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İ.! Ruzvelt Amerikanın 
abey adalet diva-nına 
girınesini teklif etti 

- 2 nci sa,atada -

KURUN Balosu 
Mevsimin en parlak 

balosu olacaktır; 
haz11lanınız 
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S b M Al rurttaş, bugün ilk vazifen rey vermektir ar ir artta man-
verilecek · ikinci müntehiplerin seçilmesine 

bu sabah yedide başlanıyor 
yaya 

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

U 1us1 ar Kurumu konseyi Sar 
anlaşmasını tasdik etti 

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

H~yvan kesim 

Şehir baştanbaşa· donandı, 
Halk dün davullarla 

sandıklar hazırlandı. 
seçime çağırıldı 

• •• 
vergısı 

k :18ıanbul belediyesi :Karaağaçta i 
dt~len kasaplık hayvanlarından at~ 
tibj \·erginin şimdiye kadar olduğu 1 
lııı sayı üzerinden değil tartı ile 8• 

1 

tıı lllasınt kestirmişti. Bunun için AY· 
lla>a büyük basküller ısmarlan • ı\ 

llılşt)' 1• .Bu basküller geldi, her biri ,( 
ttler· 4a ıne kondu. Aradan birkaç yıl 

, 

Sarbruk şı·hıinden bir görünüş 

Yurttaş, vazife 
başına .•• 

' 
Bugün ikinci müntehip aeçimi fi

len batlıyor. Rey sandıklan gazete • 
lerle ilan edilen yerlere konmut bu· 
lunacakbr. Kadın, erkek seçmek 
hakkını haiz olan bütün yurttqlar 
buıünün cuma tatili olmaıından ia
tiEade ederek bu özyurd vaziEeaini 
yerine getirmelidir. Heıkea sandık 

batına giderek Cumhuriyet Halk 
Fırkaaının namzedi olan Jiatelere 
reylerini vermelidir. 

• • • Cenevre, 17 (A.A.) - Uluılar 
İstanbul intihabı mebusan tefti§ kurumu konseyi, Bay Lava1, Bay heyetinden: 

Eden ve Bay Litvinofun IÖylevle- ı - Saylav seçimine aid ikinci 
rini dinledikten sonra Sarre hak - müntehiplerin aeçilmesine şehir hu -
kında yapılmıf olan anla§mayı taa dudu dahilindeki kazalarda 18.1.935 
dik etmiıtir. Bu anlaımaya göre, tarihinde ba§lanarak 20.1 .935 akfii -
bütün Sarre, VersaiJJeı muahede - mına kadar devam edecektir. 

2 - Rey aandıklannın nerelere 
sinc!e yazılı tartlar dahilinde, ya- konduğu kaza ve nahiye merkezleri-
ni gayri askeri kalmak üzere 1 le polis karakollanna ve mahallele -

rin muhtelif yerlerine a111Jan defter
(Devanıı 11 lnd aaydanm t üncD ..otununde 

1 lerde yazılı olduğu gibi mahallele-r-

,., reçu. Bununla beraber hayrnn 
ll tgls.i gene eskis i gibi sayı üzerine 
~llıp gitmektedir. Buna birçokları 
.. /a!ı.ı/) erdirememektedir. Her ne 
,,~ar son günlerde gazetelere gele • 
la ltlarttan sonra bu tartıların kul
la llılacağı yazılmakta ise de bu tür-
01111duy~mlann (haberlerin) doğru 
!aş ~dıgı, biraz derinleştirilince, an-
4! ~ 1Yor. Öyle ise bu işin iç yüzü ne
~:· Bu yönde bizim bildiğimiz şu -
d.i~: Belediyenin Karaağaca getir -
tiıcli basküllerin tartıları düzgün de
~r. Bunlann her biri, her bir tar
~ Yarımşer veyahu birer kilo ka
tı tksik veya artık tartmaktadır. 
._at;ı.arın sözlerine göre bu bozuklu· 
Ol liıeıtmek de elde değildir. Böyle 
...._~ için ölçüler mUf ettişllii Kara
)~taki bUyük baskülleri onaylamı
;_-uş. Ba türlü ölçüleri kullanmak 
~ ~ ---tt ..... ,·.z..,., ı.ı ~nrtn'1nrtnr.tr) 

de davullarla ilSn edilmiştir. 

Temsil Akademisi,_ ....... ___________ ~ 
r~uğu~çtn mezbaha çeTJ'l&'enlift 
-.. i) de hayvan kemm vergisini 
ati den olduğu gibi sayı üzerine aJıp 

tormuf. 

1lt :cak şuna özenle bakmak gerek
~ eksik, veya artık tartan baskül
''ıı 1'unanmak ne türlü bir suç ise 
~~lllamak da öyle bir suçtur. 
~~ dediğimiz gibi hayvan kesim 
~e .1nin tartı ile alınmasını beJe -'U \iyeleri (meclis azalan) çoktan 

lı l'ıniştir. 
~u durı.:rna göre belediyenin bu 
'•ı°"Zclan kurtulması gerektir. Bu 

lı 0labiJir? 

Kültür BaNanı dOn ıan'at
kirlarla konuştu 

Şehrimzde bulunan Kültür &
kanı Bay Abidin Özmen, dün Bria 
tol otelinde reji.sör Bay Ertuğrul 
Muhsin, aktör B. lsmail Galib, ge
nel müf ettit Bay Retat Nuri, orta 
tedrisat müdürü Bay Hasan Yü -
celle, Ankarada açılması dütünü
Ien temail akademisi üzerine gö -
rüımü§lerdir. 

Görüpe dün öğ!eden önce ol· 
mu§, öğleden sonra Kültür Baka· 
nı Bay Abidin Özmen yeni açıla· 
cak olan tarih, coğrafya fakültesi 
ile me"ul olmak üzere Bay Hasan 
Yücelte Onivera".teye gitmittir. 

Cl>evamı 1 lnd uytanm • unctı 11ltunundal 

italya 
On iki adayı İfgal

den vazgeçmeli 
Eski Yunan erklnıharblye 
reisi General Duanania'in 

bir yazısı 

h~Ze .kalırsa bu Ökonomik Bakan
ı-; ttt".. ılişik edeceği bir iştir: Tartı
ltr, lifettişliği Karaağçtaki baskül
~da halcrnaJıdır, hangi baskülün ne 
''ıtıar eksik veya artık tarttığını an
~~.~drr. Her tartıda bu kadarcık 
'ıa.:;1 ~k \'eya artıklığın hesaba katıl-
~tl't... ~~in tartıcılara buyruk (emir) ı---------ıı=ı11---=== ı-..-·<ıe,1.ı · 
.,,, ... •ur. Daha sonra bu tarhlara yöndemin (usulün) yürümünden , ._ 1 i 
illa d > r lcez bakmakla da kalma • (tatbikinden) ise yüz kiloda yar rn 
b~.1 ır. Hiç olma1.sa ayda bir kez veya bir kilo eksik veya artık tartan 

.,.'.
1
: _giizclen gc~irilmelidir. basküller ile vergi almak satıcılar i-

~,. . ··..ın kısası bu işte başka türlü çin yeg (daha evla) dır. 
~Ol Yoktur. Sonra bugünkü 

~·· 

A.Us 

'ttı o,ı,. taıu .. . . 
ı . "e frlebı i munasebetıle, Onıveraite rektörü bay Cemil BUge dün de 
tt( " Yat fakülteleri son sınıf talebesi ile prof esörlerinc bir ray ziya
l' ,,~ ftlr. 

Rodo• adcuında kale kapısı 

Bundan evvel de gene bir maka 
le ile ltalyanlann on iki adayı iş
galleri altında bulundurmalannın 
manasız olduğundan söz açan Yu
nanistanm eski erkanı harbiye re-

' 

işi General Dusmanis bu defa da 
. "Mcsaje Daten" gazetesinde bir 

makale neşretmiştir. Bu yazıyı ol
duğu gibi alıyoruz: 

(Delıunı 7 inci 11.ııyfanın 4 llncft •Utunonda) 

Italya - Fransa 
Anlaşma neticede bir 

harb mi çıkaracak? 
Dördilncü sayıfada "Siyasa,, sütu • 

numuzda okuyunuz. 

Bekçiler davul çalarak halla seçime çağırıyor. 

Saylav seçimine ait ikinci mün bot olduğu gösterilecek, sonra ka· 
tehiplerin teçilmesine bu sabah ye panıp mühürlenecektir. Halk saat 
diden itibaren bqlanacktır. Se - yedi buçuktan itibaren rey atma· 
~im dolayı•ile dün öğleden sonra ya bat1aycaktır. Rey atımı saat on 
binaların bayraklarla donanması- sc.kize kadar sürecek, sonra san -
na batlanmııtı. Bugünden itibaren dıkların delikleri kaparulıp mü -
pazar günü akşamına kadar da rea 1: ürlenecek ve gene karakolJara 
mi ve hususi bütün müetseıeler teslim edilecektir. Bugün cuma ol 
bayraklarla donanacaktır. duğundan kadın erkek binlerce 
Dü~ her tarafta bekçiler davul yurttaşın belediye seçiminde oldu 

l çalark balkı ikinci müntehip .eçi- iıı sibr.-ndık -haılanna kopra1' 
mine çairrmıfbr. Seçim müfettit- reylerini ver" - ' ·' - · ""nura' ·k- • 

lt.ri de mmtaklarmı dolqarak ha· (Devamı 1 ci aayıfanın s ci ailtununda)' 
zrr'lıklarla mqgul ohnutlardır. 
P.ey ıandtklan dün aktam bulu -
nacaklan yerlere yakm karakolla
ra etal:m edilmiştir. Bu sabah ye -
dide ısandıklar karakollardan alı -
liaTak bulunack'ları yerlere götü • 
rillecektir. Memurlar ve müfettİ§· 
ler geldikten sonra sandıklar hal
kın gözü önünde açılıp içlerinin 

,,,,. ________________ . ______ _.._ 
Namzetlerin 

Adları 
ikinci müntehip namzetlerinin 

adlan ile aandıklann bulunacak!an 
yerlerin liateai 9 ve 10 uncu aayıfa • 
lanmızdadır. 

- -
London kruvazörü 

limanımızda 

İngiliz kruvcuöriinün uzaktan ve yakından görünüıii. 

Karadenize çıkan lngiliz kruva 

zörleri dün limannnıza gelmit ya'i 

mz London isimlisi Salıpazarı ö -

nünde demirlemi,tir. Diğer De • 

vonshire kruvazörü ise, Karadeniz 
aeki yolculuğunda esaıen gecikti 

'li11o ki reslmd ~. C . • . ..._"" e uau emıl ıle çay da bulunan talebeden bır kısmını gö -
z. •------------•ı ği için, diğer bir limana gitmek Ü· 

London kruvazörü demir attıktan 
sonra lngiliz konsolosu Mr. Haf 
kruvazöre giderek Amirali ziyaret 
etmittir. Sonra Amiralle brilikte 
~&arak lngiliz konsoloshaneıine, 
c.radan İstanbul vali ve belediye 
reisi Bay Muhiddin Oıtündağı zi-

zere buradan do2.ruca geçmittir. W: (Lutfen. sayıfayı çeviriniz).. 



Amerika Lahey divanında 
Bay Ruzveltin 3.yan mec-'Hapishanedeisyan 

ı • • •• h• b• t kJ•f • Hapishane müdürü kaçı
JS!De mu ifil lf e 1 1 rıldı çok yaralı var 

Vtington, 17 (A.A.) - Bay 
Ruzvelt, sulhun menfaatine biz -
met etmi§ olmak üzere ayan mec
lisine beyanname göndererek A -
merikamn uluılar araıı adalet di-
vamna girmesini istemiıitr. 

Vatin.gton, 17 (A.A.) -Ameri 
kanın Lahaya u1uılar arası diva
nına katdmsı için Ruz•elt tarafın 
dan vaki olan davet üzerine ayan· 
dan B. Conson, bu katılma teklifi
ne ~iddetle ka111 ıelmittir. B. Con 
sen "Amerikanın Lahaya divanı
na katılması, ıonra -onu uluslar ku 
rumuna da g · rmeğe mecbur ede -
cektir.,, dem·~tir. 

Vaşington, 17 (A.A.) - Resmi 
mahafilde söylendiğine göre, A • 
merikamn Lahey adalet divanına 
girmesini tavsiye eden Reisicum-

hur tezkeresini ayan meclisi taı -

vib edecektir. Çünkü bidayette 

Bay Ruzveılt bu ite tahsen karıtmı 

yacağını söylemiş olduğu halde 
§İmai ııunu bizzat kendi.i istemek 

tedir. Lahey adalet divanına ve U• 

luslar kurumuna temu eden her 

§eye karıı muhalefet devam et • 
mekte ise de muvafık bir neticenin 
çabukça elde edileceii zannolun • 
maktadır. 

lngilterenin Roma antlaşması 
hakkında düşündükleri · 

Sen Kenten - Kaliforniya - 17 
(A.A.) - Sen Kenten hapishane 
sindeki mahbuslardan bir kısmı 
isyan etmitler, hapishane müdürü 
idare heyetinden dört kitiyi kaldı 
rarak otomobillerle kaçmıılardır. 
Hapishane gardiyanları polisler 
ve tayyareler takibe çıkmıtlar • 
dır. 

Hapishane müdürü son hızla 

gitmekte olan otomobilden, hay -
dutlardan kurtulmak için atlamış, 
fakat kafa tası kırılmıttır, vaziye
ti tehlik~lidir. 

Biraz sonra, polislerle ellerin • 
de mitralyöz olan haydutlar ara -
aında bir çarpıtma olmuttur. 

Sen Kenten, 17 (A.A.) - Ka -
çan mahbuılardan biri öldürülmüt 
birçoğu yaralnamıt, geri kalanlar 
da yakalanmııtır. 

• 
Ankara ikinci müntehib namzetleri 

tesbit ve ilan edildi 
Ankara 17 (Kurun) - Fırka j Abdülmuttalip, Bay Falih Rıfkı. 

Ankara ikinci müntehiplerini tes- Bay Fuat (Kırklareli), Bay H 
bit etti. Yarınki Uluı gazeteıile (Trabzon) Bay Hasan Reşit M 
ilan edilecektir. ikinci müntehip • belediyeler bankası umum ıııüdi 
ler listesinde baıta Atatürk olmak rü Bay Mümatz, belediye az.,dl 
üzere Baıbakanla refikası, Kurul- dan Bay lbrahim Rauf, mu 
tay Baıkanı ile refikası ve bakan- Bay Hıfzı Oğuz, bayanlar 
lar, kurultay grup reis vekilleri, Atatürkün hemtiresi Bayan ftt~ 
Fırka genel katibi Bay Receb, An bule, Bayan Afet, Kütahya,. 
kara saylavlarile Ankata valisi, vı Bay Nuri Conkerin refik 
Batvekilet müateıarı Bay Kemal, belediye yaz; işleri müdürü 
lçiıleri müateıarı Bay Vehbi, Er. Tahsin Kaya Alpm anneıi, ı.. 
zurum Saylavı Bay Aziz, Beyazıt .Pata kız enstitüsü mualJimJerill 
saylavı Bay Halit, Ankara fırka i- den Bayan Seniha, kutucu Baf 
dare heyeti azaları, belediye umu limin refikası Bayan Cazibe, 
mi meclisi azaları,, Ultu gazetesi yan Makbule Naci, hukuk ıııeı' 
yazı işleri müdürü Bay Nasuhi nu Bayan Azize, fırka bürosll 
Haydar,_ Baıkanlar, hususi kalem murlarından Bayan Daime 'ftt 
müdürü Bay Vedit Kuru1ta, ban- han, muallim Zehra, Bayan Mlf 
kacı Bay Veli Necdet, Çanakkale de Sabri, Dit doktoru Bayan 
ıaylavı Bay Ziya Gevher, muallim ye Muhiddin, Bay Ali Nazmi, 
Bayan Zehra Nevber, ıaylav Bay ba sahibi Bay Bilal, Ulus gaz 
Kazım, Bay Necip Ali, Bay Nafi Bat mürettibi Bay Ahsen, E 
Atuf, Bay Naşit Hakkı, Bay Yah- Bankaıı idare meclisi reiıi Ba1 
ya Galip, muharrir Bay Mecdi Sad mal, imalatı Harbiye ustabatı1' 
reddin Sayman, muharrir Bay rından B. Ahmet, tüccar B. V 

Londra, 17 (A.A.) - Havas: 
İngiliz kabinesi, Almanyanın Ce -
nevreye dönmesi hakkındaki ka • 
rarını Fransız - İngiliz görütmele
riyle bundan sonra yapılacak gö • 
rüşmelere talik etmittir. Müzake
relerin diğer memleketlerle deva
mı, bir silahsızlanma mukaveleıi 

ttkdi için Almanyanın uluslar der 
r. eğine dönmesi tarzı hakkında 

nın istiklalini tekeffül için Roma 
anlaımalarmda görü!ülen istiıari 
antlaşmaya girmeğe hazır olacak 
ve fakat Veraay antlaşnaıınm Sin 
ci faslından geri dönülmesinden 
doğan bir vaziyeti aela tanımıya -
caktır. İngiliz hükUmeti Almanya· 
nın askeri vaziyetindeki her türlü 
değiıikliğin ancak Venay muahe-

KISA =::=:=:=:=:=::=:=:=:! Kadri Kemal Kop, Dr. Bay Ali ikinci noter Bay Veli, Sümer 
;;; Vahit, Bay Cevdet Kerim, saylav umum müdürü Bay Nurullah 

r ı ·ı· h"1--A '1 • ransız ve ngı ız UKUme ... ::rı 
mutnl:ttk ldddtldan sonra mümkün 
olacağı bildirilmektedir°. 

lng"ltere hi.iku:""eti, Avusturya-

desini imza eden bütün devletle • 
rin anlaımasıyle kabil olabileceği 
ve Ren mıntakasınm gayri askert 
vaziyete konulması lazım oldu
ğu mütaler!sındadır. 

Bay Makdonaldın beyanatı 
Londra, 17 (A.A.) .- Baıba -

kan Macdonald, dün Nevkasttelde 
okuduğu bir söylevde §C>yle de -
mittir: 

"- Mesuliyetlerinizden biri 
de barııı sağlamaktır. Tek bir ül
ke savat açabilir, ama, tek bir ül
ke barıtı aağhyamaz. Bu, uluslar 
arası bir ittir. 

Batbakan, dıt siyasa itlerine 
§Öylece bir dokunduktan sonra, 
sözüne tu yolda devam etmittir: 

"- Dıt itleir ile uğratırken 
en eaaılı kaide o yolda hareket 

etmektir ki, yabancı uluslar ln -
giltere bakım noktamım daima 
banttan yana olacağına inanç ge
tirsinler. Daha geçenlerde, Sar· 

1arete gitmitlerdir. 
latanbul valimiden aonra, Ami 

ral ve lngiliz komoloau lıt.anbui 
kumandanı General Salibi, arka • 
ur. dan lqiliz elçiliğine çıkarak 
r. ~iliz elçi.ini ziyaret etmitlerdir. 

K"miral kruvazöre döndükten ıon-

i,letanbul vali ve belediye reiıi 
Bay Muhiddin Üstündağ ve ku • 
mandan General Ha1iı kruvazöre 
giderek ziyareti iade etmiılerdir. 
Her birinin kruvazöre vanı ve ay
rılıtlarında toplar atılmıtbr. 

Öğleyin saat 12 de lngiliz elçi
si Sir Pcrai Loren de London kru
va-örün~ giderek bir ıaat sonra el 

çil" ğe dönmüıtür. Gemiden dün dı 
§arıya çıkan olmamıttır. Bugün 
lruP halinde tehirde otomobille 
bir ~ezinti yapacaklardn. London 
kruvaz8r0 cumarte1ıi günü limanı 
mızdan ayrılacaktır. 

daki va-ziyet büyük bir vehamet 

gösterdiği sıralarda da bu böyle 
oldu. Bir kez daha, büyük Britan-

yanın araya girmesi Avrupa ulus
larının fikir huzurunu tevil için 
yeni bir cığJT açmı§tır. 

Soğuk müthiş 
Karsda ilkm ektebler tatil 

Kara, 17 (A.A.) - Mınta • 
kamızda soğuk hava dalgası bü • 
tün tiddetile devam etmektedir. 
Bu yüzden ilk mektepler iki gün 
tatil ediLmitir. 

Muğla, 17 (A.A.) - Yakın 
dağlara çok mikdarda kar düt -
müttür. Muğlaya, fasılalı olarak 
ıürekli yafmurlar yaimaktadır. 

Denizli, t 7 ( A.A.) - iki gün· 

denberi yağan yağmurlar bugün 

karla karrtık bir halde diif -
mektedir. Dağlar karlarla örtü -
lüdür. Sıcaklık derecesi 11fırın üı
tünde 3 derecedir. 

Kızıhrmak köprUsUne iki 
göz yıkddı 

Bafra, 17 (A.A.) -. Dün ak -
tam bir kamyonun geçtiği sırada 

Kızılırmak köprüsünün iki gözü 

yıkılmııtır. Köprünün tamirine 

ba§lanmıt ve münakalat muvak -
katen durmuştur. 

A 

Bay Abidin Edirneye 
gidiyor 

Kültür Bakanı bay Abidin Öz
men bugünkü trenle Edirneye gi-

dcclc.e, pazartesi günü gene tehri
mize dönecektir. 

TEL 
Yazıları 

Ayar nizamnamesi - Yeni öl • 
çüler ayar nizamnamesi yakında 

çıkacaktır. 

Maarifte terfi - Maarif üçüncü 
aınıf müfetti§lerinden Bay Osman 
ikinci sınıfa terfi etmittir. 

Bilecik mühendiai - Bilecik 
mUtı.ncU i Bay Ceılı..M ........ 

nakledilmittir. 
Metr Salemin muhakemesi -

Metr Salemin muhakemesi otuz 
lkincikinuna bırakıldı. 

Askeri Şuranın toplantıaı - As 
keri Şura ıu~tın ilk haftasmda 
toplanarak askeri lakapların öz 
türkçelt-ttirilmeıini konuıacak -
tır. 

Adliye yangını davsı - Adli -
ye binasının yanmasına ıebep ol • 
maktan ıuçlu kapıcı Etem, bade • 
me Ahmet, Odabatı Mehmet hak 
kında lzmit ağır ceza mahkemeai 
tarafından verilen malılalmiyet ka 
ran temyiz mahkemesi tarafından 
tasdik edilmi§tir. Yaln~ levazım 
mümeyyizi Tevfik hakkında evve
li mensup dlduju yerin idare he • 
yetinden bir karar almmaıma ka· 
rar verilmittir. 

Kayseri hocaları - Kayaeride 
ki hocalarla müftü valinin rei•liği 
altında bir toplantı yapmıt1aT, ıon 
ra. valinin kendilerine hediye et -
tikleri tapkaları giyerek çartıdan 
ge~mişlerdir. 

Malmüdürleri arasında - Tar
sus malmüdürü Recep Vekalet em 
rinc alınmıf, yerine Bigadan Veh· 
bi, Biga malmüdürlüğüne Gire -
sundan Salın, Kavaklı malmüdür • 
lüğüne, Karacasudan Ali Rıza, 
Karacasuya, Yozgat malmüdürü 
Süleymaıa tayin edilmittir. Demir
köy malmüdürü Necati de vekalet 
emrine alınmıştır. 

Bulgaristanda komünistler -
Birçokların toplandığı bir komü • 
nist içtimaı zabıta tarafından ba
ıılmıttır. Gençlerle birlikte 18 ya
tında Vera isminde bir tetkilatçı 
kız da yakalanmıttır. 

Hasköyde askerler arasında pro 
paganda yapmakatn ıuçlu 37 ki -
§İnin sorguya çekilmeleri bitmit • 
tir. 

Bay Cevat Abbas avukat Bay Hay Türk Dili Tetkik Cemiyeti u 
rullah, fırka vilayet idare he • mi katibi Bay İbrahim N 
yeti reisi Bay Mümtaz, saylav Bay vardır. 

Deniz yolculukları talimatnamesi çı 
Ankara, 17 (Kurun) Deniz yol bit etmeye mecburdurlar. Linı 

culukları bölümleri talimatnamesi çi, sevahili mütecavire, uzun 
çıktı. Nizamnameye göre, gemiler fe yurd dıtı,açık denizlerde aef 
tafıyacakları yolcularla hulundura yeceklerden belli olmayan linı 
eakl..., cankur.lar~.vrl•-JU. ~ ı ...... ş:~LJ--•~'Uu.,,.....ı-n-l 

mi adamlarının ıınıf. aayıluJDJ .teı ğl izin verecektir. 

Aydın hattının sabn 
ahnması 

Ehlihbre dinleniyor 
Flemington, 17 (A.A.) -

Ankara 17 (Kurun) - Nafıa kü mahkeme celsesi, gene 
Bakanlığı Aydın battı ıatınalma ehli hibresini dinlemeğe h 
konutmaaın.a batladı. Londradan dilmittir. iddia makamı Ha 
gelen direktör Bay Ekinle muha • manm mali muamelelerini 
sebeci Bay Furton yaprlan müza- ~ etmek suretile fidyeyi necatı 
kerelerin bir müddet ıürmesi muh 1 k"l d SO b: d ı t 
temeldir. Verilen habere göre, tir· 
ket hattı devretmek kolaylıklarını 
gösterecektir. 

F eliketzedelere yardım 
Ayvalık, 17 (A.A.) - Marma-

ı e en ın o arı am 

meydana 

yor. 

Meksika asileri mağl 
Mekıiko, 17 (A.A.) - H'' 

ra ve Erdek yeraaraıntuı felaketze met kıtaatı, Puebla hükUmetİ 
delerine üçüncü parti olarak bu • 
gün 140 lira gönderilmittir. 

Ankara, 17 (A.A.) - Gençlik 

Hilaliahmeri merkez heyeti Erdek 
ve civarında: yer sanıntıamdan 

müteessir olan çocuklara yardım 
olmak üzere bugün beıyüz lira 
göndermiştir. 

