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lhiİkarı.n BaşiabaUEi:iıeceK 
Atatürk, beqannamede1 

..___bunu da sögliiqor 
-- ı 

"Ulusdan itimad 
isterim,, 

Kdzun Naml General NaUı Baan Ali Ahmed ŞerJki Atır vazifeleri ytlz 
ekiyle başarmak 

samimi kaygumuzdur 
SEVGİLi YUk'li AŞLARIM 
Büyük Millet Meclisinin yeni 

Saylav aeçimine ıirerken, ıe • 
çen dart yılın itlerini ıözden 
ıeçirmek faydalı olacaktır. Bu 
ıuretle çetin 11llarda bana ve 
Onderi bulundujum Cümhuri • 

Yeni saylavlar 
Yeni saylav olan kadınlar ve erkekler eski 
saylav!ardan listeye alınmıyanlar -intihap 

yerleri değişenler 
ve 

yet Halk Fırkaaına deatek olan ANKARA 
ve dotru yolu ıöıteren ıü•eni- saylav namzedlerl 
Dizin yerinde olduiu kolaylıkla KAMAL ATATURK, Aka Gthı. 
anlatdmıt olacaktır. db <Baki Ankara Saylaft), Ep-ef 

1930 ve 1931 11llarından beri Demirel (Eski Ankara Saylan, Aa • 
acuq, hiç ayırt tanımayan ıenel kerl fabrlkalan uta bqılanndaa), 

Mftstakll namzedler 

Saylav namzedle· 
rinin yenileri 

- Kadınlar -bir ııkınb içindedir. Her yerde Falih Rıfkı Atay (Eski Bola Sar· 
ürünlerin fiatları dütmüt oldu· lan), Baslm Aktar, Şakir Knaaa, ı lhlniJre Glıaenc • .,..,,. .,_,. 

bald al lar 
Rlfat Aru, Yahya Galip (Beld Aa • 

tu e ıcı azalmıf, tica · kara saylavlan) Aluaed UI• (UI• ,,_ V.-l. AflJOllll; J Salı KarantM-
ret muvazeneleri bonlmuı, it guetlll bq aatuı), Mlataa Olnaea ..,, <Ankara BUli ..,,,_ Kaa • 
hacimleri claralmq en aailam CC. e. F. Aabra Bapa• VelıiU). U. ..utan. A~cm!JO: 3 ftrk:fa 
paralar aarıılarak dütmüt veya lllfftk A181 (A1&1 çifqllerhaclea ,.. ..,,_, <F••*"' - /loitai'i LIHtd 
clütürülmeie mecbur lalmmıt • C. H. F. li)'est). Sata Kara Jıleluud lıu .._ lllMld) Ai*ll..,.; 4 a. Kam Bitik --' Mıre ~ ,,..,,,. _ .......... 
br. Bizim yurdmnm bu aanmb· < ) - (Aabra uld~ Wl ...,,,,_) B...,,.. $ Şeltlbe ş.. ı 
lara biiha11& marm balunu1or- Jr.aakly ••tan>. (Jıllıdakil .,.. lib ı,.ı <IMflll ,..,,,..,,. fl/tfl) ı 
du. ÇUnldl ticaret ve tedi:re mi• lav illa lllı' ... yer lllrakılnuıtır). Brınai/G; 1 Burl,,e Baha t:ı (PedtlflO-

.._,.ft •• ı ftt.-d .. ~~ ~""- ISTA NBUL Jl muollünlJ Dlganbeldre); 7 Dr. Fai 
f,,..,,,. • .,,.,,., fıl' IRG ŞM.ir l GMteWi ~ iç lialla 

-------:.·-----ıSaylav namzedlerı ww. .. w ... , ..,.,..ı 'N• 
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Sene: 4 • Sayı: 1106 

lbralllaı NMllll 

Okullar 
Bir balta için tatll 

latanbul Sailık t)eYirmenliii 

AIHlllhakhamlt, Y1mllf Akçan, 1dlle Blglıa <le,_.. 141* ll«:lW 
Ali Barlu. Ahmed Hamdi De•imn 0,,_,J Br:ıtl1'UIC: f l'llldlw o,,_,. 
(Baki latanllal •JlaYlan}, Ali Bana (llıına Ku u..l MUllrl) letanbtl 
Tarhu <Gllmrlk ve mhislrlar llaka· la; 10 Blllal Nnzoıl (C. B. F. au,,ec 
nı), Dr. Refik Saydul (Sılllüye .. • (De1Jt111U 8 lndtk) Reaaın Şe"1wt Oaman ŞerJ/ci t' 

liae ve orta okullar talebeleri ara· kanı), Halli Etem Bldem, Saddettla --:=:.-=:-------------------
unda ela srib aalınu bqg&terdi- Rlza Uru, SaWa Cbaeo:&, Zl7a Ka • u k ş kta O 
iini 18rerek liae ve orta okullarla ramanal (Baki lstanbal saylavlan), za ar yen 1 
kültür çeYirmenliiine bildirm" • Hamdi Mmtafa GUno1 (Eski Jatan. 
tir lf bal •Jlaft tabak mtabqılarmdan), bir •• 1 

·Bu .. bah o1m11arma siden ... ::-=. =!.. ııa::: = uç er kfimesi 
""..;;:::: /amali llllftak lebeye, mekteblerin bir hafta tatil lstanbul saylaft kunduracı), Dr. Ge-

~ olduju bildirilerek ıeri nönder. neral Hakkı Şlnui (Baki Brz .. -- ç• M•ıı ti C • t• d L.aetşembe"ı;iö'ri'o mitJerdir. Bu ha-. s.iıık Çe. -lan). -· Şllkrtı Naili {i;j in 1 e er emıye in en .., Aa Yirmeni Ali Rıza kendisiyle ıö. Kolordu k111U11daaı), Fakihe Uynen çekı·ıı•r ve u••çıere • ~. ER' 1 n rüten bir muharirimize clemiftirl (Kadm - Bana im lilesl mldlrU) 1 gırerse 
~ ki• (Mllstaldl saylav iPıı bir bot 7er ... 

1 
J 

e.. ._ """-· • .. _ 0ııa okullar "u..ı....ı. ... ... ..... ) aponya para verecek 
ı...... - .......,. fe/-!'--- '-~- ...:--. ' J 0--L- --L..:-d .,... _ .-&KUR uu ... _ talebe araamcla ırib fazlaca al - G • 1 aponyanm ..- pau... • 

S,. ,,__a eaerülir. Faı.t. rülclüiünclea latanbulclaki bütin rıpten 26 kişi ~ ''Mainiçi Şimban,, auete-
tedi>o.-..._, olaıma4an •7- okullann bir hafta tatili• lüzum •• ıd •• ıınden almdıiına ıöre. Japonya, 
~ 6a felri/oııınmı Ja ıilriilmüttilr· Hutalık eadite Ye. O U Ç'nin de lı:eııdiai Pbi lıarelı:et ede-
~ 6..._:_. •)'ret/ee.ainü • rici delildir. Fakat hallan sendini Paria, 5 - Franaada erip bu r,k milletler cemiyetinden çdr:ma-
~~7:°""'. ralmlerden korumuı limndır. tahtı bir aal1111 haline ıelmittir. llDI liüt vermektedir • 
.-,, " Son sünler içinde cl8rt ıarnizon- Japon Harici:re Nazm Bay Hi-

L .la 8aflyesl 9 
1 
X ~ • KARAGOZ • ela yirmi alb uker ıripten ölmüt· rota'mn Çine kartı tuttuiu ı11ua 

~ leıiaini,. '1• Şubat Pertembe gunU tür. TOiu böyle anlatıl11or. 
6i, İllt ~ ~iilı 7'11· Türki1enin en eski pzeteai o- Ba H" • d 
... Gaı,,;i"" ~ N-1 lan KARAGOZ yepyeni bir.... Cephane patlamıı deki r..::.; ~ •!:: 
~. ~eırainden ~ k"lde renkli tablolarla çıkacak Rmna, 5 - Katan tehnncle siz· r1 müteL-----•ar • J .. -.....__ r b• tla dd d ......-. J8ftDe apon mu-

• 1 
ve Türk gazeteciliğinde bir lamıı ır ~ kaJICldmm:lm~ epom pat- teha11ıalarmm konulmumı iste-

...._ ~ _ inkilAp yapacaktır. I• ~ u Uf, alb kadın mektedir. 
• pralaD•'f Ye iç ev ;rıkıtmqtır. 

Borjlya 
Romanının 4ilncti fol'IDUlnı 

bagtln guetemlzln içinde ay'n 
bir yaprak halinde balaeabı· 
nıs. 

Bu romanı toplama11 ve bil· 
lwılla okumayı 0ı .. ı etmeyi • 
nlz. 

Evvelki formalar 
Jl~!-4Şu6id 

tarihli saııları
mızdadır •• 



--- - _.UC -- -

Görlng 
~ r>n Şlay herin suçlu 
olduğunda tsrar 

HABEP - Akşam Poıtan 

ediyor 
Geçen yılın 30 Haziranındaki 

·'temizleme,. ameliy•inde Alman 
yada öldürillenlerden General Fon , 
Şlayher'i hilkamet aleyhine her . 

ıtalyayı 
protesto Almanlar hayrette! 

hanıi bir plln kurmakta olmuı ıu 
ıuıtdan kurtarmak iç· n ordu men. 
ıuplarınm ıararına karıı Almanya 
hava nazırı General Gorinı açık· 

Yunan mllltecllerl 
l'luslar 'kurumuna 

baş vurdular 
Atina, 3 - Selanikteki milli

yetperver teıekküller on iki adalı 
Rumların hukukunu mUdaf aa i · 

Londra müzakerelerinin mü~bet 
neticeleri onları şaşırtmış 

"\n açıla demlıtir ld ı 

"General Fon Şlayher, 1933 yı
lı 29 kanunuaaniainde yani Hitle
rin :Jk defa olarak batvekillik 
mevkiine ıeçmeainden önce, bir 
iıyan kurmaktaydı.,, 

çin Avrupaya münevverlerden 
mürekkep bir heyet göndenneie 
karar vermitlerdir. 

Atina ıaztecileri, ıon içtima -
lar•n kabul ettikleri bir karar mu-

Daha tonra f\IDl&rı 98y)Uyor: cibince ltalyanlarm on iki adada 
"1933 yılı 30 lclnunuıaniden, yaptıkları tazyikleri bir telgraf. 

bir rOn 8nce aramıada büyük bir la ulualar kurumu nezdinde pro
gerılnl'k Yardı. aı.ım o kadar testo etmitlerdir Yunan gazeteci
zahmetle meydana koydutumuz leri bu protestolarını yalnız ulus. 
it, Şlayherln pllniyl• mahYolacak lar kurumuna değil, fakat bütün 
l'ibl ıeli,ordu ... Bununla beraber, acun matbuatına ve insanların 

hukukunu müdafaa eden uluslar 
liderlmi•. lcap eden teclblre bq araaı bütün kurumlara da gön • 
vurarak ptlnın tatbilc sahasına 

dermitlerdir. 
seçmesine kat'iyyen engel oldu ... ,, 

-0--

CeMral Cornlı'ln .. Vollriahe 'General Uza ip Izmzre 
Beobuhter,, iı'mll Alman ıazete- idi 
ı'n• ••rdltt bir b.,anattan bu g yor 
tözleri alu lnıill•• "Deyli He- Ankara, 4 (HABER) - Kazım 
ral•,, pıetııl bu m•eele iberlne Özalp bir kaç gün sonra Isparta, 
ıunlan IJ&ye etmektıcl'rı Antalya ve lzmire bir seyahat 

yapacaktır. 
•'Cenıral Gltlnı, Hltlerln bat · 

--0--

Berlin, 4 (A.A.) - Bay Fran 
sua Poncet ile Sir Erik Filipı, dün 
aktam Bay Hitleri ziyaretle ken • 
diıine Londra uzlatmalarının 

metnini vermitlerdir. Sir Erik Fi
lipı, öileden ıonra Bay Von Neu
rath ile de görüımüttür. 

Berlin, 4. (A.A.) - Havas mu· 
habirinden: 

Z:ınnedildiğine göre, Almanya, 
Londra müzakerelerinin verdiği 

çok müsbet neticeleri hayretle 
karşılamıştır. Roma mü15.katları es 
nasında olduğu gibi, Alman gaze
te muhabirleri, son dakikaya ka • 
dar, Fran11zlarla İngilizler arasın· 
da çok derin fikir ihtilafları bu • 
lunduğuna ve Londra müzakerele
rinin ameli hiç bir neticeye var -
mayacajına karilerini inandırmak 
iıtemi!lerdir. 

Almanyanın en reıtni garetesi 
olan Volkiter Beobachter, Hari .. 
tiye nezaretinden mülhem oldu -
ğu anla§ılan imzasız bir makalede, 
inanmamazlık ıösteriyor ve ıer· 

vekil olanaamdan 10nra, General 

Fon ~la1lıt!tl nletrı te.klf etmed: .. 
K ) d ğl t • il bestçe ıilihlanmak hakkı tam bir 

aza an e ş ır en suretle tanınmadıkça her hangi bir 
köyler hal suretinin reddedileceğini ih· linin telNbini ıöylememektedir. Ha 

diMdea wn 11 ay ama General 
Foa lla1her n kanıı - te•k'fe 
müınueat etm•ktılerken-- aldU
rülmtııtUt .,. 

Yoz•att• At.t.tl•k 
gOnll 

Yospt, 4 (A.A.) - Atatilr . 
lrilD Yoaıada ıelltlerinln yılda -
nümU •un halkmnde buyuk te . 
zahüratla kutlulamnıtbr. 

Halkevtnln buyuk ulonu ve 
od,,.•an ajzma ndar dolmut bir 
çok kimıeler yer bulamaddda • 

rmdan merasim bitince7e kadar 
Halkerinin 8nilnde beklemitler 
bu kıvançlı ıünü alkıılamıılar
dır. 

..
Vlyanada her an is
yandan korkuluyor 

Viyanadaa lnılll• pnteltriM 
bi1dirildiiine ıare, :ki rece önce, 
Vipnada bqYekilltk •e hUkGmet 
binalara terk ımtferli ıaz maske
li askerlerle mulıafaza altına alm
mıftır. 

S..,.liet •• Nuilerln &Jalclan
maamdan endite edildiilne hUk
moluaa:ror. 

Ankara, 4 (HABER) - btanbul ıaı ediyordu. 
vilayetinin Sanyer kazasına ba~
h (Kemer Burgaz) nahiyesi köy
lüleriyle birlikte bu kazadan a
lmarak Boyojlu kazuına Acıpa
yam 'Ei'el nati\~*9\ne 

bağlı Saz köyü nahiyeden alına· 
rak Denizli vilayeti merkez ka • 
zaımın Honaz nahiyesine bağ • 
lanmııtır. 

Uzlaımanın matbuatta uyan· 
dıracağı teıir, bu noktai nazarın 

AJmanyanın eeas noktai nazarı O· 

lup olmadığmı ba§hc& Avrupa dev 
fterln1n btn.uu utuaıara --.Uın ve 

şeref temin etmek huıuıundaki 

gayretlerinin yine Almanyanın a· 
nudane reddi ile çarpışıp varpıf· 
mıyacağını öıterecektir. 

General Fahrettin, ıran-Efgan 
ihtilafını anlatıyor 

lran - Efgan hudud anlaşa
mamazlıiını halle giden heyeti
mizin batkanı General F ahret -
tin. Metbedde çıkan "Bahar,, 
gazet .. ine be1anatta bulunarak 
cleıııittir 1'iı 

" - lran - EEganiıtan hu • 
dudu ıayet uzundur. Bu hudu -
dun timal ve cenub kısımlan la· 
yin edilmi,tir. Ortada bulunan 
kıınn tlmdiye kadar kat'f ıuret· 

ettik; Iran Şahı Pehlevi Hauet • 
leri ve Ef ganistan kralı Moha -
med Zr.hir Han biz1 kabul buyur
dular. iki devlelin heyetleriyle 
birlikte hudutları tetkik ettik. 
Bu huıuıta yaptığımız uzun ara.
tnma larla iki · hüldimetin nazari .. 
ye1erlrt; binbtrine yaklaft!J'an 
müte.l•aları kaydederek hudutla
'nn tayini için kati bir neticeye 
vardık. 

te tAbdfd olunmamıttır. Halle· Yozgatta yer sMsıntısı 
dilmemit olan orta hudud kıımı- Yozgat, 4 (A.A.) - Yer sar -
nın uzunlutu takriben 300 kilo • 11ntısı aabaha doğru iki kere du
metredir. lran • Efıaniatan hü • yulmuıtut. Zarar yoktur. Dünkü 
kametleri bu mıntaka İçin. lıa • tiddelli ıarsıntrdan bazı evlerin 
kem11iimizi iıtemi~lerdir. ı dıvarları çatlamıt camlan kırıl· 

Biz, bu iki memleketi ziyaret mııtır. 

Londra, 4 (A.A.) - ltalya, 
Belçika hükilmetleri, Londra 
konferansı neticelerinden haber
dar edilmitlerdir. Reuter ajansı· 

nın haber aldığına göre hava mu· 
kavelesi akdi hakkındaki fikrin 
yaptığı tesir müsaittir. Bu muka
vele muayyen bir tekil aldığı tak· 
dirde, merkezi Avrupa devletleri
ne müteallik, mahalli ikinci bir 
mukavelenin akdedilmesi müm· 
kündür. 

Londra, 4 (A.A.) - Sir John 
Simon, dün ak,am radyo ile ne§· 
redilen bir hitabesinde bilhassa 
şunları söylemittir: 

"Son müzakereler, mü&tesna 
bir ehemmiyet ve kıymeti haiz .. 
dir.,, 

"Hava ıanayiindeki son inki
§aflar sayesinde geniş sahalarda 
harekat yapmağa kabiliyetli, çok 
süratli ve yüksek kudretli tayya
relerin imali, gizli ve seri mahev
ralar icrasını mümkün kılmakta
dır. Hava tehlikesi, şehir ve köy • 
leri tehdid ettiğinden bu yeni in-
ki~af, herkese ltorku vcr~~kte • 
dir. 

