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Her hakkı maltfuulur. Yaa:an: Son Yemen valüi Mahmut NEDiM 

Şerif zoraki bir gülüşle anlat
maya devam edigordu 

Holandalıya mükafat • Blriken altınlar • 
Şerif anlatıyor· Ne yüzle ve ne hakla? 

Bunların batta bunlardan daha lar bile, bunu verecek herhalde biz 
çirkin hareketlerin yapılmMı bir değildik., , 
memur, bir amir için bir mesele teş· Bu söz aklıma geldi, ve terifin 
kil edemezdi. (Nasıl yapabilirdim, yüzüne minidar bir bakıtla baka. 
nasıl a labilirdim?) derken bunu rak; 
kasdetmiyorum. - Geçen gün birisi söylüyordu, 

Amirimden emir almışbm. Bu dedim, bu ihtimali siz de dütün· 
emri tatbik edebilmek için elimde mü,sünüz, fakat her nedense mü
he türlü kuvvet vardı. isteyince, him bulmamıtsınız. 
iatenilenin hepsini yapabilirdim. Şerif, kıpkırmızı oldu. 

Fakat nasıl isteyebilirdim? - Canım, dedi, geçmi,, olmuş 
Ne yüzle, ne hakla, ne salahiyet bitmi,, unutulmuş bir mesele ... tim· 

ve sıfatla? Bunu onların anlayahi· di bunu konufmakta ne mana var, 
leceği bir tekilde kendilerine ceva- - Ve b~ka bahislere daldı. 
ben yazdım. Görülüyor ki üç he, kuruş kazan 

Karlarına kesat geleceğini, pif- msk için, paraya hiç te muhtaç ol
mi1 bir c.şa su kattığımı gören pa- mayan bu adamlar, binlerle insanın 
talar fena halde kızmıtlar, ısrar e-, ezilmesine, ısbrap çekmesine, son
diyorlar. Ben de sonuna kadar ıs- ra da devletin ba,fına küçük, büyük, 
rar ettim ve bu oyuna alet olma- herhalde bir it çıkmasına aldm, bi-
drm. le etmivorlar. 

Şerif Avnürrefik pafa aradan Bilakis bunu istiyorlar, ısrarla, 
günler geçtiği halde hala hiıJdetini inat!a istiyorlar ve yapılmadığı için 
yenememit görünerek, bana sor- küplere biniyorlardı. 
muştu: • • • 

- Heriklüs seni neden kızdır
mıf?. 

- Anlamadım, dedim, 
- Öyleya, bu adama kızmıt ola-

caksın ki, iki vapur meselesini u
zattın, koskoca bir hadise yaptın. 

- Ben, dedim, iti ba~a türlü 
görüyorum. Büyüten hadise yapan 
herhalde ben değilim. Bu itin ola
mıyacağım delillerle etraflıca yaz. 
dığını halde itiraz edenler, inatla 
ısrar edenler bu hadiseyi doğurnıuf 
lardır. 

Şerif, zoraki bir gülümseme ile, 
sureti haktan görünerek; 

- Çok ııinirlisin, dedi, bu ka. 
dar sinir iyi değil, ne olurdu san
ki dini İslamla müteref olan bir 
Holandalıya bu hareketinden dola
yı mükafat kabilinden bir iş yap
mak iıtemittik. 

Kendimi tutamadım, ve bu sefer 
ben, hem adam akıllı gülerek, sor
dum: 

- Mükafat mı veriyordunuz? 
- Öyle değil mi ya ... onun gibi 

bir tey. 
- Şerif hazretleri, dedim, bu 

miikiıfatı kimin kesesinden kime 
veriyorrlunu2:, hatırlayabilir misi
niz? 

~· ~usuyordu, ben artık, kartım· 
dakının gururunu, azametini unuta 
rak botanmıftım:. 

- Hintten, Cavadan ... Çinden, 
ne bileyim ben dünyanın en uzak 
göşelerinden, senelerle lo~masın
dan keserek biriktirdiği üç bet ku
rutla güç hal ile buraya kadar ge
leb!len çoğu hatta zavallıla,nn ke
sesrnden zorla alarak yığılmıt al
tınlarının üzerine birer parça da
ha ilave etmesi için Holandalı M. 
Heriklüse mükafat verecek ben de
ğilim. 

Her hileli ihtida e<fecek adama 
böyle bir mükafat verileceğini ilin 
etseni2:, emin olunuz ki binlerle ye
ni Müslümanla kartı!aprsınız. Kim 
durur ... 

Şerif, sakin bir tavırla: 
- Fena mı, dedi, netridin. .. 
- Bir Holi.ndalınm adını Ab-

dülhamit koyarak lalim olufu, dii
tününüz ki yüzlerle bedbaht Müs
lümanın soyulmasına sebep oluyor. 

Sonra da, dedim, öbür taraftaki 
vapur sahipleri kollarını devtire
rek bekle,ecekler... Bunu böyle 
zannediyorsunuz, düfiinmeyorsu
nuz ki, fan,1mubal, ben bu tekli 
kabul etmit olsaydım, Fransız, In
giliz, ltalyan vapur kumpanyalan 
derhal konsolosbanelerini harekete 
getirecekler, İf lıtanbula sefaretle
re aksedecek develtin batına gene 
bir İf çıb.rılacaktı. Zaten çatmak, 
~esele ihdu etmek için fırsat bek
lıyenlere bundan mükemmel hi2:· 
met mi olur. Bütün bunlar Herik
lüs efendinin karagözlerinin batı· 
niçin yapılacaktı değil mi? 

Şerif Avn~fik Pllf& dalgın 
dalgın dinliyordu. ' 

O sırada, bu ecnebi müdahaleıi 
için birkaç gün evvel etraftan biri
ne söylediği bir söz hatırıma geldi 
Şerif bu zata demit ki: ' 

- Filhakika konsoloslar buna 
ftira2: edebilirlerdi. Fakat bu itiru:
lar ve müdahaleler semeresini gös
terinceye kadar hacılar ta.tmmıt o
lurdu. Ondan aonra ise ecnebi kum
panyaları tazminat iıte8elar, alı;a-

Şerif Hüseyin, aon emeline er
dikten aonra en korktuğu i.kibete 
de uğrayarak, tac ve tahtını terkle, 
hem de yıkıldığını, param 
parça olarak kendisinden sonra 
evlat ve ahfadına yaramryacağmı 
da görerek Hicazdan ayrılırken; 

-Talisiz bir adamım! diye boy 
nunu bükmüf. 

Bana bunu ıöyledikleri :zaman 
1311 senesini, otuz be(, kırk sene 
evveli hatırladım. 

Esirler hadisesi bastmlıp ta bir 
desise ile Mü,ir Osman Pata da Hi
cazdan uzakl&fbrrlırken, terif Av. 
nürefik bir ıa,ıa iki kut vurmak 
İsteyerek bir türlü mevcudiyetleri
ne tahammül edemediği akrabasın
dan iki terifi de bu arada başından 
uzaklara atmak istemişti. 

Bunlar Şerif Ali ile Şerif Hüse
yin idi. 

Şerif Hüseyin, Şerif Avnürrefik
in biraderzadesidir. Fakat birader. 
zade değil, öz kardeşler bile biribir 
lerini çekemiyorlar, gözlerini oya
cak derecede kar,ılıklı husumet 
besliyerek çekişip gidiyorlardı. 

Bu iki terifin lstanbuldan gön
derilmeleri emri gelince, Şerif Ali 
Bişe kabilesine kaçarak, çölde ıak
lanıyor, Şerif Hüseyin ise emre in
kıyad ile teslim oluyor. 

Onu o 2:aman İzzettin vapuruna 
bindinnittim. 

Ne olacağını, nereye gideceği
ni batına neler geleceğini bilemi
yordu. Solgun, perişan, bitkin bir 
Jı ... ı i vardı ; ağı..lları da beraber
di. ("') ' 

- Zatışahanenin hakkımda stii
niyetleri olduğunu a!la zannetmiyo 
rum. Esasen öyle obaydı beni bu
radan aldırtmasına mani. verile
mezdi. 

Diyerek, herhangi bir auiikaattan 
masun kalabileceğini aöy!üyor böy
lece kendi kendini teselli ediyor
du. 

Ben de ayni kanaati kuvvetlendi
recek aözler söyledim, onun bu hu
susta en büyük kuvveti, bir Şerif ol
ması idi, ne olursa olsun halife, 
peygamber ahfadından birisini ö
lüm cezasına çarptırmaz, çarptıra
maz diye dütünürdü. 

Korku ile Şerif Hüseyin her tür
lü siyasi makıat ve emellerden bir 
anda tecerrüd etmifti. 

Birçok konuttuktan aonra, niha-
yet veda anında boynunu bükerek; 

- Taliaiz bir adamını! demitti. 
Şimdi, aaıl bunu habrlayorum. 
Otuz bet ıene fasıla ile birinci-

ıinde bir terif olarak memleketin
den tahtelhıfz teb'id edilirken, ve 
otuz bet aene aonra ikincisinde tac 
ve tahtı zorla terkederek, bir daha 
biç avdet etmemek üzere ihtiyari 
menfasına muzdarib, ümitan me
calsiz giderken, bütün ömrü hırs j. 
le geçmiş bu ihtiyann dudaklarına 
gelen cümle, ayni idi: 

-Talisiz bir adamım! 
Hep ve sade kendisine gülmesi 

iıtenen bu tali bazan, nadiren na
ıılsa gülümseyerek yüzünü memle
kete, millete çevirdiği 2:amanlarda 
bile onlar, talisiz adamlardılar. 
Çünkü tali yalnı2: ve ancak onlara 
gülme!i, onları s,.vind;rme!: id . 

Bu. kök1eflnİf, aarsı!maz bir hal 
alınış bir zihniyetti: 

Oike ba,mt.!a bulnanın ma'ikıine-
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Hava Lokarnosu 

Al ·· •t Mükellef fer sıkıntıya sokulmıyacak man yanın m ll saJ cevap ANKARA, 4 (Te:eFonla) - Maliye bakanlığı vergilerin, mükellef.· 
leri sıkıntıya sokmıyacak fekilc! t ödenmesini temin etmek üzere aratJ, 

Vereceg .... ı· zann edı· ıı· yor bina, ha!vanl~, kazan_ç, v~raset ve muamele v~gilerini gözden fleÇirl· 
mekteılır. Malıye tetkik burosu hal en tuz, arazı, hayvanlar, ve kCJPll'f 
vergisi üzerinde çalışmaktadır. .. 

L d - } • } k Kazanç vergUinıle tatbikat net icesinı/e göze çarpan müşküllerin Ja 
OD fa muza kere erl nde a 1 nan arar• zeltilmesi noktasını arazi verigsWI en de bakaya bırakmanın ününÜ al· 

•• ,. • • ., • • mak için alınacak tedbirler hayvaı;ı lar vergisini ciabyet tarzının ısiahaJI 
lar Alman hukumetıne teblıg edıldı istilzam etlen cihetin mıntaka usulünün kabili tatbik olup olmadığını'" 

kik etmetkeılir. 
BERLIN. 4. (A. A.) - B. Fraınua 

Poncet ile Sir Erik Filiı», dün akfSIII 
B. Hitler'i ziyaretle kendiıine Londr• 
konuşmalarının metnini venn.iılerdir. 