Ankarada Türk Kuşu 
kurum açıldı 

Ankara 17 (A.A.) -Tayyare 

cemiyeti kadın erkek Türk genç • 

liğini havacılığa ahttırmak için 
şimdilik yalnız Ankarada olmak 
üzere bir ''Türk kutu" kurumu aç• 
mıttır. 

Bu kadar yükaek uluıal bir amaç 
güden by kurum kanatları al • 
tında üye yazılmalan için Türk 
gençliğine beyanname ile hitab 
etmektedir: 

Bay Tevfik Rüştü Arasın 
ziyafeti 

Cenevre, 17 (A.A.) - Bay 
Tevfik Rüttü Araa bugün komey 
arkadaılarına bir öğle ziyafeti ver 
mittir. Ziyafette Bay Laval da bu 
lunmuştur. 

bilinde asileri ağır zayiata 

mıttır. Kolaylıkla dağıtılan 

26 telef ve elli yaralı vermiile 

Bir nazırlık daha atclt 
Roma, 17 (A.A.) - Müft; 

lekat nazırı General de Bonoı 

ki Afrika müıtemlekeleri yilef 

miıerliğine tayin edilmit al 
dan, müstemlekit nazırlıidl' 
Mu~solini kendi üzerine a 

Sinemada yangın 
Montreal, 17 (A.A.) -

mada çıkan bir yanıında ı,.e t 
cuk ölmiif ve dokuz çoculd• 

faiyeci ağır surette yaral 

Garib bir ölüııı 
Londra, 17 (A.A.) - ~ 

yan Vincent bundan all •1 

kocaamın ruhuyla ko d 
ve on ay ıonra öleceğini bil 

ti. Bayan Vincent haber • 
gibi dün ölmüıtür. jJt 

Bu ··1·· . . . tarihİll o um ıspırtızme 
raklı bir faslını teıkil eclet• 



Liman şirketinde • 
yenı kadro 

il Konu;;.alar ~ 
Rejisör mü, 

para mı? 
81rıaq ,. • 
_, 1nlıyenlerden biri ıun· 
""~Uı: Memurlara tazminat verilmiyecek. Yeni kadro Haziranda 

·yapılacak esaslı kadronun başlangıcı olacak 

Her yerli /ilmin, bir evvelkin· 
den üıtün olduğunu açıkça söy • 
liyelim. Bunu söylememe~ik e
demeyiz. Ancak, her yer:i lilm -
den aonra tla, dut/ak bükiip: 

.. 
~:iki hikayedir amma, ye
• Cilan bir kulunu sevindir· 
llttrıe .. • • once onun qefinı Liman umum müdürlüğü ve Ma ı •ele hakkında ıu maliimatı almıt· r " - Kadro hazırlanmaktadır. -Fenaf 
~~:· Sonra buldurur. 
• il flni bulunca fukara se -

'ttlb11ki nice nice bulJulı .. 
)lcınJar vardır.n 

liye iılerile meıgul olmak üzere tar: Yakında Bakanlar heyeti tarafın. 
tehrimize gelmiı olan Akçe ba • "- Hükfunete devredilen Li • dan Jronuşulacktır. Ru kadro ha • 
kantığı müıtetan Bay Faik latan- man ~irketinin yüzde doksan beş zirand::l yap1 1a~~tk F.sas kadronun 
buldaki tetkiklerini bitirmit ve hksesi Akçe Bakanlığının idi. Li- ~;:-şiangıcıdır. Bu kadro ile Liman 
dün akf&JD Ankaraya dönımüıtür. ınan şirketi memurlarına Liman VP. Rıhtım işlerindeki müşterek 

demekten kendimizi alamıyo
'uz. Yapılan lilmleri bir tiirlü be
ğenemiyoruz gitti. lıte .. Bataklı 
damın kızı Aysel,, den sonra da 
mırın kırın baıladı. Bu li!m, 1ıa • 
mrwz denecek kadar güzel alın· 
mi§, ötekilerle lııya. kabul etmi· 
yecek kadar iyi oynanmıf, müz0ği 
batı tenposuna uygun bir lilm 
olduğu halJe, •ene Je hücuma 
uirarlı. 

!., 
' 1918 rniitarekai •onunda Bay Faik dün Liman umum mü işlerüıde vazife vereceğimizden vazifeler birleştirilecektir. Kadro 

dürlüğüne gelerek metaııl olm111 kcndiltıri ödeme parası alamıya • haricinde kalcak memurlar çok az 
ve ziyaretleri kabul etm!ttir. caklaı<lır. Fakat çalıştıkları yıllar dır. Ve bunlara ödeme parası ve • 

Rıhtım tirketi hükamete devre ka~ılıin olarak inhisarlarda oldu. ·1 kt• ·:t ~~ n ece ır.,, 

dildikten ıonra memurlarına öde ğu gibi kıdem görecklerdir. Müıteıar Bay Faik İstanbul va 

~aheJuinin eki halin· 
•, arın elinden ,ıhtı. Sar

'ctıııu maJ enlerinin Al • 
'-tt!ından talırib edilmif 

'- Scır ınıntakannın bir ne-
flrıli laalinde FranMUla kal· 

W telleb oldu. Antlcqmadan 
il, ~a Sarın vaziyeti plebi
'" ı olacak idi. 
'itti 

me parası vermıtir. Liman tirketi- Tasfiye heyetinin vereceği ra -
nin de nizamnamesinde ayni mad por üzerine eski Liman Şirketi me ridat ve tahakkuk işlerinde yaptı-
de olduğu halde Liman tirketi hü murlannm kıdem ıveseleleri hak- ğı tetkikler hakkında da tunları 

aöylemiıtir: ' kWnete devredildiği zaman me - kında bir kanun yapcağız.,, 
murlara verilecek, ödeme para Bay Faik bundan batka yeni ya " - lstanbulda müterakim ma. 

Ben ainemtıtlan :evk Juyma. 
dığım için, film tenkidine kalkı -
ıacak değilim. Anealr, gazetele
rimizin, bir bafya%uı üstünde bir 
az Juracağım. .... '!'ın 13 rakamı Alman • 

t.. ~ de kötü olmadı. Bu, 
kıın,, Gfağı}ılı bir ıey 

lıt, inananlann beynine in
i. ~•kme Nyılabilir. 
~n San Almanya-
7"1"1fıaJu. Biribirlerini M

I C11rı lıalman gerrellfen 
• llna bizim ""'1ar isten 
DQı. mıılır'I 

Z-, ban,ınJan beri Jene • 
af tnanya için karaları .; .. 

a_ · bay,am buJur. 

... """'i")'cr 1919 Ja kaybettiği 
..:,,~ Je yeniJen bulJufu 

•Yor. Ve bu uvin, la • 
.,efini bulmannJan J• 

:.., clefilJir. • Al-.. ._. __ l.R,,I. W tey 

6' aeoinmaJi. Datlalı • 
4:..4,,PırJanmaJı. Fakat bu 

""ı bulan Alman S'OCUlı .. 
..,. 9'/iyorlar. 

• • • 
W., ~aya ge,tikten aon

~ecelı mi? Nuyonal 
,. illı davaları antimi· 

ftraliempeeyalid ue anti .. 
frı ~i. Gene bir takım n. 
dıa.ına göre bugünkü 

-..,~Yalizın Ceneral Cö • 
. ""lfmasile antimilitarid 
b,.--._Yİ oe maliyeyi temail 
• • Şahi anlt11masile anti .. 
dı • F rannz anlatmasile 
~- arıya Jiifmiif, an • 

'af Winlerini lıaybet • 

~'>"' ~.1eılıi. dofru iu ve Sar 
''ltfiera sonra At'rupcula 
• ılıılta l'Glqtınlmq ola-

ca..,. ralaata ~~ L... L-• , .uRUna '"' • 
ı. latiyenler bövl J .. •• 

'cıtı• ,,ecıuıu· t' ı)'i lıaipli bir diifiince-
•er~ek midir? 

~l'CI Scırr ..._,~ na lıavuıtrı, la-
~ 1 .. maJenıen onun .a· 
ite'tec 'Urın •eliyor. Sonra 
'aMe ::;:eni haaplar var. 
"11tloıı Almcınyaya ge • '4 ltacl ke•eaüulera 3 mil

Q""1f0-a,,:; .~i~ fey ~cu:alt. 11, 0ılıyecek? 
tQf;ı. ~ Sarı1a1n --J 

ıından bahtedilmemiıti. pılan Liman umum müdürlüğü 1i işlerle de meşgul oldum. lstan • 
Müsteıar Bay Faik ile ko!IUf&ll kadrosu hakkında da ıu malüma- bui -;·:.ı:idat ve tahakkuk işleri nor-

bir ıı.rkadınnız kendiıinden bu me tı vermi~tir: mnld~r.,, 

Komünistlik 
tahrikatı 

iki suçlu dörder seneye 
mahkum edildiler 

Komünistlik tahriki.tı yapmak
la maznun olarak lıtanbul ağır ce 
za mahkemeıincle muhakeme e • 
dilmekte olan Oıman Senai, ecsa· 
cı Vuıf ile Hikmetin muhakeme
leri dün bitmif, karar bildirilmit· 
tir • 

Ôllll&ll Senai ile eczacı V uıfın 
tahrikat rapbklerı sabit ıörülmüt 
dördo• .. tıc &irr hapae, bu mtid • 
det zarfında umumt emniyet ne • 
zareti altmda bulunclurulmağa 
mahk4m edilmiıler, Hikmet bera
et etmittir. 

Şampanya kaçakçılığı 
Vapurculuk tirketinin Tan va· 

punmda yapılan yabancı tampan
ya kaçakçılığı durutmasma dün ıe 
kizinci ihtiaaa mahkemesinde de • 
vam edilmlftir. Dtinldi dunıtma • 
da sekizinci ihtiu.s mahkemesi 
müddeiumumisi Bay Retit vapur
culuk tirketi idare meclisi reiıi 
Bay Ruıen ile balıkçının dokuz ay 
diğerlerinin de 4 ay hapiı!erini is
temiştir. Dunqma müdafaa ve ka 
rar için yedi gün sonraya kalnuıt
br. 

Seggar esna /tan alınacak 
kazanç fJergileri 

Yeni kazanç kanununun 21 ve 
22 inci maddelerine göre seyyar es 
naftan alınacak kazanç vergileri
nin mikdarmı tayin ve teıbit et • 
mek üzere dün eınaf müme11ille • 
ri latanbul tahakkuk müdürlüğün
de bir toplantı yapmJ!lardır. Top 
lantıda on bet türlü ıeyyar esna • 
fın kazanç vergileri teabit edilmit· 
tir. Geri kalan eınafın da vergile
ri müme11iMeri huzurile önümüz • 
deki hafta zarfında tesbit edile • 
cektir. 

Orta okullarda kimler 
hocalık yapabilir? 

Şirketlerde 
Elektrik ücreti ol
duğu gibi kalacak 

Müdürlükdeki 
hadise 

Zazıtaya veriJen hoca 
neler söylemiş? Elektrik tirketinin bugünden 

itibaren üç aylık tarifeıini tesbit 
için toplanan komi.yon tetkikler • 
den sonra, bugünkü kilovat ıaat 
GcrelİDİD elchata sibi kalmasına 
çoklukla karar vermittir. Yani bu 
ücret 15 kanıt olarak kalacakbr. 
Bununla beraber, aon söz Bayın -
dırlık Bakanınındır. Alman karar 
lar, tasdik edilmek üzere Ankara 
ya Bayındırlık .Bakanlıiına aön. -
derilmittir. 
K•dık6y au 9lrketlnde 
Yarın, Kadıköy ıu tirketinin ta 

rif e komuyonu toplanacak ve bu 
aydan batlıyarak tirketin altı ay
lık ıu tarifeıini teabit edecektir. 
Suyun metre mikabı ücretinde de
iiıiklik olup olmayacağı, ancak üç 
sün •onra anlafdabilecektir. 

Harbl~e - Ma«;ka 
Harbiye • Maçka tramvay. hat

tının Maçka Palastan ileri kesik o
lan parçaımm yapılmaaı için ha
zırlıklar tamamlanmııtır. Ancak, 
hattın ıon durak yeri olan Maçka 
mezarlığı yanında bir maku tak
ıimalı üzerinde düıünülmektedir. 
Hattın, ilkbahara kadar yapılaca • 
iı muhakkak görülüyor. 

Evelki ıün kültür müdürlüğün 
de bir hadise olduğunu Bay Cev· 
det adında bir lise hoca11nın kül .. 
tür bakanına, bakanlık erkanın . 
dan bazıları hakkında fena ıözler 
ıöylediğini ve bu hocanın zabıta. 
ya verildiğini yazmıştık. Dün duy
duğumuza göre hadiseden biraz 
evvel Bay Cevdet arkadşlarına 
şöyle demiştir: 

- Bundan iki yıl evvel Kültür 
Bakanlığı umum müfettifleri tara 
fından hakkımda bir tahkikat ya-
pdmıttı. Tahkikat neticeıinde in. 
zibat mediai kararile bana ceza 
verilmitti. Kültür Bakanlığına mü 
racaat ederek bu mesele etrafında 
ıuçlunun kendim olmadığımı bq 
ka birisinin olduğunu bildirdim. 
Fakat bu bildirişim dikkate alın • 
mıyarak cezada ıarar edildi. 

Bu hadiseden birkaç ay sonra 
Kültür bakanlığına müracaat ede-
rek lıatnbul liselerinden birlnde 
felsefe hocalığına tayinimi iatemit 
tim. Fakat yer olmadığı lieri ıürü
lerek tayinim yapdmamrf lı. 

Aradan iki yıl geçti. Sen za • 
manlarda Bakanlık tarafından ta 
rafıma yapılan bir buyrukta Bur
ıaz lisesi felsefe hocalığına tayin 
edildiğim bildiriliyordu. Ben bu 
tayinde gadre uğradım, bunu Ba
kana giderek ıöy1iyeceğim.,, 

Tramvaylar ,urUrken 
Tramvaylar yürürken binmek 

ve inmek yüzünden meydana ge -
len kazlan önlemek üzere, tram
vay baaamaklannda bir tadilat a
ranmakta idi. Son defa atöleyele
rin birinde yeni ve ıade bir tekil 
bulunmu9hır. Bayındırlık ve Bele 
diye komiserleri ile Tramvay tir -
keti direktörü bir arada bu yeni 
tekli gözden geçireclderdir. 

Üniversite profestirlerfnden 
bazıları Avrupaya gidecekler 

Son bir tetkik neticeıincle elek
trik ıirketinİn Silahtar fabrikası • 
nın iıtihıal kabiliyetinin 70 bin 
kilovatı geçtiği görülmüıtür. latan 
bulun bir ayda en çok elektrik ih
tiyacı ise 27 bin kilovat olduğu 
geçen ay içinde tesbit olunmuştu. 

Muhtelif mevzular üzerinde kon 
leranslar vermek üzere Jıtanbul 
Üniversitesi profesörlerinden lk .. 
trıat profesörü M. Röpke Viyana. 
ya medeni hukuk Profesör M. 

Şuvarta Macaristana, Deniz Hca • 
reli profesörü M. Nöymark laviç
reye gidecektir. 

B. Yunus Nadi: Türkiyemiue 
niçin iyi lilm yapılamıyor? aua • 
line föyle bir cevap veriyor: "B~ 
Je ilk önce lilm reji.örü yoktur. 
Bir kez ona bulsak •. Böyle yük· 
aek kıratlı rejisör bir arti•I T ann 

verimi olarak kencliliiinJen ye· 
tİfmez. Ona memleketimizin dı· 
ftndaki diyarlardan birinJen Je 
bulacafız •• 

Sözün lnsaıı, rejiaö., tn • 

tist veya artiıt reji.ör lilm .ana • 
tında baf iftir.,, 

Burada "Cumlımiyel" arka· 
tlaıımızın bQf yazıcısına: Amma 
da yaptın! •• Film sanayiir1tle re • 
jisörün büyük değeri yoktur Je • 
miyeceğiz. Ertuğrul Muhain May, 
bir Lubiç, bir King Vidor ile mu• 
lıayue edip: biu Mulaaa yelİfİr'. 
Memleketimdin dqınJalti Jiyar· 
larJan rejisör aramamua lümm 
yoktur! hükmünü Je oerttek de
ğili%. Sadece diyeceğiz lıl: 

Sinemada btq rolü para oynar. 
Sinema, rejisörden evvel para İ• 
ıidir. Eğer bizde sinemacılık, bu 
günkü ıartlar i,inJe yapılaca/ısa, 
dünyanın anlı fanlı re;işörünü 
getirtecek olsak, harpmıza çıka· 
cak lilm "Bataklı Jamın kızı Ay
sel,, Jen üstün olamaz. Çiinlıü re
jisör, gördüğü kumrlan Jiizelt -
mek için para bulama. Bunun 
böyle oltluğuna ve buraya batı· 
Jan artist repisör veya reii•ör ar
tiat getirtilae bile böyle olacağı
nı, gene bay Yamu Nadinin bat 
yazısındaki bir cümle ile İıpat e
deceğim. 

C um/auriyetin 6"f J'CIZICUI tlİ• 
)'Or ki: 

"Bu myunwla Şarli Şaplenin 
çalııma düzenine dokunur bir 
yazı okııyoruz. Oracla Şarlonun 
büyük bir lilmJen belki lırlı elli 
metrelilı bir tek parçayı tam yüz 
on dört kez telırarlantıf olduğuna 
okııyacak.anı%.,, 

"' "VQ ''""'en -,4' de ~~a İfletil. 
,, to Etı •enin keıni-

,,,~~d cın bir lı!lle ge • 
aw. ~ ılt adam seoindiği 
ol~ 11 Uzadıya manhk 
bı... )'o,., Bun • • ···11... un ıçın se • ·•e .. :?st 

141 • .: 6L11e sofu/, arı kat-
q; lnıraJa kae . 

Orta okul hocalığı vuıflarmı 
haiz olan yüksek tahsilini bitirmit 
olanlarla, muallim muavinlifii ehli 
yetnameıi olanlar, lise ve muallim 
okullarmın be§ atı yıllık mezunla
rı münhal olan orta okul hocalık
larma tayin edilecektir. 

Buğday işlerindeki 
yolsuzluk tahkikatı 
Buğday itlerinde yolsuzluğun 

tahkikatı dün de ıürmüıtür. Tahki 
katı idare eden Ziraat Bakanlığı 
da.r.ışmanı Bey Atıf buğday yol
ıuziuğu hak!nndaki raporunu ver
mek üzere on güne kadar Ankara
ya ıidccektir. 

Yll ortasında f alo be bir 
mektebden di~erine 

na~detmlyec~k 

Bazı lise ve orta okul talebesinin 
ders yılı ortasında bir okuldan di. 
ğer okula naklettikleri görülmüf· 
tür. Yer bulunmaaı busuıunda 
birçok mü§küller doğurduğu için 
Kul~ür Do.kanlığı bütün okullara 
yıl ortasında nakil yapılmamasını 
bildirmittir. 

Sinema perdelainJe yapıla • 
rak •eyrec/ilen büyük rejisörlerin 
çevircliği filmlerin hepsi bu tarz· 
da bir çalıfma ile çevrilmiştir. 
Yalnız "elli metrelik bir parça 
tam )'Üz on dört lra tekrarlan • 
mııtır, derken bu ~all§mtılt için 
kaç para gittiği hesap ttili;yor 
mu? - Elli kere yii: on dört 5700 
metre eder. Bizim memlekette 
sanınm lilmin metrui iki lira • 
dır. Bugün, ~alı~ma Jüzeninden 
hayranlıhla, takdirle balısd"P,i • 
miz Sana, kocn b:r ı:ım:n ,,,.l-rz 
o parccuı ldn ON BiR IJIN IJORT 

Sadri Ertem 

Hoca olmak isteyenleri kültür 
müdürlüğü inha ederek vekalete 
bildirecektir. 

SePlm1 ,,,, •• Kavaci!n 

~ & beo ~U.U.6 l&ıd dtwumda) 



SiYASA --
itolyu -f ransa 
Anlaşma sonunda 
bir harb mi çıkacak 
Fransa - lngutere antantı 

on s~ne aonra umum? 
harbi koparmı,tı 

Londrada çıkan Sunday Times ga -
zetesi son nüshasında Fransa - İtalya 
antantını tahlil eden mühim bir ma • 
kale yazmı§tır. Bu makaleyi dilimize 
çevirdik: 

"1904 yılı Franaa • lngiltere antan• 
tının baıarıldığı yıldı. O zamanın en 
ileri siyasicilerinden birçoktan araam • 
da Lord Roıebery de ba anlaşmanın U• 

fuklannı masmavi görmiyenler arallll
da idi. Halbuki o zamanki antanbn ya
zılı maddeleri, ancak çok iyi şeyler an• 
)atıyordu. Bu antanbn ıayesinde in • 
giltere ile Franıamn üzerinde, Afrika • 
kanın öte1i berisi inerinde biribirlerile 
uğraımaktan vazıeçmelerile bütün 
dünya bir nimete kavuımuı olacaktı. 
Kral Edvard, eksiksiz bir samimiyetle 
bu iıin gerçekleımeıine çalıştıiı için 
ona "banşıklık baıancm,, adı takılmıt· 
b. 

On yıl ıonra bu antant, tariliin aör· 
düiü en yıkıcı muharebeye önayak ol· 
du. Gerçi biz bundan Almanyayı ıuçlu 
ıörüyoru~ yahud ıuç yiikünün pay 
pay daiılma11na taraf tar oluyoruz, fa· 
kat bu veya ıu bakıma göre fikir yürüt· 
mek asıl korkunç hakikati deiittirma. 
Nice ilaç1ar vardır ki bunlar ayn ayn 
iken zararsızdırlar, belki faydalıdırlar, 
fakat bunlann ayrı ayrı ve yerli yerin
de kullanılması İartbr. Bütün bu za • 
rarıız, yahud faydalı ilaçlar kanıtmlıp 
kul!anılırıa tehlikelere, ölümlere ae • 
hep olur. Bu temsil, bize, masum, ve 
alkı§l&rla kartılanmıt anlan.tın, yara • 
maz insanlar elinde neden harbe tebep 
olduğunu anlatmaia yeter. 

Franaa ile ltalya araanula imzala· 
nan yeni antantın, Fransa ile lnailtere 
arasmck ~3.lanan eaki antanta ne ka
dar benziyor? 

u ı;, ..t ki . !t. • •• Bu yeni antantın da es ıı ı.wı mua-
temlikeler üzerinde mlqmalara daya • 
nıyor. O da bir takım hadiseler kartı • 
unda danıımalara, konupnalara Yol •· 
çıyor; döiüıınek ve Mvaımak düıün• 
ceıini bırakarak elbirliği ile çalıımak 
düıüncesini ileri ıürüyor. Her iki dev
let de bu düıüncelerinde aamimidirle?'. 
Dilekleri banııklığı sağhımlamaktır. 
Fakat yeni antant da, eski antant aibi 
harbe yol açacak mahiye~tedir. Yeni 
antant da eıkiıi ıibi, Almanyayı düı • 
man 1&yar, ona hakiki veya mevhum 
bir sızılh, bir hoınutsuzluk ver:rse, o 
da ha devletleri harbe sürükl.,r. Onun 
için bu yeni antant da, eakiıinin yolu· 
nu tutarsa on yıl ıeçmeden Alman or
dulannm Franta, ltalya ve küçük ant
laıma ordularile harbe ıürüklenip Tu· 
na ova!arında kanlı, ölümlü bir sava • 
t:n vukuuna phid olmak iıten bile de

ğildir. 

Bu neticeyi de hayal gözüyle bugün· 
den görmek, kabahati, yeni antanta 
yüklemek değildir. Hayır, yeni antan • 
tın maddeleri de eski antanbn madde· 
lori kadar günahaııdır. Mösyö Laval 
de, Sinyor Musolini de Almanyayı her 
hanıi ıekilde hoınutauzluia uğratma· 
mak için herıeyi ynpmıılardır. Bunun 
aksini iddia etmek adeta inıafın:lık o

lur. 
Yenl antant, Avusturyanın istikll • 

tini temin için yapılmadı. Böyle yapıl· 
mıı ol,.ydı, mütecaviz bir Almanyayı 
Avuıturyanın üzerinden uzaklatbnn&k 
için yapılmıt olur ve Avuıturyanın ken 
diıi bile müstakil olmsk istemediği tak· 
dirde onun iatiklili üzerinde ısrar et • 
mek mahiyetini alırdı. 

Antantın maddeleri böyle bir iddi • 
ada bulunmııktan uzaktır. 

Yeni antanta göre Avuıturya istik 
llJi lehlikeye dÜ§lÜğÜ takdird• Franıa 
ile Italya biribirlerile danııacaklardrr. 

Gene ona ıöı·e Avu$lur;raya komıu o • 
l:ı:l dcvlet'erin Avusturyanın iç itleri • 
ne, yal.:ud b:ribirlerlnin İç iılerine ka • 
rJ§rr.rrruılan için aralannda bir itiW 
yapnıalan tavsiye olunacaktır. Avuı w 

turya:·n komıu olan bu devletler ara • 
:;ında ltı:!yn ile Alm:ınya var. Fr~nsa 

yok. Hatta an!aııldığnaa göre Avuıtur
yaya kom!u olan d~vletler bu itilafı 

Rejisör mü, 
Para 

Tekerlek altında parçalanan çocuk 
~ Baş tarafı 3· cU 

YOZ LiRA •arletmİ§ J 
Halbuki bütün "Aysel,, I' 
altı bin liraya mal olrr.af 

Divanyolundaki kamyon 
feci vakanın nasıl 

kazası 
olduğunu 

davasında, şahitler, 
anlatıyorlar 

Bunun için bizde eıJ.,,ı, 
•Öre değil, partuızlığa ka 
mak ve hiç Jeğil•e Aysel 
rümü güzel, alınqı ~· 
nııı hiç de lena olmayall 
yapddığı için yapanları t 
takdir etmek ve i.tedi • 
bir sinema kanılmtuı içitt 
/etin yüksek alakasını a 
mak gerektir. 