Bu hususta yeni bir mukave • 
Jename tanzimi, taarruza maruz 
kalan memleketin imdadına di • 
ğer memleketler derhal kotaca! ... la
rı cihetle, ani. .bir hücuma. o;ıj.ni 
ounah. ı§UI' nıucınnr .. ıur 1.Cau_ır. a_: : 

ğil midir? Farzedelim ki, bu mu· 
kaveleyi imza eden devletler ara· 
aında Fransa, lngiltre, Almanya 
ve Belçika vardır. 

Ve yine F arzedelim ki, ani bir 
hava hücumuna maruz kaldık. Bu· 
~Un, Avrupadaki devletlerden her 
lıaugl birinin bize muavenet etme· 

,\ni ve bu taarruzu def etmesini ia
lemek için. bize hak verebilecek 
hcı· hangi bir muahede elimiııde 

mevcut delildir. 
Bana öyle geliyor ki, &iSıümüzü 

•utmak huıuaundakl töhretimize 
binaıen, Locarno muahedesinin 
çerçeveai dahilinde k~nuşmalan • 
mızdan biri veya diğeri aleyhine 
bir haYa hücumu wkubulduiu tak 
dirde, blı hUcuma maruz kalan 
komıumuzun mUdafaaıına ittirak 
etmek ve bu ittirakte de katiyen 
vakıt kaybetmemek mecburiyetin
de blaeaı11. 

Bu noktada, Almanya hüktme• 
tl de, davet edilen dijer m6inl6-
ketlerden h~r hangi bitile aytıi ıe· 
viyde muamle ıörmektedir.,, 

~)'De,, aJaıstmm bir habe 
riae pre, Nuilerin binalara ae
birli ... ı ... ı. haew. edeeeklm 

Ei:.:::.:·:=: [Sabah ~az~tele~i ne diqo~la;?ı] 
Saadet vapura ''Türkiyede azlık denilen şey yoktur!,, 

batıyordu KVHIJN - Aıım Uıun bugllnkll J ll//lü ıflilam HlclD, beden terblyealıa 
Din ı.ce h•n -blulenblre lo ha1rınttsı azlıA-lardan aeç~n mel>'• de gilclll olaca;u, ve blltün bu lfl•n 

·dosa pwlldilln•İ•n denlt ilarıt· lora ltıhaül edUmlfıir. Aıım Vı nan. • IHıfta ve IJnde olarak blltün uluıta 11l 
mıt, JCadıW, •• Adaıara Yaput ln~il nanıze4lUd•rflll lrat'l11~n azlık ,,. gljnlU birUlt Ut baftıtıp gid~ce;u. 
ıeferlerl latlıaml.nnı bybf'lmi.. ltulubm&Yall ,,.,,,,.. h11an dött iadm· BIJgl;le IJnılerfn ı~ılerinl blltiln u. 

udin bö11lı luıttM •tlnf!lerlnin ıe- ı,.,un biple bir inanla kucaldı11t11:G • 
'8rdir. ...,,., artılı t1Jrld11ea llle1t tızlık kal ğında kufku "oktur.,. 

BU lalana flnatrncla Tophane lllfl'2flnda, ılllll•ffn tamanwn birbfıi- 1111 LLIJ' ET - Baınuıkalo olarak 
nbtıanoda ••trli duru Saadet ı. hlftOfltUf old•lunda buluyor. """'dl Atatilrkün IH11anatılttfllnl Mf Tapu,. slnclrlnl kopararak nhb • CMnvıur~r - J'a11111 Ntblf 6M. ,.,_.,,r. 
._ bln•ll'!lllf ft haf tarafmclan t111H 6ftt..,,.,.. "BI""' lntlt,,,. IAMAN - Samon lndalı raa N• 
Wı...-• eleep ........... ..,,. "'""' l/llNltl• tld•rl.. ..,,.,_ Ntldlll ·sailık'ua dlln Akfcun f/OZet• 

d • .,.. h--~r. J'an6anda "'°"".. ""4• Mfrdtflt makale,,ı ,.,,,, yolla 
... ,., \etlaaktaa lahtanhnals y 11 .....,.mw,,., ,...,..,,,_., )'.,.. ıulllllflır. E1111 mev.- . ~paila 

için Wr .-ı.tılrle Sllkeo1 nlall • ,. ,,,,,,. bltirfllOf': dımokratlnln artık kalıntmUf °'"""'° 
.aama ,..,h'ıtlr. •JtllUJrde ileri, rltonomltle "' ma .. na, tarklgenln bu yolda ıebaıkdr kÖl· 

maının bil/ik bir llW«lllakıgıl sa11ı· 
lac•fulır. 
AKŞAM - Baımakol• ,,.1ıt,,r. 
SON POSTA - iM IJlltlU imzalı 

N "Adli ıolı, Piuk .,.,.,. wrldvhalı 
~ azlıklann artık biz• iyice kanı -
1tUf olduklaruu bMdaa dola11ı onlar
dan da JMb'u çıkabUeeellni ıö11lügor 
H 11azı111 ıu ,ekllde bitiriyor: 
"Tirldıeldn bu,,anlca tutumu, hiç 

bir ltdı Udlll• lfOl ~mamak, bitin 
prdtlafltır ara.ıntla d#lfüllff oe ıı 
..,.,,,,.,,,,,,., kurmMtır. DIJJl/dJ -lPlık 
lor, l:ıtntlU•rlnl rark 90lılıilruuı • • 
nplıf (llrlJ110rlar. Bu, onlar lfln "6ı. J 
llrlerae en blıglüc kazancdır.,. 

I 5 ŞUBAT 193;; 

Loidco 1 C 
Artık halk üzerinde 
tesir sahibi değiJdft 

lngilterenin eski başvekili ~ 
idcorcun yeniden aıyasa itler 
karıtmak üzere Jngiltere içiP ~ 
plan tasarladığını, bun•ın üzer; · 
de nutuklar ıöylemeğe ba~lad•; 
nı yazmı§tık. İngiliz_ matbuatı1ll 
bunun ehemmiyeti derecesini 
re bazı ya2ılar çıkmaktadır. 

Bu ara şimdiki hiikumet ta1J 
tarı gazetelerden biri diyor ki: 

"Loidcocun faal sıyaıa h•1'; 
na girmesinin ne gibi neticeler fi 
receği §İmdiden keıtirileınel·,.,. 

ııyaıa proğrammın i.kibeti, P ; 
ramın ihtiva ettiği noktalarl~ 

ğil fakat onun ardındaki ad ' 
belli olur. Eier Loidcorç, bu 111 
leketteki öbür herhangi ııyatİ" 
nın eritemiyeceği bir ku ~ 
mevki tutuyor ve ardında. sil d 
leme kabiliyetini elinde bulutı ' 
ruyorsa, yolunu alır... Loidcdf 
bundan yirmi yıl önce de old~ 
gibi, bizim gene bir tehlikeye ~ 
ru gittiğimizi görüyor. Fak•!.~ 
günkü Loidcorçta bir bafl'Y 
var. 

Loidcorç bugün yalnız ,ı.J 
yat ihtiyarlamıt olmakla k•~ 
yor .. Harbin ilk yıllarında halk 
zerindeki büyük prestijini de -' 
hafaza etmektedi r. Eğer, mitli b' 
kumet ilk kurulduğu zaman, 0~ 
sıhhııti müsaade edip de girıeJ"" 
belki biraz farkh olurdu.,, 

''Balkan aı dleşmSI' 
dalma sağlamdır~ 

Bilkref, 6 ( A.A.) - B. Nı"J 
. Titüleıko ıu J:>evanatta bulu~ 
tur: . . : . 

. "- Son iki ay içindeki~ 
politika inkitafından dolayı il" 
memnunum. Roma anlaınt• ~ 

Sar meseleıinio dostane ~ 
Franaız • Alman anlatması il•Jt" 
şark andlaıması yolunda y•P 'I 
müzakereler, beklenilmiyen ttl 
vaziyet basıl otmadığı tak~ i: 
1935 yılının barı'ı kurumu iç•ıı_, 
yük bir ehemmiyeti olacağın• 
netmeğe müsaade elmekte~İt• 

Beni en sevindiren ıey, 8d 
dar mudil menfaatlere el 
müzakereler arasında küçük 
ve Balkan anlaımaıının te .

4 
t 

ve insicamının tahkik ve tefi 
dllmit olmasıdır.,, 

--o--

Aydında kar ,~ 
Aydın, 5 (A.A.) - D~ 

çok kar yağdı. Bu sabah ıe 

ze de kar dUtmüıtür. Bü1Uk 
dres nehri kabannıttır. 

-o-

Ticaret mektebi t aleb 
Kon yada 

Konya, 4 ( A.A.) - OUo 
aek iktisat ve ticaret lftekl'bl 
lebeai~den 40 kiti Konpı-. 
di. Belediye ve ticaret od.,ı 
yeleri karfıladılar. Kead 
buıtlanan otele götüriildil 

mtlddetl ilı. 
Universite rektörü Ce':J 

dili beyanata gôte (akil 
tedrisat müddetinin bitet
tırılmaaırıdan •azıeçiıodt 
la beraber bu huıuıta ~ 
tekil bulunmuıtur. Fakülte 
ya:ı tatili Jlıaaltilacak ~ 
tatili yirmi ıünden oo ~ 
lecektir • 



'l&üşiim: 
Y llvaş yavaş-; 
ıı-'!nı adım .. 
it, lat11or, ha yaklatıyor ••• 
\':ell, ıazetelerden bqla. 
,_, __ 11ıat~t kanunu, bütün 
--., tefrJQ. romanlanna 

~ lcaydlar, tartlar kottu· 

Zehirli saç 
suyu! 

10000 llra 

Komisyoncular 
Bukadar, para kefa-

ilaç satan 
depolar 

'ile ucu, 'llevaA 
- 1- __ ,____..__. 

Hastahanelerde 
yangın 

ı...ı.;; harfinen riayet o • 
~dl telikkiniz ne olur1& 
dıt unun tayin etf ği çerçe-

llAcı yapan &dam leli verecekler Depolar tallmatna· 
Mtlddelumumlllğe Yeni komiıyoncular kanunun. meslnfn değl~ tlrllmesl 

Geçenlerde Londrada bir ba.. 
tahanede yangın çdmuf, içindeki 
250 huta, baatabakıcı hemtirele
rin aoğuk kanlılığı ve diıiplini aa
yeainde kurtanlmııtır. 

Hutalar içinde birkaç tane de. 
1i de vardı. Bunlar yanroıa rar 
men yerlerinden kımıldamak iıte
memiıler ve alevler arasında zor-'illa. çıkmıyorsunuz ••• 

!et • ~iitünüldü ki, bizim ga· 
lihı, Yit.hancı dillerde çı • 

• ..,.. ...... _ da, bir takan kaydlara, 
tlbi olmalıdır. Onlar a • 
hir çok mecmualarm bu
- :çine girmesine cevaz 

~~i. 

verlldl da komiıyonculann bükamete dllşUnftlUyor 
Bundan bir müddet evvel Vaail• kartı on bin liralık para kefaleti ötedenberi eczacıların tiki.yet 

Sempadidiı isminde biri hakkın- göstermeleri için bir madd~ konul ettikleri bir mesele vardır. Bu me
da lıtanbul berberlerine zehirli maktadır. Gümrük komisyoncu· sele depoların prakende aatıııdır. 

b
. ' tb"'- •• b ·ı __ lan timdiye kadar bin liralık ph Eczacılar yeni ecza fiatlan tarife-
ır aaç ıuyu aa ıP fUP esı e, _... k fal • ek "d"l K d 

zah 1 ··f t•i.1 ..... taraf dan ıi e eti verm te ı ı er. o • ıi yapılırken depolann praken e 
ane er mu e -s ıgı m • 1 bu b" l" 1 k . 1 k • . 

tahkikata .•. 1 • ti" V •1• al mu)oncu ar on ın ıra ı pa • ili.ç aabfma da manı oma ıçın 
gınf ı mi§ • uı ın, • k f 1 • • • Ankarad .. O 

.. • . . ra e a etı ıçın a gum • teıebbüaler yapmıılardır. ğren · 
b aylık onduleyı malrinesız yapa- rükler vekiletile temas ederek bir d. .... · ·· bu t bb ·· öz ö · · dd. · ğ" bu da ıgımıze gore ete uı g 
ca~ 1 

• ıa ~ttı 1 ··d aaç .k~~U t~ıc?Jbüste bulunmufl~dır. Ko • nüne almmıt ve depolar talimat· 

la dqan çıkanlmıılardır. 
Hutalarm aonuncuıu da bir aed 

ye ile sokağa çıkanldıiı zaman, 
binanm çatııı büyük bir gürültü 

'-~ hakkında da derece 
111a,-:a1dlar vardır. 
~~ da ııkı kontrolden 

tahlıl netıceaınde yuz e ı ı su • • 1 h b" k • · · d ... • • ·1 • • · ğ mıayoncu ar, er ır omuyon • nameaının egıftın meaı 1çın aa • 
me bulunmuıtu. lıtanbul Sıhhat cunun on bin liralık kefaleti için hk bakanlığında bazı hazırlıklar 
müdürlüğü Türk kad.mb~ ~- bütün komiıyoncularm müteaelıi- yapılmaja bqlanmııtır. 

ile yıkdmıf, itfaiye neferlerinden 
birkaçı bu yüzden yaralsnmqtır. 
Bununla beraber, biç kimse filme· 
mittir. 

e kaç defalar f&hid ol- yabna kaadeder mahıyette gordu· 'len kefil olmumı ve on bin lira • 
iü bu il~ı yapan Vuili aramıt, mn gümrük veznesine yatmlma • 
Yunaniıtanda oldujunu zanneder ım' teklif ebnitlerdir. 
ken, V asil, yapbğmıız neıriyat Ü· Komiıyoncular birliğinin bu 
zerine bize bir mektub yazarak la- teklifi vekalet tarafmdan kabul e 
tanbulda olduğunu bildirdi ve ad- dilmittir. 
resini de verdi. Maiyet memurlarma gelince: 

lstanbul Sıhat mUdürlüiü "HA· BiT komisyoncunun maiyet me • 
BER,., de çıkan bu mektub üzeri. muruna ihtiyacı olub olmadığı 

komisyoncular birliiinin karariy 
le teabit edilecektir. 

ne V uilin adresini almıt ve yap· 
bğı tahkikatla lıtanbulda oldu-

---------~~------• ğunu öğrenerek kendisini derhal 

müddeiumummı. vermittı•· ~ '· 9Ll,Tll 
Dün bu huauata kendisiyle gö· ~ _ _ 

4'.t.._ • riifen bir muharririmize eczaha- Ko'u kealldl 
•~~Evvel&. gazeteler- neler müfettiti Jımail Hakkı de- Ketenciler caddesinde fslbk • 

d..ı plaklardan. bat- mittir ki: çılar aokatuıda DUU'a1180Z Koço, 
etin mürakabeai, timdi .,,~kolunu makineye kaptmb ko-

L .•le,.or. "-Zehirli Saç IUJUDU İltanbul 
~ ve diler vilayetler berberlerine aa lu kesildifinden hastahaneye kal· 

IOnraki admu ı:mdi- dırılmııtır. 
~.._,._ edebiliriz: tan Vaail Sempanidiıin latanbul· Yaralama 

&alar... da oldutunu haber almca kendisi- Dün aaat 19 buçukta Kumka. 
~ • llaa&buat kanununun ni derhal adliyeye verdik. Bundan pıdaoturan terzi Çavut tanıdıiı 
~ ~ llıaeınalar için aynca ka- ötesini adli tahkikat meydana ko- DHpina ile birlikte Saraç lıbak 
~ iıda dair bir ip.reli yacakbr.,, mr.haJleainden geçerken evvelce 

't~ o DHpİnanm konUfluğu kundura -
ıle Yerli mahsuller bu S k ı.] d hb t y 1 -1---1- Ç lllGralca o an ar a Si a e C.J orgi ön erine Çuuu-aa avuıu 

- be altında iken dı- J ki dövdücninden ve .... ı.. ile bacacnn. 

Diler taraftan mevcud depo · 
lann çoğluiu, ~rakende Kza aa
bfından ileri geldiğinden. bu pera
kende aabtın önüne geçilince de
po adedinin 7 - 8 olması kifi gö
rülmektedir. Bütün Türkiyereki 
eczahanelerin adedi ancak 300 
kadardır. 

o 

Kadastro lşlerlmlzde 
fotogrametrl 

Pariıte toplanan fotoframetri 
konareaine ittirak eden kadutro 
bat müfettiıi Halid Ziya bugün 
veya yarm tehrimize gelecektir. 

Halid Ziya konpeden aonra 
Almanyaya geçmit ve oradan fo
toirametri ve kadastro itleri üze • 
rinde tetkiklerde bulunmuttur• Bu 
tetkikler, bilhaaaa, yeni kadastro 
kanununun memleketimizdeki tat 

bikatiyle alakadar bulunmakta
dır. 

Bizde ıimdiye kadar kadastro 
itlerinde fotoğrametri tatbik edil· 
memekteydi. Halid Ziya bu huıu1-
ta yapbğı tetkiklere dair tlönüıün 

Soğıık kanlılıkları ve feralab 
nefiıleriyle temayüz eden hemtİ· 
relerden bir kaçına ikramiy veril
mesi de dütünülmektedir. 