Rumi tebliğin wnlan 
LONDRA, 4 (A. A.) - Oün akıarr. 

nqrolunan resmi tcl>liğ ıu ıuretle de • 
vam etmektedir: 

"lngiliz • Fransa: miikilemc:lerinin 
mevzuu, dünya barıtını, Avrupa da dah.., 
sıkı bir el birliğiıe lemin etm<k ve tevk ' 
edilemediği takdirde, ıilalı yarııına mün
tehi olmak ıuretile harp tehlikmerini arl 
tuacak olan bazı temayülleri bertaraf 
etmektir. 

Teluif edilen umumi mukanl_!> aJıki. 
mma tevfikan,Almanya, Uluılar ıJerneği 
içinde faal ilza mevlriini alacaktır. lngi
liz ve hanıız hükiımetlcri, alakadar di· 
ğer devletlerın cevaplarını aldıktan sonra 
derhal yeniden istiıarelerde bu.lunmağa 
amade olduklarını beyan ederler." 

Yeni anlapnada lngİlterenin llCl%iyeti 

LONDRA, 4 (A. A.) - Sir John Si
mon, dün aktam radyo ile netredilen bir 
hitabesinde billıa11a ıunlan aöylemişlır: 

h!>on müzakereter, muıteana bir ebem.. 
mi yet ve kıymeti haizdir.., 

Hatip, resmi tebliğde mı.akayyet dört 
noktayı hatırlatblr.lan ıonra, bu hava 
mukavelesinden balıiı olan dördüncü 
nokta üzennde bilhassa tevakkuf ve ifa· 
de ettiği manayı §U suretle İzah etmql<r: 

"Hava aanııyündeki son inkişaflar .a
yeain<b gemt sahalarda harekat yapma· 
ğa kabiliyelli, çok süratli ve yiiluek kud
retli tayyarelerin imali, gizli ve sen ma
nevra.tar icrasını mümkün kılmaktadır. 
Hava tehlikesi, şehir ve köyleri tehdit 
etıtiğinden bu yeni inki§af, herkese korku 
vermektedir. 

"l-ar:redelim ki, ini bir bava hücumu
na maruz kaldık. BugÜn, Avrupadaki 
devletlerden herhangi birinin bize mL;a· 
venet etmesini ve bu taarruzu defetn1e
sini istemek için, bize h.,k verebilecek 
herhangi bir muahede elimizde mevcut 
değildir. 

"Bana öyle geliyor ki, ıözümüzü tırt
mak hususundaki §Öhretimize binaen, 
Locarııo muahedesinin çerçevesi dahi • 
!inde komşularımızdan bıri veya dığeri 
aleyhine bir hava hücwnu vukubulduğu 
takdirde, biz hücuma maruz ka.an kam
ıumuzıın müdafaasına iştırak etm ve 
bu iıtirakte de kat'iyyen valat kaybet
mı: .. ıe.:< ınecburıyetinde kalacağız.,, 

Bay LavaUn ıöylevj 
LONDRA, 4 (A. A.) - Bay Lava!, 

matbuat mümes•illerine ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

"Almanya' nm, mesaimizin neticelerini 
teveccühle karplıyacağını, bütün kaJ. 
bimle ümit ederim. Sar reyiiimı ile Ro-

İran-Efgan 
Hududunda 
Muhtelit ta~kikat heyeti 
çıkan hadiseyi halletti 
TAHRAN, 4 (~A) - Hariciye 

nezareti tarafından neşredilen bir teb
liğde, 4-12-934 tarihinde vukubulan 
Iran • Efgan hudut hadiseleri üzeri
ne, mahallinde muhtelit bir heyet ta· 
rafından tahkikat yapılmakta olduğu 
ve filhakika vukubulmuş olan bu ha· 
diaelerden ileri gelen zararlann tela
fi ve aebep olanl .. rm da tecziye edil, 
dikleri bildirilmektedir. 

Binaenaleyh, bu hadiselerin iki dev 
!et araımdaki iyi münaaebetlere aıla 
tesiri olmamıftır. 

Atinada komünistler aley
hinde bir miting 

ATINA, 4 (Milliyet) - Milliyet· 
ciler tarafından seksen kadar kulü • 
bün birliği ile hükUınetten komiiıniat· 
lerin tiddetle takibini istemek için dün 
alqam $ndaıımer meydanmda yapd. 
mak istenen n:iting hükiimet tarafın· 
dan menedilmiıtir. 

ıi idi. Oradaki halk bir sürü esir 
idi, çalı,acak, alınteri dökecek, ça• 
balayacak ve kazandığım, hürri
yeti, 9erefi ile ba,ındakine pi~ket 
çekecekti. Saraydan tutun, itte me
sela Hicaza kadar hep bu fikir, bu 
düfiince, bu kanaat hakimdi. 

Hicazda etraf aileıi arasında da 
biribirini çekememek, biribirini de
virmek, yıkmak, yerine geçmek için 
mücadeleler olurdu, ve ıöylemeğe 
hiç te lüzum yok ki bu çekitmeler
den zarar gören, sadece zarar gö
ren de yalmz halk idi. 

Şerif Avnürrefik p&fadan sonra 
Mekke emaretine Şerif Abdi l!ab 
paşa gelecekti. Hak onundu. Fakat 
nedense Ahmet atip patRa bu •eri
fi isteme.ti. 

-Bitme i-

*} . ~ ri' Abdullah, Ali, Fcysal, ve 
Zcyt beraberdi. 

ma itiliııflarmdan ıonra, vukubulan Lon
dra mükalemeleri diplomasi tarihinde mü 
üm bir devre tetkil etmektedir • ., 

Almanlar nasıl dÜ§ÜnÜ;yor? 

BEkLlN, 4 (A. A.) - Havas muha
.Jiri bildiriyor: 

Nazi parbsinin reanıi organı olan 
\ W eoık11cher Beobaalıter) gazetesi, neı
rettiği bır makalede diyor kı: 

"Almanya, diğer hulrumetler tarafın
dan mUstak.ıt ve hukuk husu5unda mU· 
savata malik bir millet gıbi muamele 
iıÖrmedikçc, onun Uluslar Oerneğine it· 
tırakini beklemek cayri kabildir.'' 

81.1 gazete, AJmau.taıun l..cnev-re'ye av
detini ar.ı;u eden hukwnetleri, hiçbır va
kıt uluslar arası milli emniyeti temin de
ğil, yalnız kendi mentaatıarının tahak
kukuna çalışmakla ittibam etmoktedır. 

A yni ga:ı:ote Almanya'run, (emniyet) 
namı verııc.ıı bir esasa mustenıt sua.a .. 
laııına muaawelesini teyit maksadile Ce
nevre~ ye Jıiçbir ıtakit gitmiyeceği:ni ilave 
etmektedır. 
BEnLıN, 4 (A. A.) - Havas mııha· 

birinden: Almanya, Londra müzakere
lerınin ıteı·dJgi çok müaıoet neticeleri hay 
retıe karşılamıtbr. 

koma müı.akatlan esnasında olduğu 
gibi, Alman ııa:zete muhabirleri, son da· 
kıkaya kadar, t'ran112&ıarta ınguızıer a .. 
rasinda çok derin fikir ihtiıA._ 'll"ı bulun
duğuna ve Loodra müzakert.:ıerinin amc .. 
li hıçbir neticeye varamayacağına karile
rini inandırmak istemitlerdir. 

Yozgadda yer sarsıntıları 
YOZGAT, 4 ( A.A.) - Yer sar srntm sabaha doğru yine iki kerı 

duyulmu;ıtur. Zarar yoktur. Dünkü fiılıletli sarsıntıdan bazı evlerin Jı
varları çatlamıf camları kırılmıştır. 

Almanyada korkunç fırtınalar 
BERLIN, 4 ( A.A.) - Dün gece Berlinde kar dolu ile karışık rniit· 

hiş bir fırtına kopmuftur. Bazı evle re yılılırun ılüfmiiş ve bir çok ağ~f'l 
lar köklerinden çıkm(ftır. Bütün Al manyaıla ve bilhassa Harnburg 1 ' 

Brenıe'ıle fırtına mühim hasarata sebep olmuştur. 

Kontenjan harici girecek eşya 
ANKARA, 4 (Telefonlq) - Silolar inşaatında kullanılmak üz~' 

getirtilecek inşaat malzeme makineleri, Faruçtan daireler için getirtti: 
cek iidi matbaa kiiğıtlarının kontenjan harici, Adana Üretme çiftliği"".' 
yapılacak pamuk üretme ifierinıle kullanılacak ziraat makineleriııiJI 
döviz alınmak suretile memlekete sokulması bakanlar heyetince kıt 
rarlaşmıştır. 

Yedi aylık varidatta geçen seneye 
nazaran faz/alık var . 

ANKARA, 4 (Tele/onla) - 1934 Mali yılın 1 haziranını/atı~ 
rincikiinun sonuna katlar 1 aylık varidatı 15,028,444 lira fazla olrn 
sııretile 111,1)75,653 liradır. 

Almanya1nın en reami gnetesi olan 
Vollriıer Beobachter, hariciye nezaretin
den mülhem olduğu a.nla§ıian imzasız bır 1 
makalede, inanmamazlık gösterıyor ve 
serbestçe silahlanmak hakkı tam bir su
rette tıııunmadıkça herhan .\ bir hal su
retinin reddedileceğini ihıaı ediyordu. 

1934 mali yılı zarfında ihdas edilen milli müdafaa vergilerin 1 "t: 
lık tahsilat yekunu olan 6,101,615 milyon lirayı 1 aylık varidat yekıf 
nundan tenzil edecek olursak geçen senenin ayni vergileri ile bu ıerth~ 
nin ayni vergileri arasında 1 aylık varidat fazlalığı 1934 mali yılı le r 
ne olmak üzere 8,326,769 milyon lirayı bulmaktadır. Ba rakamlara /ta' 
ruma resmi dahil ıleğilılir. 

7 aylık varidatın bir aylık vasatisine göre 1934 mali yılı varidat Y" 
kılnu 178,984,680 lirayı bulacaktır ki tahminlere göre varidat bir lıııf 
milyon lira fazla göstermektedir. 

Bu itibarla 1935 mali yılı bütçe ıinin geçen seneye nazaran Ja1-' 
fazla olacağı tahmin eılilmekteılir. 

ltal:ya ue Belçikaya da bi.dirildi 
LONDRA, 4 (A. A.) - ltalya, Belçi-

ka ve Ahnanya hükfunetleri, Londra 
konferansı neticelerinden haberdar edil
mişlerdir. Reuter Ajanaırun haber aldı
ğına göre hava muk~ lesi akdi hak • 
kındaki fikrın yaptığı ıesir müsaittir. 

Alnıanyanın vaziyeti 
LONDRA, 4 (A.A.) - Royter a

jansının Berlin muhabirinden: 
HükUınet namına ıöz söyliyen fllh· 

aiyet ııarih olarak Royter a}alllma şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Almanya, Londranm tekJin,rini 
müzakere için bir e&a1 telakki etmek· 
tedir. 