Geçen Ağustosta Divanyolunda 
feci bir kamyon kaza11 olmuf, Ya
ıar isminde bir çocuk, kamyon al· 
tında kalmıı, batı parçalanmıttı . 
Kamyonu sürenin kim olduğu a· 
raıtırılmıı, önce Pavl isminde bir 
Alman ıoför yakalanmııtı. Fakat 
çok geçmeden bu adamın o sırada 
kamyonu sürmediği, direksiyon 
yerinde ıoför Bilalin oturduğu an 
taıılmıı ve Pavl serbest bırakıla • 
rak Bilil ele geçirilmitti. 

latanbul üçüncü ceza mahkeme
sinde dün bu davaya bakdmıf, 

mahkemede ezilerek ölen çocu • 
ğun babaıı davacı yerinde hazır· 
dı. 

Suçlu §oför Bilal da ıelmitti. 

Mal ıahtbi ııfatiyle davaya aoku • 
lan kamyonun ıahibi, avukat Meh. 
med Aliyi vekil olarak gönder • 
mitti. 

Şahitler dinlenildi.. Bunlardan 
liri, latanbul müddeiumumiai Ke· 
r..an Korerin toförü Burhandı .. 
Burhan kaza olunca derhal vak'a 
yerine giderek tahkikata el koyan 
müddeiumuminin yanında bulun· 
muı ve keşif yapan mühendis Mu· 
zaff erin isteğiyle kamyonu ileri, 
geri harekete getirmif. Kendi•İ, 
bu husuıta izahat verdi: 

- Otomobili, ayak freniyle, 
vak•a yerinden Firuzağa camiine 
kadar ıötürdüm ve tekrar ıeriye 
getirdim. Bu tecriibcnin kaç adım· 
hk bir mesafe icerisinde yapıldı • 
ğmı kestiremem .. Ancak, tahmini 
olarak kırk, clli adım diyebilirim. 
Tecrübe neticesin.de, ayak freni • 
nin tutmadığını anladım.. Bana 
mühendiı el freniyle tecrübe yap
mam için bir !ey söylemediğin • 
den, bu cihetten tecrübeye giriıme 
dim .. Bildiğim, bunlardır. 

Şahid boyacı Bedros çağrı1dı •. 
Bu ıahid, kazanın nasıl olduğunu 
aörmÜf. Şöyle anlattı: 

- liçi kireç dolu olan kamyon 
Çemberlita§tan Ayuofyaya doğru 
hızla geliyordu. Yolun aağ tarafı· 
nı takib eden kamyonun toförü, 
korna çalmıyordu .. Çalsaydı, el • 
bette ittirdim .. Hızla geldi ve bir 
anda çocuiu altına aldı. Sai ta. 
raftaki arka tekerlek, çocuğun ba· 

yaptıktan .onra Fransa ortadan çeki • 
lecek ve onunla I tal ya arasındaki ilk 
itiıafnamenin hükmü yerine selmiı o

lacaktır. 
1 tilafnameler hakkında şimdiye ka

dar verilen malumat yan!ıı değilse Al
manyadan Avusturyamn istiklalini te· 
min etmosi değil, fakat zorla Avuıtur· 
yanın iç iılerine kanımaması iıtene -
cektir. 

O halde Sinyor Mutolinile Her Hit
ler Venedikte ıörüıtükleri zaman Her 
Hitler buna söz vennemiı miydi? Sin
yor Musolini, Dolfüsün katli ııraıınd3 
bu sözün bozulduğunu görerek Avus· 
turyaya B"ker rönderntek tehdidini İ• 
leri ıünnedi miydi? Yugoslavya da ay· 
nı ıekilde yürüyeceğini o zaman ıöy • 
lc::ıemiı miydi? Her Hitler, mi.ifrit 
nazilerin Bavyere.dan propaganda yap· 

'ma:arına mlni olmRdı mı? 
O halde Almanya, A vusturyamn İç 

itlerine zorla müdaha!e etmemek için 
bir pdct imza ebneıi, Avusturyanm 
kendi dileğile Almanyaya katı§m&stna 
mlni değildir. A\'11ıturya, böyle bir 
arzu ıöaterirae ona karıı ıelmek, A -
vuıturyanın iç iılerine zorla kan§mak 
olur. Almanya b~nıı karşı Avusturya· 
nın hfirriyetini temin için bir grupun 
teıkilini istiyebilir .,, 

§I üzerinden geçti. . Kamyonu bi • 
raz ileride durduran toför, yanın• 
d~ hotka bir adamla birlikte, 
yere indi ve ikisi birden yan ao • 
kağa saparak, kaçhlar. O ıırada 
caddede tramvay yoktu. Ne yu • 

karıdan aıağıya, ne de a.taiıdan 
yukarıya gelen tramvay vardı •• 
Çocuk traınvay arkaaından birden 
bire yolun üzerine çıkmıt falan 
değildir. 

Şahid polis Burhan, toförlük • 
ten ar~ladığmı, kendiıinin kamyo-
--11-ltiiWMIWWW wm 

Çıkışmış, fakat ... 
Polise değil, kavga 

eden karısına f 
Y eniköyde kahveci Haralam • 

bonun Sarıyer polislerinden izzete 
vazife gördüğü ıırada hakaret et. 
tiği ididasiyle muhakeme.ine, İs
tanbul üçüncü ceza mahkemesin • 
de dün ba§landı .. 

iddiaya göre, kahvecinin karı -
siyle hafka biriai arumda kavp 
çıkmıt, , !İkiyet üzerine ıelen ~ 
liı, Haralambonun kanımı ifade • 
11ini almak için karakola ıötür • 
mek istemif. Buna kızan koca, po. 
liH kartı yalatık almıyacak tan
da sözle çıkıpnıf .. 

Davacı ve dava obuıan, malıke
meye gelmişlerdi. Davacı, za'bıt· 
ta. yaz d t gibi dan-es old tun• 
Göyledi. Haralambo, töyle dedi: 

- Geldim, baktım bir kalaba· 
lik var. Ne olduğuna sordum, po-

1iı kavgayı anlatarak, kanmı ka· 
rakola götüreceğini bildirdi . . Ben 
de, "Onu ben getirsem, olmaz mı? 
dedim ve kavga etti.fi için, kan • 
ma çıkııtım. Polis, yanlq anlamlf, 
botuna ahnmıı. ~n polise defil, 
karıma çıkıştım o sırada... Polise 
hakaret, aklımdan geçmez .. O, va· 
zifesini yapıyordu .• 

Mahkeme, önce za.ptı imzala • 
yanların tahid olarak çainlmuı· 
nı, Haralambonun müdfaa tahit
leri hakkında da ıonıradan karar 
,·erilmesini muvafık ıördü. Muha 
kemeyi ba,ka aüne bıraktı •. 

Bir kadını öldürmek 
istiyenin cezası! 

Bir müddet evvel Panıaltıda ya 
kmdan tanıttığı Fatma iaminde 
bir kadını kııkançhkla yarala .. 
maktan suçlu seyyar esnaftan Sa
deddinin muhakemesi, lıtanbul a• 
ğır ceza mahkemesinde dün 1& • 

bah bitmitlir. 
Mahkeme, suçlunun Fatmayı 

öldürmek kastiyle yaraladıimı ıa• 
bit t::örmüş, on sene ağır hapıe ko
nulmaıma karar vermiıtir. 

Gardiyanın cinayeti 
Divanyolunda Firu.zaia ca • 

mii içindeki evinde birlikt. yaf&
dığı bir kadmı tabanca. ile ata&r• 
lıyarak öldürmekt.an ıuçlu ıabık 
hapishane gardiyanı Hasibin mu
hakeır.esine, İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde dün tabah de-Yam 
olunmlJ!tur. 

Muhakeme, ta§rada bulunan 
bazı !ahitlerin istinabe yoliyle 
ifadelerinin alınması için kalmıt
tı. Bu istinabelere cevab be'lmedi
ğinden, muhakeme batka güne bı· 
rakılmıftrr. 

nun sailamhk derecesini denedi • 
iini ayak frenin revıek olduiu • 
nu, kamyonun hir aenedenberi 
kull::ınıldığını tahmin etiğini söy -
leJi. 

Akmdar komiseri Nurinin zap
ta evvelce a-eçen ifadeıi ile bu Selimi izzet H• 

'
ahidin ıözleri arasında bir nok • 

tanm hiril>irine uymadığı ıörül • Ölüm 
dü. Almanyanın muhtelif f 

Polisten bazı cihetler daha ıo • !erinden fahri doktor ün'f 
ruldu, o zaman ifadeler biribirine mıt olan Dr. Be.y Rudolf 
uydu. manyada ölmü§t:ür. Allll 
Şahid İtçİ Serop, kazanın vukua tanmmıı sanayi adamla 
ıeldiii perıembe rfuıü (Şark) ri olan Dr. Mann kısa bir 
pansiyonunda çalıııyornıuf. Saat ~nce yetmit yatını kutlul 
yarımla on üç arumda yemekten Son zamanlarda bir iıiıll 
dönerken, bet metre yakından ço- da birleşen Alman kimya f 
cujun kamyonun arka tekerleği lannm iıpençiyart tubeıirı· 
altında nud ezildiğini gören bu ğini yapıyordu. 
,ahid de, kamyonun ıür'ati fazla , ... ,,_ ______ , __ _.. .... 

olduğunu söyledi .. 
Şahid Hidayetin nerede olduğu 

belli olmadığından, onun dinle • 
nilmeıinden vaz geçildi. Çocuğun 
babası, verdiii istidada çocuğu -
ının parçalanan bqmı ve di· 
.ı• umvlarmı yerden kaldı • 
ran kondoktör Hakkmnı da çai· 
rdmumı Te bir raponm ıetiril· 
masun iati1ordu. 

Kondoktör Hakkmm, vak'a ye
rine kazadan sonra geldiği netice
sine varan mahtceme heyeti, onun 
çainlmaaı isteğini müddeiumumi 
Nuredd1ntn mtncı.lço••ma -:7"~·· 

olarak redetti. 
Dosyada keşif ve morg raporu, 

mufa11al olarak bulunduğu nokta
amdan da, yeniden ba,ıka rapor 
getirtilm"i istetini reddederek, 

latanbul müddei umumili 
Çarçabuk yerleıtirildiği 

gitmesi yiiJuek bakanlıktan 
ve lıtanbulda olduğu anlatıla1' 
hemen İ§İne gitmesi gerektir. 

Bu gün 

Melek sinemasııı 

Martb 
Eggert 

tarafından varatılaı:t 

Gençli 
arzula 

davacı ile ıuçlu toför Bilalın ve Ayrıca : 
kamyon sahibinin avukabnm tah • Paramount dOnya bıb 
kikabnı ıeniıletilmesi yolunda ,aat 11 de tenıilltlı ıo• 
bir diyecekleri olup olmadığını 1••••••••••1111"] 
arqtırdı. "Yoktur,, cevapları alın· 
dı. Bu euretle muhakemenin tah • 
kikat safh!lıı bitti. 

Müddeiumumi, eıu hakkmda 
iddiuını ileri ıürmek üzere, da· 
,.. doıyuıru gözden geçirmek İı· 
tciin1ie bulundu. Reiı Hikmet, 
aza Hü.eyin ve Tahir, bu illeği 
kabul ederek, muhakemeyi Şuba· 
tın tıçtlncü günü •&at on dörde bı
raktılar . . 

Mezbaha resmi 

1111ttııım.ıı 1 1 i aııııııııı~lff11111ııtilflt1tııuıııııntıffl 

Geçmiş Kurunıar 

18 akıncı nanurt 
lNöNO MEYDAN MU 

REBESI 
Eıkiıehir civarmda, Inön~ 

yan eden meydaa muharebe" 
dild.iiindca dc..iıa ıiddetli bir 
kua gclmiıtir. 

Oç günlük Anadolu -.J 
dümdar muhaberab ya'P".~ 
nönü arasında tiddetli bir -_,; 
göıtermitlerdir. Bu mukaY ~ 
ne baılıyan meydan muhare. 11 
ıünnü§, Yunan kuvvetleri rı'' 

Belediye kasabların şika- bur kalmııtır. 

t • · h ki b , d Bu muharebede Nazif~'! -1, 
ye Jnt a ı Uıma l rinde bir Türk kıta11 15 nıı•" 
Kuaplann Bay Ali Rıdvanın vele karşı koyarak, orduya 

reiıliii altında yapbklan toplantı· gün kazandırmı.ıtır. ~"' 
Ankara Mec:lısi namına I 

da ıubattan itibaren mez~ahada mal garp cephesi kun:ıand..., .. 
kilo batına almacak olan mezbaha ye çektiği bir telı:rafta Jı;Öıt~ 
resminin fazlalıiından tik&3"et et· muharebesinde kıymetli ve 

manduı altmda ihru edil.ıt 
tiklerini yaıntı!tık. Belediye ka • den dolayı Mecliıin kalbi I' 

sapların bu tiki.yetini haklı bul • takdir eylemittir. 

mamaktadır. Kuapların koyun e- ıııtı.....,...mm-.--.ı•-~ 
tinin kilo.undan altı, aıiır ve keçi KUR UN BAL.~ı, 
den dört, mandadan üç kurut re· ıl 

ıim alınması yolundaki istekleri K U P O N · 1, 
b 

r • kapoau lce• P ..... 
reddedilmittir. Mez. abada etten 9 18. 1. es 
kilo batma resim alınmumın et ,.__..., _____ ..,.~ 

fiyatları üzerinde bir tesir yapma.. _..,JI 

1 

Okuyucu/arıw 
yacajı muhakkak görülmektedir. 
Kasaplar tuba.ttan itibaren et fi • hizmet 6J 
yatlannı yUlaeltmeye kalkarlana K U P O N : 

ı.'' haklarmda kanuni takibat yapıla· Pn a.upoDu kulp ~ 

caktır. l-=------------
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Balkanlar ve Balkanlı . Milletler 
liatıraıar 4 Ahmed Tevfik-" 

Altı kişi asıldı 
ra Yedinciye gelince Amiral: "Hükii
etirn namına affediyorum!,~ dedi 

tifenk aeal . . .• d b'' .. k k erını ışı en utun ev 
1 o 

dı! lllf u babarun yanına top -
1( ar, annem de gelmi§ti. 

tttdrnlar telaşlarından şaşır • 
~i:r· N~ olduğunu, ne olacağı
' ke hılmiyordu. Silah sesleri 
t t l&t kesilmiyordu. 
ltfrrnd k'I . h . d" a ı erın epsı mumya-

ı~~~ü~le~di. Bir aralık tüfek 
d~ b· eaıldı, fakat hükUmet sem 
~ır çığlık koptu, horra horra 
S 1 geliyordu. ' 
()kaı .. 

:\'t l\fa koşa koşa dolaşan bi-
di!ır ç~ktığı kadar: "Müjde, kız 

'• dıye bağırıyor, durmayıp 
dt°"du. Kimdi anlaşılamdı.,, 
·. ~ta. dtlha birçokları sökün 
la erkes evlerine, ailelerinin 
tına gidiyordu, yolda konu -