• Yeni bir •8ztUk 

1917 ihtilalinden beri, Soy. 
yet Ruayada konUfUlan dil, bir çok 
yeni kelimelerin çıkması yüzün • 
den d&ba geniılebıit olduta için 
ve bilhaaaa 1917 den önce Ruaya
dan ayrılanlar timdi döndükleri 
zaman bu dilin bir çok yerlerini 
anlayamadıklarından yeni bir 16-
gat çıkarmanın kararl&fbnldıitm 
lngilizce "Manceater Gardiyan,. 
gazetesi yazmaktadır. 

Bunun iami "Sovyetizm,,. ola • ' 
cakbr. 

Ve aeri halinde çıkacak olan bu 
ıözlükle uğrqmak üzere timdi • 

den 30 araştırıcı bilgin aeçilmiı • 
tir. 

Bunlar ibtilllden sonra çıkan 
Sovy~t kelimelerini toplayacak ve 
İngilizce, Franıızca, Almanca 
karıılıklarmı teabit edeceklerdir. . 

~~P•lanJann daha büyük zararı pamu ar ·- ~ ··-
llaced • aka satılıyor dan yaraladığından yakaalnmıt-tli>i en ınceye mür • 
~ ~bnaaı beklenir ••• Şimdi Sterilize pam\lk yapan müeaae- ~ama ta,rmak 

de bir rapor verecek ve bundanı------------
ıonra Eotoğrametri ıiıtemi kadaı· Hapse mahkt\m olan 
tro itlerimizde tatbik edilecektir. ilse talebesi 

1ecuc:ürakaben·n olma· aeler, lıtanbul Ticaret Oduma Dün gece Kumkapı Çadırcı Ah- --o-"l:· it bile aaymak ka. bat vurarak aon günlerde aokak- medçelebi mahallesinde oturan Halıcılar Ankaraya 
'"""Phlik, ha )arda ablan pamuklann ıtarilize Hamayakm üzerinde kama çıktı • 
~ hhıa vailik propaganda- ed:!memit olduğunu, bunlarm ü- ğından yakalanmıfbr. heyet gönderiyorlar 
,_ ~ yerine -za· zerlerindeki Franıızca yazmm bal __ lıtanbul liman ve rıhtım itleri-

"" Pi"-•·--_. · ---- 1 
1. "-uaa mevcud o kı k d--'- · · ld ·1 l n"n hükamete oermeıi üzerine a-L_- ... 1dal • an ITIWIA ıçın yapı ıjım 1 e- Konserva uar pJAnını • ~ 

~el • 1. ~çalan halkımıza ri ıürerek bunlarm ıihhate ziyanı Dl tanbul hahcdan Akça Bakanhit· 
~? 9Ji IÇ..ıı niçin tedbir al • yapacak m ehassıs na baıvurarak nhlım antrepola· 

olduğunu aöylemitler ve aablma- Ko ... ··--tuvar plan" mı •apmak d hal 1 d d h • ..._ .... - ., nn a ı ar an a a az verıı 

Dün üçüncü ceza mahkemesin· 
de lise talebelerinden Murad ia-

\L-~ ih ıınm menedilmeaini :atemiflerdir. 
~ :w;_ .. _ 

11
' J'&Y&f yavaf, adım için açılan müsabakada birincili- almmuım iıtemeğe karar vermit· 

~~.;;"""1or... Pek yalanda Yapılan tetkiklerden bu müra- ii kazanan Alman profesör Balt- )erdir. 

minde bir genç yirmi bet rüıı hap

se mahk6m olmuıtur. Bu ıenç, 

vazife halinde bulunan ıümrük 

muhafaza memurlanndan Celile 
taarruz ebnit ve bu meseleye mü
dahale eden polis Emine de haka
rette bulwimuttur. Mahkeme he
yeti ıuç meydana çıktığı için yir
mi bet gün hapis ve yirmi bet lira 
para cezuiyle teçziye edilen Mu-

· • 
0lacaiı muhakkaktır. caabn doğru olduiu anlatdmıt- zig Almanyadan tehrimize gelmit latnbul halıcdan kendi arala-

tı (VI. ftO) br. ve buradan Ankaraya gitmittir • rmda toplanarak bu dileklerini 
l'llat Sıhhate muzır o!an bu pamuk. Profesör Ankarayı gördükten ıon- bildirecek bir heyet ıeçmiılerd"r. 

)'Plla Bankasında ların aabtım menebnek için lazım ra tehrimize gelecek ve burada Heyet bugünlerde Ankaraya ıide 
.. ~~ !1_,~aştırmalar _c_el_e_n_te_d_b_ir_ıe __ r_alın_a_cak_tır_. ____ be_le_d_iy_e_il_e_tema __ •_lar_ya_pac __ akt_ır_. _c_ekt_ir_. _______ _ 

~~':::':.~; Şehir planını kim yapacak?· 

radm bu cezaları mekteb b lebeai 
olmuı itibariyle yapmamalı her
kesten iyi bilmesi lizmı geldiiin
den tecil ebnemiıtir. 

~· lı~ ~ın, bankanm 
'~ ·tleri üzerindeki 
'"" lf•yd hİbnittir. Diler ta
' '1etiıa~daki buğdayla-