Bu tahsiyet, yapılan tekliflere ben· 
zer teklifleri Almanyanm katiyen red
detmiyeceğin.i, fakat, alakadar taraf· 
larm tam bir anlatmrya 'Wl!'abilmele
rine intizar için bu gibi meselelerin 
müzakere edilmeai lazım geldiğini i
lave etmittir. 

Avusturya- ltalyan kül
tür anlaıması 

ROMA, 4 (A.A.) - Avustur • 
ya • ltalya kültür anlatmasının im
zasından sonra Bay Muasolini ve 
Pernter nutuk söylemitlerdir. 

Bay Mussolini verdiği cevapta 
demiştir ki: 

Bu anlatma iki memleket mü • 
nasebatının her sahada inkitahnı 
istihdaf eden müşterek siyasette ye 
ni bir safha te,kil eder. Siyasal ve 
ökonomi mahiyetindeki misaklar 
çok mühimdir. Fakat fikri misak
lar da milletlerimiz:n dütünüşle • 
rini öğrenmek için lazımdır. 

--0-

lngiliz lirası istikrar 
ettirilmiyecek 

LONDRA, 4 (A.A.) - Dünkü ko
llUf!DAlar, sırf iotihbari mahiyeti haiz 
olmakla beraber, Bay Flaııdiın de In
gilterenin timdiki halde lngiliz liruı· 
nın i•tikrarmı hazırlamağa mütemayil 
olmadığı kanaatini takviye etmiıtir. 

Dağda bir kaza 
MONIH, 4 (A.A.) - Bavyera 

dağlarında aeyyahalrın ilticasına 
mahsus olan küçük bir kulübe tid
detli bir fırtına ile yerinden kop
mut, ve 100 metre ileri ablmıttır. 
içinde bulunan 8 kayak ıporu ya
pan genç, enkaz altında kalmlf ve 
cıplak ayakla üstlerinde yalmz bir 
ğömlek olduğu halde kar içinde u
zun bir seyahatten sonra tehre va
rabilmitlerdir. Bu ıeyabat netice
sinde ikisi ölmüt ve diğerleri has
tahaneye kaldırılmıştır. 

Harici küçük haberler: 

'i- Dahiliye nezaretinin karanna ve vi
layetin teıbligırtma rağmen Lilde cum • 
huriyetçi eski muhari~ler aokaldarda 
hirdenbıre büyüyen bir nüınayiş yap • 
mıılaı-dır. iki polis yeralanmıtbr. 

'i- Pariste talebe grevi hitam bulmuı 
ve oiiklln tamamen iade edilmittir. Hiç 
bir hadise ol.manuıtır. 

Muş sıhhiye müdürü 
ANKARA, 4 (Tleefonla) - Muı 

vilayeti sıhhiye müdürü Bay Şevki 
hastalığı dolayıaile miiatafi adedi] • 
mittir. 

Türk- Yunan takas 
anlaşması 

ANKARA, 4 (A.A.) - Türk. Yu
nan takas anlapnaııına bağlı nota mu 
cibince Türkiyede bloke Yunan tica
ri ma.tlubatı ile Yunaniotanda bloke 
Tiirk ticaret alacaklannm karşılıkla
olarak takaıı muamelesine yakında 
başlanacağındn, Yunanistanda bloke 
kalmıı ticari alacakln olanların, bu 
matluplarının menşe, tarik, ve mik • 
tarlarını hemen Türkofioe veya ıube
lerine bildirmeleri lazımdır. 

Uşakta ıKı ı:v yandı 
UŞAK, 4 (A.A.) - Bu aabah Ka

mer mahallesinde bir evde yangın 

çılanıı ve yanındaki iki eve airayet et
mişse de fazla yayılmasına meydan 
verilmeden aöndürülmjiJtür. 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 4 (A.A.) - 4-ı.935 te 

Türkiyede hava vaziyeti: 
Ziraat vekaleti meteoroloji enstitü. 

aünden alınan maliimata göre, son 24 
aaat içinde yurdun Karadeniz mmta. 
kalan kıyuı hariç tama.men yağıılı 
geçmiıtir. Y ağıı Aydın ve Çanakkale 
çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde 
de kar teldindedir. Bu sabah Trakya, 
Ece ve orta Anadolu mmtakalarile do 
ğu Anadoluau tamamen karla örtülü 
bir haldedir. En diiJük sühunetler aı
fmn altında olmak üzere Kar.ta 22, 
Erzurum ve Sıva.ata ı4 derecedir. En 
yükaek sühunet Antalyada 13, lzmlr· 
de ı2 derece kaydedilmiştir. 

Aaıkarada en düıük sühunet 11fmn 
altında 5 derecedir. 

Yozgad'da Atatürk günü 
YOZGAT, 4 (A.A.) - Atatiirkün 

Y ozgada geliılerinin yıl dönümü dün 
Hallıe,-inde büyük tezalıilratla kutlu
lannıııtır. Halkevinin büyiik salonu ve 
odaları ağzına kadar dolDıU§ bir çok 
kimseler yer bulamadıklarından me • 
ruim bitinceye kadar Halkevinio Ö
nünde beklemiıler bu kıvançlı ııünü 
alluılamıtlardır. 

Zonguldak • Ereğli hatb 
elektrikle işleyecek 
ANKARA, 3 - La Journee In

dustrielle gazetesi Türkiye demir-
yollarının elektrikle,tirilmesi hak
kında Alman gruplarile anlllflll~ 
lar yapıldığı yazmıttır. 

Nafıa vekaletinde salahiyettar 
bir zat böyle itilii.flardan haberdar 
olmadığını aöylemittir. Yalnız 
Zonguldak • Ereğli arasındaki hat. 
elektrikli olacaktır. 

Bundan bafka Türkiye demir
yollarının elektriklettirilmeıi yo • 
lunda bir proje yoktur. 

Kalimnosta 
Yeni çarpışmalar 
Atina gazetelerine göre 
bir çok tevkif at yapıldı 

ATINA, 3 (Husuai) - Kal~ 
tan alman en son haberlere go .ıJ 
ada memurlanrun ahali iizerind 
tazyiki gÜnden giine artmaktadır. ~ 
limnoa tecrit edilmit vaziyettedir ~. 
örfi idare tiddetle devam ebnekte_1,.cı 

Bütün kili.eler kapalı olduğunu ,. 
papazlar a.haliyi evlerinde ziyaret 
derek dua okumaktadırlar. 

Italyanlar ile Kalimnoılular ar-; 
amda yeniden çarpışmalar olmuf ~ 
iki taraftan da bir çok kiti yaral" , 
ID.lfl.ır. Bu yaralılar arasında bulu,"'; 
kiliae qya muhafızı baıından yeıh ~ 
ra almııtır. Bu müsademelel'İn ~ e' 
günü Kalimnosun ileri gelenlerıJ1~~' 
on yedi kiti hap&edilmiıtir. Karalı• r 
ri ve faşist müfrezeleri evleri araO"r 
ta ve bir çok kimseleri tevkif etJ1J•dl 
tedirler. Bu müfrezeler kırlard• fr 
dolaFak aaklanmıı olan adalıla~•;ıl' 
ranna meyda:.ı vermemektedir. tııı ·
met yeni getirilen askerlerin iate," il' 
temin için ve hariçte bulunan bıl! • 
kasaplık hayvanata vaz'ıyet eııısif 
tir. 

Scl<inikte miting . • ı' 
ATINA, 4 (Milliyet) - On il<J .,1 

dada yapılan tazyikatı protesto ~ 
için bütün cemiyetler S..linikte ';ı; • 
tereken bir miting yapmışlardır. ~ 
tinkte karıııklık olmuı, jand~ 
kı dağıtmıştır. Jf 

Selanikteki milli teşekkiiller ıı-ef • 
tazyikini proteato için Avrupa ııı J1 
kezlerine bir heyet gönderi!m..W0, 

karar vermitlerdir. 
./ 

~-----...... ·-------- ' 
B. Hitlerin salahiyetıer, 

BERLIN, 4 (A.A.) - Almall jl 
tilıbaN.t bürosundan: ıf 

Devlet reisi, yüksek memurl.rl f. 
yin ve af hakkına ait kanunlara Jğiı 
olmak üzere "monitor offdiyel,, ;1 
Hitlerin dört emirnameaini netre 
tedır. .ıll 

Bay Hitler Pnuya için salihi>'."f' 
rini meclia bakanı General Göı1JI 
devretmektedir. e>' 

Bay Hitler vata- biyanet 9'~ 
susluktan dolayı verilen idam b ~ 
leri ile Alman ordusu azaların& . I 
len ve altı aydan fazla olan ~I 
zalarmı affecmok hakkım mıuı-
atmekted~ ~ 

Bay Hitler, lüzum cördüğü !.11 t 
de talu"bab kanuniyeyi durd~il 
zere müdahale hakkını da na~ 
etmektedir. 

~ıf 
Lehistan dıı işler baka121 

söylevi ve Sovyetle~..,ı 
MOSKOV A, 4 (A.A.) - ~ 

dı,..rı itleri balııanı Bay Be~kİ j,I'. 
mecliai hariciye komiayonııııoo>' / 
yanatııu mevzuu bahis edeıı 1" ,J 
cazeteai diyor ki: . r,, 

Bay Bekin nınku hiç kiınaotl ~ 
nun etmemittir. Bu beyanatta J.P',ıı' 
ta m harici siyuetinin ne ;.tikaıı"'. 
yiirüdüğli söylenmiyor. 



Jl• - Gezgin yazıları -

c •ra'l. spor lakırdısı 
..ı.... •ç•n lı f 
·~"'•k .. a fa ( Arsenal) takımım 
' l"' onların ...Jıaaına &'ittiifim 
">İrci/ 1 

•
1 fey gö:z:üme çarptı: Biriıi 

~ ~rı'" Yalnız. gençlerden olma
~ 

0 
arın da gençler kadar nıc

~ ıo/';"u takip ettikleri idi. Hatta 
llbıı"'ı,4 "!"!a altmıılık bir adam, Ü· 
~ • 1•çuı diz.lerine yiin atkılar 

/l" ~1 e ot11rmu••u .. 'flllc . r • 
~ ~ leyirciler arcuında ancak 
:""ile 1ii ka<1..,. kadın bulunuıu üli. 
~ niıı,,,,:ıde Yİrmiyi bulur. Burada 
""~ On/ neden bu kadar küçüktür? 

