
An~arada Tıb Fakü.llefi 
l'llta 4nkara, 4 (KURUN) - Yeni Ku
rt> 
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Cümhuriyeı Halk Fırka.a ta • 
rafından •eçilerek bütün intihab 
dairelerine adları bildirilen aay
fo:v namzetleri ıanlardır: 

AFYON 
Ali Çetinkaya (Nafia Bakanı)ı 

Haydar Çerçel, Cemal Akçın, izzet 
Akosman, lzzet Ulvi Aykurt (Eski 
Afyon SayJavJan) Mebrure Günenç 
(Kadın - .Mersin belediye üyesi) 
(Müstakil Saylav için bir boş yer bı
rakılmıştır.) 

AMASYA 
Esat Uras, İsmail Hakkı Mumcu, 

Nafiz Aktın (Eski Amasya Saylav· 
1arı). 

ANKARA 
KAMAL ATATÜRK, Aka Gün -

düz <Eski Ankara Saylavı), Eşref 
Demirel (Eski Ankara SaylaVI, As • 
keri fabrikaları usta başılarından), 
Falih Rıfkı At.ay (Eski Bolu Say
lavı), Rasim Aktar, Şakir Kınacı, 
Rifat Araz, Yahya Galip (Eski An -

namzea listesi 

1 e ? • 
kara saylavları) Ahmed Ulus (Ulus 
gazetesibaş ustası), Mümtaz Ökmen 
(C. H. F. Ankara llaşkan Vekili), 
Müşfik Ayaş (Ayaş çiftçilerinden ve 
C. H. 1''. üyesi), Satı Kara Mehmed 
CKalıın) - (Ankara Bitik nahiyesi 
Kazanköy muhtarı), (Müstakil say
lav için bir boş yer bırakılmıştır). 

AN'f ALYA 
Dr. Cemal Tunca, Numan Aksoy, 

Rasilt Kaplan (Eski Antalya Sayla,·
ları) Türkan Başbuğ (Kadın) - Fey
ziati lisesi kız kISmı müdürü, Celal 
(Halep konsolosu), Nafiz Arıcan 
(Adliye Bakanlığı müsteşarı) (Müs
takil Saylav için bir boş ~·er bırakıl · 
mıştır.) 

AYDIN 
Adnan Ertekin, Dr. Mazhar Ger· 

men <Eski Aydın saylavlan), Abidin 
Ozmen (Maarif Bakanı), Tahsin San 
(Eski Aydın saylan), Nazmi Topçu 
(Tüccar ve Aydın kooperatif idare 

(Devamı 6 mcıda) 
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(lstanbul 

Atat ürkün özadı : Kam al 

Selim Sırrı 
(Samsun) 

cevdet Kerim 
(Sinob) 
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lsmail Müştak 

. (Siird), 
Hasan Ali 

.Ozmir) • 



Artık son söz Almanyanın .. 
O, hayır derse bütün 

umutlar kırılacak 
Azlıklardan 
Namzetler 

• 
Selanik milliyetperverleri, Adalı B 
ların haklarını müdafaa için Avru 

Berlin, 4 (A.A.) -Bay fran 
sua Poncet ile Sir Erik Filips, dün 
alqam Ba.y Hitleri ziyaretle ken. 
diıine Londra uzla§malarınm 

metnini vermi.§lerdir. Sir Erik Fi
lipı, öğleden sonra Bay Yon Neu
rath ile de görüşmüştür. 

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

Protokol çok geç. haber alındı -
imdan, matbuata yapacağı ilk te
ıir, ancak pazartesiye belli oİa -
caktır. Bu sebebden dolayı Alman 
yanın nu1l bir vaziyet alacağı he
nüz belli değildir. 

Zannedildiğine göre, Almanyp., 
Londra müzalterelerinin verdiği 
çok ~üsbet neticeleri hayretle 
ka.rıdamıştır. Roma mülakatları ea 
nasında olduğu gibi, Alman gaze
te muhabirleri, ıon dakikaya ka -
dar, Fransızlarla İngilizler arasın
da çok derin fikir ihtilafları bu -
lun -~uğuna ve Londra müzakerele
rinin amelt biç bir neticeye var -
mayacağma karilerini inandırmak 
İ&lemitlerdir. 

Almanyanm en resmt gazetesi 
olan Volkişer Beobachter, Hari -
ciye nezaretinden mülhem o'ldu • 
ğu anlatılan imzasız bir makalede, 
inanmamazlık gösteriyor ve ser· 
beatçe silahlanmak hakla tam hir 
auretle tanmmadıkça her hangi bir 
hal suretinin reddedileceğini ih .. 
sas ediyordu. 

_.... 80§mahaleden devam 

ve dostluk fikrini bilhassa kaydet- dan ıonra azlıkların kendi iyi'lik-
miştir. leri de gene büyük Türk ulusunun 

Jon Simon da söylUyor varlığı ve birliği içinde bulundu -
Londra, 4 (A.A.) - Sir John 1 ğunu anlamışlardır. Azlıklar ara· 

Simon, dün akıam radyo ile neş- l sında azlıklara mensub oldukları 
redilen bir hitabesinde bilhassa için değil Türk milletine mensub 
şunları söylemiştir: 

"Son müz~kereler, mfüteına 
bir ehemmiyet ve kıymeti haiz - · 
dir.,, 

"Hava ıanayiindeki ıon inki
şaflar sayesinde geniş sahalarda 
harekat yapmağa kabiliyetli, çok 
süratli ve yüksek kudretli tayya
relerin imali, gizli ve seri manev
ralar icrasını mümkün kılmakta
dır. Hava tehlikesi, §ehir ve köy· 
leri tehdid ettiğinden bu yeni in
kitaf, herkese korku vermekte -
dir. 

oldukları için namzetlilderini ileri
ye ıürenlerin sözlerinden bizim 

varabildiğimiz anlam (mi.na) bu
dur. 

ASIM US 

Musoliniye göre Italya
Avusturya kültür 

anJaşması 

Roma, 4 (A.A.) -Avusturya

ltalya kültür anlaımuınm imza -

11ndan sonra Bay Muaaolini ve 
Bu hususta yeni bir mukave -

lename tanzimi, taarruza maruz Pemter birer nutuk ıöylemiıler· 
kalan memleketin imdadına di. dir. 
ğer memleketler derhal kopcal<la- Avuıturya bakanı bu kültür an
rı cihetle, ant bir hücuma m~i laşma'.amm ökonomi miaakla.rma 
olmak için müessir bir tedbir de- me.ut bir zeyil ve ayni zamanda 
ğil midir? Farzedelim ki, bu mu- iki eski medeniyet araamda fikri 
kaveleyi Uma eden devletler anı. bir köprü teııkil ettiiini ı&ylemit 
sında Franıa, lnıiltre, Abnanya ve bunun milletler a.runıda birlik 
ve Belçika vardır. ve dostluk fikrine hadim. olması 

Ve yine Farzedelim ki. ant bir dileğinde bulunmuıtur. Bay Mus
hava hücumuna ma.ruz kaldık. Bu solini verdiği cevapta demiıtir ki: 
qUn, Avrupadalri devletlerden her 
'1angi birinin bize m"ll'"••~ em.o- Bı• -1~-.ıa. iki .ırı~ınleket ıqü • naaebabnm tier sa.hada inkiıatım 
~ini ve bU taarruzu def ebneaini İl· 

k · · b. h k b·ı---1- i'ltihdaf eden miiJterek siyasette teme ıçın, ıze a vere ı ~ 

het hangi bir muahede elimizde yeni bir safha teşkil eder. Siyasal 
mevcut değildir. ve ökonomi mahiyetindeki misak· 

Bana öyle geliyor ki, 1özümüzü lar çok mühimdir. Fakat fikri mi- ı 
•utmak hususundaki şöhretimize ıaldar da milletlerimizin dütünüş
hinaen, Locarno muahede~inin lerini öğrenmdk için lazmıdır. Fik
çerçeveıt dahilinde konutma1an • rin ve aanatm bütün aahalarmda 
mızdan biri veya diğeri aleyhine umumi ve feyizli t~riki mesaide 
bir hava hücumu vukubulduğu tak bulunabilmek için bu bilıi eıaıh 
dirde, biz hücuma maruz kalan bir şarttır. 

heyet yolluyorlar 
Atina, 3 - Selanikteki milli

yetperver teıekküller on iki adah 
Rumlarm hukukunu müdafaa i · 
~in Avrupaya münevverlerden 
mürekkep bir heyet göndermeğe 
karar vermişlerdir. 

Atina gaztecileri, son içtima • 
ların kabul ettikleri bir karar mu
cibince İtalyanların on iki adada 

Kemerburgaz nahiyesi 

Ankara, 4 (Kurun)- lıtanbul 
vilayetinin Sarıyer kazuma bağ• 
lı (Kemer Burgaz) nahiyesi köy. 

l~eriyle birlikte bu kazadan a
lınarak Beyoğlu kazaıına Acıpa

yam kazuının Erel nahiyesine 
bağlı Saz köyü nahiyeden alına

rak Denizli vilayeti merkez ka -

zasmın Honaz nahiyeaint; bağ • 

lanmııtır. 

Menedilen piyesler 
An~a, 4 (Kurun) - Deli -

Dolu piyesi üzerinde tetkikat 
yapılmıt ve bu operetin menine 

lüzum görülmemiştir. 
Menedilen piyesler arasında 

Hanımlar Terzihanesi, Bora, ea ... 
na var piyesleri de vardır. 

Atatürkün Y ozga~a gidi-
..,ıuı .. , •• aon\ln.a 

Yozgad, 4 (A.A.) -Aıatür • 
kün Y ozgada ıelitlerinin yıldö • 
nümü dün halkevinde büyük te .. 
zahüratla kutlulanmı,br. 

Halkevinin büyük salonu ve 
od&lan ağzına kadar dolmut bir 
ç.ok kimseler yer bulamadıkla ~ 
rmdan merasim bitinceye kadar 
Halkevinin önünde beklemitler 
bu kıvançlı günü alkqlamıılar- · 
dır. 

yaptıktan tazyikleri bir 
la uluslar kurumu nezdiocll 
teslo etmiılerdir Yunan 
)eri bu protetto1arını ~ 
lar kurumuna değil, fabl 
acun matbuatına ve · 
hukukunu müdafaa eden 
arası bütün kurumlara da 
dennitlerdir. 

Bir tayın 
Ankara, 4 (Kurun) -

bul Nafia mektebi müdiifİİ 
hendiı Bay Cevdet Di~. 
dördüncü ımıf mühend' 
tayin olunmuıtur. 

Klzım özalp 
Ankara, 4 (Kurun) -

o~alp bir kaç gün sonra .. 
Antalya ve lzmire bir ,e 
yapacaktır. 

Mu, sıhhat yurdll 
Ankara, 4 (Kurun) -

lığından ötürü batka yeri~ 
edilen Mut Sıhhat müdür" 
Şevki iatifa etmİf aayıbıılt&ıl 

Denizli iktisat banlı • 
Ankara, 4 (Kurun) -

Ortiaat Bankası eu.s muk'. 
namesinin bir kaç madddti 
ii~tirilmiıtir. 

ca&llO'llUCUH 

Ankara, 4 (A.A.) :.--
Yunan takas anlaşması~ 
nota mucibince Tilrkiy~de 1 
Ynnan ticati mathibab ıl• 
ni$h\Dda bloke Türk ticari 
cakların k~rıılıkh olar~ 
muamelesine yakında bstl.., ,, 
ğından, Yunanistanda btD"·. 
mıt ticari alacakları ol 
bu matlQplarının menttt 

U%1.atmanm matbuatta uyan
drraı:atı teıir, bu noktai nazarın 
Almanyanın eıu noktai nazan o
lup olmadığmı ha!lıca Avrupa dev 
!etlerinin bütün uluslara ıulh ve 
şeref temin etmek husmundaki 
gayretlerinin yjne Almanyanın a
nudane reddi ile çarpıfıp varpq
mıyacağmı gösterecektir. 

Londra, 4 {A.A.) - lta,ya, 
Belçika hükUmetlerinde, Londra 
konferansı neticelerinden haber· 
dar edilmiılerdir. Reuter ajansı
nın haber aldıfına göre bava mu
kaveleai akdi hakkındaki fikrin 
yaptığı teair müsaittir. Bu muka
vele muayyen bir şekil aldığı tak
dirde, merkezi Avrupa devletleri
ne müteallik, maha11i ikinci bir 
mukavelenin akdedHmeai müm
kündür. 

komşumuzull: müdafaasına iştirak 

1 
_______ ıııı-_______ .,..._.. __ ,_..,. _____ ._.. ....... 

etmek ve bu iştirakte de katiyen 
vakıt kaybetmemek mecburiyeti~ 

ve miktarlarmı hemen 'f .. ~ 
veya şubelerine bildirıı'Je 
zımdır. 

Bay Lavalin beyanatı 
Londra, 4 (A.A.) - &ay La

val, matbuat mümeaıilleine fU be
yanatta bulunmuıtu: 

de kalacağız. 
Bu noktada, Almanya liükUme

ti de, davet edilen d;ğer inemk· 
ketlerden her hangi birile ayni se 
viyde muamle görmektedir.,, 

Bay Laıval Grandi ile 
görUştU 

Londra, 4 (A.A.) -Bey Ln 
v:ıl dün ltalyanın Londra elçiı· 

~l\Y Grandiyi kabul ederek kendi 
sile tızun müddet görüşmüştür . . 

Mülakat bir saat sürmü§tür 
Her ikisi de ne görüttüklerine da
ir m~lbuata.beyanatta bulunma'k 
tnn imtina etmişlerdir. 

a,ay F Eanden Parise dönd 
Pariı> 4 (A.A.) - Bay Flan 

din tayyare ile saat 10,5 de Lon· 
dradi' n gelerek Bourgete de yere 
inn iştir. Londradan harekeitnden 
evvel Havas ajansına beyanatın .. 
da Londra müzakerelerinin mem
nuniyet verici bir tekilde bitmiş ol 
masın·.:ar. dolayı çok aevindiğini 

söylemjştir. 

"Almanyanın, mesaimizin ne
ticeleini teTeccühle kaıılayacağı· 
nı, bütün kalbimle ümit ederim. 
Sar reyi&nu ile Roma itiliflann -
d:ın ıonra, vukubulan Londra mü
kalemeleri diplomaal tarihinde 
mühim bir devre teşkil etmekte -
dir. Bay Flandin ve ben, mesaimiz 
rıe-ticeainin, samimiyetle k4rtıla -
nacaiım üm 't etmekteyiz. Alman
yanm kendiıine yapµğımız müsta
cel davete icabet edeceğini ümit 
erliyoruz. Bu bizim, Awupadaki Y oz~atta jer s~rsıntıs1 
emniyet teıkilitını bit uıul dahi • Yozgat, 4 (A.A.) - Yer sar -
tinde tanzim etmek hmusundaki sınbsı sabaha doğru iki kere du
miiJtere'k ümidimizdir.,, 

1 

yolmuştur. Zarar yoktur. Dünkü 
iay Laval, İngiliz ve Fransız şiddetli sarsıntıdan bazı evlerin 

r~a.zırlanmn büyük meıeleleri tel- dıvarları çatlamıı camları kml -
k:k esnasında gösterdikleri birlik mı§br. 

ismet İnönü dün al<ıam şehirde yaya olarak 
bir gezinti yaptı lran·Efgan hudud '~ 

mamazhğında \'erı 
kararlar 

lran - Efgan hudud 
mamulrğını halle gideıtf 
mizin batkanı General ,, 
tin, Methedde çıkan 
ıueteıine beyanatta b1J 
demiıtir ki: . tJ11 

" - lran - Ef ganı• 
dudu gayet uzundur. s~ 
dun timal ve cenub lıı• 
yin edilmittir. Ortad• i 
kııım şimdiye kadar k•t 

Ba§bakanımaz. dünkü gaintide 

le tahdid olunmamıttJl'• ' 
dilmemit olan orta hud;,o 
mn uzunluğu takribeP . ti 
metredir. lran - Efg~°' 
kUmetieri bu mıntab ı~ 

Başbakan lamel lnönü dün ıa• 
at on altı buçuğa doğru şehirde 
bir gezinti yapmıılardır. ismet İn
önü Sirkecide otomobilden inmiş 
ve Ankara caddesine doğru yürü
meye bu~!nm:~tır. Bt-~bakana Trab 
zon saylavı Bay H:ua.n, kalemi 
mahsus müdürü Bay Vedid, Em • 
niyet mii.dürü Bay Fehmi Vural 
refakat ediyordu. İsmet lnöni\ yo
r \;ŞU çrkmq, Cumhuriyet Halk 
Fırkası binası önünden Türbeye 
gc lmit, tramvay yolunu takiben 

('arşıkapıya gitmiıtir. Batbakant- kemliiimizi ittemiılerd1~· 
mız Çarşıkapıdan Beyazıt Okçu - Biz, bu iki meınl.ek~" 
larbaıma çıkan yola lapllllf, ak - ettik; lran Şahı Peble~ 
şam üatleri kurulan pazardan ıeç leri bu Efganiıtan kr"'~ı 
mi•, Beyzıddan Laleliye, oradan med Zahir Han bizi kır. 1 

Akıaraya kadar imnittir. Bqba. dular. lki devletin h:il' 
kan yollarda ıördüğü bazı nokta- birlikte hudutları te ~ 1 

lara itaret et.mit, Aluarayda oto- Bu husuıta yaptığnıııı. 11 

mobiline binerek saraya dönmüt- ! tmnalarla iki hük(iıııtıtl 
tür. 1 yel erini biribirintt e1' b . 

lımet lnanü yollarda halkın can mütaleatan kaydeder . J1 
dan sevgi 'Veaaygılarile ıelimlan • nn tayini iç.in kati bıt 
mııtır. . vardık. 
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Gezintiler ıl 
Sakar havalar! 

Istanbulun pliinı kime yaptırılacak? Bu yıl, haı>aya da birıeyler ol
elu. Acunun yarısı buzlarla kuıa
tılırken, öteki yarısında sıcaktan 
ölenlerin sayısı artıyor. Bir yerde 
tipi yolları örter, trenleri durdu -
rurken, bir yanda, bakıyorıunuz 
denizde serinliyenler VCJT. Ceza· 

Jüri heyetinde dün hararetli bir münakaşa 
bugün de sürecek 

başladı, 

JUrl heyetinin dUnkU toplanbsından 
İstanbul plinmm müsabakaya değerli kimseler olduklarmı söyli· 

giren mütehaaaıılardan hangisi. v~rek söze başlamıt. ıehrin planı. 
ne yaptınlmuı uygun olacağım nın bunların içinde lstanbulun nı
kararlqbrmak üzere teıkil edilen hunu kavrayana yaptınlmaıı li.zım 
jüri heyeti dün lstanbul vali ve be- geldiğini, bunun da herhalde Er • 
tediye reisi Muhiddin Oıtündağın göç olmadığını ıöylemiıtir. Avnj 
BaıkanJığı altında toplanarak ça- Yağız Prof eıör Agaıin plan pro • 
h~masına devam etmİ§tir. Bun -
dan önceki toplantıda jüriden ay • 

nlmıt olan komisyonun üç ecne. 
bi mütehaaaısın raporları hakkın· 
da.ki mütaleası dinlenilmitti. Bu 
komisyon mütehusıslardan Er · 
göçz'ün tekliflerini en uygun bul· 
makta, İstanbul planının bu zata 
yaptırılması muvafık olacağını söy 
lemekte idi. Dünkü toplantıda 

önce jüri azasından Hıfz111ıhha 
mütehassısı Dr. Zeki söz almıf, 
komisyonun raporu hakkında 
qzun boylu tenkinleterde bulun • 
muştur; bu arada Ergöç'ün teklif· 
ıt:ı 1.ı..u.1" 1uuc11sıba ~1.ı ... 1 .. & ıuuı 

l<at'iyyen gözönünde tutulmadığı· 
m, Profesör Agaşin teklifinin da
ha uygun olduğunu söylemittir. 

Jüri azasından Avni Yağız, 
mütehassıs!ann üçünün de elbette 

Araştırmalar 
Buğday iş : eri tahkikatı 

bitiyor 
Ziraat Bakanlığı müstqarı B. 