ı tetkik eden k · 
~ l& omıa-

~ dc;~ .. t~~Ankaradan 
ı_~ leliJ.cl· ,tür· T alit bera
\~I. •ilo •ii buğday ölçü i
~ ~ve anbarlarda bui· 
" ""6 ra ~k ve Cumar. 
~".°"""' Mİİalefar Atı. 
~ il lco~Yonuııun arq
~"-l •leıne1cte:1· " et. ır. Bu ko-
AL~- ::;runukt Cumarteıi 

~~~~ ece ir. 
~ &:::alan ddıktan aon

'-b ~a Yapbp a
.... ~ • .._1~cestnl hlr rapar 

-aa&ia batlıyacak. 

Jiiri Heyeti toplantı halinde, 
lstanbul tehir pli.nmm yapmak 

üzere ihzari tetkikler yapan ve 
proelerijni veren üç mütehauu a
rasmda tehir plinmm yapacak o
lanı ıeçmek üzere kurulan jüri dün 
belediye imar bürosunda Vali Mu 
hiddin Oıtündaim batkanbğı al
bnda toplamnqtır. 

Düakü toplantıda doktor Zeki, 
Şehir Meclisi üyelerinden Avni, 
Feri dun Manyası, eaki bayındır

lık bakanı Muhtar, Cel&l Eıad ve 
belediye imar büroıu çevirgeni Zi· 
ya söz almıtlardır. Avni. profe
sör-Elı6'Qn pl&nlannm ıiddetle 

aleyhinde buhmmut, Feridun Sam 

Takas tahkikatı 
Takas tahki1<atını yapan mü • 

fettiılerden Ali Kemal Okonomi 
ı ve Gümrükler Bakanlığına izahat 

vererek tehrimize dönmüttür. Ta
kaı yolsuzluiiyle ali.kadar olan
lann ihtiaaı mahkemesine veril
meleri takarrür ebnittir. 

ber'i tercih ettiğini aöylemıf, Muh- ' Yurddq; 
tar Elıöç'ün diğerlerine faik olanl Yurdunun imana aailık akı 
noktalannı tebarüz ettirmif, Celil '-'n portakallarmı, mandalinala 

Esad El ·· ' .. · · d k. 1 nnı bol bol yer ve çoluk ~ocuğu , goç un proıeaın e ı ar . . 
yedırirsen hem kendı aajlığına v 

kadlann faydalarını anlabnıtlır. • d h il · · ·· .. ü 
~1em yur ma su ennın aurum 

1 oplanb münakaıalı olarak bu hizmet etmit olunun. 
gün saat 15 de Şehir Meclisi aa .j M. 1. o. T. C. 
!onunda devam edilecektir. · 
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1 

"Yarın yola çıkar, birlikte 
Cezayire döneriz .. ,, 

:: durak yerini ifade ettiği anlfllıh· : , ................... ,. 

Y
or. Bµ nokta yükıeğe konurıa Banşbucaktı Karagül ri, güzellik zaferi ve son 

Aklınca Sicilyanm doğu 
burnuna kadar solrnlduktan şonra 
birden doğuya dönecek, İtalyan 
çizmesinin topuğunu yalıyarak, l
talyanın doğu tarafındaki kıyıla • 
rmdan Vene:lice süzülecekti. 

Murad Reis bu manevrayı he • 
men anlamıf tı. 

- Şimdi, Ali Reis
0

n sahiden J. 
nebahtı taraflarını haraca kesti -
'ğini, oradan geçen Venedik gemi· 
)erini hemen hakladığını anladım. 
Böyle olmasaydı bu tabansız he - 1 

rif, ba§'.JP.n bata toplarla donan -
mış olduğu halde, bu kadar uzun 
voldan g:tmezdi ... 

Biraz sonra güne§ batıyordu. 
Venedik gemisi de gerisin ge -

riye dönüyor, karanlıkta gözden 
siliniyordu. 

- Sanki hepsi de sözleşm·ıler 
ve bizi yolumuzdan çevir:mek için, 
kancık kanlar gibi görünüyorlar 

ve cilveleıerek kaçıyorlar... Fa
lkat hiç bir şey para etmez... Ali 
Reisle buluıuncıya kadar oruçlu
YUm !... 

Murad Reis böyle düşünüyor, 
gemilerin daha hızlı gitmeleri i . 
ç.in kumandalar veriyor, bütün gü 
verteyi, forsaları gözden geç're -
rek herşeyin yerli yerinde olup ol
madığına bakıyordu. 

Bu onun yolculuk zamanlann -
da sab•h, akıam ıv• ı~ Y•'~' 
herhalde yaptığı bir şeydi. Böyle. 
Jikle fıayatında hiç bir aksiliğe 
çatmnmıf, gemiler:nde düzensiz -
lik olmamıştı. 

Ertesi gün ak~ma doğrµ ine . 
bahtı körfezine girdiler. Gece ya
rısına doğru da limanın ağzına 
vardılar. 

Yarıl"fl bir p.y ufukta a11lı duru
yordu. 

Onun yarım ı!ık1arında lirranı 
gördüler. Orada bir kaç gen1inin 
karaltııı vardı. Murad Re's kendi 
kendine föyle dü§ündü: 

- Henüz gitmemi§ olacak. .. 
Geıniler burada ..• 

Kaleden dolu olarak atılan tor· 
gu topuna, kuru ukı şelam topu 
ile karııhk verdi. F en~rle konuı • 
•u v~ limana girdi. 

damlar, henüz on sekiz yaşındaki 
bu atılgan ve kurnaz delikanlıya 
"Re'.s !,, demekten çekiniyorlar, 
onu küç.ük cörüyorlardı. 

Bu zabit te onlardan biri idi. 
Bunun için de "Ali Reis!,, de

nildiği z;ame.n başkasını düşünmtü 
tü. Hele Murad Re

0

ş gibi eski bir 
deniz kurdunun, sanlı bir deniz 
akıncısının küciik Aliye "Rei !,, 
demesini knfasma !ığdırılmamrf 
tı. 

Murad Reis merakla sordu: 
- Fakat, .. Ne Qldu? ... 
- Gitti ... 
- Nereye? ... 
Zabit gülüm•er gibi yaptı. Se

sinde gizli aiıli alay edenlerin 
lastiklimanaıiyle cevap verdi: 

- Venedik Uzerine .. Şahin Re
iıi kurtaracnk... Koca Osmanlı 
devletinin, zengin Şeyh Ebusa~--
din :v~ .... 

Durdu. Çün~ü timdi sıra Mu -
rad Reise gelmişti. 

- Ve Murad Reisin yıllarca 
çabala~ıklan halde kurtarama -
dıkları Şahin Re· si kurtaracak!.. 

Diye söze devam edecekti. Fa
kat Murad reiı zabitin yakaıın · 
dan tuttu: 

- Abdal herif! ... Ben eana 
bunu sormuyorum... Ne z•m~n 
ıitti? ... Bana bunu aöyle ! ... 

Bu ıırada palabıyıklı başka bir 
~ati\t~b an gb\ -·· •o\a ,., -
pa yaparak geldi Murad Reisi gö· 

rünce: 
- Oooo ! .. Murad! ... Burada ne 

itin var aenin? ... Ne oldu? ... Bu a
dam ne yaptı? .. 

Murad Reis biraz evvel eğlen:r 
0

gibi ıöz aöyliyen fakat §İmdi kor
lmsundan titriyen zabiti b'r itişte 
bet adım ileriye fırlattı. Sonra o -
nun bornuna kollarını dolayan 
palabıyıklı arkadaşının omuzunu 
ıanarak sordu: 

- Bana doğnııunu ıöyle ! ... A
li Reis gitti mi? ... Ne zaman git • 
ti? .. Ben onu almağa geldim. Ce
zayirden geldim ... 

-Vah vah! ... Geç lcalmıtıın 
yolda~ım 1 ... Ali Reiı Venedik ü -
zerine yelken açalı tamam üç gün 
oldu ... 

- Oç gün mü? ... Üç giin ... ş·.m· 
di Korfuyu çoktan gcçmittir. Ha -
valar o kadar uygun değildi a· 

Hemen ıandala lllladı. - -· 
Hali, Ali Reisin orada old~iu • 

nu zanned:yor, gözleri •evir.ele 
par)4yor, yüreği rahat rahat vuru-
vordu. ma ... 

Y ı - Sahiden yaman delikanlı! .. 
- arın, güneş e beraber yola 

k b 
Ben yoldaşlara söyledim ya, ba -

çı ar, irlikte Cezayire döneriz. 
A basından baskın sıkncak bu ... 

nnes"nin sağ olduğunu öğrenin. 
ce kim bilir ne kadar sevinecek... Hem de bir tek gemi ile Venedik 

üzer.ne eitmek ... Oralara, koca 
Diyordu. donanmalar bile sokulamadı ... 
Karaya ç~ktığı zaman bir man- Fazla bir cesaret! .. Söyledik, bi • 

ga aıkerle hır zabit onu karşıla • ı raz daha beklemesini his olmazsa 
dı. , 

· baharda, daha hazırlıklı yola çık-
- Hoı &el~iniz Murad Reis?.. masını aöyledi:C ama, din!eteme • 
- Hoş bulduk... dik ... 
Murad Reis sözüne h ·ç aralık Murad Reiı bunları dinlemiyor, 

vermeden ilave etti: dütünüyordu. 
- Ali Reis nerede? .. Çabuk be- (Devamı var) 

TJi ona götürün!... - F- t'h 5 lh 3 .. .. H l k H. a ı u uncu u ı:u a · 
- Ali Reis mi?... J kimliğinden: 

- Evet!... Ali Reis!. .. Anlama- Halen Bakırköy emrazı akliye 
-lın mı_? .. Şahin Re· •İn oğlu... ve asabiye hastanesinde bakmı 

Zabıt durgunlattı altmda bulunan lama:l Hakkı kı -
- Ha ... Evet! ... Burada idi, fa. zı Hacer Münirenin hacrile ken -

1<at... disine büyük kardeti Ekremin 
Her yerde oldusu iibi h1ebah- 28 - l --. 935 tarihinden itibaren 

.tıda da buı kendini beğenmit a - vasi tayin edildiği ilin olunur. 

d h b • Bunlarda en çok not alacak 
tam durnğı, ortaya konursa virıü· mey an w mu a_r~. esı. . birinci derecede galib aaytl 
lü, dibe konursa noktalı virgülü Kara ırmagın (Eskı Tıber) ı)p V ı·bl wl"bJ . • e ga ı er, m11g u ann 
gösterirdi, yeııl yakası &flyısız ınsanlarla dol- b.. ..k b' .. .k d --' . uyu ır muzı ve anı •• 

Yaıılar küçüldükçe bu ıiste • mu9tu. Stratoıf enk, elektron kam- r k k 
ıre ece . 

min doğru olmaçhğı anla§ıldı ve yonları, raket arabaları küme kü· p f .. E S I o 
d · · ·ı . . . ro esor ıoea, ırp ı ,, 

onun i~in bu işaretler eğııtırı e - me yolcu, ıeyırcı, muharıb taııyf:)r· z .. . k' k d 1 
l 

. ..1 b . eus ve o.e ı ar a aı ara 
rek virgül ile nokta 1 vırJ.U u - )ardı. Gökyüzü karınca yuvuı eı- h b' .. t k b ku 

'd l 
S ı · h k ar ın mut ere aı rn günkü şek'llerini a ı ar. ua ı • }>i inıan kay:pJyP-r. Her yer, er es 1 ... .. l b. .b.. ıtlfı 

b b'ld' w • • ıgı guze ır trı un ayırtın 
şareti a~ağı nıkarı ütün ı ıgı- ve her ıey çı~klerle donanmııtı. . d.. k' d·· L . .. . · • yem unyaya ~ ı unya " 
miz şekildç doğmuştur. Öyle çeııt, guzel, ınce kokulu &l· d k .. w ı;o , 

k ll . . . . a ço §ey ogreten ~soeı ı 
Bu çeşit işaretlerin u anttı çekler kı, bunların hır taneaını f!S· d ·· b' .1 . d' 

çok eski olduğu halde bunlann ki ~ünya hayalinden hile gc,ire· unpyanı~ ır c~mdı esdıy 1
• 

k k ·d 1 . . . . .. rençıp yerın e ura"' 
kullanılmas, b'r ta ım aı e ere memııtır. Bu tnıanlar yem pun· e· . . . . b d . . . . ır ınıan ıevıncının u 
bağlcınmamıştı. yaam her buçağmda. yetııtırıhb . v d.. d a·· 

ı lk ·b·· l .. . . . .1 . . ne yem, ne es~ı unya a (( 
ngilizlerin i ta il ıayı an busun ıçın buraya ~etırı mıttır. . r lk'd b' f .. :id 

C 
· k 11 t B .. .. 1 b' .. d'. k" • d.. mı§ Jr. ı e ır pro esorrr oxton üç ı'aret u anmış ı. un- BugQn oy e ır gurı u ı yem un· I d .. ı·· 

k k :d' . unu ur uyar; 
lar virgül, iki no ~ta ve no ta • ı. ya ınsanlığı battan bata merak ve 
O da bunları bir usul dairesinde heyecan kesilmif, ne vakittenberi - Ben, diyer, bu kadarı111 
kullanmadığı için hllshğı kitapla- gelıneıini bekliyordu. Yeni dün· dütünememittim. lnıanhı
rın pir çoğunda noktaya tesadüf :ramp umumi harbleri gerçi ıık sık dünyanın düzelmesini isteJSI 
olunmaz. olurdu. Fakat Karagül umumi Ona çahımıtbm. Benim 

1566 da durak i;aretleri hak • harbi ilk oluyor. Şimdiye kadar tum nihayet kavgaıız bir d ·-' 
kında eser yazan Alduı Manutius Karagül diye çok koyu renkli gül- da inıanlar insanca yafamıır·, 
bunlara dair bir takım kaideler ler yetitmiı, uz~ktan kara 1ııibi gö· dafl ibt'rcUi. :}imdi görüya~ 
koymaktan çekinmİf ve yalnız rülmüttü. fakat bu sefer bir~ok yalnız inıanhk, yalnız dün1' 
bir takım tavsiyelerde bulunmuf· yerler ger&ek kara renkli v~ çeıid- zel~e?'it: tabibat bile mahi v~ 
tu. li ıüller yetiıtinniılerdi. Bu umu- degıf tınnıı. • ; 

Bugün de bunlara dair tam ve mi harbte kimkazanacak ?Bunu hiç Güllere dfükat ettiniz 11111 

kati kaideler ileri ıürmek imki.n· kimse, hiç. kimıey' konduramıyor. zim çağımızda gül deyjncı 
ıızdır. Şimal kutqblarmda yetiıtirilmi§ dikeni gelirdi. Bakımz ! 

Sebebi şudur: Bu çeıit itaret • ve büyük bir ordu ile umumi harbe Güllerde bile diken kalmaııı! 
leri fazla kullanmak doiru değil- hazırlanmıt Karagülleri için çok katmerli aiilün bir tek dike'' 
dir. Bunları kullanmaktan mak - umudlar besleniyor. Eski Groind· yok! Güllerinin dikeni bit~ .,..J 8 
ıad okuyucunun, okuduğu !•Yİ landın yeni insanları da i~ iç çifte mıt bir barı§ dünyasında ya~ \f1 
rc:ı.hat okuması, yazıcının yazdığı- katmerli bir Karaıül yetittirmit - Böyle bir dünyaya yeni ';_J ~· 
m sarih bir §ek!lde yazmağa İm • )er ki övüle öYille biıirilemiypr. doimak !. Esoes ! Eski arkaaH" 
kan bulmasıdır. Yer trib~nlerin~e büyükler, hava Bunu bize sen verdin! J ~ 

Mesela !U iki cümleye dikkat tribünlerindcı: ,ocukhn yer almıt· Güzel bir güne§İn ıarıJSI:.( D ~ 
ecli İ9: ~ - • .ı -- -- _.., ... - -J-:-- ...... f' ~! 

(1) 'The car deshed reckleuly Bu harb meydanı görülecek bir ğü gökyüzü birdenbire bey•"- Q 
the boy who had had hiı ha!r yerdi. Düz değil, eğri değil, çu • kın krem rengine boyandı. ~ ~ 
cut. kur değil, dik değil ... Yusyuvarlak Bunun ne olduğunu sor ·~ 

(2) He gave the ıhillinı to the amma gülle gibi yusyuvarlak bir Mihmandarlarından birisi dedi doı4 
boy, who had had hiı hair. meydan .. Bir futbol topu taıavvur - Beyaza yakın kredi ,f 

Birinci cümle ortada bir ıürü ediqi'-. Bunun ~ıtmdaki meıin kapkara güllere çok iy bir f 
çocuklar bulunduiumı, bunların kabuğunu harbi ıenetmeğe gelen- lur. Güllerin uçu~u, •ağa ı01~ 
iç'nde saçı kesilmit olana Şilina ler kaplamı§ .. İçindeki ~varlak lııı, yerden ~öğe s:ıkışr ,Ja~• 
verildiğini ifade edyor. havada da harbedecekler dolaşı· ren~e boyadılar. Nitekil'll ~tıii 

ikinci elimle orta ela yalnız ~ir yor. Yerle gök arasında işte böyle güzel görünür. Onun için f6~ 
çocuk bulunduğunu Vt' onun ı~ı birçok kilometre nısıf kuturluk, ı de A!:gül harbi olmuştu. A 
keıik olduğunu anlatır. yuvarlak bir bo!luk bırakılmı,, ve gündüze tesadüf etmiıti. O~ 

Burada bir :v:rıülün konm~ıı dıt kaplamasını da insanlar dol - da gökü karaya boyadılar· "i/ ~ 
manayı değiftirmiıtir. Fakat §U durmuf... ler mat kreberfon ortasınd•di/ ~ 
iki cümlede virgülün konması ile Karagül umumi harbi itte bu güzel göründü ki .. Dikkat el 1 '4 
konmaması araıında hiç ı>:r fark yuvarlak ha'1a boıluğunda yapı · harb meydanı boıaldı. ŞiJJl :ı • 1 

yoktur: lacaktı. Son zafer dört dereceden ret verilecek ve harb olancıa t \' ~ 
(1) The car darhed recleaaly geçecek ... Koku zaferi, renk zafe· tiyle başlıyacak. (Dev:JT't'l1 

,/ f 
dowp thc norroy.r, crowded •• ,,, ,,,, ....... ,,,,,,, ... , •• ,,,,,,,, •• , ................ , ........................ ••' ~ 

atreet. ta {~ört) dereceıinee bir durak ı ulır. ; ıl \, 
(2) The car da•hed reckleuly hk ifade eder. Tire üzerinde ne (' ,). Ç'ft iktibas iıa~e~ İl 

down the narrow crowded street. kadar duru}ması lazım geldiği da ikinci bir iktibas işaretıtl~ 
Virgülün konub konmaması muayyen dej]djr. Fakat virsül Jan.mak lıizup g~lirse 0 1 

bu iki cümle üzerinde hi~ tesir et- üzerinde darulduğundan fazla ol- ~ekleri kullanmak adett:r. bi' ~ t 

mez. maıı lizım geldiği muhakkaktır. Şnyed cümlenin içinde f-11' r f 
O halde ilk önıe ıuna dik - BUfldan baıka lnsilizcede sual limeyi veya bir §eyi daha_ .. ..-Jlai ~ 

kat gerektir. Durak işaretleri iıareti Question mark (kuveney zah etmek lazım gel:rse P-
mümkün mertebe az; kullanılma • mark) ile nic!a i~reti (ex, clama- ( ) kullanılılr. 
lıdır. tion mark) = (ekı klameıen) Meıeli.: iJI ~ 

lngilizce durak iı-retlerinin eq kUJlanılır. Fakat bunlar birer dµ- All the boy and girl:ı,o .w • 
belli baılıları dörttür. Bunların rak plmaktan fazla nokta ile Ja· achool (and there are V 

birincisi (.) noktadır, ikiııciıi: P.ılan dqralın Jliraz da~a geniıle- them) contributed to b" İ 
(:) iki noktadır. Osüncijıü (,) meıidir. Yani ~unlar cümle tonu - collection made on No"eJll ,.1/ 

virgüldür. Dördüncüsü no~tah :vir- nu ıöıter!rler: Meıela: Bu cümlede parantez •:ı~i ~ 
1 ııüldür (;) 1 bunların bir d teıhiıi (1) Vou are r~ally ready for alman kelimeler daha e~-1' O, ~· 

vardır k1, ( - ) tiredir. that?. limeleri izah ediyor "e ~o bıJfıl' 1 