I "Yamadım. 
ı. ·"rilte d • 
"""' "• k re • halkın •pora ·alan ala-
"- r "' adar delıfetli bir f"Y olduğu
'~ı.:18~) ıal.aa:ına giderken lıaıı
"!ıtı,, s;.,, İz</e de kalabalık oyunlar 
~ bin k . . alar m~~ ola~ ~elki yü
~ lı;, 

111 
'Jı koyabılınz.. Lakın mutla

d ~•/}, eflıur yabancı takan gelnıeli 
'fild·' fekebilsin. Burada ~e if öyle 

lllııiı 11
• Halkın böy/., görmiy., can 

ı.. Si~',;'nlar, lik maçlaruLr. 
""1 lıokı.ıı cumarteıi gününün lilı maç 
"4ıı.ı,ı ında ga;z;delerden aldığım 
~o 4cı7 Yaz.aracım parmağın<z. ağz.ı-

1 , lılıaİ-k": Nedir halkın futbole olan 
"'1~"• " u? Nedir lutbolün bu hallı 

/\ .. Yapı • "h' l' · ? """"4 .. ıgı sı ır ı tesır. 
1 >.ı O· 11 mektubumda yaz.m~hm 

1>1 ı~" ~"~ada kar yağıyordu, haııa 
"flr ı·a •dı. Bunu gö;z; önünde tutun 

'•ley b lı 26 e a rn<z.: 
it Sarık - . .. .. .. lt. ~rr anun, cumarlesı ıununun 
1 >ti,, 
-lılq 
-., .. s.,.İl-cj 

Takımlar •• n•t.i.ce 
Blakburn: ·1 - Llverpool: O 
Bradford: O - Stoclcport: O 

Btll"nley: 3 - Lulon Townıl 
Derby Co.: 3 - Swanı .. : O 
Leicester: O - Arsenal: 1 
Norwic.bı 3 - Lecds: 3 

~ •d..ı; 
ı.ıı.; •9.546 
ı.ı:.ı ıo, 767 

ı,._ 2'.1ı1 
l.ııı ~ıue 
1.ııa :19;194 
~ 13,710 

l~~ 
l~ 31.403 
ıolie ~.239 

l.ııı ll,776 Readöna' ı - Millw..Uı O 
~ 2'2:aı Southampton: O Birmioıb.rn: 3 
1.l?g 4&,t99 Suderland~ l - Everten: 1 

Nottingb.m: O - Mancheıter:O 
Plymouth: 1 - Bolton: 4 

Porbmout.la: O - Bri•tol: O 

24
•48o Swindon To••n: 1 - Presto• 

1.ıııı Norıb, 2 
~ 61

•195 Tottenham: 2 - Newcasale: O 34
•692 West Brom~ 7 - Sheffield: 1 

50.:ısı Wol•erlt-.mpton: 1 - Sheffi-
eld w..ı,2 

11o-
8
""" g .. d "k lı d" • l...;nı,4 or u ten aonra artı ıger 

4';,"l~lerin futbolde Jngiliz.lere 
b., lı Yacaiiına ben inanırım. Çiin· 

~ .... ~ adar çok .. yircisi olan bir 
1
• "• 

0 kadar da s:ok oyuncusu uar
'ln i 0."Yııncu ne kadar çoğaluıa on•r ç"1deki iyi oyuncu ~beti de o 
•llik~ar. Hele buradaki İf profeı-

.. •ı f lıl" değil, ôdeta adıle aanile ti
l'ı'ilı k ·~ a-irerıe. Çünkü buradaki 
fiıt; aluplerin hepsi (Limite!) fir

,1, ~ıij;' ltiheleri alınr aatılır. Tabii 
0>ıJ~lıl ~Pla, ekuriyetle lalan İf " •n., •rı Yoktur. Kim parayı uermi§· 

~' ~ •lı::a düdüğü öter, Bir iki gün eu
jt• "ı lnr;ı~m: ( Arıenal) bir yerden 10 

"t. ~ bir oyuncu acıtın alıyor,. 
,,,}Cöı.ı· •. d .... Od,/B• kaldırmalı için bir uakitler 

-ti 1• ,. YaJ>lnrf olan Jngiliz. üllıeain
ıı.;~ b,ların böyle ıatılıp alınması ne 

,,. cilvetl'ır. 

8 * • * 
~.~Qk·h hri lı b" . 
ı •ı. ü/'""m fe n w:a s:a ır yerm-
(~4, to,' ııiireı müsabakan uardı. Kar 
ıı,(ı,·tM~,f az.la idi. Zaten gündüz. 
~ '>ı.,11 uzeam)u gezmiı ve çok yo

~ ~'>ı. \; ·""'· Cöz.üm yemedi, gideme • 
4' ı.-t~ ..::,re,;,. ne f6kil olduğu yaz.ıb 
fr ~Q 

1 
.. Q bence aanınm, fU .-inema • 

ıl: 'l<IQ, Ordiiifümüz; gibi boiu-a tar· ·r) '• , ••• 

... • l';~ "' ~!F.iı,; böyle bir güref ilıinmda, gfi
ı' Lj ~ q~aaında Young Madrali dıye 

~· 'l'ı.,.~ adum. Acaba bu (Madrali) 
•~! bir Pe.hliuanı mıdır? Yokaa .,.. 

~ ı. 1••? &~elime benz.eyiıinden mi iba
' ı/ ~.,.. •lme'?'· Yalnu: muhakkak bir 
~ ~· Pehı~" ısmin küçük harflerle ue V Qr, •Vanlar araamda yaz.dı olu-

!() "•ı. ıf '~',•4o,. "1Q geldi. Acaba biz. buraya 
• ' °"'en) takımını getireme:ıı; mi-

l -..,'l'•ı 
~ıı,';f4ı.",:;aıı çok tutmcua, ıalebe İfİ 
"ıt ' bil; hr. • Cüreı idarecisi arka

~ t~re rl~ • lngiliz.lerde Grelıoro
feioi pek a;z;dır. 

'-..._ lo.ıd..., 27 Sonkinun 935 
~~ B.FELEK 
<.iih 

revi h~stalıldarla 
ı-. "tiitlt nıücadele 
. ~llıi de~i ve zührevi baatalık
~1, llıi·eli tarafından gençliğin 
f"l'ıl..... akt, ııhhi, terbiyevi uyan
~ ....... 1 • • 
~ \Jıetı ~Çın ve frenginin aoynl 

1 1 ,ttı 1111 etıne mani olma hususun -
1 ı::;ııe li~~ Üniversite talebe
! '~ bet ~ıahınerin getirttiği film 
,. sle o)~ e! konferanslar veril -

'il 'teııer\igu gibi, Bay valinin 
t~ bet .je Ş~h.~r tiyatrosu va~ıta

tı-ilıneıı gunu parasız temsıller 
t.1 lltedir. 
~tr k----

u nıal dosyaları 
~ . devrediliyor 

:Sıııır!1tııübadillere ait itlerle 
~tlıt- an komisyon dün de top
~ İtle;i ~0~isyon metriik mallar 
~· '1tııaknı Zıraat bankasından 
~·">ıııı11 l:ı. m~guldür. Saht ko
tı,~t h reııı olan Bay Salahattin 
ııı.itletiıı~aaı ile temaı ederek sa
~ ~d1 1 devralmak için çalış -r. 
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Ş EH 1 R HABERLERİ 
~ .................................................... , ... mm ............................. ... 

OKONOMI 

Balkan 
•• • 
Okonomi konscyı 
Ankaradaki toplantı için 

hazırlıklar yapılıyor 
ikinci Balkan ökonomi konse

yi yakında Ankarada toplanacak· 
br. Bu toplantıda, Balkak memle
ketleri arasındaki ticari münase
betleri arttırmak yolları ara.ttırıla
cakhr. Her memleket, diğer Bal • 
kan memleketlerine ihracatını art
tırmasına mani olan tahdidah tes
bit ederek konseye verecektir. 

Türkofis, dün alakadarlara gön 
derdiği bir tamimle ihracahmızm 
inkitafı bakımından fevkalade e
hemmiyetli bulunan bu mevzuda 
bazı malümat istemittir. Bu malu
mat, yakında hazırlanacakbr. 

Muzır eczalı pamuklar 
Son günlerde eczalı pamuk .is

mi alhnda ve gayri sıhhi tartları 
haiz pamuklar satıldığı görülmüt
tür. Bunların yasak edilmesi için 
alakadarlara tebligat yapılmıtbr. 

ViLAYETTE 

Vilayet 
Büdçesi 
Bu sene de ancak mevcud 
hizmetler görülebilecek 

lstanbul vilayeti idarei hususiye 
bütçesi hazırlanmıt ve daimi encü
mende tetkik edildikten sonra mec 
lise verilmittir. 

Vilayet bütçesi varidat kısmı 

3,468,493 lira tutuyor. Bu muham
men varidata kartı lstanbul vila
yetinin adi masraf bütçesi 2,606400 
lira ve fevkalade masraf bütçen de 
642,123 lira tutmaktadır. 

Bu seneki bütçede geçen sene
ki muhammen varidahn elde edi
meai füpheli görüldüğünden muh • 
telif fasıllarda noksanlık vardır. 
Bu itibarla yeni bütçedeki tahsisat 
la ancak hizmetler görülebilecek
tir. 

Küçük haberler 

'f. Alman ceneral konsolosu dok
tor Toepke dün bir vazife ile Ka
hireye gitmittir. 

'f. Çocuk esirgeme kurumu la • 
antbul idare heyeti ile anneler bir
liği dün saat 16 da toplannııf, kos
tümlü balo itini görütmüttür. 

'f. Hilaliahmer cemiyeti lstan • 
bul merkezi heyeti yarınki çartam· 
ba günü aylık içtimamı yapacak ve 
yıllık kongreıinin gününü belli e
decektir. Mekteplerdeki fakir ço
cukların ia.te itleri de görütüle • 
cektir. 

'f. Verem mücadele kurumu he
yeti merkeziyni bugün saat 16 da 
kurum merkezi olan Hilaliahmer 
cemiyeti binasında toplanacak ve 
gelecek cuma günü Halkevinde ya.
pılacak olan kongrenin raporlarını 
tetkik edecelı.tir. 

, __ B _O_R_S_A __ ı 
(lf Bankaaından alman cetveldir) 
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AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
J.tikru.ı dahili 94,25 
ı933 Erpni fJ7 Rıh- ıo 
Xupan•ua 30,10 An. milmMsll 63,,55 

" 11 28 An. tahvil J,11 47,90 
• 111 29.35 

ESHAM 

Jı B&aıkau Nama 10 
,, 0 Hamiline 10,15 
" " Müesıia 97 
Türkiye Cumbu· 
ri7et Barıka•a 64 
Tramyay 30,25 
Anadolu hisse 26.JG 
Şir, Hayriye 16 

Reji kupoıı•ua 
Telefon 
Terkoı 
Çimento 
ftlihaı de7. 
Şark dey. 
Balya 
Şark m. ecsa 

2.20 
ı4 

ı9,80 
13,55 
11,50 
t).90 
ı,55 
4.65 

ÇEK FIYATLARI 

Franuz F. 12,03 Pra.j \8,95 
Lo~dra 618.50 Belsr•t 34.95 
Mil&no 9,33,67 Mo•ko•a ıo,g2,1s 

Nüyork 78.80,15 Berlin ı.97,75 

Cennre 2,45,32 Madrit 5,80,60 
Atina ""o< Bud.Ap•ıte 4,36,92 
Brü1csel 3,40,25 Viyana 4,24,75 
Amslerdam 1,17,41 Bükret 711.89 
Sof1• 61, ....... Viyana 4,2t,•o 

NUKUT (Satıı) 

K:urı.ıı KUJ'Uf 

20 F. Franaı:ı 169 20 l. ls••çr• 8ı5 

1 Dolar ı25 l Pezeta 18 
1 Kur. Cel.. 98 1 Mark 43 
ı Sile A.,. 23.50 l ZJoti 22 
1 lıterlin 618 20 J,ey 17 

20 Liret 213 2~ Donar 55 

20 L•T• 23 l ÇernO'fİJ -.-
20 F. Belçika 115 Albn 9.32 

20 Drahmi 24 Mec:•diye 41 

1 Florın 83 Banknoı 240 

GUMRUKLERDE 

Gümrük 
An barları 
Rıhtım ve liman müdür

lüğüne bağll\nacak 
Aldığımız maliimata göre, güm

rük ambarlarının antrepolar gibi 
rıhtım ve liman umum müdürlü -
ğüne devredilmea takarrür etınit
tir. lstanbul tarafındaki 5, Galata 
da 3 ve Sarayburnundaki 6 güm • 
rük ambarı yakında yeni idareye 
bağlanacakbr. 