Atıfm ve Ziraat Bankası idare 
meclisi azası Bay Kemalin, ban • 
kanm idari ve hukuki itleri üze • 

rindeki arattrımalan bitm:ttir. Di
ğer ta.raftan Haydarpqadaki buğ 
daylann vaziyetini tetkik eden ko

mi.yonun bqkanı Bay Talat dün 
Ank'a.rdan ıehrimize dönmüştür. 
Bay T alit Ankaradan beraberin -
de getirdiği buğday ölçü aletleri -
le silo ve ambarlarda buğday mik 
darını ölçecek ve cumartesi günü 
raporunu Bay Atıfa verecektir . 

Hastalıklardan' 
korunma 

Deri ve zöhr evi hasta
lıklar cemiyetinin 

çalışması 

lstanbul deri ve zührevi huta
lıklar cemiyeti gün geçtikçe çalış
maııru daha genitletmektedir. Ce
miyet gencliğin ·ve mürebbilerin 
c.i\ısi, ahlaki, sıhhi, terbiyevi mev
zular ü1erinde daha çok aydınla • 
.._ı_ ... ı ........... ~ ..... ~ft :vn1undll. ve frc:n-
g~nin soysal ftdllCetlerine mini ol
mak hıuuıunda üç aydanberi mun 
ta.zaman Üniversite talebesine, Hi 
liliahmer cemiyetinin getirttiği 
filmleri göstermekte, konferans • 
lar verdirmektedir. Bundan bat • 
ka Şehir tiyatrosunda her aah ak-
~amı zühı~evi hastalıkların netice • 
)erine dair parasız piyesler temsil 
ettirilmektedir. Cemiyet bu huaua
ta vali Muhiddin Ostündağdan 
gördüğü müzaheretten büyük bir 
sevinç duymaktadır. Bu piyesler 
Üniversite talebesine gösterildik • 

Ud görUnu, 
jeainin daha sanatkarane olduğu· 
nu ilave etmittir. 

Jüri azasından Feri dun Man • 
yas, da Ergöç'ün raporuna hücum 
etmif, sebeblerini anlatmı§, Bay 
Lamber'in teklifini üstün aördü • 
ğünü, bununla beraber jüri Bay 
Agaşin teklifini kabul ederse o k~ 
rara da iştirak edebileceğini ıöy. 
lem ittir. 

İkinci celsede jüri azumdan 
Celil Esad, eski Nafia Vekili Muh
tar, belediye imar bürosu tefi Zi· 
ya uzun boylu söz söyleınitler, ten
kid ve hücumlara cevab vermit • 
fer: Ergöç'ün ve tekliflerinin üs • 
tünlüğünü, onun tekliflerinin tat • 
bik kabiliyetini haiz olduğunu an
latmı,lardır. 

T oplanb geç vakte kadar sür • 
mÜ§tÜr. Bugün saat on dörtte tek
rar toplanılıp münakaıalara de• 
9am dilecek.tir. Jüri azumdan 
Yahya Kemal ile Güzel San'atlar 
Akademisi Mimarlık muallimi Pro 
f··ıör Egl' de bugün söz söylemek 
üzere ismini yazdıranlar aruında 
dır. 

Grip yüzünden 
Liselerle orta okullarda 

bir hafta tatil edildi 
Grip hastalığının artması dola

yısile ilk mekteblerin bir hafta ta-

tiline karar verildiğini yazmıftık. 
Bu tatil dünden itibaren batla • 
mııtır. Diğer atraftan ayni sebeb-

den bütün orta mekteblerle lisele. 
rin de bir hafta tatili kararlattırıl-

mı§ ve dün aktam mekteblere teb
ligat yapılmıştır. Bu kııım mekteb 
lerde de tatil bugün başlayacak, 

gelecek pazartesi akıamı bitecek-
tir. · 

yir, T rablus, çöllerine kar yağmı11 
kimbilir belki de yarın Siberyada 
çiçeklerin açıldığını duyacaiız. O 
Cezayir ki ressamların tablola -
rında kızıl Vjıklarla sönm~z bir 
yangın gibi gösterilmiş, kaı>uran 
sıcağın yuı>ası diye tanılmqtır. Ne 
oluyor?.. iklimlerin elüzeni mi 
bozuldu? Kutüplercle mi deği.§ik· 
lik var? 

Günlerimiz öyle keskin zikzak· 
lar içinde geçiyor ki ne yapacağı. 
mızı §Clfırclık. Tan allanır. gökler 
ele eluru bir mavilik ayelınlanır -
ken, günq elaha bir mızrak bo • 
ya yükselmeden annzın kora ba 
lat baakınlarına uğruyor. Oğleye 
cioa yüksek kertelere fırlıyor; 

halbuki sabah iıimize giderken, 
ayaklarımız altında buzlar çıtır· 
tlamıı, omadarımızda kar birik· 
mitti. ikindi yağmurla çöktü ve 
allıam gün kapılarının bir elolu 
takırdııı ile kapanmıyacağı.nı kim 
kestirebilir? •• 

Gece, uzun bir itkence •• lıın • 
mak için büzülüp kıvnlmak. ge • 

rek. lnaan dalınca da da§Unela 
Eskimolarla birlefiyor. {Ren) in 
zaklan, beyaz ayılar, çolak kut .. 
lar ve zıpkınlı lok aı>cılan görü
yor. 

lı gibi bir engelimiz olmasa, 
ömrümüz hasta doltıfmak., yatan 
arkadtı§lara. ko§makla geçecek. 
Tanıdıklar •eyreldi. Her vakit bel 
libtqlı yerlerJe bulafanlar artık 
karıılcqmıyorlar. Kimi sorıan: 

- Ha, eliyor, Jüri yokladım, 
hata! 

Çocuklann boyunlan .anlı, 
gözleri gövermif. Göğüslerin • 
ele aarnıç •esi veren öluiirükler 
gümbürdüyor. içlerinde arada sı
rada yalancıktan akııranlan da 
•eziyorum. Ba, ortalıktaki tatil 
aözünün uyanJırelığı bir te)' olsa 
gerek. Hava, böyle gittikçe, mek
tebleri kapamaktan ne çıkar! Bir 
halta sonra bu hoppalık geçecek 
diye elimizde bir seneJ yok ki 
böyle bir aylaklık kalkanının ar· 
kcuına sinip bekliyelim. Bütün 
bunların karımnda siz ne dersi. 
niz bilmem; ama ben gö:liba u • 
zun. sürekli bir kar duama çık· 
maktan bcqka yapacak İfİ de kal
madı, eliyip kuecefim! 

H. GEZGiN 

Atatürkün büstleri Eksperler komisyonunun da a· 
rqtırmaları ilerlemektedir. Bu ko
misyon da raporunun cumaraeai 

günü Bay Atıfa verecektir. Bay 
Atıf bu raporları aldıktan ıonra 
Ziraat Bankasında yaptığı arastır· 
maların fezlekesini hazırlam~ğa 
bat!i.yacaktır. 

ten sonra liselilere, daha sonra 
Halkevleri vasıta.aile halka göste • 
rilecektir. Önümüzdeki perfembe 
günü Galatasaray lisesinden bq • 
lamak üzere bütün liselerde cinai 
terbiye ve zührevi hastalıklar üze
rine tertip edilmit filmlerle bera· 
ber bu hutahklardan korunma ça

releri üzerinde konferanılar verile 
cek ve ayıca bakanlığın müsaade
ıile sıhhi müzeden alınacak mu -
lajlarla halkevlerinde münevver -
ler ve halka dersler ve konf er ana
lar tertip edilecektir. Bundan bq
ka cemiyet tarafından yazdınlmıı 
eserler de parasız olarak dağıbla -
caktır. Cemiyeti tebrik ve takdire 

dejer buluyoruz. 

İstanbul Sıhhat Müdürü Bay 
Ali Rıza kendisile görüı~n bir mu
harrırimı ·~e dün şunları svı lemit -
tir: 

- "Lise ' ,. cırta okuJlarda tet • 
kikat yaptık. Grip dolayısile okula 
gelmeyen ta 'ebelerin sayısını faz. 
la gördük. Bu münasebetle okul • 

Tayyare Cemiyeti tarafından 
yaptırılan "Atatürk" büstleri bü -
yük bir rağbet görmektedir. Bir -
çok müeaseselerden her gün Tay • 
yare Cemiyetine büst satın almak 
için müracaat yapılmaktadır. ~l~ )~a! acağından ıustalı 

~v~•t, Yakalanmıttır. 
•tıd ANIN SONU -

ı.. ııı.ı a otur H 
~I o·~tla u,·an Ertuğrul ile alıcıların isı eği 

-Sıhhi olmıyan pamuklar 

;a•·da bir hafta tatil yapılmasına 
karar 'ı erildi. Tatil 5 Şubattan iti
baren ba1'layacaktır.,. 

Şehrimizin tüccarlarından Ha
san ecza deposu sahibi Bay Ha -
san Atatürkün en büyük büstünü 
satın almıt ve bütün ıubeleri de 
birer büst satın almağa karar ver· 
mittir. 

' Q'-ıe 1 
Çocuk kavga et- lstanbul Liman ve Rıhtım i•le-

Stı }tt•ı- 1 Çakı ile Ert "' 1 • h""k :ı ""\l-f. • ugru u n u i'imete geçtikten sonra la • 
~~3 d ~ANIR tanbulda bulunan halıcılar Maliye 
~~ .. ~Sakıza"' KEN - Ba • Bakanlığına müracaat ederek rıh-

.. ,. gaçınd K d . 
~--~ ·lıcfe Ya ıl ~ _ a rı· hm antrepolarımla halılardan da· 

h..:ı P an silah ara- h · 1 • 
~t ~-eqa liüın .. a az vergı a ınmasını ıstemeğe 

l' ,... '°J:l•ı • u, Mehmet, 1 kar . 1 d. B . • h 
~;t\'~'ii~ llııı kunt ar vermıf.er ır. unun ıçın a-
l~ iit, 46o ~ oyna- , lıcılar Anka.raya bir heyet gönde. 
il btı)altaJan 

1 
f para receklerdir. · 

~ ~ it~ lllif ardır. 
'tb... ASI - Em"ınö masınd ··ı .. · ·ı · 'llctt J,1'1'1 • • an o mu~, cenazesı aı esme 

ad ka)b dur· teslim edilmiştir. 

Sterlize pamuk yapan müesae
seler lstanbul T'.caret odasına mü 

rRr.a.at ederek, son günler zarfın -
da sokaklarda ıatrlan pamukların 

sterJizP- edilmemi§ olduğunu, üze • 
rindeki yazının halkı kandırmak 

iç=n yazıldığını söylemişler ve ıa
tılmasmm menedilmesini istemiş • 
!erdir. 

Yapılan tetkikattan bu müra • 
caatın doğru olduğu anlaşılmış ve 

icab eden tedbirler almmıttır. 

t3ayan Eşbi 
Uluslararası kadın birlikleri bi

rinci ve ikinci başkanları bayan • 

fardan Etbi ve Manus, dün sabah 
şehrimiz abidelerini gezmekle va-

kit geç!rmişlerdir. Öğleden sonra 
Türkiye Turing Klüb tarafında~ 
keddHerine bir çay ziyafeti veril
m~ttir. 

Başkanlar, perşembe günü mem 
leketimizden ayrılacaklardır. 

1 Ç a ~ ı r ma ı a r 1 
Hilaliahmcr Kurumu Unkapanı Na

hiyesinden : 
35 ydı genel kurultayımız Şubahn 

dokuzuncu Cumartesi lfiinü akf&JDI 
taat yinnjde Unkoparu semt ocaftnda 
toplana~. Şubemize bağb i;yeleri· 
mizden 34 yılı borcunu ödiyenlcrin bu. 
:rurmalarm.ı bekleri& 
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Universite tedrisatı üze-
rinde yeni kararlar 
Hazırlanan talimatnameye göre 
yurda hangi talebe alınacak? 

lstanbul Üniversitesinin ilk SÖ· renme ve daha iyi yetitme arzu. 
mestr tatili dün bitmiştir. Bu sa • aunda olduklarını söylediler. 
bahtan itibaren fakültelerde ders- Bunu memnuniyetle kaydede • 
lere başlanacaktır. rim. Gene hemen hepainin dil 

İkinci devreye başlanması mü • denlerindeki dileklerini benim 
ı1=ısehetHe dün Üniversite rektörii mütahedelerimin ayni olmaaı aebe 
kendisile görüşen bir muharririmi. bile haklı buldum. 
::e şunları söylemiştir: Bu itibarla ikinci aömeatrede 

- Üniversitede 1 Birinciteşrin- yalnıa Türk inkılabı ve ukerlik 
de derılere bqlandıima röre ilk denleri, birinci IÖmeatrde de dil 
.CSmestr Ünivenitede 106 rün ınr! dersleri yapılacaktır. Tıp talebesi· 
müttür. nin haıtahanelere giditindeki va· 

Geçen yıl Oniverıite on yedi aiyeti daha umumileıtirmek için 
lkinciteırinde açıldrima göre Tıp ilmi heyet program üzerinde iki 
ve Edebiyatta kırk ıekiz Hukuk aydan beri mesai sarf etmektedir. 
ve Fen fakültelerinden de otuz iki Bunun neticelerini de bu ıö • 
sün evvel denlere batlanmııtır. mestrede göreceğiz. Hukuk Fakül. 

Gene ıeçen yıl ilk IÖmeıtrde lesinin bir kısım son ımıf talebe • 
Türk inlallbı denlerile dil ders • ıinin derdi de imtihanlann eıkiıi 
leri yoktu. Bu itibarla bu yıl ilk gibi aralı olmaııdır. 
.CSmeatrenin müddet itibarile ıe • 
çen yıla nazaran iiatünlüğü var • 
dır. 

Talimatnamenin sarih maddele 
ri karıııında buna imkan olmadığı 
nı ıimdiden her ıencin bilmeai ve 
ona ıöre hazırlanmaıı lazımdır. 
Hukuk fakültesinde tahriri imli • 
hanlarla tifahf imtihanlar arum • 
da yirmi günlük bir faaıla olacak-

Ders yılını uzatabilmek için aö
mestr tatilini ıelecek yd bir hafta. 
ya indirmek, derıleri de yirmi üç 
mayııta kesmek Ye yirmi bet ma • 
y11ta imtihanlara batlamak kara • 
nndayız. tır · 

Bu ıuretle derı yılı ı Birincitet- Bu f ıılada ça.lıtUak tif ahi im ti-
rin den mayıı sonuna kadar sekiz hanlara biribirini mütealap günler 
11.ya çıkarılmıt olacaktır. de ıirmek zaruridir. 

Bununla ders yıllarına bir yıl Fakir talebenin yurda almmuı, 
daha katılma meseleaiain belki ö- orada yabrdmuı, yedirilmeai için 
DÜDÜ almak kahil olacaktır. bir talimbiaame bUJl'ledık...5'.atür. 

ilk aömeatrde Oniveniteye hi • Bakanlığına ıönderdik. Bu tali • 
kim bava talebe için de profeaör- matnameye göre; pek iyi derecede 
ler için de Oniverıite idaresi için mezun olmuı veya fakültesinde ıı
de çalııma havası olmuıtur. mf ıeçmit olanlarla kendilerine 

Sabahın ıekizinclen aktamm ye yardım edildiği takdirde fakülte 
di buçuğuna kadar Oniveraitede tahıilini bu derecede yapabileceği 
faaliyet her gün gcSze çarpmıttır• umulanlar, kimıeleri ve ıeçinme
Bu ilk ıömeıtrenin verimi olarak leri yoksa yurda kabul edilecek • 
teıbit edilir. Son ımıf talebeaile lerdir. Ancak sınıf geçemiyenler 
aömeatr tatilinde temas ettim. O• ve inzıbatf ceza alanlar yardım· 
nivenitenin ıon ıınıf talebeıinin dan derhal mahrum edilecekler • 
çoiu daha ileri R"İlme. daha ivi ôi· dir. 

icradaki suils!imal tah
kikatı devam ediyor 

icradaki ıuiiıtimal hadiaeıi 
tahkikatının dünkü ıafhuında, 

Bir talebe yirmi beş gün tahkikatı yapan müddeiumumi 

Mahkemelerde 

Karşı gelmek 

hapse mahkum edildi Ahmed Muhliı Tümay, tevkif edi· 
Muhafaza memuru Cellle va • len altı kitiden bazılarını tekrar 

zife ifaıı ıırumda kartı ıeldiii sorguya çekmittir. Bundan baıka 
ve poliı Emine kartı da yalaıık al• icra dairesi memurlarından bazda 
mıyacak aöz söylediği idd:aıile la rile Baraamyan isminde birisinin 
tanbul Üçüncü Ceza mahkemeıin- de ifadelerini almıtlır. 
de muhakeme edilen bir talebe 
h~nda dün karar verilmiıtir. ,... K 

l'tlrklye Ecnebi 

Ken..ıııı uoo "' ı100 lh 

ı ayllı 1M . ıtOO . 
il aylalı ıoo . IM>O . 
1 ·~tıll ... ,,, . "'"' . 

Atca nasıl yer? 
-------

Nazilli'nin bu 
kısa 

güzel nahiyesinde 
bir tetkik 

Atca, (Huıuat) - Hem bura• J tir. Civardaki Çomaklı ıuyunun 
aım da ıörmiif olmak ve hem de derecesi 14 olduiundan içme eu • 
buradan aabab trenine yetitebil- lan oradan ıetirtilmektedir. 
mek için ıece n.kti Y enipaaan Çarııda (8) kahve, (3) qçı, 
terkeyledim. Zifiri karanlıklar· bir mükemmel hamam ve 62 dük· 
da projektörün a1dmlattıtı dar kin vardır. Evvelce bu çevrelerde 
ve dolambaç yollardan koıup Iİ· en büyük nahiye buruı imit ft 
den otomobil beni bir aaat ıonra kasabada (6000) küıur nüfus 
(Atca) ça11ıımda bırakt1. Kab • ftl'llUf-

Yehanede olduiun11 haber aldı • Pamuk, .,tiDJ&iı ve un yap

tım nahiye müdürü bay Meh • mak için üç fabrika Jcurulmuttur. 
medle belediye bqkanı Muıtafa· Bir de tat defirmeni vardır 
nm )'&Diarma ıittim Ye bir aaat 
sonra da bir hanın karyolalı oda • 
ımda yattım. Sabahleyin k:\lkm • 
ca etrafımı gördüm. Çarşı ve pa
zarını dolaıtım. Fena değildir. 

Büyük ve tık bir kooperatif bina. 
sile büyücek mafazalar ve bir • 
çok dükkinlar vardır. Buruı Na
zilliye ballı ( 4800) nüfuslu bir 
nahiye merkezidir. Genel nüfuı 
(900) dür. (6) köyü vardır. Yu
nan itgalinde tamamile yanmıt • 
tır. O zaman (2000) ev varken 
timdi (200) kadarı yapılabilmiı
tir. Kasaba harita mucibince ye. 
niden kurulmaktadır. Ça11ııı iı. 
taaiyo~ ( 400) metre uzaktadır. 

V aldile baruı çayırlık bir ver 
olduiundan atlar burada otlar • 
lannq. Onun için (Atçaym) de • 
nilmiı ve giqide {Atca) adı kaJ. 
mıfbr. Nahiyenin bqlıca ürünü 
pamuk ve zeytindir. Köylerinde 
incir, kestane, zeytin, meyva ye 
bilh--. üzüm yetiamektecJir 

Evvelce bUr&GaiifiialWGaı · ' 

Kasaba elektrikle tenvir edil • 
mektedir. Kırca Ali oğullarından 
bay Alinin f abrikaamdan alman 
cereyanla ufalc bir t•İaat yapd • 
mııbr. Bununla kasabanın ancak 
albda birine qık Yerilebilmekte • 
dir. 

Merkezde kiliıe müıtemilltın
dan bir mekteb ve buraya devam 
eden 250 talebe vardır. Tahıil ça· 
lmda bi1' o bdar daha çocuk ao
kakk.rda dolqmaktadırlar. Bun -
lar için bir 1ab mektebine batla • 
ınlmııtır. Bu sene mekteb ikmal 
~dilecek ve batıbot hiçbir çocuk 
dıtarda lmlmıyacaktır. 