Bu bet itaretin ln~"ljıce adları {2) You are really ready at zer:mle hiç bir tesiri hn•Z , 
ıunlardır: laıt. mıyor. ~il~~ (.) = full ıtop (fulstop) Birinci cümle bir sual aoruyor. Mürekkeb kelimeler tıJ'' ıı (:) = colon (kolon). lk'ncisi hayret veya muhabbeti i - nıldığı zaman aralarında , 

(,) = comma (coma). fade ediyor. kullanılır. (-) .. b•,f ~ 
(;) = ıemi colon (semi ko- Bu fa~kı ıeıin kuvveti gösterir. Bir kelimede bir ık• rı1' fj ı 

lon). Şayed bidnin ıözü yazı içinde def olunduğu zaman oııl~~ 
(-) · = daah ü:lot). iktibas ol ununa iktibas ip.re ti bu- ne bir npostrof ( ' ) k0 J 
Umumiyetle kabul olunduğu - hıııur. Bunlar ıu itaretler olup ( " dettir. t,IJJ,. 

na göre virgül (bir) dereceıinde, 1, ) ikisi yukarıya, ikiıi aıağıya Kısa t:reyi kuUannı~lı 
noktalı v'rgü l(iki) derecesinde, doğru ~npanmıt iki virgüldürler. kün mel'tebe çekinnıeh· .,,r) 
iki nokta (üç) dereccıinde, nok - Bazan bunlar tek olarak ta kulla - ~< Devaııı• 
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.~•ırada, diğer oyuncular, sonra, sizi mutlaka gömıeliyim ... 
1 
erini bitirmişlerdi. Dürdane- Kamile, hayretle: 

Fttı~sa.ıı etrafını sardıltı.r. - imkanı yok. .. -dedi. 
.erıd Galib, iskemleyi sürdü, Feridin yüzünde büyük bir de-
:~ lc~llaı, pencereden baktı. ğişiklik olmuştu. Eski zamanki ha 
d~ılenin bahçe yolundan e • Hne avdet etmiş gibiydi. 
C iru geldiğini gördü. Kadın: 
l ~ne kadın da onu görünce, a- - Ne var? -diye sordu. 
'~1nı sıldaştırdı. Neşeyle yak- Erkek, cevab verecek zaman 

ttit ge, baıladı. bulamadı. Karısı Belkis, kocası-
ek, kaşlarmı çattı: nm heyecanını farl etmitti. Bu-

' Atkol A k l d" nun da, Dürdane Hanımdan elde \\k aun... ş o sun... - ı-

a. etti.- Hem beni buraya ça• edilen havadis üzerine olduğunda 
1.nıı, hem de kendiniz gelmi- şüphe yoktu. Kamilenin kocası 1 
ıı. oynuyor. Kendi kocası da bu işe 

So bu derece alaka gösteriyor •.. 
. tıra, yanından geçen Ramiz Kamile, Belkisin yüzünde bu 
tıyi göstererek: 
8 derece bir kıskandık ifade~i beli: 

l'. ". flirt. iniz kim 1 · · ~ rışıne ıaştı. 
L.. ılen n ellerini doıtca tuttu. "- Ne oluyor? Ne var acaba?,, 
'"C\&ll(i 
~ hatları yumuşamııtı. diye dütündü. 

...._ M··dı~, a~aycı alaycı: Ferid Galib, yanlarına geldi. 
1) uthış hır flirt ı I Üçü birden susdukları için, laf 
i~rken, sesinin pe;desini değiş- , açmak istedi. Yüksek paraya ba -

,·O kara oynanan kotra klübünde 
'1lth' kadar zalim olmayın!... Ramiz Berkinin tuttuğu mükem-
ke ~ artık geleceğinizden ümi- mel pası medhetmeğe ba§ladı. 

•tılll d · • b" d B d kl b" .. e, onun ıçın ıra% o - u siTa a, uşa arın ır şez-........ 1~ çıktım. long getirdiklerini farketmişti. 
"~t ger bu akıam beni yemeğe Bu şezlong üzerine, Dürdane -
......._ E:ede~ıeniz, sizi affederim. Haberin romanı 2 
O:erırn elbette ... Ne demek! nin kocatı Daver uzandı. Ona ba-

'- leyse, ben de ıizi affettim. kınca, Ferid Galib, eski geceleri 'd •ı~ada, briç masalarının et- l hatırladı: Eski nazır her azledi
~ -1tılcr, bu konutanları sey - I liıte kendilerile birlikte kumar oy 
\~Ordu. Ferid Galip, Dürdane- nardı! 

e~~eve doğtu eğildiğini, son- Daver, cidden tayanı dikkat bir 
~~;0~Ye \re 'llihayet Ranıi:a Bed- adamdı. Fakat, zekası ve tehlike· 
"'l~ia d:ugu •• u asoTdU. Darken, ye kor~l lı.Lilıfcırile \lc~il, mülliii 

'" k onlara yaklaıtı. azinı ve iradeıile iri vücudu, ken· 
~~rı koca, onlara, dikkatle diıini, nazarı dikkati celbedecek 
d '-.la baıladılar. insanlar arasına sokardı. 
!İtUrı~~n Üzerine, deljkanlı föyle Kocaman cüsseıinin zırhı arka-
,, '-U: 

ı. -...... li sında ıivri olan ak? ıakh durur • 
°'!'.,, C ah, lama.m ! oldu olacak- du. Şimdi o muhte§em nazırdan, 
L ~~ IÖ '1\'eı:e kadın, kendiıine ıır çarpık ağızlı bir i111a.n posası kal
~· Yed• ... 

ı. •. t" ıgım §eyleri onlara söy mıftı. 

iil\i b &er Kamile, kocasının gel- Dürdane, elinden kartları ata • 
. Unlard .... · k lilt b' an ogrenırse, pe rak, kocasına doğru koıtu. 

4Itin ırb~cr duyar, doğrusu!,, Diğer oyuncular da ayağa 
L bu .. d' ırdenbire, Ramiz Bed • kalktı. 
't "-tı • 
.... ~~' ~l e~ın maıasından ayrı - Palmiyeler altında, bariz bir 
·~ı it lllıleye yaklaştı. Ferid, botluk vardı. Ferid Gnlib, o tara-
~ l\t"1il:~larınr. ~attı. fa doğru döndü. 
,~ Ylld Raınıı:ın yanına bir kaç Ufukda, bulutl•r kızıllatıyor • 
"1 erııl\ •ttı Ve §öyle bir muha- du. Denize bir turunculuk, bir pen 

İt iıi:~reyan ettiğini yeni mi .. belik akıediycrdu. lri bir camın 
~. 'lk·ı. bu renk renk dekor içinde kara 
~ 'L I l()z ,. l' • 

\ llli 16 ıoy ıyeceğım ... Yal- rengi pek muhteşem bir tezad tef-

nün dikkatine 
"Biz Yalovanın bir köyünde o-

turuyoruz. Bir malımı, mektubta 
yazdıkları fiata, talibine verib ver
miyeceğimi telyazısı ile bildir
mekliğimi Şişlide Mecidiye köyün 
deki vekilim yazıyor. 

Bu mektub, 26/ 1/ 935 günü ak
şam vakti elime geçtiğinden he • 
men ertesi günü sabahleyin er -
kenden telyazısını yazdım. Ve 
Yal ovaya üç buçuk saat mesafe -
de bulunan köyümden bir atlı çı • 
karıp kelimeleri lıe.,ab ederek 
parasını verip gönderdim. 

Yalova telgraf müdürü tel ya • 
zısı parasından başka Şişliden 
Mecidiye köyüne kadar bir saat · 
lik sürücü harcırahı olarak ayrıca 
(kırk) kuruş daha istemiş ve 
gönderdiğim telyazısı kağıdına, 
kendi el yazısı ile de yazmış. 

Buna karşı göndermiş olduğum 
adam. benim için: "icabetseydi o 
kırk kuruıu da verirdi,, demiş e 
ge}'i dönüp köye gelmiş. Lakin o 
gün akşam oldu ve telyazısı çeki -
lemedi. Bu gecikmeden dolayı 
da oldukça mutazarrır oldum. 

1 - Mecidiye köyü şehir hari
ci koy değildir, Beyoğlu belediye· 
si hududu dahilinde tehrin bir 
mahallesidir. 

2 - Her gün mektubları, hatta 
gündelik gazeteleri bile abonele
rin ve sahiplerinin kapılarını ça -
larak evlerine dağıtan posta mü · 
vezzileri muntazaman gelib git .. 
mektedirler. (Dört ay evevl ben 
de Mecidiye köyünde oturuyor -
dum. Abone olduğumuzdan her 
gün muntazaman posta miivezzii 
evimize Haber gazetesini getiri -
yordu). 

3 - Mecidiye köyünde posta 
kutusu da vardır. Ve her gün 
muntazaman müvezziler kutuyu 
iki defa açıp içindeki mektubları 
almaktadır. 

4 - Mecidiye köyU Şişliye bir 
saat değil, on dakikalık bir me -
saf ede ve posta haneye de F erikö -
yünden ve Kurtuluf tan daha ya -
kındır. 

Bilmediğim teY de böyle her 
gün posta müvezzilerinin munta
zatnan gelip gittiği tehrin bir ma
hallesinde ve Belediye hududu da
hilinde telyazısı İçin sürücü üc -
reli veya harcırahının alınıp alın · 
mıyaco.ğıdır.,, 

Ylllova Güneyköy: 
Kevser Katagan 

~·· ..... ı ... Bu ak§am, yemekten kil ediyordu. 
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1 bi Ott od I ı ca e- yolca neşriyat. 
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Her parÇBll ayrı bir heyecanla okunacak ma~~ta, 
kıskanchk. kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.154 

- Murad .. Murad .. Nerdesin? .. 
Bana ıes ver •. 

Murad, gırtlağına kadar çamu· 
ra batmı§ bir haldeydi. Uzaktan 
her tarafı çamura bulanmıt Mu · ı 
radı görmek imkan haricindeydi. 
Y orulmuıtu, cevab verecek halde 
değildi.. Çok yavaı ve çok hafif 
bir sesle: 

- Ben .. Ben .. Buradayım .. Bu· 
rada .. diyebildi. 

Yavuz bu sesi itilmedi. Murad, 
sesinin çıkmadığını anlıyordu !lll!" 
ma, daha fazla, daha kuvvetli ba-
ğırmaia da muvaffak olamıyordu . 
Bir ara, gözlerini kardeşine çe • 
virdi .. Evvelki seslenişlerine nis -
belen daha kuvvetli bağırdı. 

Yavuz, bakıılarını çamur için -
de gezdirdi. Neden sonra yavaş 

yavaş kıpırdıyan karaltıyı farketti 
ve: 

- Murad, Murad .. Desene ki 
korktuğuma uğradın, dedi. 

Yayuzun bağırııı ümidsizliğini 
gösteriyordu. Bu çamur o kadar 
yapışkan, o kadar çekici idi ki ko
lay kolay kurtaramıyacağını an
lıyordu. 

Bir anda, o daldan budala, bu 
daldan o dala f ırlıyarak, Muradın 
üstüne doğru uzanan dala geldi.. 
Ta ucuna kadar ileriledi. Kendi 
ağırlrğiyle dalı aşağıya sarkıttı. 

Fakat bu halde bile Muratla yetit· 
mesino imkan yoktu. 

Ayaklarını dala takarak ken
disini batafağı bıraktı ve ltollartnı 1 
sarkıtarak Muradın ellerinden ya
kaladı. Fakat çektikçe, Muradı 

çamurdan kurtaracağı yerde dal 

eğriliyor ve kırılma tehlikesi gös
teriyordu. Bütün gayretlerinin 
bota çıkacağını anlayınca baıka 

bir çare bulmllyı dütündii. Gene 
ellerini çekmek ıuretiyle tuttuğu 

dalı aşağıya eğerek Muradın bu 
dala tutunmaıını tenıin etti ve O· 

na: 

- Sen, ben dönünciye kadar 
böyle dur. Sakın dalı bırakayım 

deme .. Belki çok bekliyeceksin. 
Fakat ben muhakkak geleceğim. 
Muradın cevab vermesine mey-

·················· 
ivazaft: İ 
i : . R ı s ıza İ 
: = ! Şekip 1 
: ................. ! 

dan bırakmadan fırlayıp gitti. 
Aradan söylediği kadar bile va

kit geçmedi. 
Yavuz, Şerifle beraber görün -

dü. 
Onun hortumuna taktığı 11zun 

bir ağaç lifinden yapılmıt bir ipi 
Murada attı. Murad, ağacı bıraka
rak iyice yakaladı. Şerifin uf ak 
bir hareketiyle çamurdan kurtul w 

<fo. 
Murad, çamurdan çıktıktan son 

.·a ayakta duramıyordu. Temizle
mek uzun zaman sürdü. 

Bu tehlikeli anı tamamiyle at
lattıkları zaman günet hemen he
men çekilmek üzereydi. Şerif, hem 
Yavuzu, hem Muradı, hem Merzu· 
kayı sırtına alarak ormanların de
rinliğine )'avaf yavaş daldı ve 
gözden kayboldu. . . . . 

Aradan tam üç sene ıeçti. Mu
rad, hemen ayrılmak üzere geldi
ği ormandan ayrılamamıı, karde
ti Yavuzla kalmayı tercih etmiş
ti. 

Şimdi, Murad, Yavuz ve Mer
zuka burada, bu genit ve vahti 
ormanların hakimi, her gün güne' 
batarken mağaralarına çekiliyor
lar, ilk ışıklarla beraber ağaçla
rın arasına, tırıltılarla akan ne
hirlerin kenarına iniyorlar, vahıi 
hayvanlariyle baıbqa yaııyorlar
dı. 

- Birinci kitabın sonu 

Faydalı bir piyango 
Çocuk Esirgeme ve Ulusal 0-

konomi kurumları genel merkez
lerinin ortak olllrak yapmış olduk· 
ları ve çekiliş aünü 25 ,ubat 935 
olan büyUk yerli malt piyangosu -
nun biletlerl Ziraat Bankası şube
siyle çocuk esirgeme kurumu mer
kezinde satılmaktadır. Bir bilet 
50 kuruıtur. Bunu almakla hem 
yurdun kimsesiz yavrularına 

yardım, hem de elli ku-
rut mulcnbillnde değerli yerli malı 
efyas· • · ' ' h obcaksın12. 

Maliye Vekiletind~n: 
l - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet 

al.,caklarma mahsuben otuz sekiz kuruıtan alınmakta olan beher me· 
cidiye, gümüş fiyatının yükselmesi hasebile kırk beı kuruıa çıkarıl • 
mıt ve bu fiat üzerinden kabul ecli lmesi için Malıandıklarına tebligat 
yapılmııtır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bnnkası da beher on gram safi meskuk 
ve gayri meskuk halis gÜmÜ§Ü 22 kuru§ 50 santimden satın alacaktır. 

(557) 

BERLiTZ de YENl AÇILA.N LiSAN 
KURSLARI 

Türkçe, Franıı%ca, İngilizce, 
Kayıt muameleıi başlamııtır. 

ArtKARAı 
l<onya caddesi 

ltalyanca, 
Tecrübe 

Almanca, v. •· 
deni meccanendir. 

ISTAftBUL 
373, İstiklal cad. 

Maliye Vekiletinden: 
Darp edilmekte olan Gümüı paralardan dört milyon liralık kısmı 

az bir zaman zarlında tamamen t edaViile vazedllmit olacaltndan eı

ki gümü§ paraların l Şubat 1936 tarihinden itibaren herhangi bit kıy
metle mübadele vasıtası olarak kullamlmıyacağı hilafına hareket e

denler hakkında. kanuni takibat y apılacajı 2257 No. lu kanunun 
sekizinci maddesi mucibince ilan olunur. (!SSS), 
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haberler nasıl alınır? Garson mektebi-Dişçinin parmağı-ölü doğC, 
Sahte müstantik, hakiki 
müstantiği nasıl atlattı? 

ve yaşıyor!-Körün gözü dayakla açrldı ! ~ 
Londrada, meyhane tezgahtar- Fakat garibtir ki, bu hal yedi 

ları için bir mekteb açıldı. sene böyle devam ettikten sonra, 
yeri sağnak halinde aydıı1I 
bir vaziyette olacaktır. 

Pek çok kimseler gazete okur
ken, orada tesadüf ettikleri bazı 
haberlerin ne akdar müşkülat ve 
zorlukla, hazan tehlike ile elde e
dildiklerini hatırlarından bile ge
çirmezler. 

Misal olmak üzere bir Fransız 
muharririnin mühim bir cinayet 
havadisini getirmek için geçirdiğı 
sergüzeşti anlatalım. 

Brüyer sokağında m•jkemmel 
bir cinayet olmuştu. Mükemmel 
demekten maksad, cinayetin çok, 
kanlı ve tam manasile bir trajedi 
halinde olmasıdır. 

Bessarabo isminde bir . kadın 
kocasını tabanca ile öldürdükten 
sonra cesedini, uzak bir yere pos
ta ile göndermek üzere bir bavula ı 
koyduğu e.snada polis cinayeti an ·ı 
lamış. Kadını apartmanda tevkif 
ederek tahkikatın yapılması için 
cesedin bulunduğu odaya muvak- l 
katen hapsetmişti. 

Polis işi çok gi.zli tutmağa ka
rar vermişti. Her hangi bir kim
sen in, her şeyin üstünde"gazeteci
lerin kadınla müstantikten evvel 
görüşmemesi için her türlü tedbir
lerin alınmasn~ı emretmişti. 

Komiser odayı ve apartmanı sı
kı bir göz hapsi altma alan poli~
le!'~ ı:u emri vermişti: 

- Müstant;kten başka hiç bir 
kinıı:;en:n ve b:ihassa gazetecileri,µ 
içeri girmesine katiyen müsaade 
•)tmiyeceksiniz. 

Kapının öniine yüzlerce adam 
toı;ı~anmıştı. Bilhassa gazeteciler 
,1l lhıkça mühim bir yek1ln tutuyor
b r ve her hal'!gi bir bile ile içeri 
c irerek ltadmla konuşmağa çalışı· 
yorlardı. Fakat polisler gayet sı
''\:ı olarak emir almış oldukların

dan 'bunların içeri girmesine değil, 
parmaklarının uçlarmı bile sok -
masma müsaade etmiyorlardı. 

Bu esnada birdenbire büyük 
bir İsrarla ve şiddetle çalınan bir 
otomobil kornası duyuldu. Halk 
aralandı ve bir otomobil apartma~ 
nın kapısı önüde durdu. içinden 
kolunda çanta, hafif san sakallı, 
ciddi tavurlu, gözlüklü ve redin -
gotlu bir adam inerek kapıya doğ 
ru ilerledi. 

Kendisini gören gazeteciler he· 
men yaklaşblar: 

- Bay Müstantik, emretseniz 
de biz de içeri girsek! 

- Cinayet hakkında bir kaç söz 
lutf eder misiniz? 

Müstantik olduğu anlaşılan a -
dam, gayet hızlı ve sert bir lisan -
la gazetecileri tersliyordu. Bu a -
rada birkaç foto muhabiri de res · 
mini aldı. ı 

Müstantiğin geldiğini gören ı 

polisler, hemen ihtiram vazİY,eti 1 

aldılar. Fakat gazeteciler kendisi· 
ne o kadar musallat olmuşlardı 
ki, z'avallı adam bir adım bile ata
mıyordu. Daha fazla dayanama
dı ve polislere: 

- Dağıtın şu münasebetsizle
ri! diye emretti. Polisler derhal 
seğirttiler ve güç bela müstantiği 
yalnızca içeri aldılar. Fakat di
ğer gazeteciler müstantiğin içeri 
girdiğini görilnce onlar da içeri ı 
