin bankamız zirai ikrazat servisine mllracaatları ilin olunur. (20 

Yeni çıktı 'J 
r asedemonyahlann ve Atinalılann 

Cümhur:yet 1 
• leri • 1 

Kaenefon 1 

Haydar Rifat 1 
50 Kuruş 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankarada Bankamız fen aerviıi nde çalı9tırılmak üzere l fefl 
nuru ile bir daktilo alınacaktır. 

1 - Fen memurunun mensucat, makine, veya baıka bir fen 
Göz Hekimi yapmıt ve tecrübe görmÜ§ olmuı ve iyi Almanca bilmesi ı~· 

Dr. Şükrü Ertan 2-Daktilonun orta tahaili yapmıı olması ve eyi Almanca b 
18.znndır. ilaveten fransızea bilenler ve lise mezunlan tercih 0 

Sabıili, Ankara caddesi Na. 00 
Telefoıı: 22566 isteklilerin 21 fUhat 1935 perıembe aktaınma kadar Ankarad• 

Sair günleri meceanendir.. 1 kamız memurin müdürlüğüne ve la tanbulda ıubemize müracaı 
--·-------ı (793) 

2- Eksiltme 7.3.1935 pe1"fembe günü aaat.15 de Ankara vilayeti DIŞ DOKTORU 

daimiencümenindeyapdac:akhr. 'ilbeyl Salt M ı• V k Al t• d • 
·3-lateklilerinteklifleriniA- Ticadet odası vesikası B - 4119 a ıye e a e )0 enı 

liralık muvakkat teminat makbuzu veya nümuneaine uygun banka ke- Darp edilmekte olan gümüı paralardan dötr milyon liralılı 
Fatih Karagiimrük tramvay 1 

f alet mektubu C- Stadyum komisyonundan alacaklan fennt ehliyet ____ d_ura_ğı_, _N_o_._
4 
____ az bir zaman zarfmda tamamen tedavüle vazedilmit olacı . 

veaikalarile ayni gün ve saat 14 de kadar Ankara vilayeti daimi encü- c.ahibi.· ASIM US ki 1 b h 111 
o es gilmüş para ann 1 §U at 1936 tarihinden itibaren her eıı•· 

meni reisliğine tevdi etmeleri lazımdır· Netri)'at Mlictiirii: kıymetle ~übadele yaııtaap plar~ kullanılmıyacağı hilafma 
4 ~ .. İstekliler bu husustaki ıartnameleri 287 kurut mukabilinde REFiK Ahmed SEVENGfL edenler hakkında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu kan~ 

Ankara Nafıa Ba.ı mühendisliğinden alabilirler. (762) VAKiT Matbaası - htanbul kizinci maddesi mucibince ilin olunurt (558) 

Öz Türliçe lCaTeılıkla" 

Şmgıramak, 5. Tınlamak. (Alelumum kargaşalık man..) S. 
Tannan, Gür (Gür ses). Çapul,4. Talan, 5. Taraç, 6.Yağma 
Tanaif (etmek), 1. Carnnla - Taraç etmek, 1. Almak, 2. Bul· 

ınak, cartrlamak~ 2. Yarılamak, naınak, bul unlamak, 3. Dağıt - · 
yarıya bölmek. mak, dannadağllı etmek. ~~ 

Tantana, 1. Gösteriş, 2. Olanı, Taraf, i. Al 2. Baş 3. Bulun, 
ulam, 3. Süygiin. bulunğ, 4. Can, 5. Cün, 6. Düş, 7. 

Tanzif (~tmek), 1. Anlamak, 
1 

Eyeğü, 8. Geçe, 9. Kaptal, 10,. Kat 
2. Arıtmak, 3. Arulamak, 4. Te • 11 Kn-an, 12. Kın 13. Kmk, 14. 
'mizlemek, 5. Uvaımak. Pulun, 15. Salt 16. Salan. 17. Salı, 

Tanzim (etmek), ı. Barlamak 18. Sap, 19. Saru, 20. Töş, tüş, 21. 
2. Dizmek, 3. Düzeltmek, 4. Dü. Tuş, 22. Uç 28. Yak, 24. Yaka, 
?.en vermke, 5. Düzmek, 6. ~n- 25. Yan, 26. Yana, 27 Yanağ, 28. 
Iemek, 7. Koşmak, 8. Onarmak, Yanak, 29.Yer, 30.Yön, 31.Yöre, 
9. Ovannak, 10. Orelemek, 11. Sı- 32. Yüz. 
ralamak, srraya koymak, 12. Şey- Tara.ft mukabil, 1. Anan 2. Gik 
Jemek, 13. Tirg~cmıek, 14. Turala- yaka, kık yaka, 3. Karşı yaka. 
Jnak, tüı·elemek, 15. Tüzünıek, 16. Taraf taraf, 1. Bucak bucak, 2. 

~Uğaıınak, 17. Unannak, 18. U -ı Yer yer. . 
naylamak, 19. Ureklemek, 20. U- Taraftarlık etmek, 1. Boluş · 
relemek, 21. Yasamak, 22. Yasan· ınak, 2. Yan çıkmak. . 
Jamak, 23. Yerleştirmek, yerli ye. Tarap, 1. Sevinç, 2. Sevinç coş-
rine koymak, 24. Yoluna koymak. kunluğu, 3. Şenlik. 

Tanzimat, ı. Kurum, (Teşkilat Tarassut, 1. Anduv. 2. Annak, 
man.) 2. Tüzük, 3. Yasa. 3. Dikiz, 4. Hek1eme, 5. Heyik. 