Diğer taraftan latanbul gümrük 
tetkilabnda bazı değitiklikler ya
pılmıt, merkez manifesto kalemi 
ile İstanbul ithalat gümrüğü mani
festosu birlettirilerek itl.!rin bir el
den görülmesine batlamnıtbr. Ve
rilen malümata göre, Galata tef -
kilatının da ayni idareye bağlan -
ması dütünülmektedir. 

Açıcı ücretleri tarifesi 
ithalat e9yasından alınmakta o

lan açıcı ücretleri tarifeıi, bakan
lıkça tasdik edilerek gümrüklere 
tebliğ edilmittir. Yeni tarifede faz.. 
la bir değitiklik yapılmamış, yal
nız fevkalade olarak bütün mallar 
açıldığı takdirde alınacak ücret 5 
kuruta indirilmittir. 

MAHKEMELERDE 

Takas 
Yo!suzluğu --Evrak ~ir iki güne kadar 

mahkemeye veriliyor 
Takas yolsuzluğu tahkikatının 

neticeleri hakkında ökonomi ve 
gümrük ve inhisarlar bakanlıkla
rına izahat vermek üzere Ankara
ya giden tahkik heyeti reisi Bay 
Ali Kemal, tehrimize dönmüttür. 

Bir buçuk sene süren ara.şbnna,. 
ların sonunda kaçakçılık olarak 
teabit edilen yolsuzluk tahkikab 
fezelekesi ve buna bağlı vesikalar 
bir iki güne kadar haf müdüıılüğe 
ve ihtisas mahkemeaine verilecek
tir. 

icra dairesindeki suiistimal 
icra dairesinde meydana çıkarılan 

auiiatimal tahkikatına devam edilmek
tedir. 

Dün yeniden ıorgular ve muvace
heler yapılmqtır. Bu anı.da Danam -
y.an adlı bir adam da İ.ştİ<:Yap edilmit
tir. 

Panıamyarun bı:ı i~e alaka.sı oldu
ğu rnnılmakta ise de henWı tahakkuk 
etmit bir fey yoktur. Tahkikat bir kaç 
güne kadar neticeleneceği umulmak
tadır. 

Memura bakarbt 
Vazife orrasında muhafaza memu

ru Bay Celale taarruz ve poliı memu· 
ru Bay Emini tahkir etmetken auçlu 
lioe talebelerinden Muradın duru'!D14-
11 dün üçüncü ceza.da bitirilmittir. 

Muradın suçu aabit olmut, 25 gün 
hapiae konınaama, 25 lira da ağır pa
ra ceZMı vermesine karar verilmiıtir. 
Murat talebe olduğu, kanunların tat
biki teklini, memurlann vazife ve H• 

lahlyetlerini herkeaten iyi bildiği ci
hetle bu cezaamm tecil edibniyecefi 
kendisine bildirilmi§tİr. 

Hırsız tevkif edildi 
Hınıızlık yapmaktan ıuçlu Suphi 

dün adliyeye veril.mit ve birinci ..,...... 
KU bi.kimi Bay Ramann Onat'm hu
zuruna çıkanlmqbr. Suphi t.,.,kif e
dilmittir. 

Seyyah celbi için bir 
komisyon toplanıyor 
Hükümet, T uring kulübün mem 

lekele seyyah getirmek yolundaki 
tetebbüslerine ehemmiyet vermek
tedir. 

Seyyah itlerini kolaylaştırmak 
üzere lktisat vekaletinde, bütün 
vekaletlerin mümessillerinin itti
rakile bir komisyon toplanması 
kararla.ttınlmıfbr. 

Komisyon seyyahların şikayet
lerini mucip olan güçlükleri kal -
dırmak ve turizm itlerini inkitaf 
ettirmeğe yarıyacak tedbirleri teı
bit etmekle metgul olacaktır. 

Turing kulüp hükumetin bu ka
rarını çok memnuniyetle kar9ıla -
mııtır. 

Turing kulüp, seyyahların art· 
maunı ve memleketimizden müm· 
kün olduğu kadar fazla hotlanma
larını temin için bet senelik bir 
program hazırlamıtbr. Program ya 
kında kat'i şeklini alacak ve tel· 
kik edilmek üzere hükumetin teş
kil ettiği turizm komisyonuna gön
derilecektir. 

MAARiFTE 

F akültelcrde 
Tedrisat müddeti 
Birer sene artırılması ta
savvurundan va:ı geçildi 

Üniversite ve yüksek mektep • 
!erde sömestr tatili bitmittir. Bu
günden itibaren tedrisata batlan
maktadır. 

Üniversite rektörü Bay Cemil 
dün kendisile görü,en gazetecilere 
demittir ki: 

- Bazı fakültelerde tedrisat 
müddetlerinin birer sene arttırıl -
ması tasavvurundan vazgeçilmit
tir. Bu hususta daha batka bir te
kil bulunmuftur. Fakültelerde yaz 
tatili müddeti azaltılacaktır. Bun
dan batka yıl batındaki sömestr 
tatili de 20 günden 1 O güne indi
rilmif tir. Bu karar önümüzdeki 
seneden itibaren tatbik edilecek -
tir. 

Fakültelerde, sene sonu imti
hanları arasında fazla ara verilme
si işi tetkik edilmit fakat talimat
nameye bunun uygun olmadığı gö
rülmü9tür. Üniversitede tedrisatın 
daha salim bir tekil alması için ye
niden bazı tedbirler alınmıftır. 
Muhtacı himaye talebelere lazım 
gelen ve mümkün kolaylık göste
rilmektedir. 

Orta mektebler de 
T atiI edildi 

--o-

Grip ve nezle eski şid-
detini muhafaza ediyor 
Havaların değişik gitmeıi, grip 

ve nezlenin artması üzerine ilk 
mekteplerin bir hafta tatil edildi -
ğmi yazımftık. Orta mektepler de 
bugünden itibaren bir hafta müd
detle tatil edilmitlerdir. 

Bu huıuata vilayet sıhhat itleri 
müdürü Aıi Rıza Baysun diyor ki: 

- Mekteplerde yaptırdığım 
tahkikatta bazı lise ve orta mek • 
teplerde de hastalık dolayııile gel
miyenlerin çoğalmakta olduğunu 
anladığımdan liselerle orta mek • 
teplerin de bir bafta müddetle ta
til etmelerini maarif müdüriyeti • 
ne bildirdim. 

Hastalık endite verici olmamak 
la beraber halkın kendisini koru· 
maaı ve kalabalık mahallerden ve 
hava cereyanlarından kaçınması 
ve hissedecekleri kırkmlığa hafif 
te olıa ehemmiyet vermeleri la • 
zımdır. 

l'OLISTB 

Kalp durması 
Üsküdarda üyük camide Top -

haneli sokağında oturan madenci 
Hacı lsmail ismindeki bir zat yol
da düterek ölmüttür. Yapılan mu
ayenesinde sektei kalpten öldüğü 
anlatılmıttır. Cenazesi ailesine tea
lim edilmittir. 

Tutuşan tah!aparçaları 
Sütliic.ede Karaağaç caddesin

de 126 numaralı deri fabrikasının 
bacasmda tamirat dolayısile birik
mit olan tahta parçaları tututmllf 
ise de söndürülmüştür. 

Kaza kurşunu 
Kunıkapıda Behram çavut ma

halleai bekcilerinden Ali istasyon 
civarındaki kulübesinde oturmak
ta iken tabancası kazaen yere dü
,erek alet almı9 ve çıkan kurtun 
orada oynamakta olaın balıkçı Yer
vanhn oğlu 8 yatmda arpis ismin· 
deki çocuğu ıol kolundan yarala • 
mıtbr. 

Tavuk hırsızı 
Hasan adında birisi iplerin ucu

na mısır bağlıyarak sokakta tavuk 
larm önüne atmakta ve bu suretle 
ötekinin berikinin tavuklarını atır· 
makta imi9. Hasan evvelki gün ak
tam üzeri de Beyoğlunda Lüleci 
hendek civarında Tahir adında 
bir adamın tavuklarını böyle ipe 
bağlı mısırlarla yakalamıtbr. 

Tabirin müracaatı üzerine za
bıta bu hırsızı torbasında tavuk
alrla beraber yakalamıştır. Hasa
mn ceplerinde ortalarından deli
nip iplere bağlanmış bir çok mı
sırlar bulunmuttur. Hasan adliye
ye teslim edilmitt;ir. 

Tüberküloz cemiyeti 
toplantısı 

htanbul Tüberkülo:ı: cemiyeti aylık iç 
timaını 6 şubat çarşamba aünü saat 
18.30 da Cağıoloğlu Etibba Oduı salo
nunda yapacaktır. 

BELEDlYEDE 

Şehir planını 
Kim yapacak? 
Dün jüri heyetinde hara
retli münakaşalar o'.du 
htanbulun müstakbel planını yapa· 

cak ecnebi mimarı tayin etmek üzere jü
ri heyeti, dün öğleden ıonra, Vali ve 
Belediye rei.i Bay Muhittin Ustündağuı 
riyasetinde toplanmııhr. 

Dünkü toplantıda $OD kararın verile
ceği tahmin cdilmitse de, müzakereler 
bitirilememiştir. Jüri heyeti bugün ve 
yarın tduar topanacak ve kat'i karanru 
verecektir. Evveke de ya:ı:drğımız gibi, 
Jstanouiun plinınr yapacak zahn Almtn 
Proieıör Elgöç olmak ihtimali çok kuv
vetlidir. Jüri heyetinde, en fazla rey bu 
zatın üzerinde toplanmaktadır. 

Dün jüri heyeti azasından hıfzıssıhha 
mütehaUJsı Dr. Bay Zeki, fdıir mec:liai 
azasından Avni, Feridun wıanyasi, 1.:eıil 
Esat, eski Nafıa Vekili Muhtar, Belediye 
imar tuhesi müdürii Bay Ziya fikirlerini 
söylemişlerdır. 

B~ün ve yann da diğer iza mütalc
alannı ıerdedecelderdir. Hlfzıssıhha mü
tch&.jlll Dr. Bay Zeki sıhhat noktasın
dan Elgöç'ün plarunm muvafık olmadı
ğım, kendi reyini bu noktadan Prolesör 
Agache'a vee·eceğini söylemiıtir. 