Köylere yollar ve telefonlar 
da yapılmııtır. Nahiyenin bir nok
ıuıı VVM o da postanenin olma· 
maaıdır. Onun için herkes mek • 
tuplannı trenlerdeki seyyar pos
ta memurlarına ıötürüp vermek -
lcdir. Çok kıymetli idare memur· 
J.nmızdan .. t-- U--UJi Jr..~ - • 
kamı bay lbıan Kihya oilunun 

ğı varken mücadele aayeainde ar· buraya ııluık ıelerek ve ıeleme
bk ııtma kalmamıftır. Çalııkan f diii zamanlarda da telefonla e • 
bir belediyeai vardır. V aridab mirler vererek nahiyenin inkitaf 
10.000 liradır. Kasabaya üç bin ~• terakkiane çalıımakta olduiu· 
metre uzaktan büyük borularla nu söylüyorlar. 
(27) derecelik bir su ıetirilmit- R. K. CantUrk 

lzmirde bir cinayet 
Kahvenin içinde garson 

müşteriyi öldürdü! 
-~~--------~~ 

bir 

SiYASA 

Almanya-Le 
Almanya ve Lehistan 

sene evvel yapılmzı olan 
cJönümO münasebetiyle 
Bria·m Jurnal pzeteaiııde 
bir yanyı olduğu &ibi 

Almanya - LehiataD 
nm birinci yıl dönümü 
etrafında antlatmelar •-' 
mu İcab ettirea hldiaeleri.' 
misak hakkında daha • 
çekiyor. 

26 Sonkinun 1934 t• 
antlaıma Lehistan ve A 
sene için .-ilaha müracaati 
Hiç olmazsa kifıd üzeriftcltt 
dehlizi ile 5ilizyama • 
teldikeQai aldırıyor. Dahi 
nm ilk yapıhpıada LehiaUı' 
nm Almanyaya bailan 
)erini anlatımıbk. Son •1 
leri ba duyguya azaltınaıınd11":: 
leden olarak General Gö 
but ormanlanncla ... Jamnall 
hmaaandaki a.hud projeli 
Lebittanm ..... bant içİll 
lanna da ipret edelim. On 
fasıla pek büyüktür. Çünki 
nm ve harpten sonra çıkaO 
!ederin ve yahad bOyiiyeD 

lmvntlerinin teümülü .~ 
,,... açık Wr ıarette çabfl10'• 
çekteD bayle Wr ...... -·ıı..... 
c ıı muvaffaki7eti temin 

Şunu bilmek lbımdll' ki. 
aevkedildiii bu vade dii.-ı.ıııJP'&. 
nna deiil midir? Yani bu 
yanm kuvvetine ittinad edtt' 
kiJd mJclir? Banan tatbilcıd 
delerce ikiaciti daha ~ .... J 

kabul edilmektedir. çünki 
b9! tc1dea enel Scwyet 
tediii bantı temin edici bit 
laımaama ensel olmaıtar. 

Maelev· l.ıu noktad•r 
.. nnmaflk 41efll lllidir? 

Moalama tarafmdan -..111.,.ıı. 

emniyet lefeldriiUerinin b 
bulunmak fikrinden ba 
aıl olup olmadığuu .ormak 
doinadm. Hakikaten mesel• 

l:~tlrnl&ı~"' 
için Fransa. Belçib. ltaJya, 
lif .. l.Ahiatallm IMr S"IP 
muine mini olacak bir 
Fakat eler hu snaP& Ra 
nulmuma tetebbüı edilirae. 
mütkülit kendini ıöaterir. 
hiatan 8n ile ~9 .,.._. 
fazla oJarelr lnriJterenin dl 
uyandmlnut olur. lnr6lizler'• 
arbu ma sideceli olan 111t 
dan k~dilerin• selecek 
İyi anlarlar. Londra anla _ ........ 11"'9'1N 

mıda l:anu hatırlamak iYİ 

Kısa 

ha evv• i bulundutu 
Oı~üdıu Ja müddei 
dördüncü hukukta 
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l~~ı Hıseyiı ~nuerini çe~erek, Reis!ı 
l\i~ 

~ımarns11~11 içeriye ıir~i ! 
1 Ye •eı ,ı k dak. 
~ d'b• ... - n ar a ı 
~ I{'~ ıne çekildiler.. • 

Günet doğuyordu .• 

Sabah olmuıtu .... 
uıeyin . d" .. Çekti... • , f ım ı, o gune 
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Kara Mahmud önde, Akça Hü

seyin bir adım geride... Sine ıine 
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gelmitlerdi .. 
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Mahmud kapının aralağından 
içeriye baktı.:. Ve Hüaeyininı ku -
]ağına iğildi: 

- Herkes uyuyor .. Reiı de uy -
kuda.. Tam ımuı .• Haydi .. Ben 
burada gözcü olarak kalayım .. 
Sen yavatça içeriye gir .. Reis aağ 
tarafta yatıyor.. Göğsü de açık .. 
Bu fırsat her zaman ele geçmez, 
Hüıeyinciğim L 

Akça Hüseyin dalgın bakıtla -
riyle Kara Mahmudu tepeden tır · 
nağa kadar süzerek: 

-Beni çabuk kandırdın, Mah -
mud dayı! - dedi.- Herifi gebert· 
tikten sonra donanmadan isyan 
çıkarsa -timdiden söz birliği ede · 
lim- ne yapacağız?. 

- Ne mi yapacağız? Adam 
sen de onu sonra dütünürüz .. Ka
tili arar gibi görünerek, ben kap· 
tan yerine geçerim .. Sen de reis o
lursun! .. 

Akça Hüseyin ditlerini gıcırda
tarak güldü: 

" - Sen de reiı olursun!.,, 
ou ıo.c.u »lr liaç deta teKrarıa -

dıktan sonra, kapıyı iyice araladı. 
Yavaıça içeriye ilk adımınııattr. 

Bir saat sonra altmıt parçadan 
ibaret büyük bir donanmaya reiı 
olarak, Akdenizde korsanlar gibi 
hür ve serbest dolaşacaktı .. 

Akça Hüseyin zaten hiç bir bağ 
içinde yatamak istemiyen, devlet 
kuvvetlerinin yularını kendi elin· 
de bulundurmaktan hotlanan dik 
kaf ah bir adamdı. Mahmud un söz 
leri onu bir anda coıturmuıtu. 

Bir adım ilerledi .. 

Hançerini koynundan çıkardı . 
Reis, lo, kamaranın bir lc3§e -

sinde büzülmü§, horul horul uyu
yordu. 

Akça Hüseyin kendi kendine 
ıöyfendi: 

- Oh .... Ne ili ... Burada ondan 
bqka kimaeler yok.. Vururken 
gözlerini açaa bile, bir kaç yerin
den yaralayıp çarçabuk ıel>erte -
cefim .. Artık meydan bizimdir .. 
lapanyol ıulanna kadar ıiderek 
beyhude yere kan dökmiyeceiiz .. 

Ve elindeki hançeri Kemal Re
isin göğsüne uzatarak: 

- Alçan herif!.. - dedi. - Ak • 
denizde istediğin gibi oynamak 
için, padifahı iğfal eden, bizi de 
bu aonıuz ve tehlikeli yolculuğa 
aürükliyen sen değil misin?. 

Akça Hüıeyin bu sözleri biraz 
hızlıca aöylemitti.. " 

Küçücek kamaranın içinde u -
yanık olanların kulağı bu sözleri 
elbette itidiyordu .. 

Akça Hüıeyinin gözleri dön -
müttü .. 

Dizlerinin üstünde sarsılma -
\ 

dan duran vücudunu ileriye attı 

Loid Corca göre 

Aldabcı sistemler 
Amerika Cümhurreiıi Ruzvel~ 

tin taltjp ettiği yeni ökonomik e -
sular üzerine lngilterede bir yeni 
ökonomi hareketi uyandırmak is -
teyen Loyd Corc, yetmit iki ya • 
tında olmuına ratmen. faaliyete 
atrlmııtır. Bu huıuata Birminıam
da söylediği büyük bri nutku kı•a· 
ca alıyoruz. Eıki Baıbakan diyor 
ki: 

- "Ben kimseden bulunduğu 
fırkayı terketmeıini istemiyorum. 
Fakat bütün iyi yurddaşlara, mem 
leketin yükıek menfaatlerini ken· 
di fırka tarının menfaatine üstün 
tutmaları için hitab ediyorum.,, 

Loyd Corc, faaliyetinin mer -
kezini tetkil ede-n itıizlik hakkın
da da şunları söylüyor: 

- "Artık, ahlaki bozan bu al -

datıcı sistemlere ve it tevziinde 
devama bir son vermeliyiz. Milli 

vesaitle ve yeni teşkilatta yapıla -
cak bir programdan baıka hiç bir 

vaziyette salah ve terakki göste -
rem ez.,, 

Loyd Corc Uzak Şarkın du -
rumundan pek endişe ediyor ve bu 
endişesini şöyle anlatıyor: 

- "Hadiseler yavaı yavaş öyle 

bir vaziyet ihdas ediyor ki Ameri
ka Birleşik hükumetlerile lngilte -

renin uzun zaman bekleme ve sa
bırla işleri yarına bırakmak sıya -

saıını uzun müddet devam ettire~ 
miyeceklerini sanıyorum.,, 

t: Gelenler, gidenler 1 
BAY MAKSVEL - Amerikanın 

yeni baı konsolosu Bay Maktvel teh • 
rimize gelmi,tir. 

Yeni neşriyat: --------Sıyasal Bilgiler "Mülkiye,, 
Her ayın sonunda muntazaman çık

makta olan Siyasal Bilriler (Mülkiye) 
mecmuasının 46 aay111 özlü yazılarla 

çıkmııtır. Bu yazılar arasında "Disip -
lin", "Kel.enin, pür hukuk ilmi", "Sos-
yal müsavatPzlık ve Ruıya". "Bahri 
aoıyoloji konferanslan", "Umumi ur • 
banizm", "idare hukukunun tatbik sa. 

hası .. , "Memur hareketleri'', "Fran11z 
ökonomiıinin ana çizgileri", "Dirije 
para tecrübeıi", "Dünya ökonomisine 
bakıt"• "Profesör Alejanclere Olvarez" 
"Gandinin Hindistanın sosyal duru • 
mundaki rolü", "flk siyaıası ve Krolo
jiıi,, yazılan vardır. Her okur okumalı.. 
dır. 

Holivud 
Holivut'un 8 numaralı sayısı renkli 

çok güzel reıimler ile bir çok film mev
zularmı havi olarak intitar etmiıtir. 
Taniye ederiz. 

Halkevi balosu 
Halkevi 8a§kanlıfından: 
1 - 7 Şubat 935 Perıeıbbe günti 

Perapalaıta yapılacak içtimai Yardım 
balomaz Sayla• seçimi ve yeni aaylaY
lanmız onuruna 8 Şubat Cuma akta • 
mma değiıtirilmi.ftir. 

2 _ Bu kutlu güne bırakılan balo -
muzu Sayın Saylavlannuzm da onur -
lamalannr w adresleri belli olmadıfı 
için ba ilinnmzı cfayet yerine kabul et· 

melerini dileriz. 

ACELE SATILIK 

Çemberlitaş, Dizdariyede, Şatır 
sokak köteba~ı, elektrik ve terkos 
suyu olan mutam ha döteli 7 odalı, 
13 No. lu bir ev acele satılıktır. 

§ Tophanede Kıtla ar kumda 
Ketani Ömer Pata mahaHeıinde 2 

No. (303,40) terbiinde denize na
zır bir babhane arsası acele satı· 
hktır. Görmek için müatecire ve 

~~t'. kendisinin aldü -
it.la?. ılen bir adam naııl 

ve birden kamaranın alç.ak tava -
nmcla acı bir seı mladu 

-Ahhbhhbh ...... . 
( ArkaM var ) 

pazarhit için Kuımpaıada De -
niz kütüphanesi Mdr.' Bay Tahıi • 

ne müracaat edilmesi. 

5 ŞUBAT 1935 __,,. 

Yedi Başlı Eiderlıa 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

--Hahralar •••••• 22·-- Ahmed Tevfik-• 

Konsolosun maksadı 
Aptülhamidin bir sözü: "ipekten bir 

sada •. Bu tahrirat müdürü kim?,, 
ipek, Yakova Roıve, Plive 

ahaliıi memleketlerine daimi 
ecnebi siyasi memurlar kabul et
mezlerdi; Ne Rusya, ne Avustur
ya, ne Sırbistan buralara ıiya
ıi memur (konsolos) ıöndermek 
arzularını Babıiliye terviç ettire
memitlerdi. Bu havali Arna'VUt -
ları baıka bir yaradılıtta insan -
Iardır, ecnebi grupunu değil, 
birbirinin horozunu bile çeke -
mezler. Bunun için Babıiliden 
mezuniyet almadıkça ve mahalli 
mahzur olmadığı mutasarrıflıkça 
temin edilmedikçe ipeğe ecnbi 
memur gelemezdi. 

Prittine Rus konsolosunun bir 
iı için ipeğe gideceğini Rus sefa
rethanesi Babıiliye bildirmit ve 
mahzur olmadığına dair alınan 
teminat üzerine müsaade edil · 

mitti. 
Konsolosun, ipeğe geleceğine 

ve resmi ziyarette bulunacağına 
dair Eylül 1319 ip,idalarında vi
layetten bir tifre geldi. 

Bundan evvel Prittinenin 
Sırp konsolosu da ipeğe gelmiş; 
fakat hükumetin mezuniyetini 1 
almadan geldiği için ne resmi, 
ne de gayri resmi İpekte otur -
ması kabul edilmemişti; hatta 
Sırplarca pek mukaddes tanılan 
ve eski Sırp krallarından birinin 
ya3igirı liulunan lhefhur Dican 
manastırını ziyaret etmesine mü· 
saade olunmakıızın geri gönde -
rilmişti; bu konsolosun berabe -
rinde getirdifi ipek kazası aha • 
lisinden ve Sırp unsurundan o -
lup Sırbistanda muallimlik eden 
bir şahıs bittabi konsolostan ay -
rılmış idi; köylüler bu tahsa kız
mıılardı. Arnavutların onu sağ 
bırakmıyacaklarrnı söyledikleri 
duyulmuıtu; Bunun üzerin~ Kos
va valiıi bu !•hıın vilayet mer -
kezine gönderilmeıini emret -

mitti; iki jandarma süvarisiyle 
birlikte Metroviçeye gönderilmek 
üzere yola çıkarılmıttı, fakat 
köylüler Metroviçeye yakın bir 
yerde orman kenarında pusu ku
rarak ıeçerken herifin üzerine 
alet açıp öldürdüler, jandarma -
lardan biri de hafifçe yaralandı. 

Az evvel cereyan eden bu ha-

için bunların sözlerindeki imala
rı, muammalı fikirleri anlıyacak 
tecrilbesi yoktu. 

Ben konsolosun bu sözlerin -
den çok derin enditeye dü§tüm. 
O gün o gece hep dütündüm, mu
tasarrıfın fikrini yokladım, hiç o 
taraflarda değildi; ertesi gün 
mutasarrıfla birlikte konsolosa i
adei ziyaret ettik, çok feyierden 
bahsetti, ipek ve havalisinin Is -
viçreye benzediğini söyledi, bu 
yerlere çok imrendi. Benim endi
ıem bu mülakatta daha çok arttı. 
Kendi kendime bir çok feyler dü
dündüm. Dahili iılerimize ec -
nebi müdahalesinin batlarnak Ü· 

zere olduğu neticesine vardım. 
Rumelide baılıyan ıslahatın 

Avrupayı tatı:nin etmiyecek ma -
hiyctte olması bu kanaatimin 
kuvvetli sebeplerindendi. 

15 Eylul 1319 tarihinde mü -
fettişi umumi Hilmi Paşaya bir 
mütaleanRme yazc ım, bu müta
leaname bir aralık Halil Beyin, 
Nurettin Beyin masclan üzerin -
de dolatmıt, resmi 2arf içinde ol
duğu için ipek mutasarrıfının 

alelade bir kağıdı addedilerek 
açılmamıf, yirmi gün sonra Hil
mi Paşanın masasına varmıf. 

Hilmi Paşa zarfı açınca mutasar
rıfın resmi bir tahriratı olmayıb 
benim mütaleanamem olduğunu 
göri' ce okumuı, kendisini fena 
bir sıkıntı basmıf, katiplerden 
ihsan Beyi davet ederek hemen 
Mabeyne tifre edilmesini emret
mif, fakat gece vakti olduğu ve 
mütaleaname iki büyük sayıfa 
teıkil ettiği için şifre edilmesi sa
atlerce sürmüş. 

Şifre gece yarısından sonra 
Mabeyne verilmi,, Abdülhamide 
takdim olunmUJ, hayretler için
de kalmıı, teli.ta düımüı: ' 'ipek
ten bir ıada, bu tahrirat müdürü 
kimdir?,, demi§. Telgraf batında 
Hilmi Paşadan izahat ve teminat 
alarak lstanbula gelib Mabeyin 
baş kitabetin" izahat vermem i -
çin İrade etrıiş, hu iradei seniye 
me:tunen SeH,nikte bulunduğum 
sırada baDG tebliğ edildi. 

(Arkası var). 

dise üzerine velevki mezunjyetle 1 
olıun P.ritline, ipek ziyareti hoşa --H-a-lk_e_v-in_de_n_: _______ _. 

gidecek misafirliklerden değildi . 7 _ 2 _ t935Per,embe günü saat 

I< ONFERANSLAR 

Maamafih telgrafı alındığından (16) da Evimiz Merkez salonunda Do. 
bir gün sonra Rus konsolosu ce - çent Bay Mehrned tarafından (Meyer 
napları tercümaniyle beraber son iclentite et realite) hakkında bir 
geldi ve mutasarrıfı resmen ziya- konferanı verilecek ve bit eserinin 
ret edeceğini bildirdi. Tayin edi- kontrandüıü yapılacakbr. Bu toplanb 
len saatte mutasarrıf konsolos 
beyin ziyaretini kabul etti. O sı -
rada ben de tesadüfen mutasar -
nfın yanında bulunuyordum. 
Çıkmak istedim, tahrirat müdü -
rü diye konsolosa takdim edil • 
dim, beni oturttular. Mülikat pek 
samimi oldu. 

Konsolos, kırk ıün sonra ge -
ne geleceğini, mutasarrıfı pek 
sevdiğini, beraber çalıtacağını 

mutasarrıf Aıah Paıaya söyle -
di; bu sözlerini iki defa münase
bet getirerek tekrar ettirdi. 

Agah Paıa, ıiyaıi ıeylerden 
anlar bir zat değildi. Zaten ecne
bilerle hiç temasta bulunmadığı 

herkese açıktır. 

~r=nn:::uw Bu gece • •n•=i 
ii Nöbetçi eczaneler !! 
:: .. 
E.:.. Samatyada ; Ridvan, Fenerde ; H 
~.E. Hüsamettin, Şchzadebaşında ; Ham- H 

di, Şehremininde ; A. Hamdi. Kara- ii n " 
:: gümrükte ; M. Fuad, Aksa rayda · Ef .. ' ... 
!! Sarım, Sirkecide ; Besir Kemal An- :: 
H kara caddesinde; E .. ; ef Ne•et ' Be- f: 
" x x ' " U şiktaıta ; SUleyman Receb Beyazıt· i! 
•• J •• 

f: ta ; Cemil, Zeyrekte; Yorgi, Galata - if 
G da ; Hidayet, Beyoğlunda · Kanzok fi .. ' ' .. 
~ Leon Baron, Pangaltıda ; Karakin , •• 

1 KUrkçiyan, Kurtuluıta : Necdet Ek· 
rem, Kasımpa!3da · Merkez Has • .: 

İ köyde ; Halk cczahancsi- ' , .. 