kıı" \'ardı, biribirlerine teselli 
: l'\'et verici sözler söylüyor • 

~~~ ~i frenk te öldürülmesey· 
el tyı olacaktı. Fakat kız ge
h,~e~, müftü efendi işe karıJ

" çıl yavrusu gibi dağıldı. 
, f:•rı elrafım bölük ağaları sar
~~tıklerin ölüleri ortada kal · 

11
1ltıseye dokundurmuyorlar; 

\~1 ()nları görecek göz kimde 
. ~. Ö lierkes korkusundan titri -
tdit~nayak olanlar birer deliğe 
l~r/··· Gi>rdün ya kız gellnce 
• ı.. qll kimse meydanda kalma 
4\t~ d 

)di h aha yarım saat evvel gel-
-~I~ lt cinayet te olmayacak idi. 
, I tere kan düşmesi, yabancı 

"ııı ederin hiç için öldürülmesi on 
~ " e,.letlerini kıtkırtacak, kim 

"el l her olacak? Ne olsa da ka-
ı,~ alkta değildir. Bir frenk 
tt ı · () an Rum da elbette ken-

i ~,dedir. Onları davet eden 
~d • ., o . 

kt.. "l\lrk büsbütün kararını§, so
ı k' ~~ll 1tnıeler kalmamııtı, yat 
lqlı~\t 1b~kundu, fakat hadisenin 
f~ t tıim mahalledeki Selim 
~ h <\tniine gelen olmadı. Yal -

erk· 
ttrl\f oşe batında bir fener ışı· 

1llda birkaç kiti görülüyor 

~i~· 
'ttt k" d d h 11 h 'h ı· O§e e e ma a e mu -

i~ a. ~den dört beş kişi türedi. 
dıı, a.eııdan ağıza bir takım la-
~ı!r k~olatnııt, kulaklara fısıl -
. h~ll 

1
1 liıristiyanlar müslüman 

'! e er· · Jiuk" •ne hücum edecekler -
d~l' Utnet bir tedbir alıncaya 
L !eh· ıt ~· ırde bir fenalık olına • 
ıı~~~ her köşe başında üç beş 

et bekliyecektir. Kimse 
etnı . h 

~İl'e esın, erkes rahat uyu· 
~, tnuhtar haber verdi. 

'll'·t !u bab k llo~ b am öşe başına çık 
ftlt. C ekleyenler ile biraz ko
~'ttı ece Yarısına bir iki saat 
'~d· ' İçeri girdi Bize de: 
~ ı e\>i • • . , 

at,._ h nıze gıdın, uyuyun, sa 
.v\~> &.yır ola!,, dedi. 
'l'ı a.l\tn ilçu" .. .. .. .d. h 
~ \rttk d·· ncu gunu ı ı, a a 
L~~te} . ukkanları açması, yal 
o'l er1 k 1

1l ed·ı so ağa çıkmamaları 
°'k l di, 
~ !\~ 
~l>, f t~ Y~tsı ;akti idi, sokakta: 

~ .. 'ttla. ~:" dıye çok düzgün a
İa~~l' C) '-i: ır asker kafilesi geçti. 
ı, '•· " ... n tn 
t~ 1 ~are· .. emlekete asker gel-

~ı\!t' ı orfiye" ·1 ~ d"l . 
ı. \ k ı an e ı mış. 

' er kollan gezerek, a 

hali sokaklarda dolaşmayacak, 

yatsı ezanından sonra her şey ya
sak! 

Selanik körfezinin içine o vakte 
kadar hiç görmediğimiz büyüklük 

te her devletin zırhlıları geldi. Kör 
fez, harp gemilerile doldu. Bunla-

rın arasında zannedersem üçüncü 
Sultan Selim zamanında bizim ter 
sanemizde yapılmış Selimiye deni-

len, çok yakışıklı, süslü, güzel, bü 
yük ahşap bri fikateyn ile kü 
çük yapılı köhne 1cİaliye zırhlısı 

da Osmanlı sancağım taşıyordu. 
Selimiye firkateyni asker geHrmiş 
ti, lclaliye de karakol gemisi· idi. 

İclaliye zırhlısında kurulan 
muhte1lit divanı harp sekiz kişiyi 

ölüme, birçok kimseleri küreğe, 
sürgüne mahkum etti. Ölüme mah 
kUm olanlardan altısı asıldı, ikisi 
bağışlanarak cezaları küreğe çev· 
~ildi. 

Sonradn öğrendim, lclaliye zırh 
lısında her devletin birer muraha 

hası bulundurularak teşekkül e • 
den tahkikat heyeti suçluları ya a 
kalattırıp gemiye getirtmiş, orada 
uzun uzadıya sorguya çektikten 
sonra yukarıki cezalara çarptır -
mış. Bu tahkikatın devanı ettiği 

günlerde suçluları bulmak içni ev 
leri basmak münasebetile halk 
çok korkular geçirdi. 

Ölüm~ mahkum olanlar rıhtım
da gümrük idaresi civarındaki 

meydanlarda İpe çekildiler. Bun -
lardan her biri asıldıkça gemiler
den bir top atılırdı, Altısı asılıp ta 
yedincisine sıra geldiği 2aman 
Fransız Amriali "bu mahkumu hü 
kUmetim namına affettim! demiş, 

Alman Amira'li de sekizincisini af 
fetmiş ... Bunlar parangalı denilen 

bir aşçı ile Arap Ago dedikleri ka 
badayı iki kişi idi. 

Vali azledilmiş, Alaybeyi Salim 
Ağa sürgüne gitmiş, vak'a günü, 

vilayetin istediği yardımda bulun
madıklarından dolayı lclaliye kua 
mandam paşa ile Tophane ku -

mandam miralay beyin rütbeleri 
ıılınmıştır. 

Karadağ kavgası başlamış idi. 
Kardağ denilen memleket Alp 
dağları sıralarından Şar Balkanla 
rına kadar uzanan irili ufaklı ha 
yırlrın Adriyatik denizine bakan 
yerleridir. 

Ahalisi lslavdır, bir tarafta Her 
sek, öte tarafta Şimali Arnavut -
luk, yanında da Bosna eyaletleri 
vardır. ·su kıt'anııı merkezi olan 

Çetine kasabao&ı Karadağlıların pa 
yitahtı idi. 

Bosna Hersek ahalisi de hüku
mete karşı durmuşlardı, bayağı 
harbediyorlardı. Karadğ semtin -
den arasıra muzafferiyet haberle
ri gelirdi. Bir gün Sırplar da ayak 
lanmış, hükumete karşı koymuş!,, 
dediler. Yeniden asker toplanma
ğa başlanıldı. Anadolu tarafından 
da asker gelmekte, Sırp hududu -
na gönderilmekte idi. . 

( Arkası var >. 

Galatasaray -
Beşiktaş maçı 
mühimdir 
Bugün liık maçlarına devam e

dilecek. Üç sahada yapılacak maç 
)ardan en mühimmi hiç şüphesiz 
Beşiktaş sahasında yapdacak Ga
latasaray - Be§İktaı karıılatması

dır. 

Bilindiği gibi Beti-ktaşın F ene
re yenilmesi batın bir puvan fark
la F enerbahçe tarafından tutu~ma
sını mucip olmu§tur. Fakat Fener 
bahçe bu üstünlükte yalnız kalma
mış, Galatasaray da bir puvan 
farkla Beşiktaşın üstüne geçerek 
Fenerbahçe ile batbaşa kalmıttlr. 
Fakat şampiyonluk yolunda Fener 
bahçenin atlattrğı engeller daha 
çok ve esaslıdır. Çünkü Fenerbah
çe bu yolda mühim bir engel ola
rak ancak Galatasarayla karşılaşa 
caktır. Halbuki Galatasarayın iki 
tehlikeli maçı vardır: Birisi Betik 
taşla, diğeri F enerbahçe ile. 

işte Galatasaray bu tehlikeli 
maçlardan birisini bugün oynaya• 
cak ve eğer bu engelden de atlaya 
bilirse ancak o zaman şampiyon • 
luk yolunda Fener bahçe ile denk 
bir vaziyet temin etmiş olacaktır. 
Acaba bugünkü maçta Galatasaa 
ray mı yahut Beşikatş mı gülecek? 
Fener bahçe - Betiktaş maçında ol 
duğu gibi bunu da katiyetle kes -
tirmeye imkan yoktur. Çünkü bu 
yıl bilhassa bu üç takımımız kuv
vet ve gösteriş itibari1le azçok biri 
birlerine yakınlık göaternıektedir..: 
ler. 

Mantığa J>akılacak olurıa hu a 

günkü maçı Beşiktaıın kzanmaıı 

daha çok muhtemeldri. Beşiktaı 
bu maçı da kaybedene tampiyon
luğa heınen hemen büsbütün ve .. 
da etmiş olacaktır. Bundan batka 
Beşiktaş takımının Galatuarayın 
bugünkü kadrosuna karşı hafif · 
bir üstünlüğü de vardır. Bununla 
beraber Galatasaray da kendisini 
şampiyonluğa gö,ürecek maçın bu 
maç olacağını pek iyi bilmektedir. 
Sarı - kırmızılıların bilhassa ehem 
miyet verdikleri maçlarda çok de· 
fa umulmaz ve beklenilmez neti
celer aldığı da az değildir. Şu tak· 
dirde? ... Bugünkü maç için lüzum 
suz bir iddiaya girişmeyi faydalı 

bulmuyoruz. Beklediğimiz şey şu
dur: 

Daha iyi oynayan takımın ka ~ 
zanması .... 

Yumurta ihracatımız arttı 
Son yedi gün içinde Istan1bul

dan dışarıya gönderdiğimiz yu -

murta mikdarı sekiz yüz küçük 
sandıktır. Bu mikdar geçen hafta 

üç yüz sandık kadardı. Yumurta 

ihractının artması ispanya hükU
metinin Türk mallarına kar§ı aldı 

ğı iyi durumun neticesidir. 

Gözden geçirilen hesablar 
Ökonomi bakanlığına bağlı ti

caret kurumlarının senelki hesap-' 
larım gözden geçirmek üzere şeh-

rimiıe gelmiş olan Ökonomi ba
kanlığı Deniz müsteşarı Bay Sa -
dullah dün Havuz idaresine gid~ 
rek hesaplarım gözden geçirmeğe 
başlamıştır. Havuzlar idaresinden 
sonra Akay idaresinin ve daha son 
ra lstanbul Deniz Ticaret müdür
lüeünün hesaplarını tetkik edecek 

tir. 
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Mebmedla Barısı 
Yazan : Selami izzet Kayacan 
........ ·--··························-············ .. ················ .. 

Ekrem tekrar piposunu doldur
du: 

- Evet, pırıldıyor .. 
- Şu rüzgara bak ... Deniz ko -

kuyor değil mi?. 
Ekerm burnunu çekti: 
- Bir koku var, yosun kokusu 

gibi.. Amma manzaranın güzelliği 
nedir ki... Fakat körler için .. 
Memed uaulca mırıldandı: 

-:- Ekrem ... 
- Bu sene sergide de boyuna 

manzara resimleri var .• 
- Sergi güzel mi?. 
- Şöyle böyle ... 
Ekrem pipoaunun dumanlarını 

savuruyordu. 

- Yüksek san'at öleli çok ol -
du .. Bir alay boya var .. işte bu ka
dar .. Bir de yeni moda reıim var .• 
Gözler ağza, ağız ele, vücud ma
saya benziyor .. Hani elime fırçayı 
alıp sovalenin önüne oturacağım 

geliyor .. Bugünkü resaamlar mele· 
'lik etmezler. 

- Çok acı söylüyoraun Ekrem .. 
Ben, gözlerim kapandılçtan aonra, 
kadere riza göstermenin değerini 
çok iyi anladım .. 

Ekrem, acıyormuş gibi köre 
baktı: 

-Ali., dedi, çok ala.. Fakat 
dünyada pek de kadere riza gös -
termemelidir .• 

Bunu öyle bir sesle söyledi, ki 
Memed baıını doğrulttu: 

- Ne demek istiyorsun? 

- Demek istediğim .• 

Sualu .•.. , • .. 
-;-- Hayır, bir şey demek i~teme 

dim ... Madem ki •en mes'udıun. 
Lüzum yok ... 

- Mes'ud mu? Evet, iruan kör 
olunca ne kadar saadet duyabi a 
lirse, ben de o kadar mes'udum .. 
Etrafımdakilerin hepıi iyi kalpli, 
mü,fik insanlar .. 

-Bu kadar mı?. 
- Evet ... Nermin, Salim, . Su -

zan, Daniş .. Bilhassa Suzan,. Be
nim sevgili Suzanım .. 

- Suzan mı? ... Evet... O eni 

- Bugün artık kabil değil 
Memed birdenbire kalktı .. He • 

yecan içindeydi.. Vücudu titriyor• 
du ....• 

-Ekrem ... 

- Artık ıu&tum .. 

- Hayır, artık susamazsın .• 
- Bana Suzan hakkında ne 

söyliyecektin?. Beni artrk sevmi -
yor mu?. Eğer yalan söylüyorsan 
kendini koru ..• 

Ekrem bileklerini• kurtarmak 
istedi: 

- Darılma canım, kızma .. Ge -
ne senin iyiliğin için söylüyorum .. 
Nen var?. 

Memed, Ekremin bileklerini bı
raktı .. 

Olduğu yere çöktü ..• 

-Kuzum beni biraz yalnız bı -
rak... Bırak, yalnız kalmak istiyo 
rum ... 

-Ala, beni kovuyorsun .. Bense 
tetekkür bekliyordum •.• Çok nan 
körsün Memed ..• 

- Ekrem .... 

- Benim giıbi eski bir 'dostu 
Salime feda ediyouun değil mi? 

Dünya böyledir zaten... Sadık bir 
dosta ihtiyacın olduğu zaman be -
ni çağrırsın. 

Ekrem, ıslık çalarak uzaklaştı .. 
Bahçeye çıktı, yüzüdü. Uzaktan ıs 
lığı duyuluyordu. 

Memed yalnız kalınca seslendi: 

- Salim .. Kim var orada .•• Biri 
buraya gelsin. 

Havada kollarını aallıyordu. 0-
r.u yapyalnız bırakmı§lardı ! 

Neden eonra bir ayak &esi duy -

du ...• 
- Kim ()?. Gene sen mi.sin Ek-

rem?. 
Mütfik bir ses duyuldu: 
- Benim, Daniş. 
Memed arkadaşının ellerine aa • 

rıldı: 

- Sen misin?. 
- Nen var? Ekrem dedin ... Ek-

rem burada mıydı?. 
- Evet, biraz evvel gitti .. Ah çok sev~r ... 

Kendinden Daniş, beni neye aldattın?. - Biçare Suzan .. 
çok büyük bir kocaya varması 

yetİ!mİyormuf gibi, bir de körün 
karısı oldu .. Ona da acıyorlar de
mittin .. Hakları var ... O benden 
bin kat acınmağa değer .. Onu her 
gün biraz daha fazla seviy~rum ... 
Ona minnettarım.. / 

- Haklısın!.. 

- Bunu ne tuhaf söyledin .. Ha-
la Suzanla dargın mısınız?. 

Sizi harış~ırmalıyım .. 
- Hayır, lüzum yok .. Bana se

nin dostluğun kafi.. Kadın dost -
}uğuna muhtaç değilim. 

-. Peki amma, Suzan ıana ne 
yaptı?. 

- Bana ne mi yaptı?.. Yaptığı 

yalnız bana olaydı .. 
Körün yüz ifadeai deği9ti: 
- Bu da ne demek?.. Anlat, 

söyle ... Ben böyle kapalı sözler -
den hoşlanmam .. Açık konuf ..• 

- Ben de açık konuşmak iste • 
rim .. Dostluğun ilk şartı her §eyi 
olduğu gibi söylemektir .. 

-Söyle .... 

- Vicdan azabı var .• 
-Vicdan azabım var .• 
- Evet .. Sana çok daha evvel 

söylemeliydim .. Daha çok evvel -
den: "Memed, gözünü dört aç,, 
demeliydim .• , 

Ve müstehzi bir sesle ilave etti: 

-Ben mi .. 
- Evet, madem ki Suzan beni 

artık sevmiyor, neden bunu ben -
den sakladın?. Eğer başka biri· 
ni, .... Salimi seviyorsa ... 

Bu isim, Danişe bütün tehlikeyi 
kavrattı .• 

- Çıldırdın mı Memed !.. Bunu 
bana söylememeliydin... Buraya 
Ekremin geldiği belli oldu .• 

- Bana ihsu etti. 
- Sana ne söylediğini bilmi -

yorum ... Yalnız yala.n söylediği -
ne eminim ... Evet ya.lan söyledi .•• 

( Arkası var ) 
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Yazan: Niyazi Ahmed Okan 

''B \eb· eykozun cenub tarafında ve 
\'e)~ ~eryadadır... Beyazıd Han 
ttii~~ınası bir bağı cenan misali 
\'~~can~ır. Bunda ö!le serviler 
Set ~r ki kehkeşan asa semaya 
~ Çtkmiştir. Muradı salis ku. 
G Unda Ozdemir Osman Paşa 
t eııee, Şirvan, Şimahi, Tibriz ta-
g~l"Inı garet ettikte oralarda 
kal'düğü bir kasır ibretnümanm 
ce l>ısı ve penceresi camlarını, pen-
1'\t te kapaklarını bilcümle huzu -
da lladişahiye takdim etmiştir. O 
Suı ~ayi olmasınlar fikriyle bu 
~e İaniye bahçesi sahasında lehi 
et ~ada bir kasrı hümayun inşa 
ıa~IŞlerdir ki ila yevmina haza 
1ıq olup görenleri müstağrakı 
~~et etmektedir. Hele içinde 
da,.~. ve tesaviri hayvanat oka. 
§iııı ~el tersim edilmiştir ki 
det~ıye kadar sahili deryada şid
{{e}d· ~avadan bozulması lazım 
San ıgı halde bir şeyine bile nok • 
~gelmemiştir. Acayip, mahir 
ltışı dan elinden çıkmış na -
tad ardır. Bunun da bir bahçe üs • 
fe~t Yetmiş kadar da bahçh~an ne-

() 
1 ~~dır.,, 

'-tt ~ Yüz yıl ön<:e yazılmıt bu 
~ ar, kunn yıkılmamıt olduğu 

1) anıdır. 

~ 1.trıad İbrahim Pata, Pa§ali -
1ea-i ~· da Boğaziçinin bir çok yer· 
k~~•bi zevk ve safa yeri haline 

""'lllftu. 

ha .. 01~iincü Selimin yapbrdığı Şiı
"«ıe ı l"f k 
~~ d u_ e lerle bin adım mesafe-
'llıı Cila, taı gibi niıanlara kur · 
• l\ltı"" ... t'ı~, gı yer de bura11 oldugu 

)):et edilmektedir. (1') 
'\f, tkhalıçeıi camii üçüncü Mus· 
1'16l)l\ı-afından yaptırılmıı (1177. 
l'l~hk'~e Yeniden tamir edilmiştir. 
'• S· ... oy camiini Baıboıtancıağa-

·•an a ... 
. lrıc:ir)• gaıı yaptırnıı~tır. 

Amikos da bu krallardan biri o
larak gösteriliyor. Eski bir Yunan 
hürafeaine göre Amikoı, Nepton 
mabudunun oğlu idi. Kendi 
memleketine hangi ecnebi gelse 
onu ordusuna çağırır ve mutlaka 
kendisi galib çıkarak yabancıyı 
öldürürdü. 

Sonunda Boğazı geçen Argo -
notlar geldiği vakit bunlardan 
Polloks güreıte kralı yenmit ve 
öldürmüı .. Amikosu timdiki Bey· 
kozun bulunduğu yere gömmüı -
Ier, mezan üzerine de bir defne 
ağacı dikmitler Pelin adındaki 
tarihçi: "Bu defne ağacında öyle 
bir hassa vardı, ki gemiciler bun -
dan bir dal koparıp da gemiye a
lacak olsalar o gemide münazaa 
eksik olmayıp tayfası biri-birini 
öldürürcesine mücadele ederler -
di. Defne dalı denize atdmcaya 
kadar bu mücadele bitmezdi.. Bu 
defne yüzünden Beykoza "Deli 
defne,, demiıler.,, 

Tarihte yer almıı bu efsane • 
nin doğru tekli ıudur: Beykoz, 
vaktiyle Eebriker'ler devletinin 
paytahtı idi. En methur hüküm • 
darları Posidon'un gaddar oğlu 
Amikos idi. 

(Amikos) , demri çivili kayış· 
farla yapılmış eldivenlerle yapı an 
ıest oyununda Argonat1atdan 
Polloks'a mağlup oldu ve öldürül
dü .. 

1Sitt }' 1
• Sultaniye, Paşaba.hçesi 

\lı)a:~lınıt birer mısraı buraya 
~Jb·--...: 
~ debdebe ve gayreti (1) Boğaziçi musavver tarihi, 

~.!llt.ı. .. " . • 1 • • f 11 o ,, ~ &ı\ramye sayt a . 
r bana ol Ş:-· h ile (2) Mufassal cild, 2. Sayıfa, 
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Kardeşi Mustafa 
Fikriyi arıyor 

Londrada bulu· rr~''Z'Amlfms.14i.::J 

nan Kıbns muha • 

cirlerinden berber 

bay Mebmed Ni • 

yazi bize şu mek • 
tubu göndermi§ • 

tir: 
"Karde§İm Mus• 

taf a Fikri on se • 

nedenberı Tüıid · 
ı...;...._..<,r:u 

yede bulunuyor, Aranan JJlustafa 

932 senesinde iz • Fikri 
mirde gümrük muhafaza memurluğu 
yapıyordu. Bu tarihten sonra kendisi
nin f ransız hududuna nak1cclildiğini 
öğrendim, fakat kendisinden bir haber 
alamıyorum. Kendisini tanıyanlann Te 
adresini bilenlerin İnsaniyet namına 

bana hnber vermelerini dilerim.,, 
Bay Mehmed Niyazinin adresi §U • 

dur: 
Mehmed Niyazi 

59 Casevoichi Rood S. E 27 
London 

England 

ruz. 
Doğrudan doğruya "denizciliğe 

ait olan böyle bir nazariyeyi orta• 
ya atmak bizim gibi eski ukerlere 
düşmezse de, Garpten Şarka ge -
lecek olan bir don.anmayı Tunus 
ve Sjc!lya arasındaki boğazda me· 
r.etmt"nin daha kolay olacağını de 
ni.z işlerinden anlamayanlar pek 
güzel görebilirler. Zira Akdenizde 
ki mf;nfaatlerini korumak için mü 
daf aa işlerini yalnız on iki adaya 
hasreden bir donanma, İtalya sa
hilleriniı.a harap olmasını kolaylaş 
tırmış olacaktır. Akdenizin ıark 
havzasında bulunan ve on iki ada 
dan gelecek ltalyan deniz kuvvet 
ferinin tehdidi altında olan bir ya 
hancı donanma her §eyden evvel 
Yunan denizindeki ltalyan deniz 
tesisatını ve kuvetlerini tahrip et
meyi dü!ilnecektir. 

İtalyan deniz kuvvetlerinin, 
hem Akdeniz farkında, hem Yu. 
nan denizinde, ayni zamanda ha
rekete geçecek kadar kuvvetli ol
duğunu dütünemeyiz. 

l§te bu görüı noktaları ile, on 
Hc:i adanın işgalinin ne ltalyan as
keri ıiyaıeti için, ne de imzaladı· 
ğı müsalemet misakrna göre sul· 
hü kuvvetlendirmek siyaseti için 
bir menfaat temin etmez. 

Yirmi ıenedenberi on iki adayı 
elinde tutan İtalya, büyük İtalya, 
kendisini işgale sevkeden fikirle
ri yeniden tetkik ederek ve tarihi 
hatırlayrak, bir yabancı zulmüne 
uğra.mak için hiç bir şey yapma
mı§ olan zava11ı on iki adahlan 
serbest bırakmalıdır. Maamafih 
diğer büyük devletler gibi bir gün 
İtalya da bu lüzumu hissedecek -
tir.,, 

Dusmanis 
A 

Yurddaş bugün ilk ·va
zifen rey vermektir 
~ Baş tarafı I. ci sayı/ada ı din Fazıl Baylarla Hasene Hulusi, 

RADYODA Makbule, Perihan Bayanlar. 
Dün gece radyoda seçim müna Bakırköyde: Galib Bahtiyar, 

sebetile şehir bandosu bazı parça- ~nver Necati, Dündar, Kenan, 
lar çalmıı, Bay Galip Bahtiyar ve Dr. Hüsnü, Fahri, Vasfi Aziz, A • 
Bayan İffet Orus ile Bayan Güzin saf, Sabri Baylarla Seniha, Medi
ıöz aöylemittir. Bundan bqka Ka ha BayanlaT. 
ınnpaşa, Fatih Betiktq Şiıli fırka Beşiktaşta: Etem Akif, Abdül
ocaklarında dört bayan birer kon l:adir, Baha Kamil, Hayreddin Be 
ferans vermiştir. Bugünden itiba - kir, Tevfik, Sıtkı, Mithat Bc1.ylar. 
ren birçok hatipler sandıkların ba Sanyerde: Bürhan, Ya~r Bay-
~mda söz söyliyeceklerdir. Bu ha- lar. 
tiplerin adları ve söyliyecekleri Üskütlarda: Avukat Macit, Mu-
yerler ıunlardır: l-.arrem Naili, Servet Yesari Bay -
Beyoğlunda: Mazhar Tuna~ı, !ar. 

Fethi lsmail, İzzettin, Dr. Saim, Kadıköyünde: Niyazi Tevfik, 
lsmail Habip, Fuat Reıat, Sabit Kemal Cenap, Sabri Celal, Mahir, 
Baylarla Bayan Meliha Avni. Hüseyin Zühtü, Halit Baylar. 

Fatihte: Orhan Rıza, Dr. Be - Eminönünde: Nureddin, Meh-
sim Arif, Sata.haddin, Dr. Salim met Şükrü, Hakkı Suba, Melih 
Ahmet, Arif, Celaleddin Feyyaz. Haydar, Ihsan, Adil, Mehmet Nu
lbrah:m. H'~s,.vin Hüsnii. M ·1'!d- ri M1·h~'n ~t\ •lar. 

Temsil Akademisi 
.... Ba§ tarafı 1. ci sayı/ ada 
Külütr Bakanı Bay Abidin Öz

men, temsil akademisi üzerindeki 
görüımelere dair, dün bir muhar
ririmizi Bristol oteline kabul ede
rek ıunları söylemiıtir: 