Bay Avni de, hissiyat ve psikoloji noic 
taundan bu öç mimarı mukayese ettiğrni 
söyliyereok, bu üç :zattan hiçbirinin latan
bulu, htanbullular kadar tanıyamaya • 
caklannı söylemiştir. Bay Avni, Elgöç' 
ün yaptığı Ay..-ya meydanı krokisin
deki yüklü etek ve eşekçiyi i~rel ede -
rd. demiıtir ki: 

- Ayasofya meydanında şu dilenen 
eteğin münasebetini göremiyorum. Bu 
adamlar hala biz.i ve htanbulu tanımı -
yorlar. Hi5&iyal ve psikoloji noktasın .. 
dan, Ayasofya meydanında yüklü eıek 
ve e~çi tasavvur eden mi.mara rey "Yer· 
mekte mazur-um.,, 

Bundan sonra, Bay Feri dun Manyasi 
fikirlerini söylemiı, kendisinin Profesör 
Lamber'e rey verecegini, bu zatın d.aıa 
geniş görüş ve buluşıan olduğunu, bu 
kıymeti Agache'ta gorenıediğini söyle
mittir. 

Bay Celal Esat ta Elgöç'ü çok beğen
diğini, bu zatın aamimj bir rapor verdi .. 
ği.ni, birçok husuaiyetleri olduğunu kay
<leıtıniştir. B•y Muhtar da reyini Elgöç'e 
vereceğini, bir çok sebeplerle izah et -
mittir. 

Bay Ziya, Dr. Zeki ve Feriduna karıı 
Elııöç'ü müdafaa etmiı, ve sıhhi nokta
dan, bu prolesörün raporunda birçok sal 
balar bulunduiunu ilave eunittir. Bay 
Ziya, Elgöç'ün yapılacak htaııbul pli • 
nında, lstanlıulu iyi bilen ve tanıyan h
tanbul teJıircilerinin ve mütehassıslan· 
run da muhakkak fıkirleri alınması la • 
zmıgeldiğine İf'U'et etmif, halbuki prof6-
.cir Agache'm latanbuUulara bu nokta· 
dan ehemmiyet vermediğini, bu şehir 
halkmm reyinin alınıp aluımıyacağım 

mevzuubabsetmediğini ilave ebniftir. 
Bay Ziya, profesör Agache'm rapa • 

Tundan bir cümle okuıDU§lur. Aıract>e bu 
cümlesinde: "Benim plimmı okuyacak 
dar kafalıların, ptarumı beğenmiyecdde
rini bliyorum. ÇUnlrii ben gelecek bü • 
yük htanbulun planım yaptım.,, demek· 
teclir. 

Bay Ziya, dar kafalı tabiri üzerinde 
durarak, bu tabirden kimlerin kaadedil
cliğini, raporlan tetkik etmek vaziyetin· 
de oJan jüri heyeti azasından •onnDf • 
tur. Birkaç B:ı:a, bu noktanın geçilmesini 
mü ...... ya meydan veriln)emesini ileri 
ıürerek, mevzuu değittirmiılerdir. 

Konservatuvar planını 
yapan alman geldi 

Şehzadcbaıında rapılacak ko~s~.8:' 
tuar binası plin miısabak.asmda bınncıU
ği kazanan Alman profesör Pöltzia Al
manya'dan ıehrimize gehnit "e buradan 
Ankaraya gitmİftİr. Profesör Ankarayı 
gezdikten sonra ıehrimize ıelecm ve bu 
rada belediye ile temaslar yapacakhr. 

Çirkin reklamlar 
Köprünün Boğaziçi iskelelerine Şirk.,. 

ti bayr:İye tarafından uılan ~t~ 
müesseıeler rekli.mlannrn beledıyenuı 
evvelce ittihaz etmit olduğu karara UY• 

1fUD oJmaıdğı görühniit~· . 
Belediye yapılacak reklamlann bilbaa

aa çirkin olmamuına ehemmiyet veri • 
yor. Hıdbaki köprü üzerine aadan rek • 
limlann çirkin olduğu ve köprünün m~ 
zaraunı bozduğu ileri sürülmüt Ye bu ı
Janlann kalclınlmuı Şirketi bayriyeye 
yszılmıfbr. 

Gnlatadaki ingiliz hastahanesi 
Galata kulesi civarında bulu

nan lngiliz hastahanesi kapan_mıt· 
tır. Belediyenin bu hastahaneyı do
ğum evi ittihaz edil~ek üzer~ aa
hn alacağı haber venlmektedır. 

Amerikalı kadın başkan
lar müzeleri gezdiler 
Şehrimizde bulunm.~~ olan 

beynelmilel kadınlar bırlıgı b~t. • 
kanı Bayan Corbett Aıhby ve ı~~n 
ci batkanı Bayan R~sa Man~s dun 
müzeleri gezmitlerdır. . Ögle~e~ 
sonra Turing ve Otomobıl kutubu 
tarafından Park otelde tereflerine 
bir çay verilmittir. Bayan Aahby 
ve Mııııuı perşembe günil Londra
ya gideceklerdir. 

Sokak çocuğu 
Saygıdeğer okurlanm için bu 

yaı:ı b~lığı pek yabancı değildir. 
Bu sütunlarda bu ıerlevha altında 
birkaç yazı çıktığını ben de hatır
lamıyor değilim. Fakat bu sokak 
çocuğu bizim öyle deşilmeye de
ğer bir derdimizdir ki üzerinde 
hergün konupak yeridir. 

Bunda ne kadar haklı o'dağu
ma gazete sayfalarında çıkan kü
çük bir zabıta haberi ile de isbat 
edebilirim. 

l•tanbulun bir mahallerinde za
vallı bir •ucu günlük nalakcmnı 
çıkarmak için omuzunda dolu •a 
tenekeleri ile giderken aokalı ço
cuklarında biri eline geçirdiği bir 
kaldınm tapnı bu fakir adama 
lırlatm11- Bir lokma ekmek için 
o ağır yükü tafıyan zavallı duydu
ğu haklı bir infial ile yükünü yere 
intlirmif ve bu •okak çocuğuna hak 
ettiği bir iki ~arı yapıfhTmlf. 

Fakat if bununla bitmiyor, Bir 
saniye içinde uıhne değifiyor. Ya
kın evlerin kapısından bir adam 
hrlıyor. Bu, sokak çocuğunun ba
basıdır. Bütün hızı ile o zavallı nı
caya yükleniyor: 

- Sen benim çocuğuma ne hak
la tokat atarsın! 

Diyor ve adamcağızı altına alı
yor. Öyle bir dövüyor ki yetifen po
lisler elinden zor kurtarıyor ve has
tahaneye yatınyorlar. 

F adanın sokak sahneıi böyle bi
tiyor. 

$imdi bunu tahlil edelim. Mü
na~ etmeden kabul etmeli ki 
bu işte en büyük suç babanındır. 
Bu baba birkaç yönden kabahatli 
dir. Bir kere çocuğunu kaldırımla
ra bırakmıştır. Sokak hiçbir zaman 
hangi yaşta olursa olmn çocuğun 
oyun yeri değildir. Sonra bu baba 
çocuğunu terbiye etmemiftir. So
kakta giden bir adamı tQfa tutmak 

' için bu çocuğun rok kötü çok baya
ğı bir ev ve aile terbiyen görmesi 
lazımdır. Daha sonra bıı baba ço
cuğundan daha bayağı terbiyede 
bir aıılam olacak ki çocuğunun pek 
halılı olarak yediği tokatlara uyan 
edip oğlunun ifleJiği •uça daha az
gın bir fekilde biz;z;at kendin tG
mamlamıftır. 

lfte facianın tahlili bu neticeleri 
veriyor. 

HergÜn otomobil altında ezilen, 
tramvaylara anlıp sakat kalan yav. 
rulara acırız. Fakat unutmayalım 
ki o gÜna/ısız masıımlar böyle say
gı~, terbiyesiz, manlıala ana ve 
babaların günahını çekiyorlar. 

BumanCAHIT 

Şehrimizde kalan bakanlar 
lstanbulda kalmış olan iç işler 

bakanı Bay Şükrü Kaya, dı9 itler 
bakanı Bay Tevfik Rüttü Araa öğ
leye kadar me9gul olmutlardır. 

Bay Tevfik Rüftii Aras öğleden 
sonra Perapalas otelinden çıkarak 
Park otele gitmi' orada Bay Şük. 
rü Kaya ile bir müddet görüftük
ten sonra hep birlikte Dolmabahçe 
aarayına gitmişlerdir. 

Muvakkat liman kadrosu 
Şubat ayında da devam edecek 

olan muvakkat liman kadrosu için 
henüz tebligat yapılmamıftır, U
mum müdürlük memurlarının ma.. 
a,ları bu yüzden verilmemi,tir. 
Kadronun ve aylık bütçenin bu
gün tebliği beklenmektedir. 

Müe•s»f bir irtihal 
General Khnn Kıvıycmı'm eniıtaj 

ve Kuleli lisesi tedriaat müdürü müt.,. 
kait ericiniharp mi • 
ralayı Bay Ali Rem • 
zi aeçirdiği anjin ne· 
ticesi fücceten vefat 
ebniıtir. 

Meıiıum 310 da 
.opçu mdı:td>inden 
miili.zjmljkle çıkmıt 

erkinib_,, smıfma 
nakl ile 313 te erka
daarp yiizbaıısı ol • 
IDU'f'lu. Eski dördün
cü orduda bir çok 
seneler muvaffalu • 

ydli hizmetle. ,ıvren ve Çanakkale bar
bında miralaylıkla fırka kumandanı j. 
ken Yalçın tepede bü:v;ik yararlık göste
ren merhum orada da yar6rumfb. 

Kuleli lisesindeki son memuriyetinde 
kendisini talebeleriue ve arkadqlarına 
çok ıevdiren me.rıhumun cenaze.ai yüz .. 
lerce talebesinin ve arkada}lannın elle
ri Ü•lünde Beyazıt camiine götürülerek 
orada namazı kıhnmıt ve Edirnokapm 
ıelıitliğine bir aeııe evvel defnedilen ke
rime ve validesinin yanııı.ıı konulmuıtur. 

Ailesine taziyetfer eder ve kendiıine 
rahmetler dileriz. 
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s ..... ll .L_Q.· z ___ ~'ı' r ....... _.._..;a;. _ dilimizle I 
Satıı sanab ilk yazı, ilk sev-

Yarın akşam SUMER sinemasında 
•• Dünya milletlerine 22,500 milyon dolara mal o1nı~ş 

Dalgalı ıaçlar, sag 
boyal\:rrı, ıapkalar 

Saçları duzehnemek üzere dalııalandır· 
mak Baysal bir it deiiJclir, .Sııçlarmı -
clüle yaptırırken o1enler bile var. Pariate 
ı .... Jd.~ın da btr kızcağız bundan ölmüt· 
tür. Zavallı kızcaiız, bayıuılanmız.ın &T• 
tık ondülasyon dedikleri biçimde ..,.,..,. 
kalmak Üzere ıaçlarını clalplanclmnak 
i&temiş , kötü bir biçimde yapılan elekt· 
rik onıtülisyomımm ardı ura klzcaiı:ıı 
beyni saran ince zarların hırpalandıjnu 
bil<liren belgiler cöatererek bir claba •· 
çılmamak üzere sözlerini kapMDif. Bun 
~ar tek tük olan neınelerclir. Genel oı. 
mak üzere elektrikle yepılan ondiilis • 
yonlardan sonra ıöriilenler yeynik ~ 
ağrılan, baı dönmeleri cibi tatırzlıfclar• 
dır. Bu itin genel ıailılc üzerindeki erki 
derin olmamakla berlll>er saçları ve .. ç 
biten deriyi iyice httpalar .Saçlar elek· 
trikle uzun iüren ııımnaia dayanamaz

lar. Başın da yanar ... Abuylu clavranmıık 
ger ktir. E11iliii çok yükıeltmemeli, 
saçlan mtmağı uzatmamalıdır. 