'-1111 :m:ı:u:::ı .. z:::ı:s::a:m ırnPl!ı::· 
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Atatürkten Ulusa C. H. Fırkası Saylav namzed liste 
Be}'anname 

-- (Baı tarafı l inci sahifede) l ruluğu denenmiı gidit yolların-

ülkelerden önce durdurulmuş • da azim ile yürüyeceğiz. Ölto • 
tur. Yurd için yeni kazanç yol- nomide sanayileşme programı -
lan bulmağa veraen ehemmi - mızı tahakkuk ettirmek, ürünle-
yet, hızla iyi ve bayırlı tesirini rimizin nefasetlernii ve stan -
hiuettirmeğe baıladı. Geniş öl- dartlarmı tanzim ve muhafaza 
çüde ıanayileıme hareketi, dev- etmek, her türlü deniz ökonomi-
letçe ve ulusça alman yeni duru- sini genişletmek, her türlü ma • 
mun en belli vasfıdır. den ökonomisini büyültmek, kü 

Bugün zirai ve sınai ürünleri· çük kredi müesseselerini vücude 
mizin fiatlarında düşkünlük dur getirmek kararındayız. 
muf, hatta genel olarak yüksel· Sanayileşme devrinde ihtikar 
me baılamıştır. Zirai ve sınai Ü· suretinde bir fiat pahalılığına 
rünlerimizin mikdarları dahi, mahal vermemek için ciddi kon-
çok ülkelerde azalmaya ve azal- trol tedbirleri genişlettiri.lecek 
tılmaya mahki'.im olduğu halde, ve pekleştirilecektir. 
b;zde, bir artma göstermektedir. Maliyede vergi ıslabatına de-

Yetiştiriciyi meyus etmeyecek vam olunacaktır. Bu ıslahat, 
kanaatlı bir fiyat ile ürün artı - yurttaşın mali yükümlerini, yer-
mı yeni ökonomi düzenimizin 
ıağlam temellerinden ve mutlu siz sıhntrlara ön vermeyecek su 
ayırdımlarmdan biri olmak yo • rette, düzen!nde ödemesini te • 
iundadır. mine matuftur. Tedrici ve iktı -

Ökonomik tedbirlerin doğru· ~adi gelişmeye uygun bir terak-
luğu ve sağlamlığı ulusun genel ki ile devletin hazinesini çok 
yaşayışında ve her şeyden önce kudretli bir hale getirmek esas-
tlevletin maliyesinde müsbet te- 1ı bir umdemizdir. 
sirini derhal gösterdi. Şiddetli Nafıa programımızı durma-
ve sert tasarruf tedbirlP.ri ile dan ta.kib edeceğiz. Asırlardan 
müvazenesi temin olunan devlet beri ihmal edilnıis olan vatan 
büt~esi 1931 den sonra her yıl bayındırlığım şimd•ye kadar bü 
müvazene içinde artmaya b<l!la- yiik zorlukJan yener~ nasıl ta _ 

mıştır. kib edebildikse, bundan sonra 
Birçok vergiler ıslah edilmiş, daha ziyade dikkat ve sebat ile 

hatta indirlimit olduğu halde, takib edeceğiz. 1935 senesi ni _ 
tahsilatta ve bütçe yekU.nunda hayetine kadar demiryolları Di-
artma kabiliyeti görülmeai, sağ- yarıbekire varmış, kömür hav • 
lam bir mali bünyenin ve öko- zasrna ve Antalyaya doğnı u • 
nomik ahvalin her yıl daha zi. zanınıı olacaktır. Erzurum hatla 
yade yiiletmesinni en müsbet rı faaliyetle ilerliyor ve ilerle. 

yecektir. 
lielıeıidir. Sağbk ve aoy;,a) ~ ~ 

Ulualararası güvensizlik ve 1iyetimiz önümüzdeki yıllarda 
kutku devrinde, biz, büyük daha ziyade genişleyecktir. 

Türk ulusunun yüce menfaatle- BÜYÜK TÜRK ULUSUNUN 
rine en uygun tedbirleri büyük KADIN VE ERKEK 

hauasiyetle takib ettik. Barışı SEÇMENLERl 

seven ve onu her türlü taarruz Bir yurdun en değerli varlığı, 

Galib Hakkı 
(Sinob) 

Cemal 
(Konya) 

~ (Baş tarafı 1 inci salıilede) 

meclisi üyesi), Nuri Kazım (Söke 
çiftçilerinden). 

BALIKESiR 
Enver Adakan, Hacim Tezer (es • 

ki Balıkcsil' Saylavları), Ö Evren 
<Eski Aksaray saylavı), lsmail Hak· 
kı Uzunçarşılr (Esl(i Balıkesir Say · 
lavı), General Kazım Özalp (Büyi.ik 
l\lillet Meclisi Başkam), Mehmed 
Cavit Demir (Eski Balıkesir Sayla
vı), Osman Niyazi Burcu (Eski Ça • 
nakkale saylavı), Hayrettin Karan 
(Eski Bilecik Saylavı), Sauilıa Gök
çül <kadın) (lzmir kız muallim mek· 
tebi müdürü), Rahmi (Balıkesir Su
surluk kazası çiftçilerinden), Cemal 
(mütekaid Miralay), Dr. Hasan Va · 
sıf Somyürek lDişçi mektebi profe • 
sörlerinden). 

KURUN: Listedeki O. I"nen adı 
resmen bu adı almış olan eski Karasi 
meb'usu Ahmed Süreyyarundu·. 

BAYEZiT 
Ihsan Tav, Halit Bayrak, Übey · 

dullah (Eski Beyıızit saylavları). 
BlLEClK 

lbrahim Çolak, Salih Bozok (es -
ki Bilecik saylavları), Dr. General 
n~:m Ömer (Üniversite eski profe -
sörleıinden). 

BOLU 
Cevat Abba~ Gürer, Dr. Emin Ce

mal Suda, Hasan Cemil Çambel, 
lsmail Hakkı Uzmay, Şükrü Gülez 
(Eski Bolu saylavları), Mitat Kuray 
(Eski İstanbul saylavı), Mitat (Mü· 
•.c.~ı.:uf. aı;;ılc.,.ri lc~vttuıL::.nm\ 

BURDUR 
Mustafa Şeref Ozkan, Halit Ona· 

ran (Eski Burdur saylavlan), ibra • 
him Necmi Dilmen (Türk dili tetkik 
cemiyeti genel katibi). 

BURSA 
Asaf Daras, Dr. Refik Güran, 

Esat Sagay, Mustafa Fehmi Gerçe • 

niyetlerinden uzak bir surette yurttaşlar arasında ulusal bir ~ 
kurumıandırmak isteyen temiz lik, iyi geçinme ve çalışkanlık Eski saylavlardan 
bir zihniyetle insel tertiplerin duygu ve kabiliyetlerinin olgun· namzet göste-
meydana gelmesine çalıştık. Bu luğudur. Ulus varlığmı ve yurt 

gün. barı§ı ve uluslar arasında erkinliğini korumak için bütün rilimyenler : 
iyi geçinmeyi amaç tutan ülke- yurttaşların canını ve herşeyini Dörclüncü devre saylavla • 

derhal ortaya koymaya karar 
lerde, birlqik sıyasamız ve kar- nndan olup da Fırkanın bu • 
şıhklı türlü antlaıma!anmız var. vermiş 01mak, bir ulusun en ye. günkü namzed listeıinde adla· 

nilmez silahı ve koruma vasıla· rı bulunmıyanlar §Unlarclır: 
dır. Bir yönden de ulusal korun- sıdır. Bu sebeple, Türk ulusunun 1 Ahmed Cevdet (Yozgacl), 
ma vasıtalarına özel bir değer ı"dares·.nde ve korum· asında ulu- l - 2 Alaettin Cemil ( stanbul) 3. 
verdik. Bugün, Türk ulusu iki sal birlik, ulusal duygu, ulusal Abdülkaclir (Martq), -4 Aıım 
köklü vasıf ile uluslararası mü· kültfü, en yüksekte göz diktiği- (Erzurum), 5 Bekir Kara Meh-
nasebetlerde kendini göstermek ıniz ideyeldir. mecl (Çorum), 6 Cafer (Eskife-

tedir. Bunlardan biri ulusumu • Yüksek ve inkılapçı bir kültür hir ), 7 Celal Nuri (T ekirdağı), 
zun kendini müdafa için sarsd- seviyes;ne varmak için, önümüz 8. Fuacl Şahin ( Ayclın), 9 
maz bir azİnı sahibi olarak hür· deki yıllarda daha çok emek ve· Hakkı (Kütahya), 10 Halil 

met edilmeye Jayik bir kudrette receğiz. Müsbet bilimlerin te • ( Kaatamonrı), 11 Hasan Bas • 
ı · d ·· 1 ' t ri (Cebelibereket), 12 Hasan 

olması; diğeri, ulusumuzun ıne erme ay anan, guze san a • 
1 f "k' b. d Yakub ( AnkaTa), 13 Haydar, 

doıtluklanna ve ittifaklarına, arı seven, ı ır ter ıyesin e ol-
d v k 1 b d b ( Anta~ya), 14 lbrahim Alciet. 

ahval ne olursa olsun, değişmez ugu. a~ar e en ter iyesinde 
k b·ı· · k ı · tin (Sinob), 15 lbrahim Yö. 

bir sadakatle riayetkar olacağı- a ı ıyetı artmış ve yü se mıı o-
na inantlmasıdır. Türk vatanı, u- lan erdemli, kudretli bir nesil ye rük (Balıkesir), 16 Mahmrıcl 
luıun bu yüksek vasıfları güven- tiş~irmek ana sıyasamızm açık Rasim (T ekirdağı), 11 Mrızal-

Kazım Nami 
(Manisa) 

Mehmed Ali 
(Samsun) 

kcr, Refet Canıtcz, Dr. Galip Kahra
man. (Eski Bursa saylavı) lia. • 
tin Güvendiren <Eski 'frahro'l 
saylavı) Doktor Sadi Konuk ( C. 
H. F. Bursa vilayet idare heyeti baş· 
kanı), Atıf (Adliye müfettişi), Şeki • 
be Şekip lşel (Kadın - lnegöl lsa -
\'İl"anda çiftçi), Sadettin Ferit Talay 
(İstanbul avukatlarından). 

ÇANAKKALE . 
Alımed Cevat Emre, Şükrü Yaşın, 

Ziya Gevher Etili (Eski Çanakkale 
saylavları) Dr. Mustafa Bengisu ((j. 
demiş belediye başkanı), Hilmi Er . 
geneli (Birinci umumi müfettiş). 

ÇAN KIRI 
M. Abdülhalik Renda (Eski ç.m . 

kırı saylavr ve C. H. F. meclis grubu 
başkan vekili), Rifat Ünür, kiy~ E • 
sen (Eski Çankırı saylavları), Sami 
Çölgeçen (eski saylııvlardan), (Müs· 
takil saylav için bir boş yer bırakrl • 
mıştrr.) 

ÇORUH 
Akif, Ali Zırh, Atıf Tuzun, Fuat 

Tuncay, Hasan Ca"it (eski Rize say
lavJarı), Asım Us, l\lehmed Ali Okar, 
(Eski Artvin saylavları), Hühendis 
Ömer Fehmi (Yollar ve binalar dai
resi Başkanı). 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Çantekin, İsmail Ke· 

mal Alpsa.r, İsmet Eker, l\lünir Ça • 
ğıl, Nabi Riza Yıldırım çiftçi <Eski 
Çorum saylavları), Eyüp Sabri (eski 
saylavlardan) Baytar Ali Riza (Tay
yare Cemiyeti müfettişi ve C. H. F. 
vilayet .heyeti 'DihJrzıenıanndan). 

Dr. Kazım Samanlı, Emin Aslan 
Tokatlr, Haydar Rüştü Öktem, Maz
har Miifit Kansu, Necip Ali Küçüka, 
Yusuf Başkaya, (Eski Denizli say -
lavları) Dr. Hamdi (Denizli memle • 
ket hastahane.c;;i haş hekimi) (J\lüsta-

Ha..ıuu.a;l; Uto.au.:ıı \J:.anan ::ıevKi 
(Ankara) (Konya) 

-' ıa:uln r er t<l lSesım Omcr 
(Kayseri) (Bilecik) 

kil saylav için bir boş yer bırakılmış
tır.) 

DlY ARIBEK1R cine dayanrak ilerilemektedir. dileğidir. fer (Balıkeıir), 18 Muslihittin 

ı Abclullah <Ankara) 19 Naz'• General Kazım Se,'iiktekı"n <Eskı· 
SEVG LI YURTTAŞLARIM Yüce Türk ulusundan itimat ' • Diyarıbekir saylavı), Zeka·1· Apaydın 
T k 

li Şerif (Antalya), 20 Pertev 
ür vatanını mütemadiyen isterim. Yeniden deruhte edece- (Milli Müdafaa Bakanı), Zeki Mesut 

· k ı l ı (Balıkesir), 21 Relik (Kasta-yıi se ten ve i eri eten ana sı - ğimiz ağır vazifeleri yüz akı ile 
1 

Alsan, Zülfü Tiğrel (Eski Diyarıbe· 
yasada devam etmek kararın - başarmak ve ulusumuza müsbet monrı), 22 Relik (Konya), 23 kir saylavları), Huriye Baha lz (ka· 
dayız. Eğer yüce itimadınızı ü - besablarını verebilmek samimi Re§id Sallet (Kocaeli), 24 Ri- dın - Pedagoji muallimi). Tevfik 
zerimden ve Önderi bulundu~ kaygumuzdur. Bu onurlu ve a. za Nisari (Aksaray), 25 Rü§· Bilğe (İstanbul kız ve Kuleli lisele. 

tu"' (Bur•a) 26 Saı'd Azmı" rinde tarih muallimi), Rüştü (Evkaf 
ğum Cümhuriyet Halk Fırkasm- ğır vazifeli yolda birlikte çalı - .. ' umum müdürü). 
dan esirgemezseniz, gelecek şabileceğ m ar:kadaşlarımı yüce (Kayseri), 21 Serdar Ahmecl EDİRNE 
d .. 1 · · d k · · (Kırşehir), 28 Şaban Sırrı, ort yt ıçın e ortaya oyacağı. seçımınhe sunuyorum. Faik Kaltak Kıran, Şeref Aykut 
mız eserlerin de geçenlerden da- Seçim kararınızdan sonra da (Konya), 29 Şevket (Gire • <Eski Edirne saylavları) , Dr. Fatına 
ha çok ve daha verimli olacağı. muvaffakıyefmizin güvenci ve 1 sun), 30 Şevket (Orclu), 31 Şakir (Kadın - Gw·eba hastahanesi 
.._kafi ve ıan:imi inanımız vas1tası, an::.ak yurt~aş?arımm Talat fftlş;m (Malatya), 32 lç hastalıklar mütehassısı), Mecdi 

d O V ,.. .. ,ı (/•tanbul) 33 V ı· (B Boysan (lstanbul Tüc~arlanndan). 
ftr il'. konomide, mal:yele. aramsız yardımları ve ilhamları ....., " ' as ı a-
N f d 

lıkesir ).. ELAZlZ 
a ia a, Külti;rde ve Milli Mü- olacaktır. Ahmed Saffet Ohliay, Fazıl Ah • 

Hüsrev Samı 
(Kars) 

tö.e'f~(~Sk 
':t c-

( Koıı1' .u"e 
~t 

Fuat Ağralı (Maliye Be.}{~ 
Ziya Çiyiltepe, Tahsin Ber~ A 
Elaziz saylavlarıları). .\lj 

ERZiNCAN tsk· 
Abdülhak Fırat, Aziz sııJ lth 

Saffet Arıkan <Eski Erıill ), 
lavları), Hikmet Işık (Sh-ı6 . ı) 
' 'e Belediye başkanı). ıza 

ERZURUM ltı 
Aziz Akyürek, Dr. Ah~~ h lıtı 

Tuzer, Nafi Atıf Kansu, ~ııf Ql 
lu,Necip Asım (Eski ErZll'~ \'a~t 
lavları), Tahsin Uzer (ES~1 ttf 
saylan), Nakiye Elgün (~ 
lstanbul Şehir meclisi üyesilı 
ral Zeki Soydemir (Birinci O 
f ettişliği eski erkanı harbife 
nı), Fuat (Ankara Cii~ 
l\lüddeiumumisi), Şükrü (1'.~ 
yare cemiyeti başkan muafı 

ESKlŞEIIlR . 
Ahmed Ozdemir (Eski 1~ l>r 

saylavı devlet demiryoUarı ~ llk:ı; 
fabri~nsr eski ~talarındaPJ nı 
Sazak, Yusuf Zıya özer (E ( 
şehit' saylayJarı), Osman ( 
Eı-;kişehir vilayet idare hefeb 
nı), .:\li.istakil saylav i~in bir 
bırakılmıştır. 

GAZIANTEP 
Ali Kılıç, Nuri Conker. ~ 

ğar, Şahin (Eski GazianteP' 
Jarı), Bekir Kaleli, (tstaııb111 

]arından), Remzi Gürez, (ti 
lavlardan), Ömer Asım ~ 
antep C. ll. F. Başkanı). 

GiRESUN 
Hakkı Tarılt IT.s~ ~"ncr~~ 

uvunu;u \C::IK t:ııreSun 5"/: 

Talat Onay (Eski Çankırı 
Miinir Akknya (Eski iGre~~ 
vı), Sadri Maksudi Arsal, 19'1 
buncu (Eski Ş. Karahisar ~ 

(7 inci sayılaY~ 
111 

Saylav naJllı' ~ 
)erinin yenile 

- Kadınlar ....-~ 
1 Mebrüre Günettf ,3 

belediye üyesi, Afyona• 
Karamehmed ( Ankat# 
nahiyesi Kazanköy ,rı; 
Ankaraya; 3 Türkatı 
( F eyziati - BoğazifiJ 
kız kısmı müclürü) Arı';, el 

4 Sup~iye Gökçül .~/~ , <l• 
Muallım mektebi mııJ ~f ~~ 
lıkesire, 5 Şekibe ~e i} taJı 
(lnegöl lsavirandct çıltf( ~ 
saya; 6 Huriye Baha/~ 
goji muallimi) Diy~'JG 
'l Dr. Fatma Şakır 1zto' 
hastahaneai i~ hastalı S ~ 
tehasaısı ) Eclirneye;. 
Elgün (lstanbul Şehı; f 
üyesi) Erzuruma; Jı 

Ôynen ( Bur:;a Kız li~itfJ 
dürü) lstanbula; 10 
zad (C. H. F. vilayet · 
ve belecliye üye.i) I_.J~ 
Ferruh Güpgüz (Kar .1 
cliye üyesi) KayseriYj'J 
diz _Aydilek (Bola ~i~~ 
ye11) Konyaya, 13 ıı 
ta§ (Kollej Tiirkçe ~4~ 
rinclen) Malatyaya~ 
Ula§ (Samsun tüeıı ı5 
lerinden) sam111rıa~;~ 
Nayman (Adana b 

6 
1 

yesi) Seyhana; 1 l~ 
Görkey (Tokat 0 ' •fı' 
muallimi), 17 serı' 
(Eski maarif umııt111ıtl 
ve yeni Türkiye ,,ıe 
dürü) T rabzona •• 

dafaa ile İç ve Dı§ aıyasa"""d~=---........ ------K"""""""A"""M~AL;.:::- :::::;...::.A-..T::..:A:..::.:.T.::Ü=R=K.:....;.I --------------A!.!.~&A.3.,Jllill<-1.Alıwku"...BJj!.!;jjr....IMa.JU.ilLL.Li:u;J.ı_,;.... ________ _.__ 
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il~ lsPARTA 
1a

1 
llUsnü Ozdamar, lbrahim 

tQı. O• &enıaı Turan Unal, Mü 
), llsal (Eski ISparta saylav 

~ 'ralJ KARs 
"<Qlect ~ • Öngören, Faile Bermek, 

t ~ Um aıit, General Muhittin 
ı aa1ıa:f Irftmu Küntay, (Eski 

>'- 8a1tavı an). Esat Oğuz (Eski 
"'~latda ), Hüsrev Sami (Eski 

n). 