"Akademi temsil şubesi için ilk 
toplantıyı yaptık. Temsil akademi
sinin Ankarada, derhal temsiller 
verebilecek ve ayni zamanda bu 
yolda talebe yetiştirecek surette 
kurulması esasını tesbit ettik. Bu
nun kadrosunu ve sair masrafları
m ihtiva edecek tafsilatı bir iki 
gün 4ç.inde gene arkadşlarla ka -
rarla§hracağız. Bu esas içinde yü. 

ıiimeğe çalışacağız.,, 
'ült : Bal:~ - Bay Al::"-lin /\_ 

men dün "Robert Kollej" i Ame
rikadan himaye eden mütevelli he 
yetin lstanbula gelen mümessili 
Mister Kofr'u da kabul ederek i· 
zahlarıru dinlemi§tir. 

Amerikalı Mister Kofr, Robert 
Kollejin aon zamanlarda vaziyeti
nin pek iyi olmamasından ve hal
buki "Robert Kollej" i yqatmak 
kapatmamak niyetinde oldukları, 
için, alınması mümkün bazı tetbir 
ler hakkında Kültür Bakanımızm 
mütalealarından istifadeyi arathr 
mıttır ••. 
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IHIU~AYE 
o TAKViM 

,, _______________ _ 
Kadınlar Adası ! ~ 

CU \IA 1 Cumartesi 
ıs :ı el KAnuo 19 2cı Kaour. 
13 .Şevval 14 Şe\'\ 31 

U2 7.21 

Beynimi kemiren kurd! 
Glln doğuşu 
Gün b .. tm 
Sabah namazı 

17,06 17,('9 
6 6 

Ogıe namazı 12.Y.4 ı·u5 
11'1ndl naır.az, 14.51 14. ~ 
Akşam namazı 17.06 17,0~ 

Yazan: lskender l=ahredaln 

Küçüktüm hatırlıyorum .. 
Annem anlatmıftı: 
"- Bir gün bakan uyurken ağ

zı açık kalmıf.. Met'um bir kurd 
beynine kadar yürü.mü§ .• lıte ha -
ban, o günden sonra evini, karı -
smı ve evladının yüzünü görmez 
oldu ... Bir a§ifteye tutuldu.. Ve 
onun koynunda öldü! .. ,, 

* * * Büyüdüm ..• 
25 ya§ında, i~i, gösterijli bir 

erkek olmuıtum .. Bütün kadınlar, 
gene kızlar benden hoşlanıyor, pe
şimi bırakmıyordu .• 

Bir gece, uzun boylusunun, bir 
başka gece de kısa boylu, tombtil 
bit kadının kolları arasında ıız -
mıştım .. 

Bu tatlı gün1er yılları doldur -
dukça, damarlamnın tutuştuğunu, 
benliğimin, yava§ yavaı, bir bar -
dak su gibi eriyip gittiğini 

görüyordum .. 
Günün birinde, beynimde bir u· 

ğultu duydum .. 
Bu uğultu, acaba, babamı öldü

ren o (Meş'um kurd) un sesi miy. 
di? ... 

Uzun boylusu, kalbime giden 
yolu bulmuştu ••• 

öteki de afyonla damarlarımı 
uyu§turmağa, beni benden çalma· 
ğa çahf ıyordu .• 

Annemi hatırladım .. 
Annemin göz yaşlarını natırla

dım .. 
Acaba, ben de babanı gibi ağzı 

açık mı uyumu§tum?. 
Benim de beynime o (meı'um 

kurd) mu girmişti?. 
Ben de evini, kansını, çocuk -

larını unutacak kadar sersemliye • 
cek miydim?. 

Meş'um kurd ... 
Oh ... Ben ondan korkuyorum •. 
Bundan sonra uyurken ağzımı 

bağlayacağım!.. 
il- il- .y. 

Aradan kaç yıl geçti?. 
Bilmiyorum .. 
Bildiğim bir şey var: Yıllardan

bcri ağzı kapalı uyuyorum .• 
Fakat, bu uğultu neden dinme· 

di?. 
Beynimin içini tırmalayan giz

li bir el var.. Onu gönniyorum .. 
Seziyorum. 
Damarlarımda sönmiyen bir 

yangın ... Yüreğimde tutuımuı bir 
volkan var ... 

Bu yangının alevleri gözümü 
'kamaştırıyor ... 

Ben, bu cehennem ateşi içinde 
yanıp kül olacak bir adam mı -
yım.? 

.y. 

Mikadonun bir sözü kulağımda 
çinlıyor ..• 

Gene çocuktum. Mektebe gidi -
yordum ... Unutmadım .• 

imparator, sarayın önünde as -
kerin geçid resmini seyrediyor -
du: 

"- Aslanlarım! - dedi.- Yeni -
len insanın ya.§amağa hakkı yok -
tur. Yenilmemek için, her yerde, 
her zaman ve her şeyle mücadele 
edin;z .. Unutmayın ki, mükave -
met: Muvaffakıyetin yoludur!.,, 

Çok doğru bir söz: 
Mukavemet, muvaffakiyetin 

yoludur ...• 
Yirmi beş y~şıma gelinciye ka -

- Japon edebiyatından - Yatsı namazı 18.43 18.45 
imsak 5.37 S.!17 

dar (Meı'um kurd) la çarpıştım... Yılıo geçen gilnlerı ıo ı7 
Yılın kalan ı:ünlerl 347 34~ 

Ne beynimde oğu1tu vardı .. Ne de ııı--------------ı: 
içimde yangın ... 

Ya timdi?. 

Acaba yenildim mi?. 

Bunu nasıl öğrenmeli?. Sırtı -
mın yere gelip gelmediğini kime 
sormalı? ... 

Gözümün uciyle etrafıma ba -
kındım: 

Sağımda uzun boylusu .• Solum -
da tombulu... lşte iki kundakçı! 
Onlara mukavemet etmeliyim .• 

Bu yangınlar içinde kırk ya -
§mıa nasıl geldieimi anlayama -
dım ..•• 

İçimdeki volkandan savrulan 
lavlar, hala vücudumu yakmak -
ta... Kunda:kçılar hala sağımdan 
ve solumdan ayrılmadılar .. • 

Gözlerim, ağzını açmı§ gecele
rin korkunç karanlıkları içinde sö
nüp gidiyor .. ltıktan kaçıyorum .. 

En çok nefret ettiğim ıey: Gü -
neş. 

Gözümün önünde daima uçu -
şan iki gölge var: Mikado ve ba -
bam .... 

Babamın ölümünü görüyorum .. 
Ve mikadonun sesini iıidiyorum. 

"Mukavemet: Muvaffakıyetin 
yoludur!.,, 

* * * 
Bir gün, ormanda dolqITken, 

karşıma zeki yakıjıklı bir ihtiyar 
çıktı •.. Sordum: 

- Hastayım, baba! Yüreğim -
den ve beynimden yaralıyım. Aca 
ba bu hastalıktan kurtulabilecek 
miyim?. 

ihtiyar, dikkatle yüzüme baktı: 
-Gönlünü kimseye kaptır -

dın mı? • 

-Evet .... 
- Çok seviyor musun onu?. 
-Evet ..... 

_I! RADYO [ 
Bugün 

!STA?lı'BUL: 

12.30 PJAk n~yatı, ıs Çay saati, otel 
TokaUlyandan tranım:Wıyon, telaiz caz, 19.20 
Çocuk hlkAyeleri, 19,50 Haberler, 20 Hava. 
yan ldtar, Siret ve arkada§ları, 20,30 Keman 
solo, \1yolon1Bt Nejat, 21 Şiir, 21,15 Son h!L· 
bcrler, 21,30 Radyo orkestrası, 22 Radyo caz 
ve tango orkestraları. 

na Klız. V ABŞOVA, 1845 m. 

18,15 Keman konseri, Sözler ve saire, 
19 .. 15 PlAk (oda muaiklai), Sözler, 20 Şarkı· 
lar, 20.20 Aktüel bahisler, 20.30 PICLk, Söz· 
ler. 21,15 Senfonik konser, 23.30 Şlfrlcr, 

23,40 Rek!Am konseri, 24,05 Dana. 

828 Khz. BÜKREŞ, 864 m. 

ıs - 15 Gündüz plAk ne§rlyatı, 'lS Karı· 
§Ik radyo orkestrası, 19 Haberler, 19,15 Rad· 
yo orkestrası, 20 Konferans. 2020 PlAk. 20.45 
Konferans, 21 Piyano ne caz musikim, 21.30 
Şarkılar, 21,50 Sözler, 22.50 Radyo salon 
orkestrası. (Arada haberler.) 

SU Khz. BERLİN, 857 m. 

19.30 Şarkılar, 20 Mandolin musikisi, 
20.40 AktUallte haberler, 21,15 Ulusal neşri· 
yat, 22 Org musikisi, 22.15 Marks Rcs-erin 
eserlerinden, 23 Haberler, Koşu haberleri, 
23,30 Tariht n~riyat. 

545 Ktız. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,55 Hafif musiki, 19 Amele ne§rlyatı, 

19.55 Sözler, 20,30 Avrupadan nakil. 23.SO 
Haberler, 24,15 Heinemann cazı. 24.05 Son 
Hahebrler. 

~BORSA~ 
1 lızılarında yıldız i~aretı olanlar üzer 1 
!erinde 17 - l de muamele görenler· , 
dir.J Rakamlar kapanış fiıtlarını ~OH erir 

-
ttukut (Sa~) 

* l.ondra 618. - • VJyıtu 
* l\'evyork 126. -- * J\JaiJrlr ıs. -* Parls ltı6 ~o * Bcrlin 48, -
• Mlltno 215, - • Vuşova 24, -

• Brük~eı il!!,- * .Budapcşıe ~b. -

* Atloa '14,- * Bükreş 17, -
• Cenevre 816. ·- • Belgraı ~4. -

• ~orya Y4, - * Yotohıma 35, -
* Amsıcrdı ıı 85, - * Altın 9•3. -
• Prag 100, - * Mecidiye 42, -- ı 
• !oiıokho'm ~3. -· .. R~nknor 240. -

Çekler (kap. sa. 16) 

• Londra ıııs.;ıs • Stokhlm J.1418 
• Ncvyork 0.79 • Viyana 4.24 
• Par is 12.325 • l\ladrlı 5.80 ;7 
• Mll!oo 9.'1.885 • Bcrlln l,97S;l 

- Evli misin?: 

-Evet ..... 

.> I * Brüksel 3.3975 • Varşova 4,!l 10 

1 • Atlna. 84 0580 • Rudapcşte 4,0975 

- Çocuğun var mı?. 
- Evet ..• 

- Kannı seviyor musun?. 

- Evet .•.•• 

- O halde hemen şu nehrin ö-
bür tarafına atla.:. Sudan geçe -
nin sevgisi çabuk geçer. Karını ve 
çocuğunu kucakla!.. Muhitini 
değiştir .. Her şeyi unutacaksın ! : 

Şimdi, suların öbür kıyısında •. 
Ve karımın yanındayım .. Beynimi 
kemiren meş'um kurdu, kafamın 

içinde boğdum ... 

Var ol zeki ihtiyar! •• 

Var olsun Mikado!.. 

Oh .•• Ne kadar çok mea'udum 
şimdi ..... 

İstanbul Dördüncü İcra l\lemur 
Juğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz, pa 
raya çevrilmesine karar verilen 
yüz yetmiş adet yüzde yedi faizle 
hazine tahvili 21-1-935 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat onda 
İstanbul borsasında açık arttırma 

* Cenevre 2.4525 • B:lkreş . 9, 1037 
• Sofya 67,843 • Be graı J4.S19J 
• Amsıcrdanı ı .ti4J • )'okohama 'ı?.8855 I 
• Prag 19,0 ıs • :\lostovı 1089.-

ESHAM 
iş Banl'ısı ıo.- 1 ram\'ay :tı. ·o 

Aoıdolu 25.90 • Çlrnenco u 

~:~ı Reji 2 ~o Ün)·on Del 
Slr. Hayrlyc ı:;.r-o Şart Del. 

•Merkez Bıınhsı 63.~0 Balya --.~ 
U. Slgona -,oo Şark m. ccu -.-
Romontt 11,95 Telc!on -.-
latlkrazlar tahviller 

• 1933Tilrl: Bor.! 30.4~ Elektrik 

• , • il 28,90 Tramvay 
• • .. _ lil 29.45 ıtıhıım 

lstlkrwDahlll 1 94,!5 • Anadolu ı 
Ergaul istikrazı 97.- • Anadolu il 
ı 9i8 A Mü. -,oo Anadolu 111 

Rddat. -.oo • i\lümcssll A 

iLAN 

-.-
31,iS 
17,50 

47,55 
47,55 
46,
li?.~ 

Çemberlita§, Dizdariyede, Şatır 
sokak, köşebaşı, elektrik ve ter -
kos suyu olan muıamba dC>§eli 7 
odalı 13 No. lu bir ev acele satılık 
hr. 

:(. :(. :(. 

Tophanede Topçular caddesin
de Nusratiye camii ittisalindeki 
Kemer kahvenin sülüs hissesi ace
le satılıktır. 

suretle stılacğından taliplerin mez Görmek için derunundaki müs
kUr ?ünde mahallinde hazır bulu- 1 tecirlere, pazarlığı için Kasımpa
naca:k m~muruna 934-2289 No. 1u şada Deniz kütüphanesi müdürü 
Dosya No. sile müracataları ilan Bay H. Tahsine müracaat edilme-
-0lunur. (4845) sı. 

1 

Yaran: (i~rhard Hauptmann 

75 
""' Dilimize çeviren: A. ~ d 

·-:. ~ .. . "ı. • :;. . . ,, ' . 
Cebrü şiddetin bu -

lunduğu yerde Cebrü şiddet olma
masına imkan var mıdır? Tali de 
bir cebrü tiddet değil mi? Kadın- -
lar dağının tepesinden çıkan alev. 
lerin, üzerinde bulunduğumuz bu 
adayı Okyanusun ortasında mey
dana getinnif olduğunu bize öğre
ten ıen değil miydin? O volkan, 
konuf up danııtıktan sonra mı bu 
adamızı, denizin ortasında yarat· 
tı? Kadınlar sema kızlarının me
rasiminde bile hazır bulunmamıza 
müıaade etmiyeceklerini söyledi -
ler. Acaba biz de orada olsaydık 
Mukalindayı kirletmiş mi olur • 
duk? Şimdi onlara bizim kimler 
olduğumuzu anlatcağız. Biz ne in
sanlardan, ne de mabetlerden kor
kuyoruz. Eski ve çirkefli zaman ar 
tık gelip geçmiştir. Yeni, bizim O· 

lan yeni devir başlamıştır. 
biz büngü ne zelil, unutulmuş, kü
çücük bir insanlık kümesiyiz ! Sö
zümüzü bile işiten yok. Biz, ka -
rıncalar gibi, etrafımızdaki büyük 
ıssız tabiat tarafından yutuluyo -
ruz. Biz cevherlerimizi kurtar -
mak ve bütün dağlara, ovalara 
yayrlmak İstiyoruz. Sana söylü -
yormu, Tavus baba, nesillerin 
merdivenlerine çıkarak semanın 

en yüksek tabakasına kadar yük -
selmek istiyen benim. Milletleri -
min sesinden hasıl olan gümbürtü
ler, Okyanosun karaya vuran dal
galarından çıkan sadaları bastıra

caktır, onların bacalarından çıkan 

dumanlar kadınlar dağının tepe -
sinden fışkıran alevleri gölgede 
l?ırakacaktır. Ben ise kadınlar da
ğının fevkinde, kadınlar adası ÜS· 

' tünde, bütün Okyanosun, bütün 
cihanın kıralı olacağım.,, 

Tavus sordu: 
"- Oğlum, bu dünya ne kadar 

zamandanberi mevcud, biliyor -
musun? .,, 

Bianor cevab verdi: 
"- Ker.dimi bilmeğe ba,laya -

lıdanberi ,, 
"- Daha fazla değil mi, yalnız 

o kadar mı?.,, 
"-. Hayır, biran bile fazla de -

ğil !.,, 
"-O hal<le dünyanın ne demek 

olduğunu bilmiyorsun, bu husus -
taki malumatın pek kıt!,, 
"- Ben yalnız bir dünya biliyo

rum, o da benim kendi dünyam -
dır.,, 

"- O halde, oğlum, sen dün -
yanın senden evvel bir karanlı -
ğa, ters isteklere ve fena işlere 

bürünmüş olduğunu kabul edi -
yorsun.,, • 

Bianor: 
"- Evet, öyle olduğunu kabul 

ediyorum,, cevabını verdi .• 
"-Fakat, oğlum, ıen daha pek 

küçüksün, çok gençsin.,, 
Bianor iıyan ederek bağırdı: 
"-Ben on yedi aenedenberi 

yatıyorum .. Bunun yalnız birinci 
senesi, bunun ne mana ifade etti -
ğini iyice düşün, bana hayatımı 

vermit oldu... Fakat bu ilk sene 
zarfında bile hassalarıma ne ka -
dar yenilikler nüfuz ederek yer -
lefti .. On yedi senenin hasıl ettiği 
tecrübeleri de buna kat ve bun
ların hep bir arada anlatılamıya -
cak kadar muazzam bir kül teıo. 
kil ettiğini ondan sonra inkar et!,, 
Ta~us cevab verdi: 
"- Her ne olursa olsun, oğlum, 

tecrübe sahasında ben her halde 
senden ç'ok ilerideyim.,, 

"- Senin tecrübelerinden bir 

fayda gelmez .. Bizzat görülıııİY~ 
ve yaşanılmıyan tecrübeler tea"' 
be değildir.,, 

Tavus: 
" o h ld . . .. 111 - a e dedı, kendınııı 

yapmak için mecburiyet duyıJYor 
sanız, onu yapabilirsiniz .• ,, 

Mabutlar mıntakasında Ç~ t 
yangından ve hu hadisenin ger 
kadınlar diyarında, gerekse~· 
kekler diyarında hasıl ettiği akit t . 

lerden sonra adada bir anarfİ ı,.r 
ladı. Doktor Egli ile kambur it~ ~ 
guste, bu İsyan ile onun neticeltfl' 
ni pek vahim telakki ettikleri b,1-
de, ruhan biribirlerine çok y.Y:' 
olan Rodberte ile reis Anni iıtib' 
zaya meyleden keyiflerini bef111~ 
tad hiç kaçırmiyorlardı. Reiı ~ 
diyordu ki: 

"-Allah bilir, asıl bundan ta#' ' 
ra çok yafamak isterdim .. Bund~ 
yirmi sene evvel ihtiyar AdeJll il 
büsbütün ortadan kalktığını ki' 
bulde hiç tereddüd etmezdilll' 
H ıh k . . d. . d' ~;rl" a u ı ıım ı ısteaey ım, .... 
türlü delice rüyalardan onun tJY' 

J .,. 
narak tekrar yaıamağa batlao•I 
na hükmederdim. Fakat ~ 
meseleden bahsetmemek daha i1" 
Çünkü iki korkuluk kar§ı k~ 
konuşmağa başlarlarsa, etraf~ 
öküzler belki ürkerler.,, 

Rodberte cevab verdi: 
- "Ben her ne zaman tarl.1"' 

da korkuluğa rastgeldimse, oııl'' 
rı daima tek olarak gördüın. İ#' 
aan buna benzer mükayeaeler 1" 
tığı zaman o mükayesenin i.-b' 
tinden emin olmadan yap'°' 
çok iyi olurdu.,, 

Dünyada hiç bir ihtilalci k~ 
ıi yoktur ki Bianor'un idaresi , 
da ihtilal eden gençler kadar " 
kip ettikleri gayeye bu kadar ~ 
layhkJa erişmiş olsunlar. Onlat'; 
dınlar diyarile erkekler diy• 
biribirinden ayıran boğazd~ ~ 

1 

çerlerken kendilerini orada ~
yen sema kızları tarafından h~ 
retli bir surette karşılandılar·, .. " 
radan itibaren teşekkül eden V". 

evvelce sema kızlarının düğiiıı ~ 
rasimine İştirak etmit olan al•~ 
dan pek çok farklı idi. Bu alaY il' 
fırtına rüzgarı gibi geldi. J{ı~ 
ve oğlanlar karmakarı§ık bir 
de idiler. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY A TROSU 
TEM Si L L ER 1 

Bugün saat 14,30 da 
Bu gece saat 20 de 

htJnbul erıtdi~__.. 
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Sandık 
rL Sayıa-v seçimı• E . .. .. Uskü" 
~r ka mmonu, • 
lSiııııerj~sıd~~inci müntehiplerinin 
de geri k un yazmıştık. Bugün 

d ?hı isinıı a~a? bütün müntehiple -
1'.acakı eruu ve sandıkların bulu-

arı Yerleri yazıyoruz: 

8 0SKüDAR KAZASI 
, ! EYLER.BEYi NAHlYSl 

" hdurr h r ~ecıis il a nıan Naci Eskişehir 
~a.lıiy, rest, Celal Kocar Avukat 
llıaıı Ab~kanr, Cemile Abdurrnh -

~ teı ~lahk Utrahman Nacinln eşi, Eş • 
, Seten ! erne başkatibi, Fitnat Sabri 

\tııkat, Vllkat Sabri eşi, Hasan Hilmi 
Gddeı llnyat Kenan Erer Istanbul 

teıull '!\ uhrnuınisı Kenanın eşi, Hay -
}la'\ a iye mlidürü, Ihsan Beyazit 

"loy Ocak Isınan Hakkı Çetin Çengel 
tnı C" başkanı, Kenan Erer Istan· 

Gbra. ~llth~riyet müddeiumumisi, 
ltıed Is ~rı Seven Sadri kızı, Meh • 
~l\t~a.i.~ Doktor, Yaniköy ocak 
lGııtr hf~Umtaz Çeçen Nahiye üyesi, 

ı :ecı~ .. uteahhit, Nazmi Eskişehir 
~kanı ~esi~ Necati Kandilli ocak 
~ ~k; edım Yüzak Beylerbeyi o· 
.ab11 \'oı nı, Rana inhisarlar bakanı, 

Sabti dnşean Doktor, nahiye üye
~ ~~leka·d Se;en Avukat, Sadri Seven 

~ili~ D rnı~lay, nahiye üyesi, Sa· 
~ ~nız ticareti muamelüt şe· 

d 

OstonAR KAZASI 
l\ısını NAHİYESi 

4'.tif 
11.~ l>i:!~~ki lstanbnl SayJa,-r, Ah -
~~teb l~van Çiftçilerden, Cemil 
l~ ~ıe:İidürii, Haydar Çiftçiler • 
A~t hı ll\ed AliBahçeler müdürü, 
~~aidahkemc başkatibi, Muhittin 
~~o kaYtnakam, Said Tadilat 
~6dGttı n~ azasından, ŞükrU Nahiye 
ı .'ilı >ı~· llSuf Kemal Sinop Saylavı, 
~.~tib~r Mu:ımm, Esat Şehir mec
~ı. Sevket Huzguncuk Ocak 

ICAI>ıKöY KAZASI 
~tı~tRl<EZ NAHiYESi 

~~tal. Kadıköy tütün inhlsan 
lo 'Ilı-, .\lif lıl'if Yünter '.Mütekaid me • 
~t ~stııı ltiza Topkan Tüccar, Dok -
IQ deıe te· "-tsek Kadıköy Sıtma mü • 
~~ a lSi, Ali Haydar öcel Umumi 

Sa.n ıast, Abdiilhak Ferid Erzin

~ n.\':ı, 'i' A~iz Sami Jlter Erzincan 
~~ett~hice llürhanettin Yenisey, 
~- ~llıtt •n Yenisey Vapurculuk şir
tef'1dltı .ınttdür M. Cemal Cebeci 
~ Ctıaı bınbaşı, Cemile Vicdan E • 
t)~l 0 Esad Arseven MuaJlim, 
lte·tltıı \t~ey İnhisar memuru Danış 
~lal, ~k •Ut iktisad ve tasarruf C. 
~ 11 ~tıb.tern Akalan Rüsomatta, E • 
~' Ce l\adastro Baş mühendisi, 
~ •. lloııctrıaı Sude Bolu Saylavı, Fer
~~e c:tt, Faruk Dereli Avukat, 

~ ~·~ J!.ltır:oz, Doktor Amiral Hak-
~ltı 4:eı Erzurum Saylavı, Hay· 
\..: Q~lter tuğla Diş doktoru, Hilmi 
~l .Avukat, Hamit Şatar Is. 
~t lllisesf eski ikinci müdürü, 
~'t nhldi Suat Akalın, Hilmi 
~t~~ llitı·•htım şirketinde, Hakkı 
~- "llk 

18 
Saylavr, Hüse)in Hami 

~ ~ CQı tıdu mevkuf ede memur 
~4 Say: 'l'iiccar, Halit Bayrak ne. 
~lt &atta avt, Hüseyin Şapar ?tlüte • 
~t llj'a r, Haınft Nuri Ortaç Tay • 

~tııa:g~ Jn_ildür muavini, ibra -
P~ Ctyh afaa Komiseri, Ismail 
~ ı.. 'tırrı a: Şirketler komiseri, 
~ılıko; çı Mühendis, Ihsan A • 
~\ lııu11 KaYtnakamı, lsmail 
~ ~ff et lf.ça1:§1h oğ. Balıkesir Say
bo~loli)'ede aliın Oruz, lbrahim Udi· 
~ () t, llok;:eınur, fskender Tenğiz 
~Gte tdillar .r liemal Cenap Berk -
~ ~lld 2'::~ Profesör, Kenan Sü 
~tt ~ l.atnl bıt, ~oktor Kadri Galib 
~l ~e.. . a Eının An M J k 
h "'~1,,.~ecı, l\t n, e e Şev • 
'l.tfi~"' llarn·eftune Faruk Dereli 
~ llıtı Oııatso ız Dnkanoğlu, Melih~ 
')' ltu~ rne:ı~ Mustara Bozkurt Es. 
'l' ~•iti eıtaıd k: azası, Muhittin Kok· 
~le '&rrıttrni Yın~am, Me!hi Güven 

'il rrıeclıı azası Mehmed 
ı.. '-d •I' c • . 
"iti\ ~ ~ erruyeti ~kanı 
~~\ t?ıt~ci ili' Yüce avukat, Muı~ 
~ideli llo,•cı Oi~alataaaray muallimi, 
~~rı tt\aı •U Van aayl1avı, Mu1-

''l~ \'~1 ttterrıur. Neyir Nivazi 
1"'it" "'ıı•ıu~"' Niyazi Tevfik Yük

.. ~ Nureddin Babacan 
ı, Dcalctor Nq•et Omcır 

yerleri ve 
Nazım izzet Pol'Oy Tokat aaylavı, 
Nizameddin Oktem mütekaid yüzbaıı, 
Resmiye Hakkı Şinasi Erel, Refik O· 
naksoy avukat, Ramiz Bakanoğlu a
vukat, Rqat Ener umumi meclis aza· 
ıı, RüJdü Ergüven tüccar, Dr. Rafet 
Cafer Sıdal, Omer Uygun tüccar, Su· 
ad Şevki Songur, Sım CelAI Aktulga 
avukat, Selami Cimcoz lstanbul aay
Javı, Sadık Akyavaı rüıumatta memur, 
Subur Sami Draz tüccar, Dr. Saim 
Ali Dilcmre, Şakir Akçay tüccar, Şev· 
ki Sungur mütekaid miralay, Vehbi 
Sandal muallim, Yümnü Eğilmez mü
tekaid kaymakam, Zeyneb Fatin Ye
ğiDt Zeki Rıza T opkan tüccar, Ziya 
Bi?gin tüccar. 

ERENKOY NAHiYESi 

Kemal tüccar, Melahat Mahir Oz, 
Mahir Oz Erenköy kız liıesi müdürü, 
Muammer Şen, Mustafa Şahin ıivil 
kaptaftt Mehmed Ali Yürükel umumi 
mediı ve daimi encümen Üyesi, Naci 
Eker Erenköy kız lisesinde muallim, 
Doktor Nureddin Ali proresSr, Refet 
Alico eski umumi mecliı azasından, 