Tanzir, t. Benzerini yapma, 2. Tarassut eden, 1. Gözcü, göz -
Benzetme, 3. Eşleme, 4. Karşıla - liyen, 2. Körünç. 
nla. Tarassut etmek, 1. Aı1akla -

Tap, (Kuvvet man.) ı. Çekin, nıak, 2. Aadımak, 3. Aıutmak, •J. 
2. Güç, (Gücü yeten= tabaver). Anlaklarnak, 5. A.nnaklaınak, 6. 

Tap, (Ziya man.) 1. Işık, 2. Beklemek, 7. Değnemck. 8. De -
Parrltr, 3. Parlıyan, parlatan. netlemek, 9. Denetmek, denit • 

Taph (etmek), Pişinnek. mek, 10. Dezenlemek, 11. Gözet-
Tar (lpik man.) 1. Ağ, 2. Arış, !emek, 12. Gözlemek, 13. Heyik -

arş, 3. Eriş, 4. İplik, 5. Tel. lemek, 14. Keptemek, 15. Körüs -
Tar (Karanlık man.) 1. Kara, mek, 16. Küymek, (Yanmak, narı 

2. Karağu, 3. Karanlık. intizar ile kavııılmak man.) 17. 
Taraçt 1. Baranta, 2. Bulgağ Malaramak, 18. Maramak~ 19. 
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Düğüm, bağlama, düğümleme, 3. 
Kapalı yazma, kapalı söyleme. 

Taklil (etmek), 1. Azaltmak, 
2. İndirmek (Tenzil ve tenkis 
man..) 3. Sekelemek, 4. Seyrek -
}eştirmek. 

Taklip (etmek), 1. Aktarmak, 
2. Alt üst e~k, 3. Başkarlamak, 
4. Başkartmak, 5. Çevirmek, 6. 
Döndennek, 7. Döndüıınek, 8. E
vürmek, 9. Evirmek, evirip çevir -
mek, 10. Kozgamak, 11. Üzle -
mek. 

Taklit, 1. Adan, 2. Dorarn, 3. 
Düzme (Sahte rnan.) 4. Öykü, 5. 
Oyki.inç, 6. Pelin (Mukallitlik 
man.) 7. Srkak (Temeshur man.) 
8. Uyduıı.ua, (Sahte man.) 9. Yan 
su (Mukallitlik man.) 10. Yap -
ma, ya pnıacık. 

Taklid etmek, 1. Ansalaınak 
:(Birinin taklidini yapmak man.) 
2.Bağunmak, 3. Benzetmek, 4. 
Doramak (Birinin taklidini yap -
mak man.) 5. Düzmek (Benzeri • 
ni uydurmak man.) 7. Ôğkünınek, 
8. Öktcnmek, 9. Okünmek, 10. 
Orhiinmek, 11. öriinmek, 12. Öt -
künınek, 14. Övkünmek, 15. öy -
kenmek. 16. Öyh"lnek, 17. Öykün • 
n1ek, 18. Somnamak, 19. Temeş -
mek. 20. Unmmak, 21. Uydur -
mak, (Sahtesini yapmak man.) 
22. Uykunmak, 23. Yağsılaınak, 

24. Yansılamak, 25. Yansımak, 2G 
Yarsılamak. 27. Yavşalamak, 28. 
Yozoktomak. 

Takrib (etmek), 1. Yağutmak. 

2 .. Yak13§tırmak, 8. Yanaştırmak, 
4. Yavutmak. 

Takriben, 1. Aşağı yukarı, 2. 
Beren arın, 3. Çinamlay. 

Takrir, 1. Biti, bitik, 2. Yazgı, 
yazı. 

Takrir etmek, Anlatmak. 
Taksim, 1. Ayrıç, 2. Aynı, 3. 

Bölgü, 4. Bölme, 5. Bölük, 6. Bö • 
lüm, 7. Bölüntü, 8. bölüş, 9. Uleşti· 
rişi, 10. Ülüme, 11. Ulüş, 12.YarıŞ, 
13. Yavta. 

Taksim etmek, 1. Ayınnak (Bi).. 
fümlere tefrik man.) 2. Bölekle ~ 
ınek, 3. Bölmek, 4. · Bölüşmek 
(Mukaseme man.) 5. Dağnnlıış .. 
mak (İnkısam man.) 6. lslenne~ 
7. Paylaşmak (Mukaseme man. ), 
8. Pelişmek, 9. lliemek, 10. Ul~<r 
mek, 11. Uleştirmek. 

Taksimi amal, lş bölümü. 
Taksim terazisi, Taksim yeri. 

(Su hakkmda, 1. Salarvan, salu • 
va~ 2. Savak, 3. Uleşik. 

Taksirp 1. Eksiklik (Kusur, 
noksan man.) 2. Kısaltma, 3. Kı -
sarma, 4. Kısırına, 5. Suç (Kusuı· 
man.) 6. Yazuk (kusur man.), 

Taksid, 1. Kerel, 2. Kesim. 
Taktir (etmek), 1. Damdır

mak, 2. Damıtmak, 3. Damlatmak, 
4. Damznnak, 5. Damzırmak, 6. 
Damzunnak, 7. Tamdmnak, 8. 
Tamızmak, 9. Tanzuıınak. 

Taktirhane, Sızak, 
Takvim, 1. Günek, 2. Gümren .. 
Takviye (etmek), ı. Bekürınck. 

ı. :Berkitmek,, 3. KadatmaK, 4. 
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