'l'afısıtı l\asT AMO'NU 
aasta Coşkun, Velet lzbudak 

('l'Osya ınonu sayJavları) Sıtkı ~e 
"' ~la kazasında çiftçi), Dr. 

et ), ş:. <Kastamonu C. H. F. 
daire bry.t_ (~aı-iciye BakanJığı 

J b:ı~ ~tkttıllin~ı şube şefi), Abdrir
tJ', ı .. ~ n ~en (Eski erkaruharp 
J. ~ dili ::~), lb~m Karantay 

, Ş del'leu:;ik cemiyeti üyesi Bal
ilg ilktij ş lDde maslahatgüzar), 
~~l sae~ozan (lzmirde doktor), 

l§ttr). Y av için bir boş yer bı-

~~lt\ed b~ YSERt 
l\t .,.. Qtlrn· 
~i q,aYseri 1 Arga, Reşit Ozsoy 
it~. ~l'kla:r~Ylavı), Nahit Keren 
~i) ı (kadt 1ı saylavı) Ferruh 
~~ ~Uıen:) (Kayseri belediye. 

f ~ert tab .~n Dcmitezen (Anka
• \>eı~t), tı aları tüfek kısmı us-

; ~le/aşın (Ç 'ttt l)'e ha anakkale C. H. F. 
1ııq<t~ sa.Şkanı), Avukat Hasan 

· ~ lla(Qtk'~lavlardan), Salih <Is
el'i). oy Barut fabrikası baş 

~·l' ~ ~t~ "at lJ ARELt 
tsI la.teıı ınay. Şevket Odül (Es
}, ~e ı.u;saYlavları) Zühtü Akın 

eburgaz C. H. F. baş-

lı,~!\\ 1ıö l\nışEHtR 
(~ &lq~~çi, LOtfi Müfit özdeş 

) ~~ llQı 8aylavı), Ali Rıza E
, eıi <Jtu. llln ıniifettişi), Meh

§ehir C. H. F. başka-

~ bİlcın l<ocAELt 
~e~le~llJ İbrahim Süreyya Yi-

1 ~. ~ti (~~~Pak, Ragıp Akçin, 
~ ~~l etı~1 z 1 Kocaeli saylavla-
~"-'lt), ll lya Nqri (Eski Af. 
~~ ~}>la asan llayri Tan (Es

tol> \'J), Nedim Bozaltık 
Stı .tniraJayı), 

Sadettin Ferid Fehmi 
(Bursa) (Çoruh) 

lavları), Besim Atalay (Eski Aksa 
ray saylavı) Dr. LQtfi Kırdar (Göz 
mütehassıslarından ve İzmir C. H. F. 
,ilayet idare heyeti iiye.~inden). 

<Müstakil saylav için bir bo~ y~r bı
ı·rkılnuştır.) 

MALATYA 
Tsr.u t lnönü (Başbakan ve C. H. 

F. Genel Başkan vekili), Dr. Hilmi 
Ortaç, Mahmut Nedim Zapçı, Vasıf, 

Muttal!p Öker . Mihri Pektaş (hadın), 
<Kolej türkçe muallimlerinden) Mut-

Şükrü 
(Mut) 

Kemal 
(Maraş) 

talip Vker (Eski Malatya saylavları) 
Mihri Pektaş (Kadın) General Osman 
Poptagel (Eski fırka kumandanı) 

Osman Hilmi Taner (Malatya e. H. 
F. Başkanı) Emrullah Barkın. (Baş· 
bakanlık umum müdürlerinden) 

MANiSA 
Dr. Saim Uzel, Hikmet, K.:ini Ake

keıı, l\fohmet Sabri Torırakı Osman 
Er~in, Refik Şevket ln~~. Turgut 
1'ürkoğlu, Tahir ltit (Eski Manisa 
s:iylav•arı), Ya~.ar öuy (Eski Aksa
ray saylavı), Jfonan Orer (lstanbul 
Cümhuriyet müddeiltrnuı'lLc:ıi), Kd. 
zım Nami Duru <Ma:ırif Bakanlığı 

talim terbiye iiyesi) . 
MARA"~ 

J\foj·met Erwn l\!: ıat. Nuri Ural 
(Eski 'faraş -;aylavh,.ı), Hasan -rre
şit Tankut (Eski Mu; · ·:~ylavı), Ke
mal k,ısun !Eski s ... y~av:;ırdan Ad::ı

na Ha,kcvi Başkıını) . 

• '.\1 \RU:N 
Abdürrezak ~atana, Ali Rıza Er 

tem, lrran Ferit (ı ' •kl l\t:udin ~y
Ja.vlan). Hilmi f'orLI\ (';\.as~amonu 

lıclediye başkan') lJr. l~ıza · Leven~ 
(Adıuıa Sıtma • n~fü\i5!i labaratuvu· 

- --- - ---- -- -------- ---- ------- --~ ---------------------- - - -- - -- - - --- -- ----------------- -- -----------------
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namzed ıste • 
1 

Ahn,ed Vefik Uluçay, Faik So)''lu, 
Haliı 1\Iengi (EC1l\İ !'.iğde ~aylavlan), 
tavıilhsan Oral (Adana c:f'tçiler bir
P1i bac:-kanı). Dr, Uasiın >•uit Talay 
(Eski Btt!"sa sa .• ıa·.ı), J·~:!mil (Brük
sel masJahatgü ~ •ıı). ~ı\frgtakil say
ı:ıv için bir bo• >·er ı .• a-akıln'I§:tır.) 

OHDU 

Taptas 
(Ankara) 

yunu umumiye lwmiscrliğindc. m:ı.li 

ye bakanlığı eski nakit işleri müdürü) 
URFA 

• A1i Saip Ursavaş, Behçet Güna~ 
Mehmet Emin Yurdakul, Refet ÜI 
gen (Eski Urfa saylaH), General AJ1. 
met (Eski Baytar d<1ircsi başkanı), 
Fuat (Eski saylavlardan), l\fuhittin 
(Eski Bursa Belediye başkanı). 

VAN 

An karada 

\ Ankara, 4 (KURUN) - An • 
1 kara ikinci müntehiplerinin maz • 

batalan dağıtılmaktadır. Saylav 
namzetlerinin ilanı beklenilen bir 
iki gündür Ankara büyük bir he • 
yecan içinde bulunmaktadır. A. 
jansm, Ulus gazeteıiniıı, fırka bü
rolarının telgrafları hiç durmadan 
işlemektedir. 

"Azlığın değil, 
Türk ulusunun 
saylavı olacağız,, Alu'letl lhsan Tokgöz, Hamdi Yal

man, İsmail Çamaş, Ali Canip <eski 
ordu saylavı), Dr. Ziya Naki Yaltı
rım (Boğaz, kulak, burun mütehassı
sı), Muhittin Baha Pars (Avukat, es
ki saylavlardan), Selim Sını (Maarü 
Bakanlığı umum müfettişlerinden 
jimnastik mütehassısı). 

Müstakil saylav namzetlerin • 
den Niğde saylav namzedi Dr. 
Abravaya dün bir muhan·irimize 
demiştir ki : 

Hakkı Ungan, Mlinip Buya (Eski "T" k T 
ur yurttaşıyım. ürk yurt-

taşlığından başka birşey tanımam. 
SAMSUN 

Dr. Asım Siret, Etem Tuncay,Meh
met Yunus Güneşdoğdu (çiftçi), Ru
şeni Barkın, Zühtü Durukan (Eski 
Samsun saylavları), Meliha Ulaş (ka· 
dm) <Samsun lisesi muallimlerin- 1 

den), l\iehmet Ali Yörüker (İstanbul 1 
Şehir Meclisi üyesi), Mustafa Tunalı 
(Ankara askeri silah fabrikaları u~ta 
başılarından). 

1 
. !(e~dimi .~ildi~ ~~leli hu kanaat· 
1 ey1m. Muslakıl Turk saylavlığma 
1 namzetliğimi koyuyorum. Tahak-

SEYHAN 
t.ıll Miinif \' tı;{rna, Damar Arukoğ

lu, Hilmi Uram, Vmer Resul Biçeı· 
çiftçi (Eski Adana saylavr), General 
Naci Eld~nit, fhrahim Mete (Eski C. 
Bereket saylavı), Esma Nayman (ka
dın) (Adana belediye üyesi), Tevfik 
<Ziraat umum· müdürü). 

SURT 
Halil Hulki Aydm, Mahmut (Eski 

Siirt saylavJarı), Şevki Süsoy (Tokat
lı), lsmail Müştak mayakon (muhar
rir). 

SiNOP 
Dr. Galip Hakkı üstün ( Topkapı 

yoksulları koruma cemiyeti bakanı), 
Yusuf Kemal Tengirşenk, Hulusi 0-
ruçoğlu (Eksi Sinop saylavları), Cev
det !{erim lncedayı (C. H. F. Umumi 
idare heyeti üyesi), Hüsamettin Okan 
<Diş hekimi), 

SIYAS 
Necmettin Sadık, Rasim Başara, 

Remzi Çiner, Şemsettin Günaltay, Zi· 
ya Başara (Eski Sn·as saylavlan), 
Vasfi Raşit Seviğ (Eski Ş. Karah.isar 
sayJavı), lsmail Mehmet Uğur (Eski 
Sıvas saylavı, çifçi), Sabiha Görkey 
(kadın) (Tokat orta mektep muaııt· 

mi), Hüsrev Gerede (Eski Tahran Bil· 
yük elçisi), <Müstakil saylav için bir 
bot ;ver bıı·aktlrnııtır.) 

Kerestcciyo.n . lstamat Zihni 
(Afyon) (Eski§ehir) 

Van sayJavları), İbrahim. Arvas (Es
ki Hakari 8aylavı). 

1'rl YOZGAT 
Arni Doğan. Sungur, Süleyman 

Sırrı lçöz m~ki Yozgat saylavı), 0-
mer (Yozgat Evci köyünde çift~i), 
Ekrem (Tekirdağ C. H. F. ,;ıayet baş 
kanı), (l\f üstakil saylavlık i~in bir boş 
yer bırakılmıştır.) 

ZONGULDAJ{ 
Celal Sahir Erozan, Halil Kara

tavsu, Ragıp, Rifat \'ardar (Eski 
Zonguldak saylavları) Hasan Kara
bacak, Esat (Eski Zonguldak saylavı, 
maden usta başısr ). 

Recep Zühtü Soyak (Eski Sinop 
saylavı), Dr. l\füat Altrok <Zonguldak 
C. H. F. vfüi}·et başkanı). 

Müstekiller kimler olacak? 
Dördüncü devreye müstakil 0 _ 

larak giren ıaylavlardan çoğu C. 
H. F · grupuna geçmif, devre ao -
nunda müstakil meb'us sekiz kişi 
kalmıştr. Bunlar da şunlardı: 

Milaslı Halil (İzmir), eski Mec
lisi Meb'uıan Reiıi; Hüsnü (lz .. 
mir). kitabcı. Genora.l Ali fuac:I 

1 kuk ettiği takdirde faziletkar 
Türk doktorlannın hukukunu e • 
)imden geldiği kadar müdafaa et
mek ve Türk tababetini yükselt • 
mek için her ne yapmak lazım 
gelirae yapmağa teşebbüs etmek 
isteğindeyim. Zaten çok değerli o

lan Sağlık Bakanmuz Dr. Bay Re. 
fikin icraatını adım adnn takib 
etmişimdir. Birçok hastaneler 
ortaya koydu birçok yerlerde aıt • 
mayı yok etti. Ulusa yapılan bü. 
yük yardımda kendisine muin ol· 
mağa çalışmak isterim. 

Saylavlığım tahakkuk ederse 
Türk doktorunun hukukuna aid 
bütün işleri yakından tetkike gi • 
rişecek, kanunları gözden geçire -
ceğim ... Niğdede çalıştım, çok ta
nıdıklarım vardır. Bu şerfli vazife 
namzetliğimi koymadan önceki ha 
yatım şöyle geçmittir: lzmir ida
disinden çıktım. Tıbbiyeye girdim. 
Oradan çıkarak bet yıl mükellefi. 
y~t hi7metimi yaptım. Bu beş yı • 
lın iıds! kaza, ikisi liva tababetin
de ~cç-ti. Sonra Avrupaya tahsili· 
mi bitirmek İçin gittim. Dönüşte 
Meclisi umur Tıbbiyei mülkiye a
zalığına ıeçildim. Burada aza iken 
Trµ f "'kültesinde açılan müderris 

(Devamı 9 1111Cu 11&yı!&rım & Uncu llfltuaunda 



Katalonyalı 
sözünde durur i 

Jspanyol hikayesi: AR•f CEMiL 
Santa i Para 1909 ıenesi kAnu • 

nuevvelinde 17 yaıındaykcn Ame
rikaya muhaceret etti. Anası, ba -
bası çoktan ölmüttü. Santa, ıert 
tabiatlı amcaaının çif tiliiinde bü· 
yümil9tü. 

F emando i Para ismindeki bu 
kaba adam yeğeninin kend'sini 
terkederck Amerikaya aiditine 
çok memnun oldu.. Bu memnuni
yetini, yalnız gene, ele avuca 11ğ • 
maz ve kuvvetli del'kanlıya çift -
liğinde it olmamasından değil, bir 
kaç haftadanberi çiftliğ' ne genç, 
esmer güzeli Dolorea'in hizmetçi 
kız olarak çalışmağa başlamasın • 
dan Ferdinand'ın o kızı kendisine 
mal etmek İstemesinden de \teri 
geliyordu. 

Fakat Sanla i Para da Dolorese 
8.tıktı. itin bUyük bir fe~akete se • 
beb olacağını anlayan Santa'nın 

arkadaıı F erera bir gün ona dedi 
ki: 

"-Sanla i Para, !U çiftlikten, 
çık git, nereye gidersen git, fakat 
çiftlikte oturma, yokıa ihtiyarın 

seni bir gün boiazlaması muhak -
kaktır.,, 

iki arkadat Sabadell kasabası · 
nın meydanında durarak konuşu
yorlardı .. Katalonya'nın en mah -
au1dar bir mıntakaarnda bulunan 
çiftl'k uzaktan görülüyordu. Genç 
Santa iri, kara gözlerini tozlu §O • 

seye doğru diktikten ıonra arka· 
daşı Ferera:ya: 
"-~a if, gitmem .. Çünkü Do-

leresi ıeviyorum.,, 
Cevabım verdi. Ayni zamanda 

yumruklarmı sıkıp ve onları teh • 
did makamında çiftlik istikame • 
tinde uzattı •• 

O gece Sanla amcasmdan mü • 
kemmel bir dayak yememiş olsay
dı, çiftlikten hiç çıkıp gitmiyecek
ti. O dayak yerken Dolores de 
karşısına geçmiş ve kahkahalarla 
gülmü§tü. Bunun üzerine Santa 
çiftlikten ayrıldı .. Sabah yeni do • 
ğuyordu .. Henüz hiç bir kimsenin 
görmediği nazlı, gene bir aabah
dı. iki arkadat gene ayni meydan
da buluttular. 

O saatte, doğmak üzere olan 
güneıin kartıaında elele tutuıtu • 
lar ve biribirlerine kartı yemin 
ettiler: .ı 

Yirmi sene sonra ayni günde, 
ayni saatte Sabadell meydanında 
bulutmağa karar verdiler. Bir 
Katalonya'hnm ıCSzü ve yemini 
ne kadar kunetli olabilirse, o de
rece yeminlerine sadık kalacaklar 
dı. 

Aradan yirmi ıene geçti .. Fere
ra, kasabası olan. Sabadellden hiç 
ayrılmadı. Hayatında büyük deği
t;kl'kler olmadı .. Evlendi, Uç ol • 
lan babası oldu. Sabadell'in poliı 
komiserliğine kadar yükıeldi .. 

Halbuki Sanla i Para nın ha • 
ımdan b·r çok maceralar ıeçti ... 

Amerikada memleketten mem
lekete dolaştı .. Bir aün, daha doğ· 
rusu bir gece .. Amerikada, arka· 
ıma ıiyecek elbiıesi olmıyan in -
.an~arın bir ıün zarfında pırlan • 
talara ıarkolmalan gibi - San • 
ta i Para da deiiıiverdi .. 

Bunun üzer· ne Santa i Para 
memleketine ıeri döndü.. 1929 
,_.ı klmmu evvelinde bir gün -
dü .. !anta kasaba meydanında 
bekliyordu .. Günet doğmak üzere 

idi. Fakat o sabah, yirmi ıene 
evvelki sabaha benzemiyordu. 
Fırtına uğulduyor, yağmur inaanın 

yüzünü kamçılıyordu.. Mukaddes 
Barbara kilisesinin bez renkli taş
ları donuk bir ziya netreder ıibi 
görünüyordu. Sanla i Para üzeri 
örtülü olan methalinde yağmura 

kartı korunmak için kiliıeye doğru 
ya va§ yavaı yürüyordu. Şimdi saat 
tam albydı .. F erera her an ıele • 
bilirdi. 

Nihayet, bir sokağın karaniı -
ğından bir adamın sıynlıp çıktılı 
görüldü. Bu ıahıs aranarak etra • 
fına bakındı .. Fırtına birden bire 
,iddetlendiğinden o şahıı rüzgara 
karşı kenclisini korumak için bü • 
küldü. Ondan sonra iki kiti kartı 
kartıya geldiler .. Sanla i Para: 

"-Sen misin, Ferera?.,, 
Diye sordu, yabancı adamın yü .. 

zünü teşhiı etmeğe çi\lıttı ve bir • 
den bire meı'ud bir nida ile hay .. 
kırarak koUannı açtı ... 

F erera dostunun ellerini tuttu, 
fakat hem gülerek, hem ağlıya • 
rak onun yüzüne bakma döndü 
kaldı .. Gırtlağından kuru, sert biı 
kahkaha çıktı, kolları diifüp kal • 
dı. 

Santa i Para baımı arkadaımın 
göğsüne dayadığı halde Ferera 
donmut bir cisim gibi duruyot .. 
du.. Gözleri ölü gözleri ıibi aö • 
nüktü .. lkiıi araaaında boiucu 
bir aiikUnet hüllUm sürüyorclü. Bu 
sükuneti yalnız kısa hıçkınklar 
ihla1 ediyordu. 

Bir kaç dakika sonra Sanla i 
Para başını kaldırdığı zaman göz .. 
}erinin y&.f&rmlf olduğu görüldü .• 
Sanla şimdi dostunun nazarını an· 
yor ve diyordu ki: 

"- Konuşsan a, bir teY söyle • 
sene! .. Geçen uzun seneler zarfın· 
da neler yaptın, naııl yatadın, ne 
ile meıgulsun? .,, 

F erera, kelimeler ağzından zor
la çı~ıyormuı gibi, dedi ki: . • 
"-Ben, mes'udum, çok mes'ud 

b;r izdivaç yaptım, çocuklarım da 
vardır.,, 

"- Öyle mi, çok memunun ol
dum, brttka ne iş yapıyorsun?.,, 
"- Baıka ... Biraz müsaade et .. 

meni rica edeceğim .. Şimdi geli • 
rim ..••. ,, 

F erera bu sözleri söylerken 
karşıdan gelen iki polis göıterdi 
ve köteyi dönerek kayboldu .• 

Sanla arkadaşının bu halinden 
bir !ey anlayamadı.. Bir puro 
sigarası yaktı ve aşağı yukan do
la§tı .. Birdenbire bir sillh sesi 
işidildi.. Santa i Para o sokağa 
do~ru koştu ve biraz evvelki iki 
polisle karşılaştı. 

Pol;sler revolverlerini Santaya 
doğru çevirdiler ve: 
"- Eller yukan, kımıldama! . ., 
Emrini verdiler .. Santa, vaziyeti 

kavramasına vakit kalmadan po
lisler taraf mdnn yakalandığını, 
yere yatmlarak bağlandığını gör
dü .. Bir ara1ık polislerden briisi o
na bir kağıd uzattı. 

Santa, alelaj ele yazılmış o1an 
bir kaç satırı ifüiva eden o kağıd 
• üzerinde sftbah kınanlığında zor· 
la şunları okuyabildi: 

"Seni gördüğüm zaman çoktan
beri aranılan elmas hırsızı Franko 
Tumb olduğunu derhal anladım .• 
Vazifemi yerine getirmekten bat" 

TAKViM . 

• SALt Çuşaıaha 

& Şubat 6 Şabat 

1 Zilkade 2 Ziltıde 

GOıı doğuşu 7.07 7.06 
Gtlıı batısı 11.30 11.SI 
Sabah namazı 6 6 
Oğle oamuı l!,V8 it.ti 
lkl11dl namazı 15. 1! t!'l.J3 
Aksam ıama.ıı 17.30 17,31 
Yauı namazı 19.0t 19.03 
imsak 5.!6 5.!S 
Yılaıı ırçe11 ıGal•r1 35 16 
Yılın lıalıo ııfinleti Nl iŞ() 

JI RADYOl 
BugUn 

lSTANBUL; 
18 Almanca ders, 18,30 Jimnastik, 

Bayan Azade, 18,50 Danı muıikisf, 

pl~k, 19,30 Haberler, 19,40 Bayan Se
miha; Şan piyan.o ile, 20 Maliye Ba -
kanlıfı namına konferans, 20,SO De • 
miroaz; Şan Bayan Ro%i, 21,15 Son ha· 
herler, 11,30 Radyo orkcıtraar, 22 Rad
yo caz ve Tanıo orkeatraıL 

V ARŞOVA, 13{l5 m. 
Lembergten n&ld1. llÖZler. ıs.as Koro bey

etı. 19 Sözler. 19,15 Haplolh&M m~ı 
orkestruı, sözler. 20 Be.thovenln eonatıa • 
rmdan. 20.20 AktU&llt.e. 20,30 Şaı'kJJ&r, 

Sözler. 21 Senfonik orke.tr& komert, haber· 
ler. 22 Taı1h1 musikl konseri. rekll.m. 23,115 
Salon orkestr&sl, 23,{l5 Kontenuıa. 