girm~k için bağırıb çaermıağa 
i>a.,iadılar. Müstantik yeniden em· 
retti. Bunun üzerine apartmanın 

l.capı:n kapandı. 

Fakat bu ufak mücadele müs -

Bilhassa içki satılan yüksek ı yani çocuk 16 yaşına girdiği halde 
yerler için, usta adam yetiştirmek 1 hala annesinden arada bir "Cen
için açılan bu mektebte, "talebe,, netten çıkma,, yı yediği sıralarda 

1 ye, mesela birayı baı·dağa nasıl bir gün gözü büsbütün açıldı. 

Cesedin saklandığı sandık 

tantiği çok yormuş ve hiddetlen -
dirmişti: 

- Siz ne biçim polissiniz? diye 
memurları iyice azar1adıktan son
ra sesinin şiddetini azaltmadan 
sordu: 

- Kadın hangi odadadır? 
- lkinci katta beş numarada. 
- Anahtar nerede? 
- Buyurun. 
- Götürün beni oraya! 
Derhal bir polis memuru müs · 

tantiğin önüne düştü ve kendisini 
cinayet odasına götürdü. Kapının 
önünde iki, ve içinde de gene iki 
polis memuru vardı. Müstantik 
anahtarla kapıyı açıb içeri girdi 
ve içerideki polislere emir vererek 
dışarı çıkardı. Kendisi kadınla 

yalnız kaldı. 

Müstantiğin isticvabı yirmi da
kika kadar sürmüştü. Dışarı çıka
rak tekrar iki nöbetçi polisi içe-
riye gönderdi. Kapıyı kendi eliy-

1 

le kilidledi. Hala kaşları çatık ve1 

söylene söylene aşağı indi. Anah
tarı komiser muavinine verdikten 
sonra dışarı çıktı. 

Müstantiğin dışarı çıktığını gö· 
ren gazeteciler yeniden iistüne a

tıldılar, resimlerini çekmeğe baş· 
ladrlar. O kadar ki zavallı adam 
tekrar polislerden imdad istedi. , 
Polisler güçbela otomobiline yol 
açtılar ve böylelikle müstantik ev-
den ayrıldı. 

/ 

koymak ve ne ölçüde köpük hı • Nasıl olduğunu anlatalım: 
rakmak lazım geldiğini öğrete - Çocuk gene bir haşarilik etmiş-
ceklerdir. ti. Annesi sopay~ eline aldı ve 

Fakat bu, daha birinci sınıf hırsla sert sert vurmağa başladı. 
clerslerincte.ndir. iş ilerledikçe, Çocuk bir müddet sonra. bağıra
yani bir s:ı:nıf daha yukarı çıktık - rak annesine şunu söylemeğe baş· 
ları zaman, şarab, viski koymak ladı: 

gibi dersleri alacaklardır. - Anne, öbür gözüm de görü -
Daha yukarısı kokteyl ve gene yor ..• 

muhtelif içkilerden ölçü ü2ere ya- Doktorlar, gözün gerçekten a -
pılan bir nevi İngiliz içkisini ka- çıldığını ve artık böyle devam e -
rıştırmak usulü öğretilecek ve bu· debileceğini söylüyor. 
na benzer şeylerden ders verile • · Bununla beraber, körleri dövü-
cektir. ·· d" · nuz, ıyemeyız ••• 

Tezgahtarlık edecek olan ge • Yarının şehirleri 
rek kadın, gerek erkek çok terbi - Yarının en yeni şehirlerinin na-
yeli davranmak, ince konuşmak sıl olacağım zannediyorsunuz? 
gibi sıfatları da elde etmek zaru· Bir mimar düşünüyor ki, ışık 
retindedir.. Mekteblerde birçok tertibah büsbütün değiştirilmek 
talebe vardır. 

Dişçinin parmağını 

ısıran müşteri 
Yugoslavyada, bir müşteri, bir 

dişçinin parmağını ısırmıştır. 

Bunu bir hınç alma şeklinde 

lazımdır. 

Işıklar bugün, sokakların şu -
rasmı aydmlatıb, burasını karan -
lık bırakıyor. Y arrnki şehir ıtık • 
lıırı f.~rtibatı, baştan başa her 
yer• sağnak halinde aydınlatan 

anlatıyorlar. Fakat iş o kadar --------------

büyümüş, ehemmiyetlenmiştir ki, 
dişçi mahkemeye kadar gitmiştir. 

Mesele §Öyle başlıyor: Dişçi, 

müşterinin dişiyle uğraşırken faz-1 
la acıtmış olacak ki, müşteri ağzı
nı birden kapatıveriyor, ve dişçi

nin parınağınJ kuvvetle ısırıyor. 
DlşÇthın parmaguım soııradan 

ICesilmesi zarureti hasıl olduğu İ· 
çin, dişçi bu kesilmiş parmağını 
bir şişe içerisine koyarak mahke-
me huzuruna çıkmış ve "vücudu
na maddi zarar,, verdiği iddiasiy. 
le hakkını kazamnağa savaşmış-

tır. 

iki yılda 346 kitab 
Fransada bir adam, 1933 yılına 

kadar hiç kitab okumamışken, bir 
arkadaşının israrı lizerine bu alış- ı 
kanbğa kendini veriyor. 

Ve şimdi yapılan bir hesaba gö-1 
re anlaşılıyor ki, 1933 yılındanbe- ı 
ri bu adam tam346 kitab okumuş-On dakika sonra geniş bir ga

zinoda müstantik kıyafetine giren 
1 

tur. 
gazeteci, arkadaş arma cinayetin 
bütün safhalarını not ettiriyordu. ölü doğdu, yaşıyor 

Fakat hadise burada bitmedi. lngilterede bir çocuk ölü ola. 
Aradan on beş dakika geçmemişti rak doğmuştur. Ve birkaç hafta

ki, bu sefer hakiki müstantik a • dır yaşıyor. 

Dünya ağır siklet boks şampiyonu l 
Maks Bir yakında Mis Kirk Broon 
adlı bir kadınla evlenecekmiş. Re· 
simde boksör nişanlısiyle danse· 
derken görülüyor. 

dffll• 
Her yer, istisnasızca af 

·ııer 
cak. O kadar ki, otoDlobt "1• 

l ""ıJIY lambalarını kullanmak il .. 

duymıyacaklar •. I 
Sonra, kazaların ve türW 

tabkların da önüne geçırıek ~ 
ayni mimar, şehir nüfusu h11 

da şöyle düşünüyor: ~ 
"Şehirler 10.000 kişiderı6( 

kalabalık olmamalıdır. ~ 
gelince, onlar da üç katı geÇ 
cek •.• ,, 

En iyi hediqe 
Me~hur sinema yıldızla.r1.~ 

Klark Gaylel'in 34 yatına ~'. 
b·1d· ·ı· K d" • td0~ ı ırı ıyor. en ısıne, Y' 
hediyesi olarak, kumpanY~ 
hibleri tarafından yeni ve ço I 
sek fiatta bir mukavele irrıııı 
mış, aylığı da arttırılınıştıt• 

Hatıra şamp;yorı~ 
lngilterede, en devamlı 

te hatıra defteri tutan ada~~ 
germon Aşton isimli bir 1 

olduğu anlaşılmıştır. 

Bu adam, hayatının bir P: 
smı olsun yazmağı unutIJ'lllJıı ı 
16 yaşındanberi tam 60 yıld1:. 
lerce hatıra defteri doldurl1' t 

Hatıra def teri şampiyo11ll ~ 
bu defterlerinde, bu kadat : 
birçok tarihi ve müfiim h~dıLJ 
de kaydetmiş bulunuyor. ft~ 
mon, bundan başka gazetl'lef 
çok mektub gönderib bast'f 
U4 uıu-. ""' 'ak oıaıı ~..rc:unolf• 

Birçok mevzular üzerifldt 
'·!'Uyucu mektubu,, yazmış i'tl 
)"azılar baş muharrirler t~~ 
elan beğenilerek sühmlaraı g 
rilmiştir. 1 

Kendisi bir musiki adtt~. 
Şimdiye kadar binden faılıı 
ki parçaları yapmıştır. i 

Milyonerler müıe5 

··ıe 
Amerikada yeni bir ı;t)i.l 

rulmağa başlanmıştır. .. , 
Burası "Milyonerlerin "'ıil · t olacaktır. Fakat nasıl tll

1 ~ 
ler, bilirmisiniz? Oy le b~~~ 
kalmış paraya konan soyt• '1 b· 
ğil de, hiç parasızken, çalt~,~~ 
ni fikirler bulub milyon r~P 
sanlar... . ~~ 

Bir örücünün oğlu ole.ti ~l~ . o~ 

cinin kalemi, bir çiftçiıı1t1 ·J~ 
.. 1 

lan Rokfellerin kazand•gı ıf' 
lar müzede saklı duran 1' 
eserler arasındadır. 

partmanm önüne geldi. içeri gir- Bunun nasıl olduğu merak edi
mek istedi. Fakat kapıda nöbet lecek şeydir. Çocuk gerçekten ö
bekliyen polis kendisini göğsün - lü gibi doğmuştu. Soluk alması 
den iterek bağırdı: için yapbklanm bırakmadılar.. ------- ------- -----------

-Pek geç kaldın, aziz dostum. Fakat çocuk kımıldayor, kalbi 
Kendini bir müstantiğe benzetmek Fakat çocuk kımıldamıyor, 
için ne kadar uğraştınsa nafile ol- kalbi atmıyordu. Sonra, doktor 
muş. Kendini kurnaz zanneden büyük bir cesaret göstererek kal -
bir gazeteci olduğun besbe!li. Müs binin boşluğuna iğneyi sokarak 
tantik gelib gideli yarım saat ol- tahrik edici bir madde şırınga et -

d H d k b 
, ' mİ§ ve az sonra küçücük kalb, hem i 

u. ay i çe ara anı. l 
Müstantik mütevazi bir adam· de kuvvetle atmağa, oynamağa 

mış. Hiç ses çıkarmadan herkesin j başlamıştır. 
1 

kahkahaları arasından geçerek İngiliz doktorları, şimdiye ka-1 
doğruca karakola gitmiş ve mese _ dar bu gibi dört vakayla karşılaş
leyi komisere anlatarak, açıkgöz tıklarım söylüyorlar. 
bir gazetecinin kendilerini atlattı- !<.örün gözü dayakla 
ğım söylemiş. 1 açıldı 1 

Polis komiseri yanında hakiki 1 Gl k b d 1 1) as o şe rin e 9 yaşında bir µiı , 
müstantik olduğu. halde koşarak ! çocuğun gözünün biri körolmuştu. ' Bilhassa Sinema sanayii otan memleketlerdeki her genÇ ktz,ıt1 () 1f 

· t · · .. ·· 1 · D b • sofi,. 'f emaye evının onune ge rnış. e- Artık bir işe yaramıyordu. ır gün sinema artisti olabilmektir. Sesli sinema çıktıktan b' 
· ki d k • l b · l'kt · • l k • • al· rıda '· mın a amın omıser e ır ı e ""' """""~ ., ·ıııı11"•n111111ıımmmı••mırnn•mıııınııııııııııı•mıı""'._111mım~ ma artıstı oma ıçın t tblerde aranan meziyetler arası .. iitl~ 

geldiğini gören oplisler afallamış · kan gazeteler, bu dehşetli cinaye- sesin "Fonojenik,, olması yer almıştır. Bundan istifadeyi J~q"e ~ 
lar ve o zaman nasıl bir tuzağa tin bütün noktalarını en ince te- Amerikada genç kızın mikrofon önönde konuşmağı öğrdf11t ~'1/ıl 
düşmüş olduklarını anlamışlar. ferrüatma varıncıya kadar yazmış mışlar, plajlarda bile ders vermenin yolunu bulmaslardtf· ..... ıt11 

Bu esnada ikinci tabi olarak çı- bulunuyorlardı. niyamn güneş altında plajların daima açık olduğunu işarete 1""'" 
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~~~~~~m~~-~-~~~~~B~k~~~~~~~~ 
Surye E°i-ı"iıe~ileri Fransa-
Ya hücum mu edecekler? 3,500 liralık inci 
lJrnUmi bir akırl halinde hicrete 29 yll cüzamhlar arasında kalan hastabakıc• 

imkan aörülmüvor · ~ "Yaşıyan ölüler adası,,ndan dönüyor 

Kekemelik tedavisi kabil bir hasta-. 
lıktır. Amerikada tedavi ediliyor 

Arkuından dükkin aahibi ara-

• • • 
Banu bir Amerikan •azetain

ıle okadulıtan ıonra, •özüm bllflıa 
bir havadiu, "29 yıl cüamlJar a
raaınıla )'Clfl)'Clll İntan,, a ilitti. 

Cüzam, neılir anlatmaia liimm 
yolı. 

Cibamlı, eüama tıılııl""" di· 
7'wfar. Bir~ 7iJs Ciismrrlı 6ir tr 

r""'• olanea onlonn araattla 7'1-
,.,,.U, --. öi .,,.,.,. pılıpntJı 
nad 6ir İftİr1 

Hele hu, bir Wın olana. •• 
1906 yılında Amerika, Filipin 

adilirmaald bütün cünmldan 
ada,. tedaYi iç.in ptinnİftİ. 

Kallbta adb bir Franaa hasta 
bakıcııı, burada bakıcılara ihtiyaç 
olduiunu itilince, ıönüllü olarak 
bu ite iıtekli çıktı. 

lmanlıia yardım etmek dile • 
yordu. 

Teklifi, kartılık ıördü. 
Ve hutabakıcı Kalibta, bun • 

dan 29 yıl önce memleketinden 
kalkarak, Kulion'a, cüzamlılara
ratma witti. 

"Y llflYan ölüler adaı!,, 
Cüzamlılan iyi etmeie çalqtık-

lan bu yerin acb, dıprda Jatıyan
lar arasmda böyle idi ... 

Şimdi ba kadm, 29 yıllık yap· 
yıtmclan sonra, cüzamlılar arasın
dan FramaJ& dönüyor. 

Ozerinde hastalıktan bir iz bile 
yoktur. 

• •• 
NeYJorktan ıöze çarpan bir 

laavadİI ıeli1or. 
"Kekemelilin iyi edilmesi!,, 

1918 ,.Jmda kunılmut olan 
"Konupna bozulduldan hutane
ıi,, nin tedaYİ atatiltilinde, huta· 
nenin açılcbiı pdenberi 15.000 
kekemenin dilinin düzeltildili J&• 
mhyor. 

Nnyork bll ,kademili müdürii 
Dr. Bernard diyor ki: 

,,_ Şimdiye kadar burada ,. • 
pılan tecla.Ueri dikkatle takib et • 
tim. Kelremelemenin btiyen iJi 
eclilebllecek Mr piiriiz olduiuna 
inandım Ye hmadan memmmum.., 

Ba doktor her vakit ihti,.tla 
kollUfaD •e fenni yollarda yüzde 
yüz kanaat ıetirmedikçe söz sör 
lemiyen adamtardandrr. 

Hele Albert Bislov Peyn adh 
Amerllah mallanirin iyi edibne • 
ıini parlak bir &pek olarak ıa. • 
teriyorlar. 

Ba adam 50 yıldanberi kekeli • 
J'OJ'IDUf-

Bup bilbül aibi kODUfUYOI'•• 
37,..lcbr kek~iyen bir batb • 

elam da, 8 a1da ateı kesilmit-
Kekemeliiin bizde nasıl iyi • 

dildiii üzerine doktorlarımız, ay· 
dmlabcı birkaç makale yana ve
,. konferam ftl"leler hiç de fa1· 
duız olmaz IUlll'lz.. 

••• 
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Atatürk beqannamede Yeni saylavlar __ · _ _.. 
bunu da söqlüqor (Baş tarafı 1 incide) 1 mandam) lstanbul, Hüsnü Çakır (/il· llasan Reşid 1'a1lkut, Muştan Ma;~ 

jdare ve belediye üyesi) lzmire; 11 lıisarlar Umum miıdiirii), Hasarı Ali fa, Dr. Rasim Ferid Talciy JJu_rsa dttt 
(80§ taralı 1 mcide) \ terde, birlqik sıynsamız ve kar- Ferruh Güpgüz <Kayseri belediye ü l'ücel (Qrta Tedri8at Umum lJ!üdii· l\'lğdeye, Şaliir Kescbir, Edırrıe ,. 

yesi) Kayseriye; 12 Bediz Aydile/. rü) lzmire; Hüsrev Sami (b'ski Say· J'alrııa J<cmal, J'ozgatlafl Tekird
0

1
9

• 
c!u "'gu halde ziraat maddelerinin -.ılıklı türlü antla•malarrmız var. z ngll ~ ~ (Bolu belediye üyesi) Konyaya; 13 lavlardan) Karsa; Sıdkı Şerif <Towcı rıai R~eb Zülıdil Sinoptan .o 
fiat dUtkUn.iilU Ye rurdun 'genit dır. Bir yönden de ulusal korun- JJJlhrl Pektaı (Kolici Türkce nıual • kazasında çiftçi), Dr. Tevfik Aalqn dqğa •• 
ö!çüde sınai mamulata olan ih- ma vasıtalarına özel bir değer limlerinden) Malatyaya; 14 Meli/ta (Kastamonu C. H. F. Başkam), Şerif 
tiyacı, alıt verit açılını dalıa zi• 1'9rdik. Buıün, Türk ulusu iki Ulaı Samsun lisesi muallimlerinden (Hariciye Bakanlığı lkin~i daire bi -
yade arthracakh. Bu zorluklar köklü vasıf ile uluılararaıı mü- 15 Esma Nayman Adana belediye ü • rinci §Ube §Cfi), llbdürralwıcm b'k • 
ve ihtimaller yüzünden, ülkede nasebetlerde kendini göıtermek yesi) Seylıana; 16 Mclıibc Görkey (To rem ( ltski Eridim /Jarb binba§ısı 
genel ıılunb, malt olarak ta ağır tedir. Bunlardan biri ulusumu • kat orta mckteb muallimi), 17 Seniha Bağcı), lbrahim /(arantay (Türk Di· 

Hııal (Eski maarif umum müfettişi il Tcdkik Cemiyeti Üyesi, Baltık dev-
tea'rler yapacalmdan, devletin zun kendini müdafa için ıaraıl- ııc yeni Türkiye mektebi müdürii) letlcrinde Maşlahatgüzar), Dr. Şük • 
hazinesi gittik'e daha fazla dar-· maz bir azim sahibi olarak hür- Trabzona. rü Şerıozan (/zmirdc Doktor) Kast(l· 
lığa mvu:ı bulunıı7ordu. met edilmeye liyik bir kudrette - Erkekler - nıonuya; Süleyman Demirczcn <An • 

Bu çetin 9artlar, her alanda . olması; diğeri, ulusumuzun Ahmed Ulus (Ulus Gazetesi /IO§US· kara askeri fabrikaları tüfek kısmı us 
yen: kurumlar yapmaya mec . doıtluklarına ve ittifaklarına, tası), JJlümtaz Ökmen (C. H. F. Anka· tabaşısı), Veli Yaşın (Çanakkale C. 
bur olan J\lrdumuzda açılmayı ahval ne oluna olsun, deg~ i .. mez ra Bafkan vekili): JJJüşfik Ayaş < A· il. F. ve Belecliyc Başkanı), aııukat 

s ya§ çiftçilerinden ve C. H. F. üyesi) llasan Ferid (Bski Sayladardan), 
ve ilerlemeyi durduracak mahi· bir sadakatle riayetkar olacaAı· Ankaraya; ccUil (Hulcb konsolosu), Salill (/stanbul Bakırköy lıarut fab. 
yette itli. Bütün bu çelin ıartht.ra na inanılmasıdır. Türk vatanı, u- l\'a:zif 1\rıran (Adliye Bakanlığı Müs· rikası başkimyakcri) Kayseriye; Ziilı 
fU ıa""t mühim noktayı da kat· luaun bu yilkıek vasıfları güven. leşarı) Antalyaya; Nazmi Topcu dü Akm (Çiftci ı·e Mileburgaz C. H. 
mak gere!ltirı ıeçen dört yıl i· cine dayanrak ilerilemektedir. (tüccar ı·c Aydın f{oopcratif idare F. Başkanı) Kırklarelinc; Ali Rıza 
çin::le, uluslu arası durumu ye- SEVGİLi YURTTAŞLARIM ıllcclisi U ucsi), Nuri (Söke çift çile - Eserı (Baytar Umum 1'1üfettişi), ltlch 

rindcn) Aydıncı· ö Evren (Eski A k nıcd Scyfeli <J(ırşcı.:r C. H. /<'. Ila§'•a· 