Ragıb OzdemiT Zonguldak aaylavı, 
Safiye Hüseyin E~bi, Serra Aziz Sami 
lltu, Şemseddin Günaltay Srvaı HY• 

lavı, Doktor Tevfik Receb Oğuz Tıb 
fakülteıinde, Vecdi Tan avukat, Va· 
ııf Duru Malatya aaylavı, Ziya Koca.
inan lstanbul belediycai imar müdürü, 
Aınn Turgut Sümer Bank meclisi icla· 
re azası, Arif Muıtafa Aru avukat, 
Ali Haydarbartal, Behice Hamit Oı
kay, Doktor Bürhaneddin Binzet 11b
hiye müf ettiıi, General Galib Çelikel 
mütekaid liva, Fatma Ali Haydar Bar
ıal, Fikri Saydam telgrafta, Hasan 
Zühtü Tümer mütekrud kaymakam, 
Hamit Oskay belediye muavini, Ha!it 
Civelek oğla profesör, Hamit Günü 
avukat, lbrahim Cimcoz, Kemal tüc
car, Naciye Rüştü Sungay, Naci Ali 
Moralr umumi meclis azası, Rüştü 
Sungay mütekaid memur, Te,rfik Yaz
man inhisarda memur, Tahir Atalık 
muallim, Vicdan Ali N oral. 

FATiH KAZASI MERKEZ 
NAHiYESi 

Refik Saydı:.n sıhhiye bakanı, Hik· 
met Arda doktor, Cema!ettin Fadıl 
Erten avukat umumi mecliı azası, Fe
ridun Manyas umumi mecliı azası, 11-
mail Sıtla Bilgiç umumi meeliı aza11, 
Halük Nihat Seven Fatih kaymakamı, 
Halil Hilmi baro reisi, Rü,tü Cer· 
rahpafa hastanesi ba§hekimi, Said Si· 
ral kültür çevirgenliğinde, Halil De
mirbai Fatih belediye muhaaebeeiıi, 
A!i Kimil Akyüz Darülşafaka müdü· 
rü, Cel&l Feyyaz avukat, Hakim Rıza 
eski Kütahya mebusu, Ata maliye tah
ıi1 !ubeıi memuru, Hakkı mütekaid 
adliye memuru, Bekir Veda 1 şık Doğ· 
da poıta telgraf işletme müdürü, Sü· 
leyman Nami Çaldan Evkaf mcmunı, 
Latife Bekir lıık Doğdu Kndınlar 

Birliği ba§kanı, Leman Said Siral, 
Fabna Bürhan Eray muallim, Nigar 
Haluk Seven, Yeıane itten, Talnt za· 
bire boraaıı memurlanndan, Nuri Sü
leyman Canbakan doktor, Mustafa 
Nail Cönül eski düyünu umumiye mü· 
taviri, Emin pmrük muhaf ua mü
dürlüğü muhasibi, Salim Ahmed Ça· 
bıkan doktor, SıtTJ Enver eczacı, Os
man Nuri istiklal lisesi müdiir muavi
ni, Hüsnü Çalım belediye harita ıube
ıi katibi, Mahir Oyman polis müdür
lüğü mütekaid memur~nndnn, Reıat 
kimyager; Ziya Nuri eczaC'I, Nureddin 
gijmrük memurlanndan, Vedia Soyal, 
Ahmed Said ıulh ceza hakimi, Halit 
Soyal Emniyet sandığı veznedan, Sa
im elektrik ,irketi memur1anndan, 
Bürhan Eray muallim 3 üncü mektcb, 
Ziya Nuri Ağıcı doktor, mütekaid Tıb 
Talebe Y. 1. T., Ali Haydar Köksel 
ticaretle meıgul, Rı7.a Rüstem O'cay 
doktor, Behçet Erdem mütekaid, Ca· 
vit Pesen komisyoncu, Osm:ın Çelik
ıizoğlu dokumacı, Hüseyin Kavalalı 

umumi meclis azasmdıın (K:ıva'alr), 
Hayali baı muallim 12 nci mekteb, 
Seniye muallim 16 ncı mekteb. Nazif 
İbrahim Akyüz d:>ktor, Kubi doktor, 
Hakin terzi, Malik Sayar mühendis 
mektebi mua 11imi. 

Ahmed Ziyo Şehremininde bakkal, 
Ahmed Rıza Şehremininde rınncı, Ali 
Akbaş Uzun Mustafrda bakl<l\I, Meh· 
med Mutlu maliye kırtasiye ambar 
memuna, Ahmed En.eri Hueki kadın 

ikinci müntehiplerin son listesi 
hastanesi baı eczacm, Bican Ercan 
İstanbul genel kutultay üveıinden, 

Baki lstanbul üniversitesi müderris • 
)erinden, Cemal askeri binbaşı müte • 
kaicli, Daim Ercan Şehir tiyatroı>unda, 
Ekrem Ertena İstanbul evkaf memu
ru, Eyüb arabacılar cemiyeti üyesin
den, Ferit Olçer mühcndiı, Galib öz. 
can asken mütekaid, Dr. Galib Hakkı 
Ostün tat. umumi meclis azas1nda11t 
Huriye 34 üncü mekteb muaHimi, Ha
mide 28 inci mekteb muallimi Ham· 
di Hıdır süt müıta.hıifi, Hüıeyin aske
ri mütekaid, Hasan Kislik be'ediye le
nzrm memuru, HayTeddin Büyük O
kay çocuk hastanesi ayniye muhasibi, 
Hüseyin Yardım mütekaid kı\vmr.kam. 

ŞEHREMiNi NAHIYF.SI 
Hasan Bahri keresteci. Hüınü Kı

ral Şehremini nahiye müdürü. Halit 
süt mütehassrsr, İsmail Hak1c• Kn-ktz 
aslive ce~ a'l':Hmdan, lsm"it H kkı 
BüyÜk Erman Sehrernininde kundu • 
racr, lbrnhim Büyük Mutlu ıuvP.rİ bin
başılrğındıın mütekaid, ldriı Şehremi
ninrte bakkal, Kadri süt mütehl''l!Oll, 
Lutli Bavar komiser, Ma~mml lst. 
belediyesi Jewznn müdürü, Muhiddin 
Jlazhane mcmnrl,.rmdan, M1,harrem 
deniz mütekaidi. Muıtafa lbrahim Ç8· 

vu~ 
0

müme1&ili, Mehmed K"nt,.rcı oğ
lu malive tebl:;:- M. mütekaid, Mehmed 
Emin Uyıa1 Bakan komiser müteka
idi, Mehmed Çetin deniz mütek~idi, 
Mehmed Alan askeri mütektıid, Meh
med Uysal bakkal, MuıtaEa askeri 
mütekaid, Münir Artun memur, Ne
zına kabile, Nurullah Cunıb<ı hastane
si idare memuru, Perihan 16 ncı mck· 
teb muatlimt, P. Mustafa B. Yılmaz 
kahveci, Refik Gürel Topkı\oı posta 
ve tel itleri memuru, Ragıb Ozel ko
misyoncu, Süreyya 01ke zahire b?rsl\· 
ar mürakibi, Salih elektrikçi, Sudi Ok
yakmaz, mütekaid yüzbaşı, Sami Er· 
soy komiıer mütekaidi. Sandet mual
lim 16 ncı mekteb, Şükrü B. Yılmaz 
askeri mütekaid. 

KARAGOMROK NAHiYESi 

Ali Vasfi Ak tüccar, Naci liman ve 
nhtrm umum müdürlüğü çevirgenle
rinaen, Rüıtü çelik: nahiye müdürü, 

Makbule: 19 uncu okul müdürü, 
Mukadder Vnsfi Ak: Himaye heyeti 
üyesi, Nazh EVl'en: Muallim, Ferda· 
ne Ercerncen: muallliftt Ethem: tüc • 
car, Ethem: 15 inci okul müdürü, Ha
lit Tariı Be~ediye veznedan, Ziya Ce
mal Akıoy: profesör do~tor, Niyazi 
Akyol: Belediye muhasebe mümey • 
yizi, Ulvi Kıyıcı: Fatih Nahiye mü • 
dürü, Tevfik Çeltikçi: Gümrük mu • 
ayene memurlanndan, Salahaddin: 
ay vergileri müdürlüğü bat kontrolö
rii, Mehmed Akdoğan: Nüfus tnemunı, 
Salim: Zaraphane pul müfettiıi. Cemal 
Sumbat: Hi~iiliahmet Fatih vczneda • 
n, Mustafa Necati: Mimar Sinan ma· 
halle.inde müme11iJ, Salahaddin: Be • 
Jediye Fatih muhaıebe meınurlanndan, 
Muatafa: Maliye memurluğundan mü
tekaid, Ali: Neslişah mahallesinden 
mümessil, Neıet: inhisarlar umum mü· 
dür!üğü veznedan, Mersin: S~bce ta. 
ciri, Feth Kuloğla: Diı hcl<imi, Hüse
yin Hilmi Tükel: Tüccar, Hüseyin Av· 
ni Bayraktar: saraç, Mustafa: Kömür 
taciri Yasin Uğuz: Hilaliahmer üyesi, 
Halit Tamer: Zührevi hastalıklar has. 
tahnnesi muhasebecisi, Nazmi: Tüküp· 
hane memunı, Ahmed: kereste taciri, 
Ali lsmail: Doktor, Fuad: Eczacı, Su. 
ad Erdoğan: eczacı, lbrahim Edirne • 
kapıda bakkaliye tüccan, Saim Alan: 
Askeri mütekaidi, Omer: inhisarlar 1. 
U. M. Fabrika ustabaşm, Rirat: Ev • 
kaf veznedan, Jsmııil Halit: J iman ve 
nhtmı umum müdürlüğ-i memurlann
dan, Fuad Gölu:el: Mnrangozlar cemi
yeti umumi katibi, Mustafa: Mimar 
Sine..., kah\"e s11hibi 

EYOP NAHİYESi 
Yahya Gnlih Kargı: Ankara sayla· 

vı, Zehra Tanm: Eyüp 36 net mekteb 
muallimlerinden, Aliye Akyol: Beyoğ· 
tu birinci mektep muaUimi, Sara 1 nanç: 
Eyüp 46 ncı mektep muallimi, Münev
ver: Eyüp 38 inci mektep muallimi: 
Leman Cctin: Bny Bürhanm k"rdeşi: 
İbrahim Tarım Evüp orta mı?ktep ta· 
rih, coğrafya muallimi. Ali Rıza Er • 
man: Eyijp nahiye müdürü, Ali Alan: 
tüccar, NeC4tİ Kaptan: Komisyoncu: 
Şahab Efe: Liman ıirketi memurların
dan: Bürbnn Bc!.ttc: 1nhfı,•hr me • 
munı; Fikri Balkanı İohiurlar ambar 

müdürü, Hilmi Kat: dcktor, Haydar 
Başaran: Mütekaid, Avni Gökçe: güm· 
rük memur!anndan, Abdü:kadir Gün
orta: başmuallim, Ali Rıza Demirsan: 
Elektrik fabr:kası mühendisıerinden 

Hamdi: Emlak aahibi, Bakır Ozbcn: 
Belediye doktoru, Halit Topçu: sahibi, 
Feyzullah Onol: Ba§munl"im (38 İnci 
mektep) Ahmed Hamdi Marai: Polin 
müdüriyeti memurlanndnn: Haaan Ft• 
nar: Eyüp orta mektep müdür mu • 
nvini, Kaşit: Tül tüccan, Hikmet At -
lamıız : eczacı, Nuri Tulan: Talebe yur· 
du müdürü: Mesut çelebi: Ayvansaray 
değirmen müdürü, Ethem Ruhi Bal • 
kan: avukat, Srtkı Oncnç: eczahane İş· 
lctme müdürü, Cemal Kı!.ıç: avukat 
mürakipJerinden, Nasuhi Kargı: güm
rük memurlanndan, Şaban: Oztoprek: 
tuğla tüccan, Agah Ozer: inhi~rlc:r 
mcmurJanndnn, Necmi Gürdal: Tapu 
memuru, Omcr Koç: Kasa!)ltır cemi • 
yeti katibi umumisi, Şevket Ergin: ~§ 
muallim 37 inci mektep, Arif Pakkan: 
eczacı, lamail Hakkı Oskas: muallim 
36 ıncı mektep, Hürrem Tulgay: Kap
tan, Tahsinı komisyoncu, Saim Ergin: 
Deniz yo~lan mübayaa memuru, Meh· 
med Gökçe: Alibey köyü muhtan, Naz. 
mi Tatar oğlu: tütün İnhisar rr.emurla
rından, Tevf:k: Deniz lisesi muallim • 
!erinden: Kemal Oçen: di§çi, Rahmi 
Günay: EyÜp kütüphane memunı, Se
lahi: ticaret odası memurlanndnn, 

SAMA TY A NAHiYESi 
Abidin: mua11im, Arif: muallim, A

arm: Adliyede mutemet, A!i Rıza: Bah
çavanlar cemiyetinde, Ahmed Hikmet: 
Şimendifer kumpanyasında, A}j Ke • 
mal: eczacı Gündoğdu eezahanesi n. 
hibi, Bedri: muallim, Burhan Hanibu: 
tüccar, Belkiaı kimyager, Bergüzar: 
muallim 43 üncü mektep, Burbanet • 
tin: tüccar, Cevat: fabrmatör, Eminali: 
umumi ajaftt Emin Kutla muallim, 
Ekrem: muamm, Fehi.me: muallim, Fer· 
hat Tunçer: belediye kantar mukez 
memuru, Fazıl: Zahire borsası batkıi
tibi, Feyzi: noter katibi, Kıyasettin: 

Tramvay ıirketinde depo memuru, Ga· 
lib kiçmen Cerrahpa§S hastahancsin 
de doktor, Hamdi Sanal: ec::acı, kim· 
yager, Halit: Liman §irketinde me • 
mur, Hüsnü lncekarn: komiıyoncu, 
Hulusi: Kabo çorap fabrikasında ida
re memuru, Hasan Basri: tramvay ıir
ketinde memur, Hasan Ilgaz: muallim, 
izzet Akosman: Afyon Saylavı, flha • 
mi: Mezbaha müfctti§i, hmail ~kar: 
Belediye mcmurlnnndnn, Ihsan: avu • 
kpt Hamdi Emin: Dev:et matbaası eski 
müdürü, ismet Muhsin Bayer: eczacı 
kimyager, İbrahim Ziya: fabrikntör, 
İsmail Hnkkı: Yedlkulc şimendifer ist. 
müdürü, lbrahim: Liseler muhasebeci· 
ıi: Kemnl: ba§munllim 29 uncu mek • 
tep, Kemal kolej muallimlerinden: Fu
ad Ali: fnbriktıtör, Mehmed Ali: lnhİ· 
sar mcmurlanndan, Mehmed S;rrı 

HoigÖr: komisyoncu, Memduh: tüc • 
car, .Mukadder: mua:lim 43 ürıcü mck· 
tep Mchmcd Rüştü: C. H. F. Daire 
müdürü: Muzaffer Haydar: eczacı kim· 
ynger, Meliha: muallim 29 uncu mck· 
tep, Mustafa: Millet kütüphanesi me• 
murlanndan Mustafa Hnmi: Gümıük 
memuru: Mehmed Nuri: Koyun tüc • 
cnn, Mustafa Tunca: kahveci, Münev
\•er: muallim 24 üncü mektep, Musta· 
fa Güvenç: viliiyct muhasebesinde ka
tip, Nuri Ergin: Sam3tya nahiye mü • 
dürü, Nail: Belediye muhaseb«.' müdür 
muavini, Nuri: Maliye tadilat komis
yonu azasından, Nuri Kösele tüccan, 
Nureddin Arıaan: Paket pcnt~hane • 
ainde, Muhsin: Bakkal, Omer Lütfü: 
Guraba hastahanesi baş hekimi, Reeeb: 
dokuma tüccnn, Recep Uras: Posta 
telgraf memurlanndnn, Rahim: tüccar, 
Rasim: fabrikatör, "'SalShad:'in: baş 
muallim 21 inci mektep, Sam:: avultat, 
Saffet: mühendis, Sad.k: lnlıisar me
muru, Sulhiye: mu llim1 Tevfik Me • 
ral: ba§:nunllim 52 nci mektep, Tah. 
sin Tezel: cezacı kimycgcr, Sait: kun· 
duracı, Remzi Ozler: Beyoğlu tahıil 
M. memuru 

FENER NAHiYESi 
Asım Oğen: 20 nci m :-ktep baımu-

nllimi, Asım Balsım: S:hhiye memuru, 
Arif: Evkaftan mütekaid, Ahmed Ham· 
di: komisyoncu, AY§e Kızıl: Be'ediye 
tahsildarı M. Emin kanar, Abdu!l~h 
Hulusi: (ahrikatör, Ahmed H:tmdi: mat· 
bnacı: Asım Yılmaz: m~hıılle mü.-neı· 
sili, Pckir Annnn: Seyrh·Eaia vezn• • 
dan, Bedriye lhıan Arif Ulueı Dr. B. 

1. Arif aluıun eııi, Celil Şim§:k: Ha'~ 
ıirketi iıletme müd~rü, Ccmnl: ticru et 

ite meğgul, Ethem Ruhi Gök: Zch:re 
tüccan, Fatha Saniye Dönmez: lsm:'İI 
Halit Dönmez.in kızı Faik Birinci: k : h· 
veci, Feyzi Pürük::ün: mus:ki muatri
mi, Halil 1Jyaı Koron: dit dcktonı, 
Hnlit Remzi An; yüzbaşı mütekaidi, 
Hüsrunedd:n Gkenı;in: eczacı, Hüsr.ü 
Yalçın: Gümrük muayene bot mcır.u
ru, Hüseyin · Hüsnü Erıöz: yüzb-ıı 
mütekaidi, Hüı:nü Erlı:al: evkaf me.-rıu
ru, Hüseyin Hüsnü: muallim mü:ckıı • 
idi, Hasan Hilmi Yur§en: munme·cci, 
Hasan Maraı: kahveci, Hilmi Durr:an: 
posta ve tel muhasibi, Hüseyin: evir f 
katibi, Hamit Tntkıın: belediye tahsi!
dan, Hamdi Yuca: mahalle müme::d li 
Hamdi: bakkal, Hulüci Ertuğrul: dek· 
tor, Ihsan Arif Ulus: Ş::hir mecliııi auı-
11, lımail Halit Dönmez: eczacı, lsma
i!: dokuma tüca:.n, lsmail Hakkı: güm· 
rük memunı, Knsnnı fmncr, Ketrn'l Ar
tuç: mühendis, Kevser: Ocak b<ı§kanı 
Tevfik Okyaltrra!an k:ırdc§İ, Kiıf::ı;e: 
tüccan lsmailin e§İ, Muzaffer Kı!aç: 
U. M. azasından {abrihtör, Mehmed 
Başaran: Hasa Ecza de.,os•ında vez -
nedar, Muata!a Nizrun: ttin Yalın: An
kara ,ehremini muavinliğinden mÜ!e -
kaid, Münevver Akgün: HitaJ:ahmcr 
nzasınd:ın, Mestan Kopmaz: Ter!ik~i, 

Mehmed Said Canı Sanayi birliğinde, 
Mehmed Abdullah: tebliğ memunı, 

Mchmed Rıza Mutlu: Mülkiyeden mü· 
tekaid, Mchmed Emin: tüccar, Mch • 
med Emin Ku:ıt: Belediye tnhsi!d ·rı, 
Mustafa Tuncay: posta memuru, r• .... !ı
med Cemil Oz: kchlibarcı. Mustafa: 

bakkal, Meliha: Fener nahiye müc!ü • 
rünün e§İ, Muazzez: Hamit Tn§knnın 
eşi, Nail Eci: Yüzbaıı mütekaidi, Na· 
il Ect~ yüzhap m:;.tekaidi, NI\ • 
fiz Teker: Cibali tütün F. memuru, Ne· 
,.ati $ener: mudlim, Nevriye Yark·n: 
Tevfik Yarkının kızı, Nevres: Dr. Hik· 
met Feridunun eıi1 Nusret Bahri: Ber
ber Osma bayaan ~ Eahabı emlakten 
Osman tahin fabrikatörü, Ömer 
Vehbi Cörcsin: komiıyoneu, Sü!cymnn 
Şevket Kayabaş: muallim, Sami Şevki 
Sönmezı tüccar, Server: tc'graf mu
habere M. S3bri: Ticaret oC!asrrcdan: 
Sadettin Pckdcmirı miitekıüd, Sü'ey -
man Akkanı zahireci, Sü~eyma:ı Kcç: 
bakkal, Süleyman Can: camcı So~bcrk 
Tölccn: Şükrii Tökenin eşi ebe. Suphi 
Timoçin: muameleci, Sezai Günay: be
lediye memuru, Sbit: Fener n~h=ye 
müdürü, Saniye Mutlu: Mehmed Rıza 
mutlunun e§İ, Şcf:k Ozltölc: lıiitip, .Şük· 
rü TC'kcn: mütck:id, Tevfik Yarkın: 
mehtupçuluktan müt. Talat Liman b~§· 
kanı, Tahir Kıran: Fener ıa~da!c:~:ır 
idare memuru, Tevfik Ok)'nltırrk: e -
lektrikçi, Tnhsin: helv:-cı, Reccb: sa • 
raç, Vehbi Dcmirtcı: mü'ckaid, Vnl!f:: 
Seyfi: bnkkal, Yun.us: Cibali T . F. Hiz· 
meti u. amiri, Ziytt DorT.on"lc: Art-bll· 
cı~ar katibi, Yusuf Oral, Nureddin A • 
tasoyan, Mithat, Zihni: döıcme tücca
n, Şültrü: mü~ckaid, Rasim Us: Hn -
bcr gazetesi ıahiplerinc?en, Ragıp: Ak· 

• • S I'! c·· -ı Bıı.t §BJn muharrın, eyrı: umru.< • 
müdürü, Mehmed: Çubukçu oğlu 

BEYOeLU KAZASININ MERKEZ 
NAHiYESİ 

Ahse~: Ziraat banknsı taı. şubesi 
Müdürü, Abdüfündir M::ızlıar: Tütün 
inhi~1ırrnda, Ali Rıza Çevik Rıhtım şir
keti umum müdürü, Aziz Fikret: d::k· 
tor, Abdürrezzcl< Şükrü: e:ılıi Şehre • 
mini muavinlerinden, Ahrned Ö::k!ly • 
n!lk: mütekaid askeri mümeyyiz, Ali 
Haydar: eczacı, Ali Mazhar: dclc"er, 
Ali Yaver: belediye müietti§'er:nd: n: 
Adnan başmakçı: be1edUrede kii~p, Ah· 
med Fnhri: Hnsclü h3ııtı-.hanE'si ope • 
ratörü: Bnhad:lin Lütfü: d~ktor, Ca • 
fer: Yat kulübü müdürü, Cemal: bc!e
diye şube müdürü Cemal: Jok:ıntccı, 
Celal: munllim, Cel31 Ergon: ecztcı, 

Cer.-ıil: be'cdiye müfettişi, Dümcv Ga
lip Ezı;ü, Emin Ozvürek: Po?is G ır.cı 
ıubc b:ış memuru, Esat katip cğlu: a • 
vuk:ı.t, E~ref pı:§makçı, inh·rr'a?d:ı 
memur, Fazıl Cabttk: Liman şirketin· 
de, Fethi lıımrulı Mruiri! ır.üfo~tişle • 
rinden, f erit: esnaf cemiyeti rr.ürr.ki
bi, f'.sarı.=met Necip Serdcngecti Gt-lip 
Abdi· diş d~ktoru, Nı-ltl<iye E~in: u· 
mumi meclis azaat. Harun: Gü

0

b"'l-~e 

lok.,ntası sahibi, Hasan Cavid: rrn 
ıa lavı, Hnlil K .. .ra Aıı'r.n: ~'cd:ye 

~ube mcmunı, Hayri: seynhnt a~cnle-

Dlf": (Lüllen aauıf agı çevhiniz) 
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Sandık 
ıi müdürü, Hüsameddin Ahmed: avu
l:at, Ih$an Deier: itfaiye müdürü, lı
mail Abdi: Belediye hekimi, lsmail 
Hakkı Doğu: ticaret bo'"ıaaı vezneda -
rı, l ımail Safa: elektrik ıirketinde, Ka
zım: Gireşun ıaylavı, Kemal: Takıim 
nahiye müdürü Kenan: Beyoğlu poı· 
ta müdürü Kılıç Ali: Gaziantep sayla
vı, Leman Hüsnü Köke.an: Kökcan, 
Makbu!e Hikmet Gelenbeğ: avukat, 
Melahat: Beyoğlu 12 inci ilk M. mü· 
dürü Meliha Avni Narman: muallim, 
Mitat Cemal: Noter, Mitat Nemli: tüc-

car, Mualla Fethi lsmail, Mcüteba Sa· 
lihaddin: Cumhuriyet gençler mahfe
li K. U. Muammer Eriı, lt Bankası 
müdürü Münevver Tevfik amir, Muı · 
tafa Hamdi: Bcyoğ!u hastahanesi ec -
zacm, Musa Hüsnü Kökcan: belediye 
müfeltİ§İ Mustafa Enver: avukat, Na
kiye: Umumi meclis azası, Naci: emra

zı zührcviye baş hekimi, Necib Scrden
ıeçti, Umumi mecliı azası, Niğeı· Sü • 
kuti Keçeci, Nimet lsmail Hakkı, Ni
yazi Ulaı: belediye mümeyyizi, Nu -
reddin: ~le diye hekimi, Osman Sua -
avi Bilgin: Kasımpnıa değirmen mü • 
dürü, Pertev Gevher: emniytt ıandı · 
ğında §ef, Receb Zühtü: Sinop sayla
vı, Refik Akif: havagazı ıirketinde, Re

tit: fırıncı, Rifat Eteı: ltevi sahibi, 
Sabri: Manisa aaylavı, Semine Pertev 
Cevher, Sali.haddin: Noter, Server Ki· 
mil Tokgör: doktor, Süreyya Kadri: 
doktor, Sıdıka Sedat Aziz Erim, Salih 

Murat O:z:dilek: profesör, S~addin 
Sadık: avukat Sükuti Keçeci: doktor, 
Sedat Azi:z: Erim: Beyoğlu kaymakamı, 
Suphi: Nahiye müdürü, Şeref Serden
ıeçti: Oımanlı banka11 memurlann • 
dan, Tevfik: Umumi mecliı azaaı, Taib 

Servet: ticaret odaıı müdürlerioden: 
Vehap: Tokatliyan müdürü, Vefalı Ga· 
lip: mütekaid jeneral. Vehbi: ziraat 
bankaımda memur, Yuıuf Ziya: tüc. 
car, Zeki Alaybey, Muallim, Ziya Ha· 
bip Tamer: ticaret boraaıı H. 1. aza11, 
Hamit: telefon tirketi müfetti,i, lsma

il Hakkı: Eski F eymye mektebi mi • 
dürü, Ömer: Takıim belediye yuıcıaı, 
'Rajrl: .1'orilisyonc~ Sait Ömer: tüc -

~Şaldr.-ıl.mütekaid komiser, Calip~
ta: Sahil aıhhiy• müdürü, Nail Ozkan: 
Belediye memurlanndan: Y auuf Ziya 

Oıüı, it bankası müdürü, Edip Ka,. • 
nak: avukat, Fehmi: mütekaid liman 
memurlanndan, Feyzi Ahmed: doktor, 
Hulusi Kosal: avukat, Hayri: telsq 
memuru, Ki.mn: Galatasaray li ... i 
mütemedi, Muzaffer Ersu: Şark de • 
mir yollan çer daireıinde, Muhterem 
Gökmen: Tıb fakülteai röntgen do~n
ti, Hasan Fehmi Tavar: umumi mediı 
a.ıa11, Hilmi Çoker: Salah idaresi me
muru, Münür Nigar: Osmanlı bankası 

ıube müdürü, Sabri Kurt: sandalcılar 
idare memuru, Sadık: Galata ithalit 
gümrüğü manifoıto M. Vasıf Kuım. 
pap yeni Turan eczahaneai sahibi: 
Müeyyet lhıan Çetin: Kasrmpqa mer. 
kez eczahaned sahibi, Seniha Etem iz. 
zet Benice, Zeki Çeıni: f!'Üteahhid, la • 
mail Hakkı Kösece: kereste tüccarı, A· 
li Rıdvan: Hayvan borauı reisi, Ah • 
med Kara: Kasaplar tirketi reisi, BiW 
Bayındır: Buz fabrikuı elektrik tefi. 
lbrahim: Beyoilu illanektep inüdürü, 
Mustafa Faik: umumi meclis azası, 

Şayegan: Beyoilu 2 inci ilk mektep 
muallimi 

CALATA NAHiYESi 

).fiae Süsaoy, Abdürralımaa Ali: 
Dem küçük nakliye esnafı cemiyeti U. 
K. Abdurrahman Hulki: Nalıa fen mek· 
tebi memurlamıdan: Asım Cermanlı: 
Doktor, Celil Orhan: keresteci, Celil 
Sait: avukat, Cemil: fabrika ve havuz
lar müdürü, Dürdane Orhan, Fuad Re-

ıad: nhbm tirketi memurlanndan: Ga
ni ArakoDt Tütün tüccarı, Hamdi Şatır 
Çekire: tüccar, Hasan Gürsoy: deniz 

küçük nakliye kurumu nıuhıuibi, Hali
de Eiri oiul, Hayreddin: lslanbul li-

man reisi, Halid: Galata bat komieeri, 
Hidayet Izzeddin Selimi, Hüsameddin: ı 