882 Khz Klız. KOSKOVA (8taı1D) Mt m.. 
18,20 :Moskova operaamd&n verilecek 

temsili nakil. 22.80 Dana mu.alld.ı. 2{ İap&ıı
yole& ne~rtyat. 

Ml5 Khz. BUD~TE, 550 m. 
18 Da.na mu.ıild.11. 19 Ork..tra,19..A Bös· 

ler. 21,30 Operadan nakil. (KANON). 24 
Çingene orkeatra.sı, 2{,20 Pllk, 1,05 Haber -
ler. 

786 Khz. LElPZIG, IU m. 
19,80 Geçit reınnt martlan, 20,10 Pllk, 

Şrammel mualkUL 20.$0 Mzler. 20~ Alı:W· 
aııte. 21 Haberler. 21,10 (Job&nn voıı Paıü) 
adlı opera. 23 Haberler. 23,20 Gece konaerL 

8U Khz. BCKBE~, S6l m. 
18 • 115 OUndUz pllk kon.eert, 18 PWL 

19 Haberler. 19,115 Pllk, 20 Konferans. 20,20 
Piyano birllğtyte p.rkıl&r. 21 Mzler, 21.0CS 
Koro koDM!rl, 22 Konferans. 22.20 Senfonik 
radyo orkeıtraar, 23,215 (Cina) gazlnoınmdan 
mustkl naklL 

Sultanahmed 8 üncü Sulh Hu -
laılc llildmllğiıiden! 

Sekizde birine Huriyenin ve ıe
kizde yedisine de lslanbul Muba· 
kemat müdürlüfünün mutuarnf 
olduktan Be.kırköyünde Zeytin • 
likte Orta ıokakta 20 numaralı kA.
gir barab evin fÜyuunun izaleti ıu 
retiyle aatdmasma karar verile -
rek müzayedeye konmuttur. Kıy • 
meli muhammenesi 250 liradır. Bi. 
rinci açık arttırması 9-3-935 tarihi 
ne müıadif Cumarteti ıünU saat 
15 de icra kılınacaktır. Kıymeti 

muhammeneainin yüzde yetmiş 

betini bulduğu takdirde kat'i iha
leıi yapılacaktır. Bulmadığı tak • 
dirde en son arttıranm taahhüdü 
haki kalmak üzere on bq gün mUd 
detle uzatılarak ikinci açık arttır
muı 25-3-935 tarihine müaadif 
Pazarteıi ıünü saat 15 de icra kt
lmacktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di~ 
ğer alacaklıların itbu ev üzerinde 

·ki haklarını hususiyle faiz ve 
rafa dair olan iddialannı en akı 
müıbiteleriyle beraber 20 rün için 
de bildirmeleri lazımdır. Aksi tak· 
dirde baklan Tapu sicilleriyle a&• 

bit olmadıkça aatıı bedelinin pay
l1Lf1Dumdan hariç kalacaklardır. 
Arttırma prtnameıi qbu illn ta .. 
rihinden itrbaren mahkeme aalo .. 
lonuna talik edi1miıtir. Biliimum 
vergi ve rüıum ve tapuya ait mas
raflar ve delliliye müşteriye aittir. 
Talip olanlar kıymeti muhamme • 
nenin yüzde yedi buçuk niıbetinde 
pey akçesini hiınilen yevm ve sa.
ati mezkurda Emniönü kaymakam 
lığı binasındaki Sultanahmed 3 ün 
cü Sulh Hukuk Mahkemesine 935/ 
3 (IZAleitüyu) numaruı ile mlira
ca.atlan ilan olunur. (7738) 

a•W M4Wft81"'WWWC U ZIAI .. 

ka bir şey yapmıyorum,, beni af .. 
fet .. Dostuma kartı o1an borcumu 
kanımla ödiyorum .. ,, 

Ferera 

Nafia Bakanlığından: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 3202,5 lira olan ı 

yerli kok kömürü Haydarpaıada vagonda teslim ıartile pa 
lınacaktır. 

Pazarlık 11/2/935 tarihine rastlayan Pazartesi aünü pat~ 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüiünde yapılacaktır. l,tt"'~ 
rin T'ıearet Oc:luı Te.ikau Ye 240, 19 liralık mu.,akkat tem' 

Malaana'fma yatmldıjma dair olan makbuz vera nüm~nesiıl' 
IUll Banka kefalet mektubu ile birlikte aynı aün ve aaaıı. 
yonda hazır bulunmalan lbmıdır. 

istekliler bu huıustaki prtnameleri Ankarada Bakanlık M 
~ 

Müdürlüğünden ve Haydarpqada Tesellüm ve Sevk Mem, • ...-ırntı 
dan paruız olarak alabilirler. 

Küçük Y ozgad barut fabrikasınd 
aside mukavim döşeme inşası 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd 
Bedeli ketfi 18019,80 lira olan yukanda yazılı inıaat 16 fi 

tarihinde Askeri Faltriblar aabn alma komiıyonunda kapalı 
retile yaptırılacaktır. Şartname bedeli 91 kunıt mukabilinde 
yondan verilir. Taliplerin m•Jvakkat teminat olan 1250,81 lira Uf 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle mezkiir Pt 
saatte komiayona gelmeleri (500) 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğündeıt 

Batmüdürlüğümüze baih Gü mrüklere 12 lira ult aybkl1 

cü ıınıf ki.tipler ile ayni mikdar maqlı daktilo bilen katipler 
ıı için 17/2/1935 Pazar günü saat 13 de bir müsabaka imti 
lacakbr. 

Müaabakaya girmek iıteyenlerin memurin kanununun 
maddesindeki prtlan haiz olmalan ve en ataiı ortamektepı' . 
zun bulunmalan lbmıdır. imtihana ıireceklerin nüfuı hUvi~ 11l 

danı, mektep phadetnamesi, askerlik vesikaaı, aıı ki.fıdr, • ) 
poru blilnübal kifıdı ve enelce bir vazifede ~ahımıılarsa o 
dıklan bomerviılerle yukanda yazılı Pazar gününden evvel 
GümrUkleri BqmüdürlülUne dilek kl~arile müracaat .....-·-n. 

zımdır. lıtenilen veeikalan ıetimıeyenler imtihana kabul 
ceklerdir. 

Nafıa Bakanlığındall 
Hayda.rpapda ıif supulan prtıyle muhammen bedeli 27~ 

lan 7500 adet komple telaraf fincanı kapalı zarf uaulile e tı-j 
ltı 

konulnıuttur. 1 t'İtı 
Eksiltme 9 Mart 1935 brihine rastlayan cumarteıi günil ~~~ 

de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır' k 
İsteklilerin tekliflerini ticaret odaıı vesikası ve 202,S 1~ 

vakkat teminatlarının Malaandıitna yabnldığına dair olan 

veya nümuneaine uygun banka kefalet mektubu ile birlikte ıJ 

cumartesi ıünU aaat 14 e kadar malzeme müdürliliüne vertll' 

~~ , 
lıtekliler bu huıuataki tartnameleri parasız olarak Anııat' 

ka-.hk malzeme müdtlrlüiünden alabilirler. (308) hit 

• Galatada Y enicami caddeaincle 
6 numarab maiazada karyolacı İ· 
ken balen ikametgahı meçhul Dio
yonia Vlahyadi. 

İstanbul 7 inci icra memurlu -
ğundan: 

Mihran Keseryan mahdumları 
tarafmdan 3/12/934 tarihli takip 
talebile ve Beyollu 3 üncü sulh 
hukuk mahkeme.inden aldıiı 15/ 
11/934 tarihli ve 934/142 1ira 41 
kurut muraflarile · birlikte haciz 
yolile tahsili talep edilmti ve tan
zim olunan 934/6992 sayılı öde • 
me emri berai teblii yukandaki 
adreae ıönderilmit iıe de ödeme 
emri zahrına verilen mqruhata 
mezkUr ikametgahı terkettiiinize 
ve yeni ikametgahınız da meçhul 
olduğu anlaşılmıt ve icra ettirilen 
7abıta tahkikatı da bunu teyit ey
lemiş olduğundan yukarıda yazılı 
borç murafları itbu ilan tarihin • 
den itibaren bir ay içnde ödeme • 
niz ve borcun tamamına veya bir 
kısmına veyahud alacaklının icra 
ve talribabna dair bir itirazınız 
var iae gene bu bir ay içinde icra 
dairesine bildirmeni:ı ve bu cihet 
için de icra ve ifliı kanununun 74 

• 

ZAYi 
Şahıı meç.bul tarafılldlf 

Y ağkapanında üzerimdell 
nım alınarak derunund• · 
Nüfus kağıdı, Para aenecll 
aab lciiıtlarnn, Aıkerlik t 
zayi olmu9tur. Bulan ad 
tirmeleri rica olunur. 

Ayvansaıııy bayann Ol 
kağında 4 numaralı haJle 1 
kim kalnCatcı ustaların~ 

§ Bit.ide üçüncü ?" ~ 
detnamemi, nüfua kijıd 1 
man cüzdanımı zayi ettiı91' 
ni alacağımdan eıkititıİll 
yoktur. ~..td 

Bandmna vapuru u~~-
kinist Ya...~r. 

ilncü maddeai mucibirP:. 
nmda bulunmanız liı::--

Beyanda bulumııa b" 
le t&zyik edileceğinis .,e 

ödemez veya itiraz • 
hakkmazda cebri icra,. 

dilecefi nıezkOr adedi~ 
tebliği makamma kaİll1 ° 
re illn olunur. 



i \'~: 
d 1~ Ninzj Ahmed Okan 

~~~· Beşik t aş z n 
ıJll il llYlJj 
~~itr l> zamanda Yıldıza 

MeriJd~· erhal bir tabur asker 
•~ 1

• Ask 
il ~"Q. 8'İtin er, h.raYJn iç avlu-
~,. ~afnı~~ AI~ :u!'-vinin adam -
]~h. l>i" n •ılah' ateı i ile kar -
l'Me de!:

1
.taraftan Çirağan ö . 

da. &atıd 1 bulunan zırhlılar -
O )' kord atla. aaker çıkarıldı. 

4. 

Tefrika No. -49-

t ar i lı i 

lt~ a.ç:ın a.ltına alındı. Asker-
di, Fa.ita ar, ~unlara mukabele Dolmabahre Scuayı 

~ - KURUN .5 Ş~AT 1935 ~ 

Azlığın değil Türk Ulu-
sunun saylavı olacağız,, 

l\1üstakil namzetlerden Dr. Abravaye 
muharririmize sözleri 

• 
Dr.Taptas'ın 

Bay Jtahan ve Bay Eftim ne düşünüyorlar? 
(7 inci sayıfadan devam) f istifade ederek on altı mfü:atkil 

m'1avinliği müsabaka imtihanına saylavlıktan birisinin Türk orto • 
girelim, kazandım. On yıl orada ça dokslardan olmasını tasarladık. 
lıştım. Oı.dan ıonra hususi ısurette Saylav namzedliğ.ne aramızdan 
çalışmaği:\ Laşladım.,, en kıdemli ve Türklün mefkUresi 

Doktor Taptasın stizleri uğurunda ötedenberi çalııan me-

l'ab, t Alı Suavi adamlari-ı • . , • • . d . 8' r llluhaeara a!tında kal - ~.bı .... dı!8"1"~. fırlamı§ kendııı r \f uradm mevkuf bulunduğu o~~ • 
• raydaki kad 1 k ku ıçın olumu goze almıı olanlarla nın pencerelerine Abdülhamıdın 

Ankara müstakiJ saylavlığma sai arkada§lanmdan Anadoludan 
namzetliğini koyan Dr. Taptas da beraberimde getirdiğim avukat 
muharriıimize şunları söylemiştir: fstemad Zihni Özdamarı münasib 

"Tük müstakil saylavhğına An gördük. 
ul " Çtğ] ki rn ar' or k 1 B d H ~ ~ h' r a korido b. k'' aJ'!I aımııtır. ura a asan Pa- efkirına iştirak etmiı'ler gibi, bir 

~il ır kö~eıine k run ır JOfe- ıa, derhal kılıcını çekerek Beşin - kat perde daha çektiler. 
k;ıı.,,,'.,.n namzetliğimi koydum Bu namzedimiz, saylav olduğu 
T ahak!;ck ettiği takdir'le Millet takdirde azlığı değil, bütün Türk
Meclis=nde arkadaşlarımla elbirli· lüğü temsil edecek ve müstakil ol-

'trad h O~§uyor ar • . M d .. ... .. d f 
ellıı; a arenı ağası askerle- ~ı ura. ın gogsune ayamıı, a • Murad, nekahat devrinde bah· 

i tH1/'erdi: at aynı zamanda kılıcını eline a- çede ailea!yle, dostlariyle serbest ğiyle yürümek ve tıbbın masına rağmen Halk fırkamızın 
l>e ı~e geçirece .... • k lan Murad, buna karıı durmuf ve gezerken &imdı· ı·kı' harem ag"" ası iie l(1:tıee d gımz aı er- • b. d 11 . • :s 
~ re en dııan tmı çetin ır ue oya tutu§muf iki birlikte kapandığı §U ebedi zul • 

ilerlemesi yolunda çahıaca- duygusile hareket edecektir. 

ğım. Doktorluğuma da de- Gösterdiğimiz namzedimizin 
vam edeceğim. Ben tahsilime Ga- kazanması tabii bize derin sevinç 
Jatasray mektebinden ba§ladmı. ve övünç vercektir. 

\l duyan Ali S a • ~ha dütman gibi çarpışmıılardır. .met içinde, bu kadar çabuk ikti -
Seker '- uavı, n - B 'ki . . h . • d ... 

etr e~ askerlerin üzerine u ı rıvayetın angısı ogru nahı afiyet ettiğine her gün esef. le;· F8;kat saplanan bir sün- · olduğunu burada araştıracak de • han olurdu.,, Tıbbiyeye girdim. Sonra Fransa 

J1 
e ,...~e Yıkıldı, ikı'nc·ı bı'r 10··n • ğiliz. Yukarıda yazdığımız gibi 
~il Murad yirmi ıekzi yıl zından ttı~ &ı:t, Upuzun uzandı.. vak'anm sonunda Ali Suavinin hayatı geçirmişti.. Abdülhamid 

ve Almanyada okudum. Tetkikat "Dimokratya,, ne diyor? 
yaptım. 1324 den sonra Cerrahpa- Şehrimzde çıkan rumea Dimok-

J ~ etrtı.~rl6r, sarayın içine hü- adamları periıan oldular. Hadiae onun hu kadar muhafaza altından 
Uli t§lerdi. Önlerine geleni yatıştmldı. Hasan Paşanın bura • da kaçacağından korkardı. Hatta 

,~ I' }a.rlardr. da Abdülhamide gösterdiği sada-

şa ve Etf al hastane?erinde göz, ratia gazetesi yeni seçim münase
kulak, burun mütehassısı olarak betile yazdığı bir makalede diyor 
bulundum. Tıp fakültesinde de ku- ki: 
lak, burun, boğaz arızalan üzerin e.htı. 'iç;ııe • . l 

1 
d kat yüzünden kendisine müşürlük bir gün Muradın muhafızlarından 

~ai .. gınnıı o an ar an 'ld' olan bir harem ağası ölmü§. Bunu 
0 aııı &ag kalmadı.. Dııarıda verı ı. de muallim muavinHği yaptım. 

"Reisicümhur tarafından neşre
dihm beyannameden verilen tari -
hi kararlardan hasıl olan inikas -
lar pek derindir. Bu kararlar, Dol· 

~ ~İldilarda.n bazdan kaçıp kur- Hasan Pqa ile Beşinci Muradm duyan Abdülhamid, tabutun içine 
el itti er .. Altını§ b ki i Ali kahramanca savaşbğını gören Ab- biraderniin konulup kaçırılmasm

l'al':l'daıntarmda:' on teı as- dülhamidin yaverler:nden Mah. dan korkarak ölen harem ağasını 
kı ct.ndı.. mud Bey de evvela hapis sonra tabutu ile yanma getirtmiı, gözü 
ı. 1~. tara._n .• d d nefyediJdi. önünde yıkatarak tabuta kof.dur .. 

'",J. 11:' .. . .1& ıçın eve ışm- .. .. .... 
e'J )' o!iiJer, dört bü "k Çunlfü Mahmud Bey badıseden muş .. 

~ doldurularak nakle:;; .. sonra Abdülhamide gitmİ§, .. ' 
;11 • vak'anın yatışbğını anlatmıı, bu 

t.. ka cı ~l:D'ad ile valde.slD gün;, arada B~§nci Muradm Hasan Pa
~ ~~~kune nakledildiler. şa ile a ramanca dovüştüğünü 

' Çırağandan uzanan sık ağaçlı 
vadiye vaktiy]e Rodye gezme yeri 
denirdi. 

1 ~l'lctı a., lıtanbuld~ çok büyük g~rdüğ~nü ilav~ etmişt~~ . A~ • 

~~f "e telaı uyandırmıştı... dülhamıd, kendı yavennın bıle ;J Vaktiyle donanma çrkanlır • 
~lıa~, (Yeşilköy) önünde biraderini aağlam görmes:ni iate- ken, bugünkü Dolmabahçenin 
~l'İIQ Uı ordusu zaten halkın mezdi. Mura.dm .sağlam bir adam yerinde pafalar tarafından ziyafet 
i~ıı ho~U§ b 1 d olduğunu bılenın yaşamamuı veri'irdi. Bu yüzden burasının 
tl': ... 'ilta.Yı Yak'.:'_ unuyho~ tul... lizımdı. Onun için Mahmud Bey doldurulması yerinde görülmüş 
1 ''{ce .,.. ..... ı, §e rı e a- O · 
ıcel>e ' "-apa)ı çarşmm dük_ de uzaklaıtırıldı. çüncü Ahmed 1614 de Beşiktaş 
~0,llkleri kapatıldı. Sokak _ Bu hadiseden sonra Çırağan sa· ile Karabalı bahçeıi aruını dol • 
Si&n~§aıtlar biribirlerini de • rayının aldığı vaziyeti bir tarih durtmll§, orasını bahçe yaptırmış-

~ ~el' h~:VorJa.rdı. §Öyle tasvir ediyor: "Muradın ya- tı. Bundan sonra bu bahçeye 
J~·aı:l" ~'Va.yete göre Ali Su.. nma ne hekim1 ne hoca, ne kadın, "Dolmabahçe,, dendi. 

hacir foyJe olnıu§tur: aallukat ve ne de hizmetçi.. H;ç Dolma bahçe f()yle anlatılmak-
lıaliıı ·kıyafetine ginniı olan kimse giremezdi.. Muhafazasuıa tadır: 

~1 ~ lltı~danıla.n. il~ ön~ ~em~r iki.h~rem ağasın_dan ~~ka ''Beher sene donanma çıktıkta 
e, deh bn.a gırmıılerdır. hıç hır refikı yoktu. Selametı f1k • kaptan paşalar ol mahalde bir kaç 
hndiri~~l Beıiktaı karako .. riyesine malik olmaktan gayri ka· gün ikamet ettikleıi ve alelusul 
~ai}' . 1!· Çorumlu Hasan bahati olmadığı halde böyle sene- ziyafeti resmiyelerini orada icra 

• ~tı ,:tındeki askeri alarak lerce muzlim bir odada İmran -eylemiş oldukları cihetle bu kör • 
~ ~illd ~~ı: koşmuf, Yıldız bayat etti. fezin dolması münasip görülerek 

~~~l'ek a 
1 kı!la.lara" da haber Eskiden çiçeklerle müzeyyen o- dört defa kaptan ve iki defa sahi-

1rıti M •sker istemiıtir. lan Çırağan bahçelerini yabani ot- bi mühür o1an Halil Paşanın defai 
~den .~~ad, ıa.rayın içindeki hr ve yosunlar kapladı.. Sarayın şaniye kaptanlığında tecemmüu 
'' ka~ 1~rek duvarda asılı duvarlarma sarılan sarmaşıklar, amele ile körfez kurbünde olan 

Son l"!amanlarda da kendi kendi -
me çalışıyordmn. Şimdi hu onurlu 
işe namzetliğimi koymakla, be • 
yannamemde de söylediğim gibi, 
azlık mümessili deği], Türk ulu .. 
sunun saylavı olmak istemekte .. 