Kuruyan ve kırılarak dökülen ıaç-lan 
yağlı bir ıaç suyu süreTek korumalıdır. 
Böyle yapıl'!aa hem ıaçlar yumuf81", hem 
de yüksek iuiliğin yapacaiı kötülük 
karşılarunıt olur. 

Saçlar, kaoınların kendiliklerinden bir 
parçadır. Kendileri kadar incedir. Oyle 
kuvafor ioteT ki saçlarının bir teline par· 
mağı iliıince ne çeıit ondülaoyon yapa· 
cağını keatirebilsin ... 

'*" ,,. ~ 

Saç boyalanma kötü bir sanlan var• 
dır. Biribirinden ayU"t eclilmiyerek h...
sinin adı öyle çıkmq. Bunların içinde ok. 
•• · • suyun oyan11zlıfı yoktur. Saçlara 
verdiii kumrallık oaibğa dokumnaz. Şu 
k .... _... . "'l ıncc ve kınlgan sa~lar okıijenli 
ıuya dayanamaz. 

Ergene boyalarla boyanan ıaçlara ya. 
pılacak ondW...yonlar çok dayanmaz; ça 
bul< ı.o-Jur. Erııene boyalar kurıun 
tozları ita veya cehennem tatile yapılı. 
yorlar. s .. n1ardan birinciıini erkekler 
pılı anyor, Bunlarla boyanan •açlar çok 
lorçıllapnıyor. Bu boyalan ıık sık kul
lananlar aiulqıyorlar. 

Cendıohem tqile düzülen boyalar ıaç· 
lan hem kumrallqbnyor, hem karartı· 
-yorlar. Saçlann yafı almdıkt&n sonra ilk 
önce ıulanılınlmıı cehennem taıı, sonra 
ıu ile kanıtırılmıı Monoıülliir dö ıodium 
oüriilür. Daha kolaylqtırılmak iıtenirse 
ıüçüncü bir ıitenin içinde bulunan ıulan· 
dınlınıı acid pyrogalliınn da bunlara ka
tılır. Bunl..- yapıldıktan oonra boyanın 
ertığı bol ou ile alınır. Böylece dök •uyu 
ver saçlara i•tediğin renci: kara, kesta
ne, açık kestane, kumral, kırınız on trak 

Çok keskin kükürtlü ıular salık veri
lemez. Sürülürse saçları dökerler. 

Bakır tuzu ile kına, mete pıılamutu 
tozları meıe, ceviz yapraklarını karıı· 

tırarak yapılan boyalarla saçlara kumu
raldan kumraldan karaya kadar veri
lebilir. Bununla bakır tuzlan saçlara ya. 
g ·'""· Onlarla boyanan saçlar kınlır. 
Boyaların içine palamut tozu da katılmıı 
olursa bu da ayrıca başın derisini giciı
tİrir. 

Bunlarda:ı batka çok tatlı, çok sıcak 
rerlder veren saç boyaları var: Paropbe
nylen'li boyalar gibi. Oksijenli su ile ka
rııtırılırsa kül renkli kumraldan kara 
maviye kadar renkler bailıyor. Ne yazık 
ki bu cüzel boyaların yaramazlıkları da 
vardır. Katıntılar, kulaklarda, göz ka . 
paklarında, bileklerde egzema döküntü-

Ya,lıca bir kadın, yanınc(a gene 
kendi YClfında bir kadınla, Malı· giliye benzer 
mulp"fadan ııeçiyorlardı. Yazı yazmağa özenen g,ençler-

Seyyar ba.macılardan blri bun· den birile tanıftım. Batıp çıkan ga-
lara doğru seslendi: zetelerin birinde, ilk yazısı çıktığı 

- Küçük hanım ... buyur küçük için çocuk, kabına sığamıyordu. 
hanım ... yüzel pazenlerimiz ııar! Kendi kendime: 

lkiıi d• başlarını çeııirdiler. Bel· - Ona hak ııermeli ... Biz de bu 
tiki küçük hanım olmali bu yaşlı çağları geçirdik, diye dü,ündüm. 
bııyanların pek te ho,tarına gitme· Ve 20 • 22 yıl önceki çocukluğum, 
mİf değildi. Biri yanındakini dürt· kalamın içinde en ince çizgilerine 
tü: kadar belirdi. 

- Hif ... ayol, baksana, bize kü· Ali Canib, Ömer Seyleddin'le 
çük hanım, Jetli. Öteki, yahudiye elele ııermiş Selanikte "Genç ka
föyle bir bakıp bClflnı çeııirdi: lemler,,i çıkarıyorlardı. "Ziya Gök 

- A .. • inan olıun tanıdım; ge· Alp,,ın adı daha yeni yeni duyu. 
n• o kurnaz herif... luyordu. Yazı yazmağa ben o giin-

- Neden tanıdın? 

- Geçen sene, önüm ardım sıra, 
küçük hanım, diye dolaşarak, iki 
top fÜrük Amerikan bezi için o
tuz lira paramı almıştı. Nasıl tanı· 
mam ... hınzırı gözünün eli/inden 
tanıdım! . . 

Kulakmisafiri 

Konferans 
Halkevinden • 
7-2-935 perıembe günü aaat 16 da 

Evimiz merkez salonunda doçent Bay 
Mehmet tarafından (Meyeroon identi· 
tc et realite) hakkında bir konferans 
verilecek ve bir eserinin kontrandüsü 
yapılacaktır. Bu toplantı herkese a· 
çıktır. 

Halkevi içtimai muavenet 
balosu 

Halkevi baıkanhğmdan: 
1 - 7 ıubat 935 perfe'llbe gunu 

Perapalasta yapılacak İçtimai yardım 
balomuz saylav seçimi ve yeni ıaylav 
!arımız onuruna 8 ıubat 935 cuma ak· 
§RDlına değiıtirilınittir. 

2 - Bu kutlu güne bırakılan balo
muzu Sayın Saylavlanmızın da onur
lamalarını ve adresleri belli olmadığı 
için bu ilanımızı davet yerine kabul 
ebnelerini dileriz. 

leri. Bunları kullananlar ellerini saçları
na sürerler, sonra yüzlerini, ötelerini be.. 
rilerini katırlar, oralarda bu döküntüler 
çıkar. Kulaklar doğrudan doğruya taÇ· 

lann dokunmaıile giciıir. Bunlar, kimer
de o kadar artar ki giciıme dayanılma
yacak bir kerteye gelir. Det i kızanr, ka
banr. Ustünde kabarcıklar belirir. Son
ra bunlar patlar, akar. Sonunda hepsi 
geçer. Çok gez on iki sün ve kimerde 
aylarca ıürer. 

••• 
Şimdi §apkalar. Günün modası dev • 

rilmit çiçek ıakıııı ve tencere kapağı bi
çimindekıler değildir. Şapkaların ağır ol· 
mayanları saglık bakımına göre uygun 
gelir. Geni§ kenarlı ıapkalar güzel bir 
ay ağılı gibi yüzü çenberliyor. Son moda 
bereler ve orijinal Boneler Yiynili.lderin
den dolayı batı sıkmaz ve ağır baamaz. 
!ar. Pariste doktorun biri yanında ıap
ka terazisi bulundururmuı. Gelen kadın 
müıterilerinin taı>kalarını !artar, 150 
gramı geçenlerin değiıtirilmeaini ıöyler
miı. 

• • • 
Unutmadım. Dudak ve ... yüz boyaları 

da var. Var ama kadın kaprisine pek o 
kadar dil uzatmağa gelmez. Bu felsefe. 
nin inceliğini bilenlerden biri, ince ma
kiyajde bir türlü estetik tadı vardır, di
yerek sözü tatlıya bağlamıı··· 

Dr. Rusçu.klu Hakkı UZEL 

ler başladım. Yalılardaki eııimizin 
kuytu bir odasında, görünmesin di
ye lambanın ışığını kısarak geç ııa
kitlere kadar, bir şeyler karalar, 
dururdum. 

Bir gün, bu karalamalardan bi. 
rini, "Genç kalemler,, e göndermek 
içimden geçti. 

Abdülhamülin Seliiniğe sürgün 
etmiş olduğu Ali Canib'in sayın ba
bası, benim büyük babamın yardım 
cısı idi. Eııkafta birlikte çalışır
lardı. Ali Canib'in adı, bundan ö
türü bana yabancı değildi. Ancıık 
kendisini hif görmemiştim. Yazı. 
mı "Genç kalemler,,e koyup koy
mayacağını da bilmiyordum. 

Yedi gün, yedi gecem gönderdi
ğim yazının nasıl karşılandığını dü
,ünmekle geçti. Gazetenin çıkacağı 
gün, daha karanlıkta uyandım. 
Sabri paşa caddeıindeki kitapçı 
Nafiz, henüz açılmamıştı. Orada, 
bir saat kadar bekledim. 

Kepenkler kalkar kalkmaz, ilk İ· 
çeri giren ben olmuştum. Sesim tit. 
reyerek sordum: 

- Genç kalemler geldi mi 7 
Çırağın elime tutuşturduğu ga. 

zeteyi, yırtıırak açtım. Gözlerim, o 
kadar kararmış ki, ilkin kendi adı
mı göremedim. Biraz sonra ötesini, 
berisini araşhrırken giizüme ilişti. 
Yazının ba1lığı fU idi: 

"Daha küçüklerin yazıları ... ,, 
Çerden, çöpten, özeneik f?ir yazı

ya, bundan uygun (1aşlık ta konuftı
mazdı. Fakat ben, buralannı düşü· 
necek çağda değild'im. Değil mi ki 
gazetelerde yazdarım fıkıyordu, 
bundan ötesi neyime gerekti. O gün 
istiyordum ki, herkes, "Genf kalem 
ler,,i okusun ııe benim adım üstün
de dursun. Elimden gelse, birkaç 
yüz gazete satın alıp, ıokak/..ara da
ğıtacak; birer birer hepsine: 

- işte, gördünüz mü, nah şura
da ... benim yazım çıktı!.. diye
cektim. 

Şimdi o günle bugün arasında a
şılmaz, uzun yıllar ııar. Ali Canib' 
in sevgili arkadaşı Ömer Seyfed
din; büyük Türkçü Ziya Gökalp 
toprak oldular. O çağın ele aııuca 
sığmaz nice gençleri, yaııa, yavaş • 
kocalmağa yüz tuttular. 