ni ve derin bir buhrana girmiı Türk vatanını mütemadiyen saray saylavı), 'nrdımi. (Balıkesir S·u~ nı) Kırşclıirc; Nedim llozatık (miltc-
ve u!uılar arasında ku§ku ve gü- yükselten ve ilerileten ana il • !turluk kcuası çiftçilerinden), Cemal kaid topcu miralayı) Kocaeline; blus 
v~nsizlik ıiddetle kendisini his- yasada devam etmek kararın • <mütekaid miralay), Dr. Hasan Vasıf tafa llulid (Uşak şeker fabrikası frs • 
ettirmi§ti. dayız. Eğer yüce itimadmızı ü. Somyiirck (dişci mektebi profesörle· viyeci ve kaynal•cı ustaşı) doktor Os-

Geçen dört yd içinde, ben zerimden ve Önderi bulundu • rinden) Balıkcsire; Dr. Besim Ömer man Şevki Uludağ ( lstanbul, lleya • 
ye fırkam uluaun haşhca bu me- ğum Cümhuriyet Halk Fırkasın- (Üniversite eski profesörlerinden) Bi· zıdda lıekim), Şevket (ressam), Ali 
se· •!erini halletmek Yazifeıin . dan esiraemezıeniz, gelecek leciğe; Midlıat (miitekaid askeri kay· Rıza (/zmir C. miiddeiumumisi Ba§· 

makam) /Joluya; lbrahim Necmi Dil· muavini), Cemal Tekin (/stanbul lo-
de idik. Bugün yüksek katınıza dört yıl içinde ortaya koyacağı· men (TUrk Dili Tetkik Cemiyeti Ge • kantaczlar Cemiyeti Başkanı) Konya· 
açık almla çıkıyoruz. En nazik mız eserlerin de geçenlerden da- nel Katibi) Burdura; Dr. Sadi Konuk ya; Dr. Lutfi Kırclar <oö- mütalıas -
u1us daTalannı, en isabetli ted• ha çok ve daha verimli olacağı- (C. ll. f<'. Bursa vilciy~t idare lıeyeti sıslarzndan ve lzmir C. H. F. vilayet 
birlerle en dolru yollarda takip na kat'I ve ınmimt inanımız Başkanı), Atıf (Adliye müf cttişi), idare heyeti üyelerinden) Kütalıya • 
etf ğimiz ve her alanda milıbet vardır. Ökonomide, maliyede, Sadeddin J?erid Talay <lstanbul aı·u· ya; General Osman Kopdagel (eski 

'·atlar nd ) B D M[ t f fırka kumandanı), Emrullalı Barkın 
neticeler aldıimıız kanıiında - Nafiada, Kültürde ve Millt Mil· " 1 an ursaya; r. l• us a a 

Bellgisu (Ödemiş Belediye Başkanı), (Başbakanlık umum miidürlerindc.n) 
yız. 

Ökonamide, ticaret müvaze . 
ne.ini temin ed9';ek ve ulusun 
şa!ınalma kabiliyetini koruya • 
c.k tedbirler bulundu. Bu ı\i -
zeyde it ve değiııne hacimleri • 
nin daralmau, nisbetle birçok 
ülke~erden önce durdurulmu§ • 
tur. Yurd için yeni kazanç yol
ları bulmala verilen ehemmi • 
yet, hızla 111 Te haynb te•\rln\ 

hiasettirmeğe batladı. Genit öl· 
çüde aanayileıme hareketi, dev· 
letçe Ye ulutÇ& alınan yeni duru
mun en belli vasfıdır. 

Buıiln zirai Ye sınai tirünleri
mizin fiatlarında düıkünlük dur 
muf, hatıl ıenel olarak yüksel
me batlaml)tır. Zirai ve ıınai Ü· 

rünlerimi2in milldarlan dahi, 
çok ülkelerde an.imaya ve azal
tılmaya mahkdm olduiu halde, 
b'zde, bir artma göıtermektedir. 
Y etiıtiriciyi meyus etırieyecek 
kanaatlı bir fiyat ile ürün artı • 
mı yeni ökonomi düzenimizin 
aailam temellerinden ve mutlu 
ayırdım!armdan biri olmak yo • 
fundadır. 

Ökonomik tedbirlerin dofru
luğu ve aağlamlıiı ulusun genel 
yaıayıımda ve her 9eyden önce 
devletin maliyetinde müsbet te
airini derhal ıBsterdi. Şiddetli 
ve aert tuarruf tedbirleri ile 
müvueneai temin olunan devlet 
bütçesi 1931 den sonra her yıl 
müvazene içinde artmaya bati~ 
mıtbr• 

Birçok verıiler ıslah edilmit, 
hattl indirlimit olduğu halde, 
tahaili.tta ve bUtçe yek1lnunda 
artma kabiliyeti ıörülmeai, aai· 
lam bir malt bünyenin ve öko
nomik ahvalin her yıl daha zi • 
yade iyiletmeainin en müsbet 
be~gesidir. 

Ulualararuı ıüvensizlik ve 
kuş!w devrinde, biz, büyük 
Türk uluaunua yüce menfaatle
rine en uygun tedbirleri büyük 
hnssasiyetle takib ettik. Barıtı 
aeven ve onu her türlü taarruz 
niyetlerinden uzak bir surette 
kurumlandırmak isteyen temiz 
bir zihn:yetle insel tertip'erin 
meydana gelmeıine çalıştık. Bu 
gün, barıtı ve uluılar araamda 

iyi ıeçinmeyi unaç tutan ülke-

dafaa ile iç ve Dı§ ııyasada do~- Hilmi Ergeneli (Birinci umumi mü .- 1'/alatyaya; Kenan Orer (/stanbul c. 
rululu denenmiı gidit yollann- fettiş) Sami Çölgeçen (Kıki Ankara Müddeiunıu111isi)1 Kazını Nami IJuru 
da azim ile yürüyeceğiz. Öko .. Saylrıvı) Çanakkalcye, milhendis (J - (lWaarif Bakanlığı Tcilim ve Terbiye 
nomide sanayilotme proaramı. mcr Fclımi (yollar ı·e binalar daireşi Uyesi) JJlanisaya,- J(emal Kusun (Es
mızı tahakkuk ettirmek, ürünle. Baş/...anı) Çornlıa; Eyüb Sabri (eski ki Say/avlardan ~dana Halkel'i /Jaş. 

Sayla l rda ) B t Al. R (T kanı) Mara a; Hilmi Coruk (Kasta • rimizin nefasetlerini ve stan • ı· a 11 • ay ar ı ıza ay-
yare Cemiyeti Müfettişi ı•e t..:. H. F. nıonu Belediye Başkanı), Dr. Rıza 

dartlarmı tanzim ve muhafaza Vilayet Heyeti Eski Başkanlanndan) Lerent <Adana Sıtma Enstitüsü La. 
etmek, her türlü deniz ökonomi· Çoruma; Dr. Jlamdi <Denizli memle· boratuar Şefi), Edib Eroin (Devlet 
ıini geniıletmek, her türlü ma - ket hastanesi Baglıekimi) Deni.lige; Şurası iiycsl), OsmcınDincer (/stanbul 
den ökonomiıini büyültmek, kü Teı·fik Bilge (/stanbul Kız ve Kllleli avukatlarından), Şcı·ki (lstanbulda 
çtı'k--ıc-rea\ mueaıcselcrin\ vücude ,._,_,"... • ... 11. --..ıu-.o, ,n.-snıu diı lıckimiJ. Sülıü. l2.Iraaı c=JJ ... ı.._. 

(Evkaf Unıum M•üd-rü) Dl b 1ı • Eski Umum bliidiirü) Aluşa,· Cavid 
getirmek kararındayız. "-' u yarı e •ı • 

re; ıJ/ecdi Boysan (/stanbul tüccar • lltsan (Adana Çiftçiler Birliği llaş • 
Sanayile§me devrinde ihtikar lanndan) Edirncye; Hikmet Işık (Si· kanı), Kamil ( llürüksel maslalıaigü

ıuretinde bir fiat pahalılığına vas Halkevi ve Belediye Başkanı) Er· zarı) Niğdeye; Dr. Zi11a Naki Yaltı • 
mahal vermemek için ciddi kon- zincana; General Zeki Soydemir (Bi· rım <Boğaz, kulak, burun mütalıassı
trol tedbirleri genitlettirilecek rinci ordu müfetti§liöi eski Erkanı sı), ft.Juhiddin Baha Pars (Avukat, Es 
ve pekleıtirilecektir. llarbiyc Ba§kanı), Fuad (Ankara · 1ı:ı Saylav/ardan), Selim Sırn (Maa. 

mütld ; - ") ş··k ·· <T .. k T rif Bakanlığı Umum Müfc:ttişlerin-
Maliyede vergi ıalahatma de- e umumısı • u ru ur ay - den Jimnastik müt-'ıassısı), Mclıın"d yare Cemi.yeti Başkan muavini) Er. w, .. 

vam olunacaktı~ ... Bu .'s!ahat, wsuma; Osman (C. II. F. Eıkişelıir Ali Yöriiker (/stanbııl Şclıir Meclisi 
yurtta§ın mali yükumler m, yer- j vilayet idare lıeyeti /Jaşkanı) Eskişe- Üyesi), .Mustalrı Tunalı (Ankara as • 
siz aıkıntrlara ön vermeyecek su lılre; IJekir Kaleli (/stanbul av<1kal • kert silfth lalıril.aları uslabaşılann -
rette, düzeninde ödemeıini te • Zarından) Remzi Giircz (Eski Saylaıı- dan) Samsuna: Tevfik (Ziraat l.lmıım 

f T d [ardan) Ô A A '· (G . Müdürü) Sey/ıana; Şevki Siisoy (To-mine matu tur. e rici ve iktı. • mer sım ,.;soy azıaTl-
,adi geliımeye uygun bir terak· teb C. 11. F, /Jaşkanı) Gaziantcbl'; katlı), lsmail 1'füştak Malfakon <mu-

• • . • • • ıJluzaffer Kılıc (tüccar ve lstanbul lıarrir) Siirc!e,· Dr. Galib llakkı Üs • 
kı ıle devletm hazınesını çok Şelıir lJlcclisi Uycsi) Giresuna; Ali tün (Topkapı yoksulları Koruma Ce 
kudretli bir hale getirmek esas- Şevket Onaersev <C. H. F. Bilecik migeti Başkanı), Ceı·det Kerim ITlce· 
1ı bir umdemizdir. Başkanı), M. Durak (Erzurum Bele- dayı (C. H. F. Umumi idare lleycti 

Nafıa programmıızı durma- diye Ba§kanı) Gümüşha~ye; Gene • Üyeai), Hüsameddin Okan (diş lıcki· 
dan takib edeceğiz. Aıırlardan ral Şükril Nail! (Eski Kolordu Ku. ml) Sinoba; Hüsrev Gerede (Eski 

Tahran Büyük Elçisi) Sivasa, Jlüse -
beri ihmal edilmiı olan vatan yin Ralıml Apflk (C. H. F. Umumf ı . 
bayındırlı(fını §İmdiye kadar bü sat birlik, ulusal duygu, ulusal dare Heyeti Üyesi) Tekirdağına, Ga • 
yüK zorlukları yenerk naııl ta • kültüa, en yüksekte göz diktiği- lib. Pekel (Nüfus Umum Müdürü), 
kib edebildikse, bundan sonra ıniz ideyeldir. Hürrem <Eltiziz Belediye Başkanı) 
daha ziyade dikkat ve sebat He Yilksek ve inkılapçı bir k';ltür Tokada; Midlıat Aydm (mühendis 
takib edeceğiz. 1935 senesi ni. seviyesine varmak için, önümüz eski Saylaulardan), Sırrı Day (Düyu: 

h · k d d ' il deki yıllarda daha rok emek ve- nu Umumiye Komiserliğinde, JJJali • 
ayetıne a ar emıryo arı Di- .., ya Bakanlığı eski nakid işleri nıüdü-

yarıbe.Jtire varmıf, kömür hav - rt:ceğiz. Müsbet bilimlerin te - rü) Trabzona,· General Alımed (eski 
zurna ve Antalyaya doğru u • me'lerine da.yanan, güzel san'at- baytar dairesi Baıkanı), Fuad (eski 
zanmıt olacaktır. Erzurum hatla ları aeven, fikir terbiyeainde ol- Konya Saylavı), Mulıiddin (Eaki JJur-
rı faaliyetle ilerliyor ve ilerle. duğu kadar beden terbiyesinde sa belediye Başkanı) Urfaya,· Ömer 
yecektir. kabiliyeti artmış ve yükselmiş o- (l'ozoadın Avcı köyünde çiftçi), Ek-

Sailık ve aoyaal .. ardım faa· lan erdemli, kudretli bir nesil ye rem <Tekirclağı C. 11• F. Vilayet Baş-
J kam) Yo:oada; nı-. Midlıat Altıok 

liyetimiz önümüzdeki yıllarda tittinnek ana aıyasamızrn açık (Zonguldak c. H. F. Vilayet Başka· 
daha ziyade geni~leyecktir. dileğidir. nı) Zonouldağn. 
BUYUK TÜRK ULUSUNUN Yüce Tiirk uluo;undan itimnt Jntlbab yerleri 

KADIN VE ERKEK isterim. Yeniden den:hte edece-
SEÇMENLERl ğimiz ağır vazifeleri yüz akı ile değişen SayJavJar 

Bir yurdun en deierli varlığı, baıarmak ve ulusumuza müsbet Falilt Rıfkı Alay, /Jnludan Anka· 
yurttaılar arasında ulusal bir .. he&ablarını verebilmek samimi raya; Osman Niyazi Bıırm Çarıakka-

ledcn, Ha!Jrcddin Karan Bilccikden 
lik, iyi aeçinme ve çalııkanlık kayıumuzdur. Bu onurlu ve a • /Jalıkcsirc; !t!idlıat Kuray lstanbul • 
duygu ve kabiliyetlerinin olgun- iır vazifeli yolda birlikte çalı • dan lloluya,· Tahsin özer, Konyadan 
luğudur. Ulus varlığını ve yurt şabiJeceğim arkadaılarımı yüce lfrmruma; Tal<it Onay, Çankırıdan 
erkinliğini korumak için bütün ıeçiminize aunuyorum. Gircsufla; General Hakkı Şinasi Er. 
yurVaşların canını ve herşeyini Seçim kararınızdan sonra da zurumdan lstanbula,· Nalıid Keren, 
de t 1) ortaya koymaya karar muvaffakıyetimizin güvenci ve Kırklarelillden Kaystriye; Dr. Ziya 
vermit olmak, bir ulusun en ye- vasıtası, ancak yurttaılarımın Nuri Afyondan lfocaeline, Hasan 

. nilmez ıili,hı ve koruma vaaıta- .aramJız yardımları ve ilhamları Hayri. Tan; Edirnedcn Kocaclinc, Ka 
::ım Okay Gircsundan Konyaya, Be-

ııdır. Bu sebeple, Türk uluıunun l olacaktır. sim Atalay, Aksarayaan KDtahyaya; 
idaresinde ve korumasında ulu- KAI\-tAL ATATÜRK Yaşar ôzoy, Aksaraydan Maniıaya, 

"b dt 
Namzed listesinde adları geçı ıı 

lmrada isimlerini y:ızmadıkJarın1, 
bundan önceki mecliste flza olanıar 'r 
intihnb daireleri değişmemiş, olanla· 
dır. 

Milstakll namzedıer 
D·- f b .. kadaf ıger tara tan ugune . el 

yedi :zat lstanbuldan müstaktl f· 
namzetliklerini koymak üzere t~ 
tiı heyetine müracaat etmi~lerdıt· 
Bu zevat şunlardır: 

Eski cemiyeti belediye aıal\ 
rmdan Ziya Kandoğlu (Ziya t.fo

51 
la), deniz makineleri miiteha•''. 
Ali Fethi Dinçer, Avukat Paly•t•• 

ıJ • 
Avukat Avram, Naum, tarih 111 

nllimi lhsan Şerif, Midhat P~ 
zade Ali Haydar Midhat, miilk•1 
mütekaidlerinden Mihran BoY'"" 
yan. 

Eski saylavlardall 
listeye ahıımıyanltıt. 

Dördiincü devre şçzylaı•larındarı ;,. 
lub da Fırkanın bugiinkü namzecl ;,. 
teslnde adları bulunmıyU1llar ş11rıl 
dır: · 1; 

1 Alımed Cet'det (Yozgad), 2 ,4 ıJif 
ettin Cemil (lstanbul) ,'J Abdüll·0~11 
(Maraş), I Asım (Erzurum), 5 Bttr 
Kara Melımed <Çorum), 6 Cafcr.f 8 

,ki§ehir), 7 CeUil Nuri (Tekird<llf~)' 
Fuad ŞCılıin (Aydın), 9 llak/:ı (J\U1~ 
ya), 10 l'alil (Kastamonu), 11 //O~ , 
lJasri <Cebelibereket). 12 Hasan l 01 
kub (Ankara):· 13 llaydar, (i!ntallJ~ 
14 lbra1ıim Alcicttin (Sinob}, 15 Jb ' 
him YöriJk ( Bcılıkesir ), 16 ıUah"'", 
Rasim (Tekirdağı), 17 Muzaffer (:ııı' 
lıkesir ), 18 Muslilıiddin Abd'6l cı}ı 
(Anka.ra), 19 Nazifi Şerif (ArıtalYıl 
"'" _p,. .. ,,.,.. (U.J•k~ .. ), Dl Ucli!.. (i\ f, 
tanıonu), 22 Rel ik <Konya), 23 J?e~ 
Saffet (Kocaeli), 24 Riza f\'İS, 
(Aksaray), 25 Riişdü (Bursa), 26 S.J 
id Azmi (Kayseri), 27 Serdar Alı~~ 
(Kırşehir), 28 Şaban Sırrı, (Korı~ '. 
29 Şevket <Giresun), 30 Şevket (0" 
du), 3J Taliit llfışim (Malatııa)ı • 
Vasıf (/sta11bul), 33 l'asfi (Ba/ıkt 
sir) .• 

Uzak Şarkta_ 
üçler kümesı 

(IJaşlarafı 1 inci dt)/ 

Bundan başka bir (Japol1 J 
Çin- Mançoko) kümesi yapıfl jtJ 
istiyorlar. Çin buna razı olcl0 

• 

takdirde Japonya Çine büyük pi 
ra yardımında bulunacaktır· 0 • 

Tokyo, (Japonya- M~~r 
ko) protokolüne benziyen bıt bd' 
sak da Çinle akdetmeğe hasıde'' 
lunuyor. Elverir ki, Çin ı& et• 
Avrupa ve Amerikaya istinJd dJ• 
me yer:ne bu defa JaponyaY" 
yanacaktır. oıt' 

Japon Hariciye Nazırı JııP d,. 
yanın Çin arazisini tekeffül e 
ceğini d~ söylemektedir. ııt• 

Diğer taraftan JapoııYa".,ır 
haydutları tenkil etmek hu•~.,ıı 
da göstereceği yardıma ~e .. ol-" 
Japonya münasebetine teıır~ 1ı~· 
Ökonomik meılelere dair Ç~; el• 
kumetiyle Japonyanın Çiııd 
ç"si konuşmaktadırlar. d11'İ 

Ayni zamanda JapoJlY,. bİ1., 
Ç. k - . ' J J-l!if m as erı ate§esı, apon .. .,,ut• 
nazırıy)e bir buçuk saat görıJf 
tür. _-

~~----------~....---Peştede badlS!d-~' 
Peşte, 5- Habsburg fış bir t:aı'' 

taraftarlariyle aleyhtarları d•'' 
. d . 1111tl'r "" tıng esnasın a çarpı! dY 

Buna sebeb bir ha~i~~~,,~!l~;det~' 
aleyhtar olan, ~mbo~ 0 ~ yJıtP11 
tenkid eden bir nutuk · 

50 

olmasıdır. 
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HABER - Akıam Poıtası 
,, 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tama mı ödenmiş sermayesi 

2,2001000 ıork lirası 
lUrkiu · · h b " ı · d .. enın her yerinde şube ve mu a 1r ere var ır. 

lier nevi Banka muamelatı yapar. 
lstanbul Şubeıi: Telefon: 22042 

~~---· Galata Şubesi: Telefon 43ıoı ........ . " "./': . 

.81"""'"1111 "1 •• 1 ıı11111 11111 ıııı ııı 11 , 1111111ıınıı"""'"ll' l''"' '' l'llıı1111ıı111111 ım1•ııı ın•1111ıııı"" mı 1111 ııııııııııaııınııı llllıııııııııı. r: nuıı ıı 111ııı11ıı1111ııtı ""'"''' •ııııııı• 1tııı ııı 1 ll1111ıııııı ıı111 ıı ı il 1111111 ı ll1111 ııııou1111 11ıı1111 ıı ıı ' • 

Reçeteler 11 
Müstahzarlar ü 

Parfümöri a 
KARAKÖY ., 

dır. İsmine dikkat ediniz. Her 
yerde arayınız. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhur "y et 
BANK AS 

31 ı t ı 1935 vaziyeti 

V ~ Kasa: 

akı· ıs· e ht e l k Aııın. safi kilo~ram 13.94?-141"L 19.61:'.SJ1.43 

ız ı . ı yar ı ~~~~~:·::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: : 9·~:·;~~: ~4 , 9 0781+! :: 