Bay Vahanın a6z!erl 

Eııneni cemaati meclisi reisi 
Bay Vahan Sürenyan müstakil 
saylav namzetlikleri üzerinde şun
lan söylemiştir: 

"Gayrimüslim Türklerden say -
lav seçilmesine çok sevindik. Bu, 
gayri müslim Türklerin ulusal 
varlığı tam manasile benimsemiş 
olduklarının canlı bir delilidir. E
sasen müstakil namzetler de 
TÜRK ULUSUNUN müstakil say 
lavlığma seçilmek istediklerini a • 
çıkça bildirdiler ... ,, 
Papa Ettim Erolun sHzl~rı 

- Büyük Önderimiz Atatürkün 

mabahçede yapılan toplantıların 
fevkalade ehemmiyetini gösterir. 

Azhkların memlektin en yük
sek teşrii heyetine iştiraklerinden 
doğan intibaJarr, pek memnuniyet 
verildi. 

Bu iştirak yeni bir .devrj9,.hiH • 
langıcını te§kil eder. En ::ı;}yadet 
memnuniyeti mucib o!an nokta, 
yalnız Büyük Millet Meclisinde a
zalık hakkının prensip itibaı-ile ta
nmmasmı değil, fakat namzetlik • 
]er hususunda da gösterilen iti • 
na.dır. Azlrklarm minnet ve tük • 
ram a§ikardırdrr.,, 

DIŞ DOKTORU 

Qbeyt .Sait 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

saylavlık hakkındaki beyanname- iP------------~, 
sini okuduk. Bu beyanname bizim Çocukları koruyahm 
aramızda bir ümid uyandırdı. Bu Kıt geldi. Kııın soğuğundan ve bu 

meaeleyi konuımak üzere arkadaş soğuğun getirdiği hastalıklardan yok

larla toplandık ve Türklüğe olan suz yuttnılartmızı korumak hepimi ~ 
merbutiyetimizin büyüklüğünden zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö. 

' 
rabali bahçeleıi mabeyni doldu -
rulup hadaki sultaniyeden kdm -
dı.,, 

( ArkRo:ıJ var ) 

demi§ o!mak için kullanamadığnnız 
eski çamaşırlar1mrzı, çocuklanmızın 

eskilerini Çocuk Esirgeme Kurumuna 
"Himayei Etlal Cemiyeti,, verelim. 

~ e 1 kılıcını aldığı damına kadar erişerek Sultan da~ bahre ilk~ ve B~f;ikta.~ ile Ka. 

~~·~------------------------~----------........ ---------~~--~-----------~~~--~------------------11 1't1i1U Romana:21 _Ne bileyim ben?. E·izim ya· lamazsam, epeyce üzülecektim.. Hiç kimseye .... 

~~rı t YAZAN : Kadircan Kaflı 
l lif! .... ~ en İyi yakın doa • cımı sezmiıı.ti. 
~ b""Q~b, h T 

)~. et-at emen her gün Ona sordum: 
'ı l Qerdi O • 
~ () &.rak • na Vıyana -Ablan neden bize ge1miyor .. 
,~ .. t'etirrn· makineli küçük Neden her akşam tırasaya çıkını -

'

·t \>~ k ıştim. Buna çok yor?. 
ar~ın .• 

~· ~l> 1 vermıştı.. Büyük bir adam gibi vakarla 
'.t~ll bell llan olacağım!... cevab verdi: 
l~ "lll:l1 

> da bir -a.ra aldırmayor, - Artık çarıafa girdi ya! .• Ar-
' 'ı ()lllltı h Çok bahanelerle tık ev!en«ek ya§a gelmiş .•• Böyle 
h~~tıeli ayatma, ayn ge- kızlar her yere gidemezlermİ§ ...• 
··~ 1'(~ na.ati gecird:ğine Annem de babam da böyle söylü • 

~t 4'.}rn_"' t 
~t\ 0 d~440,g~ çab!ıy?r • yorla.r. 

hen;m bu ıhtıya. - Ablan kimin1e evlenecek?. 

nmnzda konuşmuyorlar ki böyle Çünkü bu son iki senem en korku- - Söylemem Vedad ağabey! .• 
lu zamanlarımdı .. On beşi geçen Bana inanmıyor muaun?. Hani 
Selmayı ansızın her hangi1bir Avrupaya gitmeden evvel bana 
"Kısmet,, le evlendirmeleri müm- böyle şeyler ıöylemiştin de, hiç 
kündü .. Bundan başka onun bana kimse haber aldı mı, hem 0 zaman 
karşı eski hisleri bealedig~ine emin çocuktu r 

ıeyleri ..•• 
-San.a b:r §ey soracağım anı • 

ma kimseye söylemiyeceksin !.. 
Birdenbire daha ciddi bir hal 

takındı: 

- Söylemem! .. 
_ Taiııdıklann arasında kimin 

sana en~Jte olmaSim isterdin?. 
Hiç düşünmedi .. 
- Ben seni isterdim amam, da

ha okuyorsun sen... Baıkalariyle 
böyle arka~aş gibi konuşamazdım 
ki .. Onlar büyük adam ... 

Onu ok~dmı .. 
- Te~ekkür ederim Tur han! ... 
Viyan3.ya cönmeden bir gün 

evvel gene Turbanla baş başa kal
mıştı .• Selma ile hiç. olmazsa ara 
aıra mektuplaşmanın çaresini bu • 

m ... 
olmakla beraber kendi!inden o- _ Şimdi maşaaJlah sekiz ya· 
kumak derin gönül ferahlığı vere. şmda bir delikanlısın! .. 
cekti... B d d 

u sözlerim hoşuna gi iyor u .• 
Turbana de-Bunu düşünerek 

dim ki: 

- Sana bir şey daha ıoraca. 
ğım amma, bunu da evvelkisi gibi 
kimseye söylemireceksin ! .. 

- Söylemem .•• 

Bu sefer ne kıı;ardı, ne de keke
ledi ..• Aramızdaki sırlar çoğal
dıkça dost!uğumuz ~aha sağlam 
temel'ere dayanıyordu. 

-Babana, annene, kardegine •• 

Birdenbire gözleri kuvvetle par -
ladı. T elaıla sordu: 

- insan kaç yaşında kaptan 
olur?. 

- Şimdi onu bırak ta beni din
le! .. Sonra sana uzun uzun an!a .. 
hrım .... 

- Peki! •• 
- Ben me!ttebi tılri sene sonra 

b:tirirorum •• Doktor çıkacağım! ... 
,( Arkası var ) 



ıımn~uı Kumandnnnır 8atrnoımu Komıs~onu ılônları 
1 - Müteahhid n~ı hesabma muhabere alayı ihtiyacı için aşa . 

flda yazılı malzeme açık eksiltme usulile ihaleye konmuştur. Tahmin 
bedeli 2129 lira olub muvakkat teminab 159 lira 68 kuruştur. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

2 - Şartnamesini her gün öğleden evvel Fındıklıdaki komisyon· 
da görülebilir. 31 / t ı 1935 vaziyeti 

3 - ihalesi 16 Şubat 935 Cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır. AKTiF 
4 - isteklilerin vaktinden evvel teminat makbuzları ve mahalli ti Kese . Lira 

..:.aret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesikalarile birlikte komis - Altın.- ~aıı lı:ilo~ram l J.947 141l L19.tı t i'.811 43 
yonda hazır bulunmaları. (384) (455 ) ı anknoı... .... ...... . .... . ................... . ,. 9634 246 -

Tutan Beher kıymeti Eb'adı Malzemenin cinsi A.ded Ltaı..hı. ·····-·········· .. ···---··-· .. 
726.387· 34 29978444 i7 

Lira K. Kuru§ Telefon direği 300 OahUdukl Muhabirler. 

1800 600 7 metro Fincan maa deve boynu 650 !\ l u ı. :- atı ''R .......... ı ~88-024 ~ L 2.515.004. -

130 20 3 numara Galvanizli tel 321 rur lı ıası ········-······· ............ ~ .. 578.967.97 

192 20 3 M. Kutr Kilo Katran 150 Hariçteki Muhablrler: 

4 50 3 Bağ tel kilo 5 \ltın. Sati l;ifo~ıam .i.807· 024 // 5.:l54.894. 75 
2 50 50 " \ lrına tahvilı kabi ~ e ı besı dö\'ı71t· r 3 ~89 000 83 

3093 971 97 

1884:3 895 58 

Kazine Tahvilleri : 
IJeruhtt edill"n t'\rakı naktiyı: i 
l\ arşılı~ L.158.748.563 -

2129 00 
l 

PASiF r 
Sermaye .......................................................... l 1· 

ı:,::'. ::~,:;~:: .. ~:~ :·~~~~~:~ .. ... ........ .... ... \ 
u eruhte edilen evral\ı n a ı. riye iL l 158 748.56:3 -
Kanunun 6 ve 8 incı madde· 
leri11e ıevtü an vaJ.:i ı rılİ\ a ı 10 12 I 623. -

Deruhte edilen evra <ı na,ııvt-

L.ı 'cı yesi .............................. .. 

Kaışılı~ı lamamen altın olara ...-
148626940-

15.088.000. - 16-1 tedavülr vazedilen .................. ~L ______ , 
Türk Lirası Mevduata : 

20 45 ı 693.50 ql) 11- ~ :to , ı Kan unun· il \C 8 ıncı mad· 
1 - Hastane ve seyyar sıhhiye bölüğüne aid tamiri iktiza eden delerln ı- ıev!H.an vaki rrdh·aı fı .. !O r2 r 623. - 148626.94-0-

~ :~:~ıi 7, :::::::::::::::::::::::: :::::: il . ______ , - - .. 
!>öviz Mevduah : a.ıağıda cinsleri ve mikdarları yazılı malzemeler açık eksitme usulile Senedat Cüzdam : 

ihaleye konmuıtur. Tahmin bedeli 423 lira olup muvakkat teminatı l laz nt> ı~orıoları ··· .. · ........... ~ L. 3.7~0 687 60 
32 liradır. l'icari M'nt'tlt'r ···--· .. ·· ........... ~. •. 7.()38 tıM tıl 

2 - Şartnamesini her gün öğleden evvel Fındıklıdaki komisyon- Esham ve Tahvilat Cilzdanı ~ 

3 - ihalesi 16 Şubat 935 Cumartesi günü saat 16 da yapılacaktır. ve kı nslniye karşı l ı~ı . 30303.06'7 19 

V:ıdesiı 

Vadeli 
11 359 322 2 1 .:!uhlelit 

9;os.ı1834 
.721. t5889 :::::::: ::::::~:::::::::::::: ~ 

------ı .. , ...................................................... . 

I da görülebilir. l"~ham { Deruhte edilt'n c:vra-

4 - lateklilerin vaktinden evvel teminat makbuzlarile ...,,,. mahal- · ıah vil~t 1 itibari kıymetle 1 
li ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesikalarile birlik;e komiı /Esham vr- Tahvildt ......... --..... ~ 4·874·33013 ::ı s 177 397·32 

yonda hazır bulunmaları. (469) Alan ve dö,·iz üzerine a" '11!1 ~ ., 
... . Aded Tahvil.it üzerine avans l! . .6 l 5.4t-8 08 

26.558.55 

Lira Liradan '-'ınaı .__ ____ _ 6420'l6 63 

4 500000-
114244258Q 

150 25 Araba örtüsü 6 
70 1 O Büyük çadu 7 
40 S Çadır eteği 8 
90 15 Araba tekerleği sandıkları 6 

54 
9 

10 

423 

3 
3 

1 - F eneı·bahçe ambarındaki 
elektrik tesisatımn tamiri açık ek· 
ıiltme ile ihaleye konmu§tur. Ke
tif bedeli 1281 lira 10 kuruş olup 
muvakkat teminatı 96 lira 10 ku
ru!tur. 

2 -- Keşif ve §artnamesini Fm· 
dıkhdaki kcmisyonda öğleden ev
vel görülebilir. 

3- !·halesi 11 Şubat 935 Pazar
tesi günü saat 16,30 dadır. 

4 - İsteklilerin vaktinden ev· 
vel temin.at makbuzlariyle ve ma· 
halli ticaret odalarına kayıtlı ol -
duklarına dair vesiklariyle birik • 
te komisyonda hazır bulunmalan. 

(377) (391) 

1-Selimiyede kavak aktarma 
a~~~~ .. ,1 aid çivi fabrikau tamiri 
a.çılc ek•Ütme uıuliyle ihaleye kon 
mııtlur. Ke§İf bedeli 3442 lira o -
lup ~ıakkat teminatı 258 lira 15 
l~ur. 

t -- Keşif ve şartname$İnİ her 
gün öğleden evvel Fmaıklıdaki 
komisyonda görülebilir. 

3 - lhaleai 11 Şubat 935 Pa • 
zartesi günü saat 14 de yapılacak
tır. 

4 - isteklilerin vaktinden ev
vel teminat makbuzlariyle ve ma· 
halli ticaret odalarına kayıtlı ol • 
duğ~na dair vesikalariyle birlikte 
komisyonda ha~r bulunmaları. 

(380) (392) 

1 - Selimiyede kavak aktarma 
a.111harı tamiri açık eksiltme ile iha 
leye konmuttur. Ketif bedeli 2300 
lira lllup muvakkat etminab 172 
lira 50 kuru§tur. 

2 - Kefif ve şartnamesini Fm-

tamiri 
Sedye sandıkları tamiri 18 
Mahruti çadır. 3 
Fener direk ta.miratlarile beraber 

dıklıdaki komisyonda görülebilir. 
3 - ihalesi 11 Şubat 935 Pa -

zarteai günü saat 15 dedir. 
4 - isteklilerin vaktinden ev • 

ve1 teminat makbuzlariyle ve ma
hallt ticaret odalarına kayıtlı ol -
duk1arma dair vesikalariyle birlik 
te komisyonda hazır bulunmları. 

(381) (393) 
~ "" .\'!o 

San'atlar mektebinde yendien 
tesis edilen 2 No. lı dikim evinin 
tamiri açık ekıiltme u•ulü ile i -
haleye konmu§tur. Keıif bedeli 
5144 lira 95 kurut olub muvakkat 
teminatı 385 lira 87 kuruştur. Ke
şif ve şartnamesini her gün öğlne· 
den evvel Fındıklıdaki komisyon· 
da görülebilir. ihalesi 11 Şubat 
935 Pa·.ıarteai günü saat 16 da ya
pılacaktır. isteklilerin vaktinden 
evvel teminat makbuzlariyle ve 
mahalli ticaret odalarına kayıtlı 

olduğuna dair vesikalariyle bir • 
lilde komisyonda hazır bulunma· 
ları. (383) (394) 

~ .. ~ 

1 - 10 adet hafif makineli tü
fenk kılıfı açık eksiltmeye kon • 
muftur. Tahmin bedeli 400 lira o .. 
lup muvakkat teminatı 30 liradır. 

2 - Ş21ı.rtnameıini hergün öğ • 
leden evvel Fmdıkhdaki komis -
yon da görülebilir. 

3 - Eksiltme günü 16 Şubat 
935 Cumartesi günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

4 - isteklilerin vaktinden ev 
vel teminat makbuzlariyle ve art 
tırma eksiltme kanununun 2-3 ün
cü maddelerindeki vesika.larla bir
likte komisyonda hazır bulunma 
ları. (386) (470) 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu yıl Erenköy Amerika Asma Fidanhğmda yetiıtirilen aşılı kök

~ çubiıkların ambalaj ve nakliye masrafı alıcıya aid olmak iizere da· 

.!lesi ( 4) kuruttan satılmaktadır. Aşılı köklü çubuk istiyenlerin veka · 
İete değil, doğrudan doğruya Fidanlık müdürlüğüne baş vurmalan 
bildirilir. (SJJ) 

Hissedarlar ..................................................... . 

muhtelif 
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Prof. Dr. Suphi Nu1'i 

Günün iktısadi işleri 
...A D ~ Fiyatı 60 Kuruş 
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0
.. Yerı - VAKi f Matbaası - Ankara caddesi lıtanbul 
Ub ve Yarın ,. tercüme külliyatı için abone yazıldıjını 

UNUTMAYINIZ 

~ali y-;,· Vekaletinden : 
ltp ed·ı_ 

Ojl' •unekte olan Gümü§ paralardan dört milyon liralık kısmı 
CUttt~n zarfında tamamen tedavüle vazedilmit olacağından eı
·tl· llf Paralann 1 Şubat 1936 tarihinden itibaren herhangi bir kıy· 

"""'b }~t h ı.ı •dele vaaıtaıı olarak kullanılmıyacağı hilafına hareket e-

'ıirıtialdcında kanuni takibat y apdacağı 2257 No. lu kanunun 
nı-ddeai mucibince ilin olunur. (558) 

"':----_ Öz Tür1<çe ICarıılıklat" 

2 ~anıpa, 1. Tokuşma, dokuşma, 
. :R anaşma, 3. Yöreme. 

Pek~na, 1. Güzel, 2. Parlak, 3. 
ıyi, 

aande 1 B 1 1 Boı vu, . o ca , bulca!, 2. 
Stl ·0§, 3. Buluşağ, 4. Kavşut (A
'Yer1 1 Yolun, iki suyun birleştikleri 
?nan~;an.) 5. Terkim (Sözleşme 

~- d ' hur '>n ttıan (Rendement), 1. Tu-
~ ... Tukur, 3. Verim. 

:..\ııa~P, 1. İdi, izi .(Sahib, malik, 
~ bnı~n. 3. Tanrı. 

llık a bunnas, Ylruklar izisi (Yal
ebn - Yalmguk - yalıncak -
lllev~~ beşer, insan; izi - idi -

a, sahip man.) 

Rasin, 1. Bekem, 2. Berik, 3 . 
Berk, 4. Birik, 5. Dayangan, 6. Da
yanıklı, 7. Pöke, 8. Pökön, 9. Sağ
lam. 
Raıt (Doğru man), 1. Doğru, 

2. Düz, 3. Onan, 4. Sağ. 
Rasıt (Tesadüf man.) 1. Tutaş, 

'> T" -· uş. 
Rast gele, 1. Gelişi güzel, 2. 0-

1 nr olmaz, 3. Utumuna. 
Raıt gelmek, 1. Çıkmak, 2. Dek 

gelmek, 3. Düş olmak, 4. İlekmek, 
5. One gelmek, 6. &ıtaşı gelmek, 
7. Sataşmak, 8. uşlanmak, 9. Tuş • 
mak, 10. Tuş olmak, 11. Tuşuş -
mak, 12. Uçramak, 13. Uçura· 
mak, uçuraşmak, 14. Yamaçla -
mak. ~a~Pt (etmek), ı. Bağlamak, 2. 

6. hek ak, 3. Bamak, 4. Baylamak, Raıt getirmek, 1. Uğratmak, 2. 
ltıek ;rnek, heketmek, 6. bergile - Uğratmak. 
Caı~ · Berkitmek, 8. Calamak, 9. Raıan, ı. Ditreyik, 2. Titrek, 3. 
til'ıı-ı arnak, 10. Çatmak, 11. İliş • Titreyik, 4. Urkek, ürken. 
lllek e~, 13· Kavşurmak, 14. Kökle- Ra,e, 1. Bezik, bezkek, 2. Tit -

~· 5
· Ulamak, 16. Uıınak. reme, titreyiş, 3. Ürküntü, ürrk -

1ıı &ptiye, 1. !Igeç, 2. tlgi. 4 üı·perme "a me, . . 
Coyu ••t, 1. ~ekleme, 2. Göyme, 3. Ra.~dar, 1. Sarsak, 2. Titre-
6. l<örn, 4. Gozetleme, 5. Gözetme, yen, titrek, 3. Ürken, ürkek. 
hekıe Ynıe, 7. Pusu tutma , 8. Yol Ra9edar olmak, 1. Kaltıramak, 

it. rrıe. 2. Titremek, 3. Urperrnek. 
n_ •a.t ileti Gözlengeç . Rat (Rart), 1. Gök gürlemesi, 2. 