Eski deniz müsteıan, Hüsameddin: rıh
tım ıirketi müdürlerinden Hüınü Sü • 1 

soy: Vapurculuk ıirketi komiseri, Hul
kiye Sait: doktor, Izzeddin Selami: 
tüccar sanayici, Ki.mil: bomonti tirke
ti memurin müdürü, Me'!ihat Gürsoy: 
Mevhl!>e Arakon, Muıtafa Nezih: tüc
car müteahhidi Naci: mühendiı, Nedi
me Yeni~ri, Nuri Zorel: tüccar mü • 

yerleri ve 
teabhid Süleyman Sait: deniz itleri mü
teahhidi Saat Karaoıman: tüccar, Ta· 
llt: Galata nahiye müdürü Yakup: 
mavnacılar tirketi mü~ürü, Ya'8J': h
tanbul saylavı, Müfid Deniz: deniz ti
caret müdürü Aladdin: tüccar, Ali: 1-
malib harbiyeden mütekaid: Ali Rıza: 
ilkmektep muallimi, Ali Rıza: bahriye 
müteşarhğından mütekaid: Emin: mü
tekaid general, Fahri: odun tüccan, 
Fuheda RatrJp, Halil Rü~dü: müteka· 
id miralay, Hasan Alanan: odun tüc • 
can: Kazım Türk: tüccın Mahmud 
Ragıp: T. T. inhiaarı matbaa müdürü 
Müveddet lsmail Hakkı: ilk mektep 

' 

muallimi: Muhiddin: avukat, Muhid • 
din: Karı saylavr, Murad: kabfo fab -
rikası sahibi, Mustafa Sıtkı: avukat, 
Nail: eczacı kimyager, Nizameddin: ec· 
zacr, Oıman Özmen: mal sahibi: Paki-
ze: Arnl!vutköy mektebi ba§muaUimi, 
Rü,dü: lnönü mektebi mat muallimi, 
Sadullah Akter: Odun tüccarı, Sami 
Çörçöp: doktor, Salim: mühendis, Şe· 
rif: odun tüccan, Şecaaddin mal aahibi: 
Tevfik: mütekaid ·jandarma yÜzba,111 
Tevfik: mübendiı mektebi muallimle
rinden, Aevfik Omer: Zeynek Ki.mil 
haatahanesi operatörü, Zehra Nail, Ze
ki 

BEYOOLU KAZASININ ŞiŞLi 
NAHiYESi 

A. Muttalip: Malatya aaylavı, Ah • 
med Halim: tüccar, Aziz: Siıorta mü· 
fettiıi, Asım: avukat, Ahmed Şükrü: 
Milliyet sazeteai müdürü, Aıım: Oı • 
manh bankasmda, Bahriye Cemal Tun
ca, Aliye Halid Fahri, A. Muttalip, 
Mahucemal. Raıim, Mehmed, Aınn, 

Belkiı: lıtanbul lisesi kimya muallimi, 
Haıim Refet, Samih Türk Doian, Mü
ıerref Oatündai, Nazife Yücel, Saide 
Yefiner, Saliha Alpsan, Saime Nihad 
Rize, Fatma Manyu, Behçet: binbatı 
mütekaidi, Behçet: Urfa saylavı, Beh· 
çet Galatuany liteıi müdürü, Cevat 
Kerim: doktor, Cavid Ekin: inhisar 
müdürlerinden, Ekrem Muammer: Af. 
yon inhisarında muhasebeci, Ekrem: 
Rüıtii: Mütekaid yüzbap, Ekrem: kib
rit tirketi umum müfettiti, Esad: u • 

mumi meclis azasından avukat, Esad 
Muhlis awkat, Fahreddin Kerim: dok
tor, Feyzi: eczacı, Hatim Refeh avu
kat, Hamdi Dilrmen: Konya aaylavr, 
Hüsnü Çakır: inhiaarla~ umum müdü
rü, Hüınü Yeiiner: inhisar tube mü • 
dürlerinden: Huluıi Akplad: Şiıli na· 
hiye müdürü Halit Fahri: muallim, 

Ha!im: elektrik ıirketi mühendisi, Hul
ki: U. Meclis azası, lbrahim: Bilecik · 
saylavr, Knan Aıar: Beyoğlu Takip a
miri, Kbnn Akmgöç: Şitli birinci ko
miseri, Lütfi Cüla: inhisarlar latan -
bul bat müdürü, Muhiddin Ostündai: 

İstanbul vaJiıi, Müfid Eaner: Meıru
tiyet ocak reisi, Mehmed: Kütahya aay
lavı, Muzaffer Alpsan: maallim, Mü • 
nür Hüsrev: Müskirat müdürü, Mu -
zaffer: Konya saylan. Mehmed balcı: 

tüccar, Mebmed tıı.ıçı oğlu: tüccar, Mu
rad Furtan oğlu: tüccar, Memduh: eı
ki temyiz ansı, Mitat: inhisarlar tü

tün müdürü. Mustafa Tunalıı avukat, 
Muuffer Suad: doktor, Mehmed Ali 
Haımet: Şiıli terakki liseıi müdürü, 
Niyazi Yücel: lıtanbul evkal müdürü, 
Nihad Rıza: tüccar Hazım Hamdi: dok 

tor, Necmeddin Sacide: Sıvaı ıaylavt, 
Nandclin: Şitli nahiye katibi Orhan 
lbaan: muharrir, Omer Bali: fabrika
tör, Rasim: Sıva• aaylavı, Raif: Kurtu
luı ocaiı reisi, Raıid: maliye bat mü· 
rakibi, Ratid: Maliye bat mürakibi, 
Salih: Bozüyük saylan, Samih Türk 
Doian: belediye zat itleri müdürü, Se
Jihaddin: Kocaeli aaylavı, Sadreddin 
Enver: tüccar Süreyya: Tokad aayla
vı, Sellmi Çene: tüccar, Sadettin: U. 
M. azaıı, Supbi: U. M. azası, Şakir 

Ahmed: Cöz doktoru, Tahir: profeaör, 
Şükrü Naili: mütekaid general Vehap: 

lıtiıaye Do. Ş. U. Katibi, Vaıfi: eski 
mülkiye müfetti§lerinden: Ziya Kılıç -

oğlu: Kabzimallar reisi, Mükerrem: 
Isparta aay)avı, Eıref üvad. 

BEYOCLU KAZASI HASKOY 
NAHiYESi 

Adil: komisyoncu, Ahmed Coıkun: 
et nakliye ıirketi batkitibi, Avni: de • 
niz yüzbatılığmdan mütekaid. Azmi: 
mütekaid deniz binbatm, Behice: Be· 
yoilu 2 inci ilkmektep muallimi, celil 
Memduh: muallim, HAiid Ayanoilu: 

ikinci müntehiplerin son listesi 
Nahiye müdüni, Hüaeyin Hüınü: b.- . 
lediye memurlanndan, lbaan: Mu&a -
ha muhasebeciai, lbrahim Sağnak: 
Tuğla fabrikaaı muhaaibi, Leman Gü • 
nebakan: Beyoilu 1 ind ilk mektap 
muallimi, Mebrure: Beyoilu ikinci ilk 
mektep muallimi, Mehmed Ali: Mq. 
baha memuru, Meliha: hayvan bone· 
ımda memur, Nuriye Halid Ayanoğlu, 
Raif Akaydın: buz fabrikuı idare 111• 

muru, Recai Olgaç: maliye memuru. 
Refet Özer: mezbaha sayı memuru, Rı
za: mütekaid binb•ır, Sabit: l»iriaci 
mektep, Sait Can: T. eana,.ii hani,.. 
kolağası, Ferihan Özer. 
ve madeniye fabrika, Yuıuf: mütekaid, 

BEYOOLU KAZASININ KASIM -
PAŞA NAHiYESi 

A<lile: Hkmcktep muallimi, Adil: 
mütekaid birinci mülizim, Abdi: mü· 
tekııid deniz zabiti Ahmed Nail: mü• 
tcka.id deni:z: binbaıııı, Ayıe Şükriye 

Edip Kaynak. Bitaı Bayselı Univer • 
site talebesi, Basri: mütekaid seyrİff • 
fain katibi, Cemal: Adliye ewü me • 
murfoiundan mütekaid, Diltad: mü • 
tekeaıt' dıohiz binbaım, Etem izzet Be
nice: Milliyet ıazetesi yazı iıleri mÜ• 
dürü, Enver Oria: Kasonpap nahi1• 

si bat komiseri Fethi Azer: Manifatu
ra tüccarı, Fehmi: mütekaid onla ma· 
amele memuru Fuad Akverdi: Kaam

pafa nahiye nıüdürü. Fuadr m6tekaid 
deniz yiizba111r, Fahri, mütekaid den.is 
yüzbatm, Fethiye Miieyyet Çetia, f• 
ride Vehbi: ilkmektep muallimi, Ga
furi: bakkal, Haaaa Kamn, miitekaid 
deniz binbaıııı, Halil: Şekerci, Hananı 
mütekaid deniz yiizbqıaı, HidaJetı 

mütekaid deniz yiizbaıısı, Hüseyin: 

mütekaid deniz yüzbaııaı, Hatim: mü. 
tekaid deniz yüzbaıııı, Hali.. Leman 
Hakla Köseç, lımail Cenani: Mürettip, 
lamail Hakin Korur: mütekaid deaiz 
yÜzbatm, Khmı: mütekaid denq l>in
baım, Kemal: mütekaid deniz binm • 
111ı, Kemal,, Kevser Muaffer Eni, 
Lütfiye Mustafa, Muhiddin Seqin: 
mütabid telsraf m•nıra, Muhiddin: 
tayyare ceftliyeti mwıeMcial MlllJ._ 
din: mütekaid deniz binbqıaı. Mahir: 
mütekaid denq binba1111, Mahmud Al
tan: mahalle mümesaili, Mehmed Ali: 
mütekaid deniz binbaflll, Naziye Ma • 
hiddin Sezıin: tütün i.nlliaarmda ıne • 
mur, Nail: mütekaid deniz kaymakamı, 
Nadir: avukat, Narlı mütekaicl deııia 
yüzba1111, Nazif: Dariilcaa memura, 
Nusret: Hakim, Ragıp Elmaı: müte • 
ahhid, Remzi: miitekaid bin&atı, Sa • 
rım: dit tabibi, Sadi Abaç: üniversite 
talebesi, Salihaddia: mütelWd denia 

binbatıaı. Süleyman: tüccar, Saai: mi
rettip, Sabri: mütekaid denia bialla • 
1111, Safi Nüzhet Toluöz: Baytar, S.. 
adet Süleymu, Seher Süleyman, ş. .. 
ket Güner: mütekaid daaia miliaimi, 
Sadiye Safi N üzbet T okaöz, Şerif ı mii
tekaid deniz bi.nbqıaı, Tahsin: tüccar, 
Vehbi: illanektep bapnuallimi, Yah
ya <Amil: illanektep batmuallımi. Z• 
ki: Bakkal, Zekeriya: mal61 nıiit.kaicl 
yÜzba,ı, Zebra Fuad Alıverdi, Zihniı 
Ukmektep batmuallinıi 

BEYKOZ KAZASININ MERKEZ 
NAHiYESi 

Ihsan Kurtar: Beykoz kaymakamı. 
irfan Ki.iıtçıoila: adliyeden müteka • 
kajd, Ferid Eriııal: eczacı, Sadi Ozcleaı 
eski belediye azuı, Hüsnü lııtmuı 

doktor, irfan Onay: doktor, Rifat Ak· 
laf, lı bankası memurlanndanı Hü. 
yin Köktürk: makinist, Nari Duranı 

kimyager, Cemil Olkü: A. TahliaiJe.i 
müdürü, Lütfi Konulua7: Ald.bia 
muhtarı, Yuıuf c:.mı: Paaaı.h~eli, 
Hami Tunar Karayaka, lhaan Duru, 
Yalıköy muhtarı, Nami Oslwu P ... 
bahçe fabrika11nda Ihsan Erdem: Ka-

vaklı, Bahriye Ihsan Kortan: ka,.ka· 
kamın kanıı, Meaat Hüınü Itıtmanı 
doktor Hüınü kar111, Malumıre Baha: 

Beykozdan, Mehmed Suer: Poyru ... 
ki muhtan 

BEYKOZ KAZASININ A. H. 
NAHiYESi 

Ali Şahin Doktor, Sadi GüqÖr: Ş. 
H. Müdürlerinden, Mehmed Ali Gök
çen: belediye azamıdan, Hüae,.ia: dok
tor, Reşad Yılmaz: Liman ıirketinden, 
Mustafa Ceh8Ci: Çubukludan, Saniye 
Cenani Kocamenü: Kanlıca, Aziz Za • 

rif Gökçen: A. Hiaan, Muzaffer Ozdil: 
Naili,.. müdiiria. 

BEYKOZ KAZASININ MAHMUT 
ŞEVKET PAŞA NAHiYESi 

Kitib: Ahmed, Bozbane, Emin: Kı • 
bçb, Nec:ip: Omerli, Ali: Hüseyinli: 
Mustafa: Cumhuriyet, Ali: Ormancı 

ömerli, HüMyin: M. Şevketpata. lb • 
rahim: Onıerli nahiye müdürü 

ÇATALCA MERKEZ NAHJYESI 

Hayri Utur, Naci Çam. Şevket Un
cu, Müslim oilu Mitat, Bay3n Neyir 
Hayri Ufur, Rebie Ekrem, Münevver 
Lütfü Oren, Sabiha Edip tôför, Hasan 
da•avela1i, lama.il Çakıl eski muhtar, 
Hüseyin Elbuan muhtar, Mazhar Ye
nice muhtar, Bayan Faike Siyret, Ba -

yan Hatice Şevki Nalband, Salim de • 
jirmenei, Mehmed Nuri evkafcı, Mu•
tafa kabakça kömürcü, Ali Akalan çift. 
çi, Adem Şerif Kmlcalı, Kadri bakkal 
kutanelik, Hüseyin Ali Oreinli. Receb 

1 zzeddi11 bakkal, Ali Bayram, Kini 
Yuaneren, Meluned Faik Nakkat. Ah
med Hu1Aıi muallim, Küçük Hüseyin 
Tarfa, Ferhıtd Çanakça, De..,.it Yubk, 
Ahmed Celep, Ahmed muallim İnciiiz. 
llnltim otla lbrahim oldab, Mehmed 
Muallim aubap, Muıta.fa Aınn beledi· 
1• reisi, Ba1ri Srvu, Şerif unc:u, 

BOYOKÇEKMECE NAHiYESi 

Vufi Ore11oe, Refet muhtar, Sadık 

INıldr.al, lımail muhtar, Halda ocak re
ial, Haaaa Amavutköy çiftlik sahibi, 
Midıad bakkal, Bayan Sabire Muıtala 
Baykal. Bayan Huriye muallim, Hatan 

bakkal IWniloba, Malik bakkal çekme

ce, Halid tüccar elqinoz, Etem tüccar 

elrfinoz, Nu1Nt çift~ Çekmece, Kemal 
çiftçi ata.ret, Ali kahnci karaaia~, Hü· 
ıeJİn bakkal muha 

JOYALIK NAHiYESi 

Huliiai tüccar, Ba7an Nüvir Oze • 
r-. Muncl bakkal Sazhboatan, Kadri 

oila HüaeJia ç.iliqir, Sah"b çoban Ah· 

med, Ba:raa Tıflı Hulusi, Kadri Onlü, 

Çatalca, Maıtala Kma1ı 'l!urıazköy, 

Kimil Bala Ayama, Salim oilu Meh -
med Boyabk, Ma• Balahurun, Osman, 
muallim S.kJalı Y unf muallim T erkoa 
HfiMJİa Fenerci Kani.uru• 

kARACAKOY NAHiYE.Si 

lamail Hakla Yazıcı, Osman oilu 

Hasan kahveci, Ahmed oilu Şerif tüc
car, Slleyman oflu Nazif Belpad, Yu

suf oflu Yusuf Karamandll"a, Bayan 

Şerif Ali Acar, Mebmed oğJu Cemil 

Hiaubeyli, lıkender çiftlik. Necati 
bakkal Çatalca, Rıza uncu Çatalca, Ki· 
ıua1 Fırlca kltibi 

KARTAL KAZASI: MERKEZ 
NAHiYESi 

Şerafeddin umumi ıneclia u.uınclan, 
Tarsad Kartal belediye reisi, Necati 
Turhan çiftçi,'Malunud Zahireci. Ham
di Kartal kaymakamı, Kahnman çift
çi, Cemal Maltepe belediye reisi. ibra· 

biın Noter, Muhiddin mütelraid zabit, 

Doktor Salir, babri,.den mütekaid, E

mia bahri,.. zabid mütekaidi, Doktor 

Mec:id mütekaid Miralay AbduJWı Pe1'
clik belecli,.. reiıi, Salib Tapu müfettiıi 
Şefik baJ.W, Sabri Yula kaymakamlık 

yupm, Auf Akcloian eczacı. Ali Çe
lik, Ali sümrük memuru, ismet tüccar, 
Hulusi Erdinç nnıbtar, Zehra Kemal 
Padik belediye azası, Hüanü mütekaid 

zabit, Raif \aytar, tlyaa çiftp 
KARTAL KAZASI: 

SAMNADRA NAHiYESi 
Ratip Görgey mGtelraid, Mümtu 

Giiadm aailık memuru, rif çiftçi 

YALOVA KAZASI: MERKEZ 
NAHiYESi 

$ahi1e Soyer, KaJJD&kam Şefik !50-
yer, Fahriye Çam, lamıül HUkr Bak
kal, llwahim Kartal sel>ze tüccan, T •· 

lit Elmabktaa (aYUkat) Rasim Koça! 
Elmalıktan; Rana Ziya Güney köyün • 

dea, Hadi Güney köyünden, Bayram 
Çeqiler köyünden, BUkal Buraalı la-

mail Çenıiler köyünden, Halil Soğu • 

cak köyünden, Hasan (Anıiler köyün
den Ecaa Zi•er, Sait otlu Hasan Ka
dıköyilnden, Y akup oilu Rif:ıt Safraa 
köyinden, Niyazi Akköydcn. Müteka
idinden Fahri Akköyden, Terzi Safa 

Aklcöyden, BaWcaı Haaaıt 1~ 
köyden, Haaan Hacmıobıned 
den 

YALOVA: ÇINARCIK NAff~l' 
Makbule Nuri Çınarcık ısa 

den, Fecriye Yakup Kocad~ 
Civelek Korudan, Sü!eyman .4•--A 
narcık nahiyesinden Sadrk Ç~ 
hiyeıinden, Yahya Çınarcık oJl1 
den, Haıan Çalıca köyünden, 
cadereden ıJ 

YALOVA: KILIÇ NAfffl' 

Meliha Hakla Cacık kö~~~ 
kal Fehmi Çam, Hüseyin ı...aıe--. 

yünden, Omer Çam. Tevfik ~ 
yünden, Hulusi Demir Taıöpl"ll 
den, Süleyman Dere köyündeJI. 

SlLIVRf KAZASI: MER~ 
NAHiYESi 

Asım Engin Silivri C. ff. !·...ı. 
~ Ziya Altınorak Belediye öJP" 
mf'd Oney, llyaı Engin, Ha~~ 
Jan, Kara Ali, Sım Belediye öJP;i 

had belediye batkanr, Hüse1İ" 
Sinan, Muıa çavuf, Mahmud .. ...l 
ci, Mehmed Ahmed Alipata kOr: 
mail Ali paıaköyÜ Rahim A.,
muhtan, lımail Muallim A:;ı 
Uzun Haıan Awen köyü. 1 J'. 
tar Celiliye köyü, Hikmet dlll 

Jiliye köyü, Çafer Nazmi Ce!ili1' 
Yakup Muhtar Fener köyü M ~ 
berber Fener köyü, Mehmed ~ 
ner köyü, Ramazlln Fener k~ 
bakkal Fener köyü, Vahid 
Fete köyü, Cezzar muhtar H~ 
yü, Sadık belediye Üyesi Ka~ 
bit Malulgazi Kadıköy, Ki%Jlll 
lim Ortaköy, Bektaş Hüseyin 
ZüUikar Ortaköy, İbrahim M..Ja 
limpap köyü, Akif Selimpşt' 
Etref Muallim Selimpap kö1' 
med Dramalı Se1İmpaf8 köy\i 

SiLiVRi KAZASI: SINdV 
NAHiYESi 

Ramazan Sinekli köyü, R~ 
kineci Bekirli köyü, Hasan P;,; 
Jice köyü) Mahmud Muhtar rJ 
köyü) Tahir Büyük Kıbçlı ııöfft 
tan, Ragıp Çantaköyü muhtarlı 
him Çantaköyü, Hüsnü çavu!_J, 
köyü, Haaan Fehmi Çanta )ıoJ"': 

san Şerif Çanta köyü, SüleYJll" 
tar Çayırdere köyü, Abdu~ 
kal Çayırdere köyü, Zobon AJdf'J 
vuılu Mebmed çavuı çavuılu, 
çavuıtu, Mehmed tuhafiyed 
köyü, lbrahim muhtar Ge!e~ 
Lütfi mualJim Gümüşpmar kÖ~ 
seyin Kurfallı köyü, Bekir lbt!rJ 
biti, Halit Seymen köyü, Neeif 
yin Seymen köyü Remzi SeJ'll"' 
muhtar, Hasan Süleyman Sa'Y'"'A 

ŞiLE KAZASI Mr. NAHl1"1 

Sadık muallim (C. H. F. k.
Refika Sadık, Alieddin Vasıf 
(belediye azaaı) Bedia Etfllllt ~ 
kahveci (belediye uuı), A. il ~ 
le tayyare tubeai katibi v• C( .. 
kaza idare heyeti uuı), Ali ·~ 
tüccar (belediye azaaı) M. Vı 
lediye reiıi ve C.H.F. kua .;"' 
san dua vekili (belediye .-" 
H. f. kaza azası), Hüseyin ..wl 
tacir (belediye azuı ve DlfP-. , 

azaaı), Mebmed Aıçıoilu tücıe"' 
ceb Dofnunacı damadı beJeclİ1' 
ve fırka ocak reiıi (tüccar), . 
kahveci ve berber, Hüaeyio 
kömür taciri, Salih T~i~ 
taciri (C. H. F. Keae ocak ,.iti~. 
yin Yunusoilu ticaret ( C. JI. ~· 
ocak azuı) Ali Eyiip oğlu 
muhtarı ve oc:aiı uuı, ffatie' ~ 
ŞiLE OAZASI: TEKE 1'~l 

lbrahim Demırci (heledi1,' ~ 
Fehmi Nahiye müdürü, I~ 
bant. zürra. Ali Çayırofhı ~I 
ŞiLE KAZASI: ACVA N~. ?ı 

Emin bakkal, hmail kah~ 
ıan nahiye müdürü, Mehated_,...,. 

k.itibi, Hüseyin Zürrat (•• ~· 
tan) ldriı dava vekili cbeJcdi:~ 
Alleddin Karmaçık tacir ~ 
H. F. idare heyeti azaaı) , 
muallimi, Ahmed Kalaf at9 
lediye azası) 

ŞiLE KAZASI: ALACAL~~ 
~ " 

Bahir kaymakam, Şe.ıı: :.,ı)ı 
(kaza C. H. F. idare heyeti (_,ı.11' 
kr, Mustala Aydm tüccar 
H. F. reiıi) 



--~ 

ey sandıkları nerelerde bulunacak? Sar 1 Martta Alriıan. 
llug .. 

Çitııde llnden itibaren başlıyacak se - cit, Şahkulu Evliya Ç. Tomtom (Bele-
tey 

C:letj sandıklarının bulunacağı diye dairesi) 
daki mesdut gazino) Rumelihisaraı (Ru
melihisarında H. ihtiyariye odaıı), A • 
yasağa (Ayasağa camiinde), Kemer • 
burgaz, Petnahor, Piriççi, Cebeci (Ke
merburgazda camide) Odaycri, Kııır
mandıra, Ih saniye ( Odayerindf'), Ağaç· 
lı, Akpınar, ÇıftaJan (Ağaçlıda kahve
de), Gümüşdere Kısrrkaya (Gümüıde
rede camide) 

yaya verilecek 
~d tl(Jarı Yazıyoruz. Sandıkların buluna
t1 tır. Yerler kavis içinde gösterilmiş· 
,,, l:~INo 

~P .. NO MERKEZ NAHiYESi: 

TAKSİM NAHiYESi 

Firizağa. Cihangir (Firuzağa camii) 

Gümüısuyu Şehit Muhtar, Kocatepe 
(Taksim Camlı köşk), lnönü Harbiye 

. i l"U~ı, ÇeJeği oğlu Aiaeddin (Ye-
ll'ıllvakkith (Dağcılık kulübü), Hacı Mehmed, Boı· 

Opl'at (" anesinde) Hocapa§a, , 
~ k tau B. Eskiıehir Yenişehir, Bülbül (Es-

e, R." Ynıa amhk binasında), Tah-
) A.hllıteınpa§a (Rüıtempata cami· kişehir oc.,ğı) KADIKÖY KAZASI 

tçelebi (Ahıçelebi camiinde) ŞiŞLi NAHiYE.Si j Caferağa (Belediye dairesi), Oıma· 
Bty AZIT NAHiYESi 1 nağa (Eski ihtiyar heyeti odası) Ha-

, ~ ~lend h Kağıthane köyü (Kağıthane) Meci- , sanpaşa (eski ihtiyar heyeti odası}, lk-
"t ~·· er ane, Balaban ağa (Şehza- diye (Fırka yanındaki kahve), Halis· baliye (eski ihtiyar heyeti odası), Yel-

._.. Ba§ tarafı 1. ci sayı/ada 

mart tarihinde Almanyaya verile
cektir. 

Uluslar kurumunun komitesi , 
Fransız ve Alman hükfımetleri ve 

Sarre hükfunet komisyonu ile mü· 

zakere ederek rejim değifmesi i -
çin lazım gelen tedbirleri takarrür 

ettirecektir. Eğer 15 Nitan tarihi

ne kadar bu tedbirler hakkında ~f'I (S";•nde) Süleymaniye, Mollahüs- kr Gazi, Meırutiyet (Şişli fırka binası) değirmeni, Rasi.rnpaşa (eski ihtiyar he-
' ~ ıe u eyrnaniye camiinde), Camcı A- Pangaltı Duatepe (Paf\gaJb polis ka • yeti odası), İbrahim ağa, (eski ihtiyar bir karar verilrniyecek olursa, ko· 

~) ~&.ı.ıt (Beyazıt nahiyesi binasrn- rakolu), Bozkurt, Pa§a, Feriköy (Kur- heyeti odası), Osmaniye, Mecidiye (ıes- r.ıite ulualar kurumu konteyine tek 'i Ctcan, Dayahatun (Mercan ağa tulu§ta kahve) Şişli Cumhuriyet (Bul- ki ilitiyar heyeti odası) Zıihtüpa,a, liflerini bildirecek ve lazım gelen 
~ ... ~llıde) Sururi (Sururi camiinde) "- ak t ) 

"'~I> gar çar,ısı Kar o u Tuğlacı (eski ihtiyar heyeti odası), kararları uluılar kurumu alacak -
•ta (Laieli camiinde) d ) 

KASfMPAŞA NAHiYESi Göztepe (eski ihtiyar heyeti o ası tır. 

t,ı ALEMDAR NAHiYESi Merdivenköy ( eıki ihtiyar heyeti oda-
' ~l .... t ea "k b. ç t M ·t B d t- Bay Hitler, Fransadan arbk 
l•J "'ll.,,u (Mah • mu e ır, a ma e$cı' e re ıı), Sahrayıcedid (eski ihtiyar heyeti o-
"'llt) ı:- • Paıa mutpaıa camı • t' (C !!I. b' ) K" "kp' ı H toprak ı·atemiyecek 
L l:.ttti s· (K .. d ) ın &mUKe ır , uçu ıya e, acı dası) Suadiye (Cami karım), Kozya-
"111~ n ınan öprü camun e ' Hüsrev (Hacı Hüsrev camii), Kaptan P ARİS, 17 (A.A.) - Amerı'kan '4 ltahıned, Cankurtaran ( Akbıyık tağı (eski ihtiyar heyeti odası). Boı-

; ltıı'iı..ıııd)e), Binbirdirek (Ferüzağa ca· paıa kadı Mehmed (Kadı Mehmed H. tancı (eski ihtiyar heyeti odası), içe- 'gazeteciti·Bay Aljeune bugün Pa 
11' .~ ... F. ocağı) Yahya kahya, Sururi (Yahya k" ( k. ih · h t' od ) • 'd· · d B H' 1 1 1ı1::.d • ıvıoJlafenari (Atikali pa•a ca- ıen oy es ı byar eye ı ası rımı ı gazeteıın e ay ıt er e 

"'il e) " kahya camii) 
(~~ Küçükayaaofya, ishak paşa BEŞiKTAŞ yaptığı bir mülakatı netrettikten 
l~L Yasofya camiinde), Alemdar GALATA NAHiYESi , . (S' .. 1 ) sonra diyor ki: ""'llda Sınanpaıa ınanpaıa camn av usu , 

r nahiyesi müdürlüğünde) Arapcami emek yemek (Arapcami), Teıvikiye, Muradiye .Tetvikiye camii "Salı günü Bay Hitler radyoda 

t.OçOKPAZAR NAHiYESi Hacı Mimi, Kılıç Ali (Kılıç Ali camii), avlusu), Vişne zade (etki muhtarlık ö- söylediği nutukta demiıtir ki, Sar-
~iııd ._ Pürtela•, Ömer Avni (Fındıklı camii), ) T" k ı· Abb ğ (0 't bah r AJ d'" d k '1· arı"-apı, Demirtaı (Hocahamza " nü , ur e 1, asa a r a çe e manyaya on Ü ten sonra 