~KTiF 
Lira 

P ASiF 

6 armaya .... ··············-- ·······... . ...... ··-··-··· 

Lira 

ı~ooo.ooo

fi63.~I4 20 

tr~ T a b 1 e t 1 e r i 
'1111.-Yetı tenblh eder, sinirleri kuvvetlen-
! \re "akitsiz ihtiyarlığın önilne geçer. 

stanbul'da fiyatı 150 kuruş 
.,., E ..... czanelerde bulunur. 

Gümrükleri 
'ii '°'"'idGrı·--.. .. Başmüdürlüğünden : 
, .''lltf JCar 

1 
uauınuze bağlı Gü mrüklere 12 lira asli aylıklı üçün -

ı~ 17;;; er ile ayui mikdar maaşlı daktilo bilen !<alipler alınma. 
tar, 

19
35 Pazar günü ıaa t 13 de bir müsabaka imtihanı açı-

'ıu._ 
'dd 'bakaya girrrıek • t 1 · · k d ·· d ·· · · :.... eıind k· ıs ey en e rın memurın anununun or uncu 
"il!\ b e ı sartl h • 1 v d lllurıın I • arı aız o maları ve en aıagı ortamcktepten me · 
'ttı ..... a arı lizımd I ·h · ki · '" f h·· · ·· ~ ' ~e'kte ır. mtı ana gırece erın nu us \lvıyet cuz . 

ttllt7 hu,lliih:ı ~~~detnamesi, askerlik veıikaıı, atı kağıdı, sıhhat ra· 
'tı \o... agıdı ve evvelce bir vazifede çalışmışlarsa oradan al· ·••ery· l 

~'"'1 1-ı 8 ıs ~~le yukarıda yazılı Pazar ıününden evvel l stanbul 
~kl d1l-. lıten· ı•!tnudürlüğüne dilek kağıtlarile müracaat etmeleri la. 

tı-ct· ı en 'Ve 'k 1 

Dahlldekl Muhabirler : 
Altın ~an l\g ........... ı 788·024 l- 2.515004 -

l'ilr" lirası - ········· . . . ,. 5:"8 967.97 

Hariçteki Muhabirler : 
1 Altın: Sarı kilow:ım 3.807· 0~4 
ı\hına talıvill kııbll Seıbe~ı dihız' 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edilen cHakı r.akti)t: 'l 

ı Ş.354 894 ";'5 

1
13 489.COO 8:J 

k :ırşılığı L.158.7-48.563.-
1\anunun () ' e 8 lncı mad· 

.4 093 971 l)!' 

18.843 895.58 

delerin(' ıe\fi~aıı \ ald ıedİ\aı ,, 10 121.628.- l 18 t ı26 940 -

Senedat Cüzdanı ~ 
11 :ı.zine honol:ırı •···· ··· ······ !J 1.. 3.';"~0.687 00 

lhti,:ıc akçc·ı ··•·····•····················· -····················· 

1 edavüldeki Banknotlar ı 

i1erııhcC" edilen evrıı ı na~ lİ) l 1. 1 :;s 748.56;1 -
Kanunun 6 \ e 8 ıncı madde 
leriı•t" re\[ı' an \a~ı •C"ılhaı 

Deruhıe edılen ~vra 1; 1 na .ı ı V• 

b:ı'.ıye, ..... 
l\arşılı !ı ıamamcn altın ol.1ııı-

10 121 623. -

148 626940 ...... 

ıedavült' v2Y.edilerı ...... , .. L 15.088.000... 164.314 040 -

r ürk Lirası Mevdt1atı : 
VaJes•ı: 
v ıt.'clı 

Döviz Mevduah : 

20 451 u93.~0 

\'a,le•iı •···· ····················· 1 9705.11834 

20.45 I o9.l.fO 

\'adel . ................... _........ .721.1~889 I0.426.277.2a 

1 1 359.l2~21 " uhtellt -···-···················································· 52.78959034 
l'icart senetler •····· ·· · '- .. 7.fü38 6~4 fi J 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
esham J Deruhl<' edill'n C\ ~· 

ve kı naktiye karşılı~ı 

tnhvilAt l [ itibari kıymeclc 
Esham \'r Tah,·i1At .. · 

Altın 'e dö,·iı. iizerine av•ns 
T ahvilı't lİ?erfnc avans 

!'10 !303 Cô? l 9 

•. 4874.3.10 l!l 

26.SSS.5:-i 
(1 1 .5J1.h8 08 

His5edarlar ······················ · ··· · 
muhtelif 

Yek Ot. 

? !' 177 59i • 2 

G42 ll~u OJ j 
4 500000 -

1 1 4~H 4 '!'i 89 ' 
ı~u.i tı4tı4:.!4 ,ı:- YekQn 263.040,424.37 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren. 
Iskonto haddi ~Uzde 5 1·2 - Altın üzerJne avans yUzde 4 1·2 

Süt veren annelere 

Fosfatlı Şark Malt Hülisası 
Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. ıı-, sı a arı getirmeyenler imtihana kabul edilmiye ı 

(590) ........................................................................ . 
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Tercih etmeniz lazımdır. 1 
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Gümrüklerde ~ şı 

Fran•atla ordunun kıf manev
ralan bcqlamı§tır. Dağlık arazide 
ve karlar içinde yapılan bu manev
ralara bir kolordu ile motörlü kı
talar ve tayyare filoları iftiralı et-1 

Erkek ve kadınlara 

~ ...... 

mektedir. Manevraların mevzuu· kumandcuındaki cenub ordum ue 
ıuclur: General Kartiye'nin ku · buna karıı koymak ve geçidi mü· 

manclasınclaki ıimal ordu6U Bor- dafaa etmek vazifeıiyle mükellef· 
neı geçidini zorlayıb geçmek va· tir. Yukarıki reıimlerde manevra
zileıini almı§tır. General Pake'nin lara aid muhtelif intibalar görülü-

!lllmmıooı~~~mnıııınıııınııııınıı• 

lllfllllU......-ıııtınır n l!llflllllllıJmıldUlllUJn KURTULUŞ 
~içki ve dikiı deraanesi mü ..iiresi 

Mm. PAPAZYAN 
Haftanın dört günü kadın· 

tara, 2 günü erkeklere, günd~ 
ki ve dikit dersi tedris edilir 
üçer saat, F arıiz usuliyle biç. 
ve 3 ayda maarifçe musaddak 
diploma verir. Feriköy Tepe -
üıtü 116 No. Papazyan aparlı· 
manı. 

P•Twıııımuııııımmııııwmıı•ıaııır vEnı çıKTı ı 
~ Alafran~.ı v~ alaııııka. /i YEM EK ve TATLI KiTABI 
il -ıı llt rgün pişecek yemeklerin ve ıııhlann lısıesin ve \'apılı~larını 

lyi tıraı olmak için bütün 

bıçakların fevkinde olan 

~ ••• I?Oli'IEIR lPLAY 
UUJLOJR .IBLADE 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇA~I 

kullanınız ve her yerde arayınız 

HABER 
.~kşam Postası 

IDAitE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

lelpaf Aı1tt!tl: ISTANHVL IL\IHm 
r~ı"tıın 'fıt7.1: !:u41! ldareı !41"'0 

. ·-············································ 
ABOrtE ŞARTLARI 

• 6 12 •JDll 

l'ü.rkl~e: ızo ııMJ Clff(J ı.z.w K,.. 
ll!:cnebl: 1!50 '40 IHO lfl10 

tLArt TARiFESi 
nt'attt Ulnlıınnıo •tın 1%.0tı 

Ke8mJ lldnlar lO L"Unıttur. 

__... ............ ·-····--··········--·· 
Sahibi ve Neşri vat Müdürü : 

HASAN RASiM US 
tbllıloıJı yrr ı C '\AKIT) Matbaıun 

~ ~;ı.~lı 12~ hu kitabda bulacaksını1~ 

I= cıl :.ı z 100 Sauş yeri; lstnnbul Ankara cıddesı No 15? 
•==- kuruş 

'llllllllllliı ~mnıı~ıı ll!ı Ilı ııınm!lllllllllll!Jij!llJllJnllliillllll~lıııı. lnkllab Kitabevi ·111111111111._ 
İstanbul İkinci lcra Memurlu -

ğundan: 

Haczen paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve yeminli ehlivukuf 
taraf mdan tamamına. 1400 lira 
kıymet takdir olunan Samatyada 
Mirahor llyaı mahallesinde eski 
9 - 11 yeni 22 - 24 No. lu binanın 
tl.mamı açık arttırmaya konmuş o· 
lup 9 Mart 1935 cumartesi günü 
saat 14 den 16 ya kaaar dairemiz
de açık arttırma ile ıatılacaktır. 

Arttırma bedeli takdir edilen kıy
metin yüzde yetmiş beşini buldu • 
ğu takdirde mezkur gayri menkul 
alıcısı üstünde bırakılacaktır. Ak
si halde son arttıranm antı yerin
~f: kalmak üzere arttırma on beş 
gün m.üddetle 24 Mart 1935 pazar 
günü saat 14 den 16 ya kadar ge· 
ne dairemizde yapılacak olan açık 
artırmasında dahi arttırma bedeli 
takdir oluann kıymetin yüzde yet
miş beşini buldmadığı surette satış 
2280 No. lu kanun ahkamına tev
fikan geri bırakılacaktır. Arttırma 
ya girmek isteyenlerin mezkur 

, gayri menkulün kıymeti muham -
menesinin yüzde yedi buçuğu niı
betinde pey akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Haklan Tapuya 
kayıtlı ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların bu haklarını ve hu. 
ıcsile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilan gününden itiba -
ren yirmi gün içinde evrakı müabi
telerile birlikte dairemize bildir -
melidirler. Akıi halde hakları Ta
puya kayıtlı olmayanlar ıatıı be • 

Edime Noteri" ğinden: 
Edirnenin Kmcıfiruz mahalle

sinde (22) ıayılı hanede mukay. 
yet Baba T emir taı mahallesinde 
mukim iken 28 - 12 - 1934 ta-
rihinde vefat eden Ali kızı Hedi
yenin 18 - Nisan 1934 tarihinde 
Edirne noterliğinde tanzim ettirdi 
ği 488-29 No. lı vasiyetname 10-
Şubat - 1935 tarihine müsadif 
Pazar günü ıaat 16 da açılması 
mukarrer olduğundan mahfuz his
se ıahiplerin:n ve kanuni miraıçı
lardan itiraz edenlerin tarih ve 
vakti me7,;jrda Edime Noter da
iresinde hazır bulunmaları lüzu
mu ilan olunur. (3900) 

Satılık iki bina 
Galatada dört dükkanlı, 12 o· 

dalı ve ayda 90 lira iratlı iki bina 
acele satılıktır. Rıhtımların tevsi 
ve terakki etmek üzere olduğuna 
göre fiyat kelepirdir. 

Galata, Topçular caddesi Ka
ra oğlan sokağında kahveci Salim 
Efendiye müracaat. (2896) 

delinin paylaşmasına giremezler. 
Bfrikmiş bina, vakıf icaresi, bele
diye vergileri borçluya aittir. Da
ha çok malumat edinmek isteyen
lerin 14 Şubat 1935 Perşembe gü
nünden itibaren dairemizde açık 
ve aaılr bulundurulacak olan art • 
tırma şartnamesile ve 933 1392 No. 
lu dosyasında mevcud ve mezkur 
gayri menkulün evsaf, mesaha ve 
ıairesini gösterir vaziyet \'e tak -
diri kıymet raporunu okuyup an • 
layabi]ecekleri ilin olunur. 

olanların dikkat]JJ 
Tüccarları ve komisyoncula~ 
al3kalandıran tamim ve emir!B~ 

neşrediyoruz 
Son yıllarda iktisadi işler bir bilgi 

işi olmuştur. llemcn altı ay geçme:: ki 
iki memleket arasında/.:i ticaret an
laşması JUedüs dvendi, konterıjan 

lıisseleri, takas anlaşmaları peya 
Clering uyuşması değişmesin, hemen 
gün yoldur ki bir tüccar veya komis· 
yoncu /ıaT'.icle yapılan anlaşmalara 

veya iç gidi~e uymak için gümrükler 
idaresinin aldığı yeni bir tr.dbirle kar 
şılaşmasın. Bütün bunları takib ve i
cabına göre lıareket etmek bir komis
yoncu, bir tüccar ve herhangi bir ti· 
caret ednin hayati işidir. Bunları lıa
ber alamadan geçirilecek bir gün da· 
ima ünü alınmaz zararlarla neticelen· 
mektedir. 

Bütün bunları nazarı dikkate alan 
gazetemiz, iktisadi işlerle uğraşan o
kuyucularına bir kolaylık olmak üze
re, bundan böyle giimrü!.:lcr ı·e lkti
.~at Bakarılığmın tamimlerini, kontcn 
jan, b1odüs t'ivcndi ve takas anlaş

malarını, diğer memleketlerle yaptı· 

ğımız anlaşmaları qilnü gününe yaz. 
mağa karar vermiştir. Bu lıusuataki 
kararımın bu günden itibaren yerine 
getiriyoruz: 

OzU: Fatura ve şehadetna

meler üzerinde görülecek 
tashihlerin ehemmiyetle tet· 
kiki hakkında: 

Bazı heyannamelere ekli faturala-

so1os1ar tarafından kıymetlerin azal· 
tılmak suretiyle tashih edildiği n bu 
tashihlerin muamele vergisi tahakku· 
kunda da nazara alınmak suretiyle 
verginin noksan tahakkuku ,.e tahsili 
cihetine gidildiği görülmüştür. Kon
solosların bu kabil evrak üzerindeki 
vizelerinin mahiyeti bunları tanzim 
eden müesseselerin yazışlarını ve hat
ta imzalarını tasdikten ibaret olduğu 
cihetle ennkı tanzim eden müessese 
tarafından yapılmıyan bir tashihin 
resen konsoloslarımız tarafından ya
J>ılması muvafık görülmediğinden bu 
hmmsta vekaletten Hariciye Vekale
tine yazılmıştır. 

Fatura ,.e şehadetname gibi evrak 
üzerinde görülecek bu gibi tashihle· 
rin ehemmiyetle tetkikiyle bu e\Tak, 
verenler tarafından tasdikli olmıyan 
tashih, şerh ve ilavelere itibar edil
memesinin temini gerektir. 

Gümrük r:e inhisarlar 
J'el.:Ui Y. 

Adil Okuldaş 
Özii: Manifesto noksan ve fazlası 

takih detferleri hakkında: 
14:167 - 61 sayı ,.e 3 - 12 - 1932 

gün lemeçli umumi yazıya ektir: 
Manifesto fazla \'eya noksanı hak

kında gümrüklerce yapılmakta o]an 
takibat işinin sürntle \'C matlup şe

kilde yapılmasını teminen (manifes
to noksan veya fazlasına mahsus tn· 
kib defteri) tutulması 11133 - 48 sayı 
ve 20 - 10 - 1932 giinlemeçli umumi 
yazı ile bildirilmiş Ye bu yazıya bahsi 
ge~en defterin bir örneği de eklen
miştir. 

Mezkur defterin matbu nüshaları 
olmadığından gümrüklerce şimdiye 

kaclar bu işe ait muamele diğer bir 
def ter iizerinc ~izilmck suretiyle te
min edilmek icap ediyordu. 

Giimrüklerde siyanen \'e munta
zam hir şeldlde muamele yapılnbil· 
mek i~in gerek manifesto noksanı ge
rekse manifesto fazlası takibine ayrı 
ayrı iki nevi defter tahsil edilerek 
bastırılmış \'C İstanbul Gümrük Leva
zım ambarına girmiştir. 

( Mnnif csto noksanı takib <lef teri) 
nin örnek sayısı 677 dir. (~lanif esto 
fazlası takib defteri) nin de örnek 

; 
sayısı 676 dır. ı ı iki defte~" d• 
dairesinde ,.e ihtiyac nisbetın 
vazım n barından istener~~-ı 'll 
umumi yazı hükümleri daıre:ı-11., 
kibatın muntaLaman yapıt~as~Jjt· 
terlerin temiz tutulması bıld~~ 

G.. ''k /-' · 1 ,UJ.'eJJll 
unıru · ıuıl8ar ar 

Adil O ıf 
OzU: Muhafaza memurlafl11 dl 

lışma ücreti alamıyacakJarına 
1 - 'Muhafaza memurlarınıll 

rüğe müteallik gördiikleri işler~ 
A) Asli olarak tahmil, ıaJıl ,ı 

aktarma ve transit muamelel~b 
tiş ve murakabe ve şark ''e ceıı .. b 
dut gi.imrüklerinde kurşun p1il 

salahiyetli gümrüğe yapılan e~f' 
kiyatı gibi işler. 1 

B) Fer'i olarak mal sahib~et 
talebi ile liman ,.e mutat iskele rt 
ricinde fabrika veya sair yeri• ti 
kacak eşya tahmil ,·e tahli)'C if 

ııt 
2 - Bu işler muhafaza me~ 

nın me\·ki veva umumi mın 

dahilinde ,>e;a haricinde yaP;; 
3 - Bu işlerin mıntaka d ~ 

haricinde yapıldığına göre 11111 

memurlarının gidiş ve döniJ~tıl / 
vapur, araba, beygir vesaire fl"'tl 
frna mecbur olduğu yol rrı~f· 
aşağıda gösterilen şekillerde 
. - Bu.;ıarurt J ~IPff 
ırinCf maddenin (A) fıkrasınıı 

idareye ait işlerden ise, harci,J 
rarnameslne dayanılarak bil / 
tahsisatından usulü dairesin~•,
lir. iş CD) fıkrasında gösterıl fi 
esbabının talebi üzerine yapıl-' 
işlerden ise bu zaruri masrafl-' ~ 
hından nakten alınarak errıan•' f 
hına geçirilmek suretiyle bu b; 
memurfora verilir. ~ 

5 - Bu işlerden dolayı 111 ı/ı 
memurları gittikleri yerlerde, 
ni bltirib geri dönemiyerek get' / 
da kalmak ve yatmak mecburi~ 
kaldıkları surette, harcirah .1' ~ 
mesinin dokuzuncu maddesi ı:o0~ 
ce kaldığı gece için yapmağa ~ 
olduğu iaşe ve ibate gibi rrıa ~ 
mukabil de ,·erilmesi icap edell~ 
hat yevmiyesinin de işin idaft• /, 
olduğuna göre diğer zaruri yold" 
rafları gibi harcirah tahsisatı~IP;' 
iş mal sahibine ait ise mal salı• 
alınarak verilmesi gerektir. ..JI 

6 - Mıntaka dahilinde \'e d ~ 
de olsun yapılan bu işler iş sŞJJI l 
ricinde de yapılmış olsa bun.dll ,d1 
yı gümrük kanununun 62 ncı ~ııı'~ 
ne dayanarak, eshabmdan •,1'11 
suretiyle de muhafaza mef1111 

mesai ücreti verilemez. ,art t 
7 - Yukarıdaki yazılal'3 

reğini yapınız. Jtt 
ş." ,, 

Gümrük ve lnTıisarlaf 
kili Y. 

Adil okultl4t ~ 

İstanbul tkinci Ticaret )f~ 
mesinden; Pangaltıd• ,.,,; .:~ 
Muhtar bey caddes"nde G ~Jf:, 
careti ile müşteğil lsteP~~ eYl~~ 
yanın alacaklılarına te~lı. oı'~ 
ği konkordatonun, tas~ı1';1.,,~ , 
memizden talep edih:nıf ıı'e'~ · 
zerine yapılacak muhakeal'"~ 
de: latepan Haçikyandan rd''t 1 
Ji olanların ve işbu konkD i,jdl~ 
itiraz edenler haklarını :'.t • / 
için tayin kılınan 11 • şıı 1~1 
pazartesi gününde AsliYe111p1!, 
Ticaret mahkemesinde bl.I (sr 
lecekleri ilan olunur 