Co~~t hane, 1. Göyüm evi. 2. Ratbü yabis, 1. Kurak, yaşık, 
~ ' 3. Marak. 2. Yaş kuru. 

"' · ~at nokt · \)ô~Jek ası, rasat yerı, 1. Ratıb, 1. Islak, 2. Kara sulak, 
1\ ' 2. Yiinürlen. Kara suluk, 2. Yaş 3. Yeşil. 

n .. "••t 1 . )o""- ' . Bakıp beklıyen, 2. Ratıb kalmak, 1. Islatmak, 2. 
·"ı1en 3 G" lt"•h.' · ozeten, 4. Marakçı. Yaşartmak. 

~. '1'01 
11 1. Sağlam, 2. Tilenmiş, · Ratıb olmak, Çilemek. 

, engen, 4. YordamlL Rauf, l. Acıyan, 2. Esirgeyici. 

~-

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

11 - KURUN 5 ŞUBAT 1935 -

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
Kırıkkale Fabrikaları için teavi yoci ve tornacı alınacaktır. istekli -

lerin imtihan için istida ile Anka rada fiıek fabrikasına, İstanbul da 
Bakırköy barut fabrikasına, lzmi rdekiler Halkapınar Silah tamir • 
hanesine müracaatları • (526) 

Gümrük muhafaza kıt'alarında 
zabit olmak isteyen sivil 

lise mezunlarına 
Gümrükler muhafaza umum kumandanlığından: 
1 - 935-936 yılında lise mezun !arından sekiz kiti imtihanla Har· 

biye Mektebine alınacak ve gümrük kıtalarında zabit olmak üzere ye
tittirilecektir. 

2 - Zabit olup muhafaza kıtala rına gelinceye kadar orduya yeti • 
ten zabitlere yapıldığı gibi her mas raf ve imtihanda kazananların 

mektebe gelinceye kadar olan yol masrafları hükümetçe verilecektir. 
"imtihan Harbiye mektebinde yapılacak,, 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece zabit olarak gelenler yalnız Mu
hafaza kıtaları içinde rütbe alarak ilerliyeceklerdir. 

4 - Harbiye mektebine gİrİf tartları: Bu mektepçe yapılan tali -
matın 19 uncu maddesinde yazılıdır. Bu tartları tafıyanlar ve böylece 
zabit olmağı istiyenler önümüzdeki mart ayının batından en ıeç tem -
muz ayı sonuna kadar Harbiye mektebi kumandanlığına ve lstanbul 
dıtında bulunanlar mekteh talimatının 23 üncü maddesinde yazılı olan 
bel1ıeleri "vesikaları,, dilekçelerine "istidalarına,, bağhyarak bulun -

dukları yerin en büyük kumandanı na, Askerlik fUbelerine görünsün -

ler ve bunu Ankarada Gümrük mu haf aza umum kumandanhiına da 
bir mektupla bildirsinler. 

Dıtarda olanlar en geç Temmuz ayı sonunda lstanbulda Harbiye 
mektebinde imtihana girm~k üzere davranmalıdırlar. (434) 

gayri menkulün evsaf, mesaha ve 

sairesini gösterir vaziyet ve tak -

diri kıymet raporunu okuyup an -
layabilecekleri ilan olunur. 

(5163) 

ZA Yl - Evkaf maat tatbik 

mührümü zayi ettim. Yen isini çı • 
karacağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. (5157) 
Yuıu(Cemal 

Öz TürlCçe lCar§ılıklar 

Rayet, 1. Baydak, 2. Bayrak, 3. Redaet, 1. Alçaklık, 2. Azgmlık 
3. Sancak, 4. Tuğ. 

Rayiç, 1. Geçen, 2. Geçer akça, 
8. Sürümlü. 

Rayiç olmak,, Geçmek. 
Rayiha 1. Buı· (tyi koku man.) 

2. İğ, 3. Koku. 
Rayiha netretmek, 1. Kolmrnk, 

2 Puramak. 
Raz, 1. Gizli, 2. Hen, 3. Saklı. 
Razı, 1. Ongan (Memnun, me

sut man.) 2. Tatı. 
Razı olmak, Bayarlaınak, 2. Ba

)'Ivermek, 3. Baymak, 4. K:ınmak, 

5. Kınmak, 6. Onamak (Kabul, 
tasvib man.) 7. Tarlanıuak, 8. 
Undemek, iinemek. 

Rebap, 1. Ik, 2. ıklığ, 3. ıklık, 

4. Kobuz, 5. Kopuz, 6. Oğluk. 
Rebi, 1. İlkyaz, 2. Yay (Orhon 

·abidelerinde yay= yaz, yaz: tık -
bahar man.) 3. Yaz ağzı, 4. Yaz 
başı. 

Rebiyeli, Ondün yeli. 
Recfe, 1. Sarsılma, 2. Yer dep -

renmesı. 

Recfelenmek, 1. Sarsılmak, 2. 
Teprenmek. 

Recm, 1. Sağma, 2. Süıi.ikme, 3. 
Taşlama. 

Recmetmek, 1. Taşa tutmak, 2. 
Ta.~lamak. 

Recül, 1. Er, 2. Eren, 3. Erkek. 

Rücüliyet, 1. Erenlik, 2. Erkek
lik, 3. Erlik. 

Reçine, 1. Akmdırrk, 2. Kas. 
muk. kasmul, 3. Sakız, ağaç sakı
zı. 

3. Kötülük. 
Redaetli (Reeli), 1. Alçak, 2. 

Bayağı, 3. Kötü, 4. Yath. 
Redif, 1. Ardıl (Arttan gelen 

mnn, 2. Arkadan gelen, 3. Binge
şi, 4. Sonradan gelen. 
Ref (etmek) 11ıınak (Deftetmek 

man, 2. 1kitmek, 3. Kaldınnak, 4. 
Götürmek, 5. Yukaıı çıkarmak, 6. 
Yukaıı götiinnek, 7. Yüceltmek, 
S. Yükseltmek, 9. Yüceltmek. 

Refi sada, Unlma. 
Refah, 1. Açığ, 2. Bolluk, 3. 

Dirlik, 4. Dirlik genliği, 5. Genlik, 
genişlik, 6. Gönçlük, 7. Göneçlik, 
8. Gönenme, 9. Kolaylık, yaşayış 
kolaylığr, 10. Onma. 

Refah bulmak, 1. Baynnak, 2. 
Gönenmek. 

Refakat, J. Arkadaşlık, 2. Yol -
daşlrk. 

Refakat etmek, 1. lyermk, 2. 
Knnattaşmak. 

Refet, 1. Acıma, 2. Esirgeme. 
Refik, 1. Arkadaş, 2. Ayak • 
Reha bulmak, Kurtulmak. 
Rehayab, Kuıtulan, kurtulmuş. 

. Rehavet, 1. Çaynağ, 2. Gevşek· 
lik, 3. Sölpiikliik, •1. Tembellik, 5. 
Uyuşukluk, G. Uşengenlik,, 7. Yo
ğum. 

Rehavete uğramak, 1. Evse · 
mek, 2. Geğşcklemek, 3. Gevşe · 
mek, •1. Uyuşmak. 

Rehavetkir, 1. Salın, 2. Söl • 
pjk, 3. Sülki.i, 4. Sünepe. 

Rehber, 1. Başçı (Reis man.) 
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Dünyanın en çok tanırı m1ş ve beğenıJmış eserleri 

Yurdumuzun erı saldh11Jetli bilginleri elile 
qüzel dılimize çev1 iımektedır. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve ~ok de§erll bır kU· 
tUphaneye sahtp o•mak iatlyorsanız 

Dün ve Yarın 1ercüme Küllıyatı'na 
A80rtE. OLUrtUZ 

Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku
yucularmuza bir kolaylık olmak üzere abone ı~utlarını yazıyoruz. 

Abone şartları: Onar kitaplık 1 inci serinir. fiati 
"636", ikinci serininki "504,, kuruıtur~ 

ödeme şartları: Birinci ıeri için "23G", ikinci ıeri 
için "204,, kurut petİn almır. Kalan kuımlar her ay bir lira ve

rilmek üzere taksite batlamr. 

- Hanai seriye abone olunaruz olunuz, peıin alınacak pa· 
rayı ı&nderir ıöndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar tat· 
radald olmJuculammzm adlanna yollanır. Poıta parası alm-
mas.-

Oenizl olları 
ŞLETMES 

"\centeler l\arakô' Köprüb• 
ı ""l.4~b~ - 'ıtllı: Mühürdar • oıo I•-• Haı 1 •leıırı t274'. • --•I 

1 rabzon Yolu 
VAT AN vapuru S Şubat SA 

u &\iniı saat 20 de Rizeye kadar 
(555) 

Aqvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 6 Şubat 

ÇARŞAMBA cünü saat 19 ela 
Ayvalıia kadar. ( sS2) 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru 7 Şu· 

bat PERŞEMBE günü saat 11 
de Payas'a kadar. (593) 

İstanbul İkinci Ticaret Mahke
mesinden: Pangaltıda Şehid 
Muhtar bey caddea:ncle Garaj ti
careti ile müşteğil lıtepan Haçik
yanın alacaklılarına teklif eyledi -
ği konkordatonun, tasdiki mahke-

KASADA 
SAKLAOl~INIZ 

DAllA 
KUQU 
Bİ~ 

C~SM[ 
V.AZİYETİNDEDİll 

ONU rAIZL~ 
OANl'.AVA VE~NJt 

~u~usi S'AATLARIMIZI 
SO&iUNUZ 

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
ba ,andermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
eanaf Y8J& t6ccara imza ettirebilir. 

Bu çok deierli külliyata abone olmakta acele ediniz. memizden talep edilmit olmaıı Ü· •ı•••••••••••••••••••··~ 
zerine yapılacak muhakemeıin -

Maliye Vekaletinden: 
de: lıtepan Haçikyandan alacak • 
b olanların ve iıbu konkordatoya 
itiraz edenler haklarını müdafaa 1 

içni tayin kılınan 11 • Şubat - 935 
pazartesi gününde Aıliye ikinci 
Ticaret mahkemeıinde bulunabi • 

OLGU!v ÇOCU 
Eti olmıyan çocuktan sevinçten çılcbrtac:ak 

haftalık çocuk pzetesi.. 

Birinci ayısı 18 - Şubat - 1935 .. t - 2257 No. 1ı madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet 
alacaklanna mahıuben otuz sekiz kuruıtan alınmakta olan beher me
cidiye, ıümiit fiyalmm vükaelme ıi haıebile kırk bet kuruta çıkarıl 
mq ve bu fiat üzerinden kabul edi lmeai için Malsandıklarına tebligat 
yapılmqln'. 

lecekleri ilin olunur. (5154) 1 
Cumartesi tünü çıkıyor. Sayın: 5 kwııt·· 

Admı unutmayın, abınızlılda beldeyi-.. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram safi meakuk 
•• pJl"İ meaktk haliı gümüıü 22 kurut 50 antimden ıatın alacaktır. 

(557) 

Doktor t atız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı Olgun Çocuk - Olgun ÇocJ 

Cumadan baıka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di
vanyolundaki (118) numarah hu
ı.uıi kabinesinde haıtalannı kabul 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

eder. 1 latanbul Evkaf lYUdUrlU§U lllnlar1 1 -------
Alb!Qermerde Sormagir camii anumm bir krımı. 
Yukan4a 7&Zllı Ana 935 HDe ıi Ma.,... bitimine denlü ki..-ya veri· 

lece!inden arttmna11 uzatrtmıttır. Tutmak isteyenler 6-2 935 Çartam 
ba günü saat on bete denlü Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Ka -
lemine gelmeleri. ( 583) 

Muayenehane ve ev telefonu 
?.?..398 Kışlık telefonu 21044. 

8iibibt a AalM US 

Sililıtarafa Çoban Çeıme Berı oa; Kiirtbane Berıoa yo 

da Çoban Çepne yolmpmda mise llea ıeJdindeki 100000 
baı araziden teraiti daireainde be her metre mik'abı bet 
hammen bedel üzerinden Talla to praiı çıkarmak hakkı ·· 
•ı.lıwMw ı yala ul •tlas.l•lıHhnin~~a 

et~* mauru: 
REFiK Ahmed SEVENCIL 
VAKiT Mathuıı - lıtanbul 

yenlerin 20/ 2/ 935 Çarp.mba sün ü aat on dörtte 300 li 
muvakkat teminat akçeleriyle milracaatlan. (M.) 

Öz Türkçe kar•rlıkYar 

2. Belet( Reis "şef,, man.) 3. Kı -
Iavuz, kulağuz, 4. Kösem, 5. On -
cel, öncül, 6. Ondeş, öneş, 7. Sağ
dıç, 8. Yedekçi, 9. Yerçi, 10. Yo1 
eri, 11. Yol gösteren, yol gösterici. 

Rehberlik, 1. Kılavuzluk, 2. On. 
gülük. 

Rehberlik etmek, 1. Başkar-
mak, 2. Kılavuzlamak, 3. One 
düşmek, 4. Onürtmek, 5, Y erçile
mek, 6. Yol göstermek, 7. Yönter
mek. 

Rebıüzar, 1. Ayak altı, 2. Ge -
çit, 3. Yol uğrağı. 

Rehine, 1. Ondül, 2. Tutu. 
Renh (Rehin), 1. Ondül, 2. 

Saklav, 3. Tuta~, 4. Tutu, 5. Tu -
tuğ, 6. utuşuk. 

Reuen, Yol kesen. 
Reuenlik ebnek, 1. Yol kes

mek, 2. Yol vunnak. 
Reia, 1. Baş, 2. Başbuğ, 3. Baş • 

çı, 4. Başgan, 5. başhğ, 6. Ece, 7. 
Eğe, eye, 8. Oğe ( "Tiğin,, den 
sonraki derecede hulunan reis 
man.) 9. Uluğ (Büyük man.) 
. Rekabet, 1. Eşirgenme, 2. Kan
döşlik, 3. Kıskançlık (Haset ve 
gıpta man. da), 4. Onegülük. 

Rekabet etmek, 1. KISkanmak. 
2. Onürdeşmek. 3. Otkenmek. 

Rekaket, 1. Kekeçlik, 2. Keke . 
melik, 3. Pepelik, pepemelik, 4 
Tutukluk. 

Rekaketli <Rekik), 1. Ağın. 2. 
Bıdık. 3 frr'ek l{ekPmP n PPp<' 
pepeme 6 Tutuk 

ReJn (etmek), ı. Dikmek, 2. 
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Kakmak, 3. Kurmak, 4. Sapla
mak. 

Remak, 1. Az, 2. Kiciğ. 
Remak kalmak, 1. Az knlmakı 

2. Yazmak ("Düşeyazmak,,) 
Remat, Kül. 
Remmal, 1. Bakıcı, 2. Bakru, 3 

Kumcu. 
Remy (etmek), Atmak. 
Remz, 1. lm, tm, 2. lrü. 
Rencide, 1. Gücenik, (rencide 

hat(r man.) 2. incinmiş, 3. Kınl. 
mış. 

Rencide etmek, 1. Gücendirmek 
2. İncitmek, 3. Kırmak, 4. Kocun -
durmak. 

Rençber, 1. Belci (Bel, çapa iş
lerinde çalışan man.) 2. Çömıi.i, 3. 
Gündelikçi, 4. Ekinci (Çiftçi 
man.) 5. ırgadl, 6. Kirici, 7. Ta -
nğcı (Ziraatte . çalışan rençber 
man), 8. Tankçı ( Ziraatte çalışan 
rençber man,) 

Rende, 1. Aykm (Mutbak ren • 
desi nıan.) 2. Işkı, 3. Uşki, 4. Yon. 
gaç. 

Renk, 1. Başgtı, 2. Beniz (Yü • 
zün rengi man.) 3. Bet (Daha çok 
"yüz,, man.) 4. Boya, 5. Çevük, 
6. En, 7. Kırtış, 8. On. 9. Ton (A· 
sıl elbise man. Atlann rengine de 
derler.) 10. Tüs, 11. Yenk. 

lenııtrenk, 1. Alaca, alaca bu • 
laca, 2. Alacalı, alacalı bulacah, 
3. rıilçapar, 4. Yanar döner. 

Re"Jc atmak. 1. Bezikmel 2. 
Sn1"mA.k 

R~ı, 1. Baş, 2. Tepe, 8. Uç. 

Baş ağırtmak, 3. Buşurgatmak, 4. 
Uşündürmek. 

Rahibe, Sımnanç, şımnanç. 
Rahim, 1. Acıyan, 2. &irgiyen, 

4. Yarlığan, 5. Yavaş. 
Rahib, 1. Karabaş, 2. Toyun, 3. 

Tuyun. . 
Rahle, 1. Pandın, 2. Seke, seki. 
Rabm (Meşime man.) 1. Analik 

2. Ana oğul canı, S. Atan, 4. Bay -
lık, 5. Büken, 6. Catın, 7. Döl ya -
tağı, 8. Döl yeıi, 9. Keyin, 10. Ku
lunluk (Hayvanlar için), 11. Ku
zuluk, 12. Oğlan yatağı, 13. Oğul
can, 14. Oğulcuk, 15. oğulduruk. 

Rahm (Merhamet man.) 1. Acı
ma, 2. Esiıgeme, 3. Yarlığama. 

Rahman, 1. A,.ıyan, 2. Esirgi
yen, 3. Suyurkağan. 

Rahmet, 1. Acıma, 2. Esirge • 
geme, 3. Yarlığa, yarlığına. 

Rahmet etmek, 1. Acımak, 2. E
sirgemek, 3. Y arlığamak. 

Rahne, 1. Beçel, 2. Bozukluk, 8. 
Çentik, 4. De1ik, deşik, 5. Gedik, 
6. Y ank. 7. Yıkık. 

Rahneclar, 1. Bozulmuş, bozuk, 
2. Ça&ğşak, 3. Delik deşik. 

R&Jıtan, 1. Parlak, 2. Yalabuk, o a. Yaldırgan. 
Rah ... an, 1. Kara eşkin (Adi yürü 

yüşle tms gitme arasında bir yü -
rüyüş man.) 2. Kaydalama (Rab -
van yüıiime ve yürilyüf man.). 

Rahvan ı;tmek, Yorgalamak. 
Rii, 1. Badaçı, 2. Gürdek!G, 1. 

ICrwmancı, 4. Koymat, 5 Kutfleii, 
6. Sığırtmaç (Sığu· çobanı man.) 

Riy (Etmek), 1. Gütmek, ~ 
Güzmek, 3. tarmak, 4. Otlama1'r 
5. Yaymak. 

Rakabe, Boyun. 
Riki (Rukiı eden man.) ı. 

Eğlici, 2. Uduncu, 3. Yükünucu. 
Rakik, 1. İnce, 2. Şolcun, 3. yıı

ka, 4. Yufka, 5. Yuvka. 
Rakib, 1. Eges, 2. Engel, 3. Ge

nim, 4. Günücü, 5. Köndöş. 
Rakibe, Kuma (Ortak kadJ!lt 

bir kocanın müteaddid kanların -
dan her biri man.) 

Rikib, 1. Binen, binmiş, 2. MiiJl• 
gen. 

Rakib olmak, Binmek. 
Rikid, 1. Dingin, 2. Durgun, 

Duruk, 4. Eğren, 5. lrkin, 6. U 
Rikid obnak, Uyuğmak. 
Rakkas, 1. Biyici, biyücii, 

Boynacı, 3. Köçek, 4. Oynayan, 
Oyuncu. 

Rakkase, 1. Çengi, 2. O 
kız. 

Raks, 1. Biyü, 2. Büdik, 8. OJ 
ayak oyunu, 4. Seğirme. 

Raluetmek, -. Biyimek, 2. 
mek, 3. Biyümek, 4. Büğıne~ 
Büğülmek, 6. Büklümek, 7. 
mak, 8. Seğirmek, 9. SekinJıek 
Sıçramak, 11. Siğenmek, 12. 1' 
sem ek. 11 

Rlm (Etmek), 1. A~ 
Baş efditmek 3. Boyun eğdiJ'dl 
4. Yükündüdürmek. 

R&m olmak, 1. Baş ~ 
Boyun vennek, 8. YaV&flllSk, 
Yumupnmak. 