~(~de), Hacıkadın, Hoca Gıyaset - Berekeb;ade (Kuledibi), Müeyyetzade, caddesi fabrika karım), Cihannüma Almanya Fransadan topraklara 
'la Kemankeş Y enicami (Galata nahiye h 

'-~ S ccı kadm camiinde), Yavuz Si- yıldız (Amberağa camii yanında u- ait hiç bir ıı.ey istemiyeeektir. Hal-
-~ a d dairesi) ~ 

ıı eınir (Oç mihraplı camiinde) ıusi yer), Dikilitaş (Dikilitaf ilk mek· bu.ki bu ıefer beyanatında töyle 
l<lJMKAPI NAHiYESi HASKÖY NAHiYESi tep önü), Ortaköy, Mecidiye, Hacı diyor: Fransa büyük milletler ara 

Şeb K • · 1 • Mahmud (Ortaköy tramvay durak ye- k 
1• ~'lı· •uvar "y, Çadırcı (Kumkapı eçeci pıri (Hasköy ıske e gazıno • sında bize huku beraberliği tanıt 

1Je ı,· su), Sütlüce Piripaşa (Hahcıoğlu mey- ri, polis noktası kar§ııında bahçe), Ku-
' h •nasında) Bayramçavuş, Muh· ruçeşme (Kuruçeıme tramvay durak tığı andan itibaren Franıadan top 

ıJ. ' atu.n (Kumkapı meydanında) Ka- danı) raklara ait her türlü metalibten \ "el yeri, polis noktası yanındaki meydan-
'ill "· Ni14nca (Niıanca camiinde), BAKIRKÖY ~· 
~t lık), Arnavutköy (Arnavutköy camii), vaz geçecegım.,, 

'- ı..._ ·_Çı Muhiddin, Katip Kasım (Lan• 
~olu civannda), 'Mesihpa§a, Kartaltepe, Osmaniye (KartaJtepe Bebek (Bebek camii avlusu) Sardan ka«janlar 
'- li ~nıal (Kızıltaş camiinde) Mi- camiinin dıı cihetinde camekanlı yer. BEYKOZ KAZASI Forbah. Fransa 417 (A.A.) -

ıJ ';. ~ 'Yreddin, Saraç ishak, Tavşan- de), ~ytinlik, Cevizlik, Yeninıah~e, Göksu (Anadolubisarı), Çubuklu • Sardan buraya 100 kadar göçmen "l 't'İkemal camiinde (Gedikpaıa Sakızağacı (Bakırköy Halle salonun - (Kanlıca), lncirköy (Paşabahçe), Ya- gelmi§tİr. Gene yüz kadar göçme 
Oeaiının bulundugwu mahal) da), Ye§ilköy (Ye!ilköy istasyon civa- S , ld k lıköy (Beykoz), Mirtah (Anadoluka· nin argemin e ge i leri, bugün 

rında), Kahkıratya, Safra. Halkalr, am- d 
~· F ATIH KAZASI Jı, Avcılar, Firuz (Yeşilköy nahiyesi vağı KOYLER c 200 kadarının daha geleceği bil 
~ ~ın bey ve Kırkçeıme (Hüsam köylerinde), Mamhutyeb (Mahmut • dh·i'Hyor. 
~~'inde), Sofular, Muratpaıa, Is- bey nahiyesi), Ayapa, Nifoı, Çifitbu - , Poyraz, Riva (A. Feneri), Derese- F orhah hudut muhafızlarırun 
"t•), ~ 'ba, H. Halif (sofular tekkesı'n- 1-ı' ( ı. '-'baba) Alı'bahadır Paeoarnandı · 

~ " fMO, Vjdoıı, Litroı, Ayaı (l'y1alu;nut~y "' AX ' ' " - rôyter muhabirine söylediklerine 
asti, Hoca Oveys, Sinan ağa ra (~. Şevk:etpaıa), Öğümce, Göllü, 

llı. liea.~. i (Fatih camü avlusu~da), Gu· köylerinde), Şamlar, Ayayorgi, lkitel- g\ire, dün aktam, Fraııaa toprak -
.~ Ji (Şamlar, Ayayorgi köylerinde) Kılıçlı (Bozhane), Cumhuriyet, Srrapı- l 
l\ı.ıld· \tıeyin agw a, Baba Hasan alemi arına, saatte vasati 35 otomobil • nar (Hüseyinli), Polonez (Koçullu, 

e caınünde) OSKODAR geçmiır.tir. Bunların içinde Sardan Muradlr, Esenceli (Ömerli) 'l' 

~~.b ·cUMROK NAHiYESi s 1 mlı 0 kaçmakta olan ailelerle, kendileri ~ e a , urbalı, Solaksinan, Toy- Sandık merkezi olan yerlere bu i · 
nin yükt-e hafif, bahada ağır mallııı 

~~Ye H t e itan Nesli ah (E gar Hamza (Çinili karakolu) Murat şaret konmu~tur. 
(' ' a c su , § • bulunmakta idi. 
\, .,_,1>1 c:amiinde), Muhtesip lıken- reis, Pazarhaıı (Pazarbaşı), inkılap, .. """""" .. '"""'""'""''"""_ .. _,,mı•••-•••n•u-•-•ııuı• .. ı 
'~~ar Sinan Karabat (Karagüm- Tenbelhacı Mehmed Gülfemhatun, Kef· Matbaamıza gelen eaerler: Sargemin, 17 (A.A.) - Ciddi 

ken, üniforma gıyen beş kişinin 
tüfek ateşi ile kartılanmı§lardır. 
Bereket, hiç birine bir şey olma -
mıştır. Fransız jandarması tahki -
kat yapmış ve atılan kur§unların 
Fransa toprağında kovanlarını 
bulmuttur. 

Sarbrüken, 17 (A.A.) - Sar -

da gece bazı hadiseler olmuştur. 
Noykirhen'de bir tüccar üç kiti ta 
rafından yaralanmıştır. lki kiti ya 

kalanmış ise de, tüccad kendisine 

tecavüz edenlerin bunlar olmad1ğı 
nı söylemiştir. 

Sulzbah' da, otuz kşi komünist 
lerin merkezi olan kahveye sığın
mıtlardır. 

Futlingen'de, Statüko lehine 

rey vermi9 olanların evleri tatlan
mıt ve camları kırılmıştır. 

Fransız Konaoloahanesl 
önUnde kahlıbahk 

Pariı, 17 (A.A.) - Havas A -
janaı bildiriyor: Başlıca Fran11z 

gazetelerinin Sara gönderdikleri 

husuıi muhabirleri, Sarbruk tehri 

nin battan ha~ bir Alman teıhri
ne benzemİJ olduğunu yazıyor ve 
Nazi aleyhtarlarının kaçıf başlan 
ııcını anlatıyorlar. 

Lö Jurnal gazetesi, Sarbruk'da 
hüküm süren aük\inetten memnu • 

niyetle bahsetmekle beraber, arya 

aal intikamların, Alman memurla
n memleketi filen teaellüm ettik -

ten eonra ba~hyacağmı yazıyor. 

Andre Violliı, Pöti Pariıien ga 
zeteıinde, kaçıtın ancak başladığı 

nı ve halkın ütüttüğü FraMız kon 

soloahaneıi önünde acıklı sahne -

1er geçtiğini yazarak diyor ki: 
"Kadın, ihtiyar ve çocuklar ka 

pıda denk ve bavullar üzerinde .t>

turmUf bekHyorJar. En çok kork -
tukları fey kum gibi kaynıyan ha 
fiyelerin kendilerini tanımaları -
dır.,, 

Eko dö Pari gazetesi de, bütün 
Nazi aleyhtarlarının hakiki bir pa4 

niğe yakalanmıt olduğunu bildir
mektedir. ~de 1nci ilk mektepte), Beyceğiz, çedede (Bulgurlu mescit) Selman ağa Sinem _Tiyatro bir kontroldan sonra dün buraya 

~~de, Derviı Ali (Zincirli kuyu Rumi Mehmedpaıa Hacı Hesna hatun 1 Da siyasi mülteci gelmittir. Bu • 
ilk mektep), (iskele camii), Çakırcı Hasanpa§a, Si· Bu adla çıkan mecmuanın be· gün için ayrıca 2000 kadar daha 

Almanya aekerf tecride razı 

Lı FENER NAHİYESi nanpaşa, Ahmed çelebi, imrahor, A • ,inci sayısı çıkmıştır. Okurlarımı- geliyor. 
l ·~r yazma, Hamzafakih, Salacak, Tavaıı za tavsiye ederiz. 
~d"' 11> Muslahaddin, Katip Musla _ ) Ah b Ka Yahudiler Vartovaya ka~ıyor 
ı1:_ "'il lı Hasan ağa (Doğncılar , cı a§ı, -

Cenevre, 17 (A.A.) - Havas 

muhabirinden: Alman hükiimeti, 

Sara Yenay muahedeıinin a.a-ker -
likten tecrid maddelerinin tatbiki "il (t-' rıızırçavUJ, Hamami Muhid - Varıova, 17 (A.A.) _Gazete 

~) "ttb zasker Ahmed ef. Arakiyeci Hacı Ca-
.,. ı ır İyede heyeti ihtiyariye odfl - y • k lere nazarn dün aktam, senelerden iç.in prensib itibarile hiç bir itiraz 
ı '"••ın G fer, Tabaklar (Körbakkal), Hayreddin enJ ÇJ ti 

'
Oıı., -, • ünani, Avcubey (Salma beri Sarreda yerleııı.mı·ır. olan 40 ya yapmamaktadır. Dün akaam veri-. '"'llıt llk .. çavuş, Atik valide, Arakiyeci Hacı Meh :r ~ 'l' 

·h. rnektep), Tevkııc;,fer, Tah· h d' V h · 1 k ~ ·""ı-e, Ab med (Atik valde), Selimiye, Ihsaniye u ı ar,ovaya geltni§tir. Bun • len bu aber memnunıyet e Brflw 
;.~~d,) disubaır (Tahtaminare ca- l d ( J • d ) Dün ve yamı lar, Sarrei nazı'lerı'n tenkı'l hare - 1 t ·~ 

1 
,~Atik, Muıtafapa•a, Balat Ka- (Selimiye) A tuniza e A tunıza e , anmış ır. 

i 'YI :ır Tercüme Jdllllyııtı k 1 · d k · 'I~ olla aşki (Ayvansaray Lonca- Bulgurlu, Kısıklı (Kısıklı), ~lemdar, et erın en orktuklarından dola Okonomlk gtirU9meler 
~ ~'tı 8. Kahvesi) Müftü Ali, Kü- Reıadiye, Sultan çiftliği (Alemdar), Sa~ yı terıketmişlerdir. Daha birçok ya Berlin, 17 (A.A.) - Döyçe Al-

~· l) 11.at~fapaşa (GüJ camiinde), Hay· Kuzguncuk (Kuzkuncuk), lcadiye (l- hudilerin muhaceret edeceklerini gemayne Çaytung gazetetine gö -
1~11~•rhun, Haraççı Kara Mehmed cadiye), Beylerbeyi, Abdullah ağa, Bür. söylemektedir. re, Sarın Alma.nyaya dönmesi Ü • 

1:ade camünde) · y M. Virjil Ro11el 
haniye, Küplüce (Beylerbeyı) anı - On. dört senelik miidUrde zerine hasıl olan ökonomik mese • 

~ k.. K 1 r K d'll' Ç lk.. (K Galib Kemali Söylemezoğlu 
~w, ı:. YOp NAHIYESl oy, u e 1

' an 1 1
' enge '>Y an- ~ekiliyor leleri ve iki memleket ökonomisi 

t... :•11p 1 l dilli), Çekme, Dodullu (DoduJJu) S b 
~"llii~ .• s iınbey, Dökmeciler (Eyüp ar ruk, 17 (A.A.) - Sar da- hakkında Fransa i'le Almanya ara 
'ita~ A.ı·'l'ınde), Oçşehitler, Gümüş - SARIYER KAZASI bilinde 14 senedir müdürlük ya • aında görüşmeler başlamıştır. 
1-~llt ~heyköyü (Eyüp Kasımçavuş k d 11..I pan Fransız Heimbergere, Alman 

~~ 'to:'llde) Ramicuma, Yenimahal- Rumelikavağı (Rumelikavağı he - Hü üm ar ırı illet h Sar gUmrUk itfllfı bozuldu 
~~tıL yeti ihtiyariye odası) Sarıyer, Yeni - cep esinden gönderilen bir 

0

kag~ ıt- F bah 17 (A A ) F 
1 .. ~,.ı ) ~r (Ramide ocak yanındaki or , · · - ranaız 
~. "~ F th mahalle, Maden (Sarıyer camii son ce- ta derhal iatifa etmeıi bildı· rı'lmek S h d f I b 1 ~- ·~. • e i Çelebi, Niıancı Mus - ar gümrük itti :ı ı i en ozu -
~llt-~\~Otakcılarda Karal<ol yanın- ınmıt ma1ı-ıllinde), Büyükdere ve Bah- tedir. Alman cephesi gazeteleri, muş, Fransız gümrüğü Lorren hu-
•q ı oına ) Abd' I d C çeköy (Büyükdere çar,.ısında Karabe- 1 onu b·r ı· · k f' l k · 

1:) f sı ti ve ut, ezri Ka- " ı po ısı ey ı o ar l!ten çı- duduna çekilmi9tir. lki taraf daha 
~ terdar i•k ı · d H lk ·) tin kahvesinde) Kireçburnu (Kireçbur- ka k b. v 1 f .. e esın e a gazı . rma , ır çogunun ceza arını a timdiden bazı ithalatı reddetmiı • 
SA.MATY A NAHiYESi nu camiinde), Rumelifeneri ve Garip • fetmek\e ittiham etmektedirler. . 

"'~ ""~~ı çe (Rumelifeneri heyeti ih. odasında) S h··l-~ k tır. 
ı ,ııı·· ıı~e ... - ar UKumet omisyonu, neş • F d b' k e 
1İ tıl tıııd .. ) ırne, fabrikalar (Kazlışeçme Zekeriya, Uskumru (Zekeriya köyün. ı ~~:.;~ ·~ ransa 3 . r ararnam 

;1 ~ " 1 ah 1 
"""""-. _r.m"' retmiş olduğu bir tebliğde bu itti- R 

~ )e '111:a (' ınr or, Hoca Evhad, Ha- da ıoğuk su gazinosu), Kilyos ve de- 1' ~ .. -.... Pariı, 17 (A.A.) - eami ga-
f; h~~J, '(

0
'{ edikule tramvay durak kah- mirci köyleri (Kilyosta muhtar Iıma . .,,,,_ hamları tekzib etmektedir. zete Fransa ile Sar arasında güm 

'<u ca M t f b B /stanbul - 1935 ' 
~ '> Aı· usa apaşa ara acı a • ilin kahve:; nde.) Tarabya (Tarabyada ·· Sınırda hadiseler rük sınırını tayin eden bir karar 
L ~), t .. 1k~K.ocmustafapaşa, Çiçek pa- k h d ) y 'k·· (Y 'k ı• "')J.1 ~ıı .. ıh C çarşıda ika ve e enı oy enı öy ı• Sarbnık 17 (AA) H name ne,.retmi•.tir. 

1-. ı .... "e,·1 ... d • anhaziye (Mustafa ef. Fiatı 50 Kuru• · • · · - avas "I' T ·~i ·• ) iskele ba~ındaki gazinoda) lstinye (Is- T -- ---------

~ ~t' (.\k e 1 lnebey, Keçihatun, Çakı- 1 tinye itfaiye garajı karıısındaki gazino- Dağıtma yeri: VAKiT Matbaaıı muhabirinden: Sınırda bir hadise -"'tllnıııııııını llRV Doktor "ıaıtll!INIDll lllD11if 
t 'İıı~k ~arl\y Çakırağa camiinde), Da. d~), Uluköy f{:?uköyde iskele yanın. olmuştur. Hükumet komisyonu • ı H ... • Q § 

(b '), l(~hYa.r (Cerrahpaıa kahve - nu_n Fran·s·ız ka .. ynağından haber al 1 useyın sman ia 
~ ~"ııtı:ıa Urkçübşı, Kasapilyas, Yalı ,,allllfttU11H11UUllllll11ıııııııllllllllll111ııııı 11nııı111ııııu11111ıııııııııı11111111ıııınıı11111111Mlllllllllfl111111flıtlfl~ıı11ııı11111ıı1ı, , dı - d = 

~t~lia:<l. liobyar 26 IDCI mektepte), •• Tu··rkçe kar 1 ki g~a gore un gece kendilerini ı - Haseki hastanesi ! 
(~lıt lil\yreddin, Hacı Hüseyin OZ Şl 1 ara yarJD tehlıkede zanneden Sarda Ondin. 1 dahiliye ••t h ; 

'~İllll{ıı- kah.\'esinde), gen mıntakası çiftlik sahiplerin - ı ~ 4 • •• •• mu e assısı 1 
~~r~t1111 hatun, Çukur Kalyoncı.: (Ka- devam edeceğiz den bazıları, Fransa toprağında = La!elı Lutuf Apartımanı saat ,,. 

111 ~. ~ll'ıii), Kuloğlu, Hüıeyinağa, ··ııııııııııııııııı~llfllllllttılldlllfıtnı_.llfiı-11111ıııııııııllllNlflllllııııııtUllllllllUtılllllllllllllltııııııııım-.ıııtıtllll" ' ll Simbahmühme'ye sığınmışlar, son L4 -7 e kadar Telefon 22459 § 
!f(Ag"a ") A 1 ada tekra d S d" k. J ıımıarııınuııııııııııııııııııııınııııııuıuııuıuııınııııııı 1111111111111ıuıwıııllWl!llllRiJ camu , sma ı meı· r r an ara onme uter 



Yazan : 
Çeviren : { 
Fi atı 

Dün ve 

Gaı~on Bachelard 

HiLMi ZlYA 

75 kuruş. 

Tercüme külliyatının 22 ncı •ayısıdır. 

" V AKıT,, Matbaası Dağıtma Yer· dir. 
Ankara Caddrsı, lstanbu ı - Te efon : 24370 

Istanbul 7 inci icra memurluğundan: 

Emniyet sandığına 
Birinci derece:ie ıpotekli o "ub yemial üç eblıH uf tarafından 
tam3 nına 61180 lira kıymet takdir edilen eo~az ç nde M rıün 
mıhalles~nde Rittiyeıne\ctebi ao '•Kında u u 4S yeni 3ı No. h 
maaba~çe ( zemin katı kl1ir dıger katlara ab,ab bir hanenin 
tamarnı açık arttırmaya vaıedı ı m :t oldu· undan 20 2 935 tarihine 
m1sadıf Çarıımba gOba saat 14 ıen 16 ya kadar dairede birinci 
artt1rm1111 icra edilece'<tir. Arttırma bedeli kıymeti mu ·ammine· 
nın ~ 75 ini bulduğu takdırde mOıteriıi Oıeriade bırakılacaktır 
Akıi takdirde en aoa arthranın taahhüdü baki kalmak üıere 
artorma IS (ila ınl.Udetle teciit edilere c 7 3 935 tarihine mlisadif 
Perıeınbe günil saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ik"ncia açık arttırm11ıadı arttarına bedeli kıymeti muhammiaeain 
~ 15 ini bu 'Da:lı{ı takdirde satıı 2280 No • la kanun abklmına 
tevf kan geri bırakı ' ır. Saht peıindir • Arttırmaya ittirak etmek 
iate ;realerın kıymeti muhammioenin •-iı 7.5 nisbetinde pey akçesi 
Yeyt miUi bir bankanıa teminat me ,tubunu blmil bulunmaları 
llzım iır. Haklan T•pu aicilli ile Hbıt olmıyan ipotekli alacaklar 
da dığer al•kadaranın Ye irtifak hakkı hhip!erinin bu haklarım 
Ye huıusıle faiz ve maaarife dair ol•n iddi•lannı ve evrakı 
müa'>ıte eri ile birlikte illa tarihinden itibaren nihayet 20 gOn 
zarfıoda birlıkte da ıremıze bildirmeleri llumdır • Akai takdirde 
hakları Tapa aicilli ile Hbıt olmıyanlar Hhf bedelinin payla1ma-
9111::faa hariç kalırlar. Mlıterakim vergi, tenviriye, tanıifiyeden 
mllteYellit belediye rOıurna medyana aittir. Daha fazla ma!Gmat 
almak iatiyenler 30- 1 • 9SS tarıbinden itibaren berke1in g6rebil
~;pi i~ Alairede açık balandaralacak artbrma .. rtnameai ile 
93UJ.S4 No. lı dosyaya mOracıatfa mezkftr c!osyada meYcut 
Ye11 !<1 ~!Sre'1ilecelc 1 f"ri ill11 olunur. ( 144) 

. Müsabaka ilinı 
Heykeltıraş ve mimarlarımıza 

Esk~ şehir Viliyetinden: 
Es< şehirde yapı acak Atatürk Gazı tieykeli 1 I l I 935 den 

1/l/935 tarihine kadar bir buçu'< ay mildroet e m- sabalcaya 
konu :nu tur. MD11b11ka ıartlın ile A '>ideaia yapı acal!ı mev~c in 
kro'cıai lıtanl>a '. da GOzeı S•n'at ar Akademisi Müdürlü "ıiladen. 
Ari:CaraCla Tilrk M.marlar Birlığinden •e Eı'ci,e'.lirde V llvet 
Ma'carnındaa her gOn alınabilir. ı t l2 

Nafia Bakanlığından: 

·-------· Vapurcu uk 
rilrk Anon m ,?lrket 

stanbul Acentalığı 
ıman nan. re e 00 'l'l9ö 

frabzon Yolu 
.sakar ya v,.:1..Puru ~u 

.... a . S.anı 

Pazar günü saat 20 
de Galata rıh 

tunından kalkacak. Ciditte Zongul
dak. lnebolu, Ayancık, Samıun, Un· 
ye, Ordu, Gireıon, Vakf.k,.bir, Trab
zon ve Rizeye dönüıte Of, ve Zon • 
guldak iıkele'erine ufnyarak av -
det edecektir. 

Haydarpaıa. sif tealim maktaı 25 x 2,5 x 1 m/ m. ve tulü 2100 

m/ m. olmak üzere muhammen be deli SOOOlira bulunan elli ton lama 

demiri kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuıtur. Mezkur lama 
demiri klaring yapılmıı olan memleketlerden getirilecektir. Eksiltme._ _________ _ 

Karadeniz Ereğlisi Hukuk Ha-
24 - 2 - 1935 tarihine ra1,tlıyan pazar günü saat 15 de Ankarada kimllğinden: 

ffafıa Bakanlığı malzeme müdürğünde yapılacaktır. isteklilerin tek Müddei Karaden:z Ereğlisinin 
liflerini Tıcaret odası ve~i1'ası ve 375 lira "ık temİ-:.\tlannın mal Süleymanlar mal~allesinden Sarim 
! ...,-~~lrqına y~brıldırrına dair olan r. a!c:bı•z ıle b'rlikte 24 - 2 - 19Z~ sakçı Hacı oğlu NasruJlah kızı Ha 

pazar ıünü ıaat 14 e kadar ma'c buz n-ukabil'nde ır.alz'!me n:ü ·u,.. cer:n müddei aleyh Ba~viren cü -
lüğüne teydi etmeleri lazımdır. la ıekliler bu huıusta!'i §artnamzbri masın:la ça~cır imamın Kamil aley 

hine ikame ey!ec!iği bc§anma dava 
r - ı::: ofarak Anka .. ada Nafıa Ba!,anlığı 
p.fo1 ilirler. (89) 

Malzeme müdürlüğünder 
• sının icra kılınan muhahemesinde 

müddeialeyhin il:ametgihının 
meçhul bu'ur.masına mebni müd -••••••••••• •••••••••••••••••! de'nin talebile m;.tddei aleyhe gı

Kiralık Daireler 
Poıta ve Adliye binc-"'n& en yakın yerde Ankara caddeıin· 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiray" verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, me.cmua idarelerine mükemmel daireler •.. 

ya? kararının ilanen teb!igat ifası 
na ur hkemece karar veril~iş ve 
muh:.l..'!temede bir gi'na m~·ame e 
yapı~maksızın 6/ 2 1935 tarihine ta 
lik kılınmtş oldl!.gundan müddeia
leyhin tarihi ilandan itibaren bet 
gün zarfında itiraz edebif ecerti vf" 

bu müddet icin'1e muaırele ·e de
vam i,.;n bilvek<\le ve vahul b;fosa 

.. VAKiT idare evine müracaat •· le mahkemeye müracatla diner bir 

•••••••••••-ı••••••••••••••ll gün tayin ve hasme tebliğ ettirebi 

TC!J. p_ K iYt:: 

l\QAA 
6AN.<A5\ 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
QAl-IAT-f;O~Q 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Ha
kimliğinden: 

Sadiye tarafından Aksarayda i Ş L E T M E 5 ı 
Oruç Gazi lamail ağa mahalleain-

Acentelcrı K~kôy f<l' 
de Köprülü aokağında 3 No: lu ev 1,. _4230'i _ "iırkec Mül-ü~ 
de oturan lsmail Hakkı oğlu ibra- (•-- H:ırı Telekli 227ı4l 
hinı aleyhine açtığı 80 lira alacak •ı · y l 
tahsiline dair davanın yapılan mu ır.ıer sın o u _,ı 
hakemesinde kar§ı taraf lsmail ÇANAKKALE vapuru 
Hakkının oturduğu yer bilineme • kinci Kanun p AZAR güııU 

k d 1 10 da Merı:n'e kadar. ( 
diğin:!en ve ar asın an yapı an 
muhakemesinde alacağının kema
den kefıdiıine temlik eden ae -
netle oldu3unu ve dava olunr.na 
bir yemin teklif ettiğini ıöylemesi· 
ne kar§ı mahkemece H. U. M. K. 
nun 4'.12 - 405 - 405 ıncı maddeleri 
le 337 inci madde!er;ne tevfikan 
muameleli gıyap kararı tebliğine 

karar verilmiı olduğun:lan ve mah 
keme günü olarak 23-2 935 saat 
14 de talikine karar ver:Idiğinden 
tar' hi tebliğden itibaren beş gün 
zarfında itraz ederek kanuni hu-

kukunu arma 'ığı halde arkasın -
dan karar verile:efii 141 inci mad 
deye istimıden tebli3 ır.akamına 

ka'm olmal< üzere ilan olunur. 
(1!835) 

DIŞ TABlBI 

NUR MEHl\'"FD 
Beycğll• A ~ecam· kar§:sında 

Ahududu 1.o!mk No: 1 

Aqvaiık Yo!ıı . 
ANTALYA vapuru 19 l 

Kanun CUMARTESi sat( 
da lzmire kadar. 

lstanbul 6 ıncı Icra dare 
Hakkı hapis iıtimalile ~ 

ve paraya çevrilmesi muk 'ğ1 
zıhane eşyası ve saire 2<J:~,:O 
r:h"ne müsadif pazar gıı 

12 - 13 le Galatada Mehoıe~ 
! a hanında 1 inci katta 53 

·ı· yazıhnnede açrk artırma 1 

t.ağmdan taliplerin mezkO' 
ve .,:-atte mahallinde icr• ııt• 
na müra:aatları ilfın oluO ( 

leceği, hukuk usulü muhakemeleri eder. 
karununun 402 in:i ve itiraz etme Muayene!1ane 
di~i ta!· 'irde bir clnha m.- 1:eme
ye kabul edilmi ·eceği 405 nci 
madde!erine tevf~kan keyfiyeti· 
lan olunur. ( 4849) 