Ben de o gün bugün yazıyorum. 

ittihadı Milli Çok yerlerde, çok yazdarım çıktı. 
Toplamış olsaydım, belki birkaç 
bin yapraklık koca bir bitiğ olurdu. 
Ancak neye yarar ki, bunların hiç· 
birisi, bana "Genç lalemler,,deki 
ilk yazıdan duyduğum tadı vereme 

Türk Sigorta Şirke ti 
Hu·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: 4.4887 + 814 ~ 

.-frilra: 93 

Altın göz.üklüler, _pı;lerinliler k~v· ' 
vetli bir iki mürettıbın yardımıle 
koridordan uzakla,tırılmı,Iardı. 

Gazetenin ilan ettiği müsabaka 
bitmifti. 

Bir hafta sonra hem matbaada, 
h em matbaalar arasında herkes., 
yeni bir gzetecinin methü senasile 
me~guldü. Babıali caddesinde türe· 
yen bu yeni meılekta, Nazmiden 
başkası değildi. 

Yatacak bir yeri, hovardalık ede
cek on parası olmadığı ıçın genç 
sabah ak•am matbaada bulunuyor
du. Geceleri geç vakitlere kadar 
nöbetçi muharrirlerle, mürettip' er· 
le musahhihlerle kalı"ar, sonra 
ae~muhuriria oduınd••<i k>'nape-

~ıüe , ııiı: Naz ııı Şeha,ı 
ye uzanarak kestiriyordu. Havalar 
aoğumağa baflamıJh. Matbaanın 
odasında soba yandığı için bu hyat 
gencin itine geliyordu. Bir iki gün 
açlıktan yana epey sıkıntı çt;kmişti. 
Fakat sonra gazeteciler caddesinin 
çok eski bir kurdu olan bat musah
hih ona geçinmenin yolunu öğret
mitti: 

Var olsun piyazcılar ! 
Mesele birinden birini seçmek

ten ibaretti . "Getir!,, dedin mi c e
tiriyorlardı. Para verilirse alıyorlar, 
verilrrezsc verileceği güne kadar 
ara ıyorl rclı . B•ı hallerile bu a
dam' •r iyi te.-biye edilmiş tor,çu 
katı~la.'ı"" h•n7ivorlardı. 

J" ı ı mwrhhih su deni'en sevin 
pek farkmC:a de '1 li. 'i i!dt""İn ; 

diler. 
ilk yazı, ilk sevgiliye benziyor. 

Aradan geçen yıllar, onu unutt;,r. 
mayor. 

Salahaddin GONGöR 

biribirine yapı,tıran çapaklardan 
da anlaşılıyordu ki yüzünü de he· 
men hemen hiç yıkamıyordu. Ceh· 
!eri, masasının gözleri büyüklü, kü
çüklü sayısız yassı şişelerle dolu 
idi. Hazret durmadan çekiyordu. 

lzmir gazetelerinden birine mu· 
habirlik yaptığı için tashih ifini bi
tirince, bu ite başlıyor, sonra her 
gece matbaaya gelen metresile is 
kambil oynayordu. 

Nazmiye bir akşam dedi ki; 
- Çocuk. .. sen biraz da musah

hihlik öğrensen olmaz mı? Arası
ra itime yararsın ! 

- Hay hay ... 
itte bu hay hay Nazmiye birkaç 

gün sonra bir yatak odası kazan
dırmıştı. 

Gazete sahibi, evvelce itine pek 
düşkün olduğu için, ma~~aada ge· 
celermiş. Bunun için binanın en üst 
katında bir yatak odası y · ;·mışmış. 
Sonra, fazla para kazanınca yaz 
kıs A vrupada ya~amağa batlamış. 
O od,.•:,• musahhihe vermişler. Mu
salıh:h efendi ise sevnili metresinin 
evinde yatmaijı tere·• ettiği için 
o cl• ... ylardanberi bo• dnmvormus. 

T ıo. l,ii buna mu!cabil bslıih yükü. 

olan büyük harbin en müessir ve heyecan'.ı fitrnı 

KIYAMET GÜNLERi 
( 1914 • 1918 harbi) , .;ıl 

Başlıyor. Tenkidi, Claude Farr• re'in kııvvetli kalemine me vdvundur. llAveten: FOX JUR· 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Geçen defa.ki bilmecemizi doiru halleden
ler arasında çektiiimia kurada birinciliii A.bi· 
dei hürriyet caddeıi 188 numarada Bar Sel
çuk, ikinciliii T opkapı, Bay Bedri kazanmı•
lardw. 

Matbaamıza kadar teırif ederek hediyele
rini ahnaları kendilerinden rica olunur. 
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Ceçen defaki bilmecemi· 
zin halledilmiş şekli 

j 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

A .I{ AM .AKlllla .o LA 
PEK•.•• E,• TIAN 
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A•l• 1 • iM AITl• IA\G 
DE NIK• IA••IS '•ü 
AT•••KIVANC 

Osmanlıca karı ılıklarını yazdıiımız leli.me
Jerin ~z türkçe mukabillerini yazarak teklimi
zin 'bot hanelerine yerle,tiriniz ve lceıerek 
.. Milliyet Bilmece memurluiuna,. ainderiniz. 
Bilmecemizi doğru halledenler arasında kura 
çekiyor ve kazananlara hediyeler veriyoruz: 

Müddet: Perıembe ıünü akıama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
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SOLDAN SACA ı 

1 - Be7nelmilel 8, Eaer 2, 
2 - latifl:ıam 2, Sayt 2, 
J - Umumi 5, 

ı • 
1 

4 - T e•em, bir babndan 4, Dem 3, 
5 - Çolr: deiil 21 Taharri etme 51 

IS - Ekalliyet 5, Bir meyva 3, 

7 - Ka~n 3, Berıir 2, 
8 - Aıiki.r 6, 
9 - Uyku ıarl.:111 5, 

10 - Sd- 6, Erkek 2. 

1 
1 

l 1 - Bir rakam 3, Beyl'ir 2, Bal ameleıl a, 

YUKARDAN AŞACI : 
1 - Cenit 4, Hücum 4, 
2 - Ahf edatı 2, Bir küme• hayvanı 3, ip4 

tida 3, 
3 - Pü.nban. S, 
4 - Cılur. 4, Valide 3, 
5 - Beyaz 2, Kirli 3, 
6 - Ce.iıJik 2, Nota %, Nota %, 

7 - Doiurıan 4, Bey.ir 2, 
8 - Nota 8, Bir içki 4, 
8 - Nota 2, Bir iç.ki 4, 

10 - Suriyede bir ıeh.ir 3, Erlr:ek Z, 
11 - lıto 2, Allah 5, 

TEPEBAŞINDA ŞEHİR 
Ttv ~ TROSUNDA 

• fıı~n~ul lıliaitjftJ Bu akf&ID saat 

11ehirTUjatroso 20 de 
1 

!11111!11111111 ZEHİRLİ 
KUCAK 

Para11z biletleri Ü· 
1iversite Rektörlü· 
,iünden alınır. 

111.Jllll 
11111111111 il 256 

nün en ağır kısmını Nazmiye yük
letmi,ti. Artık saat dokuz oldu mu 
başmusahhih hazretleri metresini 
koluna takıyor ve çekip gidiyordu. 

On on b~ gün sonra, lzmire çe· 
kilen telgraflar da Nazmiye yükle
tildi. Fakat bunun da bir faydası 
oldu. Gazetenin gece sekreteri vi
layetler•len birine müddeiumumi ta 
yin edilrliği için yerine bir adam al. 
mak lazımgcldiği zaman ba,musah
hih tahrir ınüdü~ü üzerindeki nüfu. 
zunu Nazrrıinin lehine kullandı. Bu 
suretle Nazmi, gazeteciliğe girdiği. 
nin ikinci nymda yetmi, bet lira 
maaı sahibi olmuş ve meslekte bir 
acemi için epey yüksek bir paye ad
dedilecek bir dereceyf' yükselmi,ti. 

Günler geçi) or, haftalar biribiri
ni kovalıyo .. du. Ve noe süt ninenin 
halılarından, ne de tiftik paltoaan 
bir haber reliyordu. Genç artık 
caddede p • nakla gösterilen aya. 
ğı tiz. kulağı delik gazetecilerden 
biri olmuştu. Ne bir yere g~zmeğe 
gidiyor. ne de kızların arkasından 
kosuyordu. Yalnız ara sıra ismeti 
hatırlayor. dine bir lrn!em alıp ona 
birkaç •alırlık bir mtktup yazıyor-

--
- Bu perşembe akşamı SAR AY sinemasında 

HA YAT KURBANLAR! 
Valde aşk ve şefkati ilkasile 

beşeri bir dram 
Oynıyanları 

ANN 
HARDİNG 

ve 

CLİVE 
BROOK 

-
1 ZENGiN BiR PROGRAM_ 

N U H' un G E M 1 S 1 
Renkli bir SILL Y SENFOHI 
Buyuk ve kUçDklerin hoşa· 
na gidecek bir film, Sineıııa 

san'atının bir harikası 

1 
ENDER TESADÜF OLU· 

NUR BiR NİMET #';J 

... -• Yarın akşam MELEK sinemasında~ 
SENENiN EN BÜYÜK FiLMi ... 
iLAHİ YILDIZ 

MARLENE DIETRICH'io 

K ı z Ei, .. L .. ·ç .. A"R' ı ç e 
YARIN AKŞAM MEL E K SINEMASINDA ~ 

biletlerinizi hemen ıldınnız, pek az yer kalmıştır. Tel. 44<1 'erilecek müsamere içtn 

K I z I L ç A R 1 ç E "iPEK MELEK 
Persembe matinelerinden itibaren V8 

· eııı•1' sın bit 
rınd• b'" 
den g ··r 
rilecekfl 

' 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18: Almanca ders. 18,30: Jimnastik, 

Bayan Azade. 18.50:Dans musikisi. Plak. 
19,30: Haberler. 19,40: Bayan Semiha 
Şan, Piyano ile. 20: Maliye bakanlığı 
tlllllllna konferans. 20,30: Demir caz: ıan 
Bayan Rozi. 21,15: Son haberler. 21.30: 
Radyo orkeıtrası. 22: Radyo caz ve tan· 
go orkestrası. 

• 223 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Lemberıten nakil. - Sözler. 18,35: Ko

ro heyeti.. 19ı Sö.ler. 19,15: Hapiıltıaa.e muha
fıtlan orkeıtraıı. - Sözler. 20: BeethoYenin 
aona.tlanndattı. 20,20: Aktüalite. 20,30: Şarkı • 
Jar. - Sözler. 21: Senfonik orkestra konıerl, 

- Haberler. 22: Tarihi musiki ko•ıeri. -
Reklim. 23,151 Salon orkeıtraıı. 23,43: Kon· 
feranı. 24,05: Danı. 

175 Kluı. M O S K O V A, 1714 m. 
11,SOı Sözler 19,30: Bizeto.i neıerlerinden 

"Cemile" operasının radyo i.ç.in adaptaıyonu 
22.ı Almanca n&friyat. 23,05: Franauca. 24,05 
Felemenkçe.. 

832 Kbz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
18,20: Moıko•a operaııada. •erilecek tem• 

ıili nakil.. 22,30: Danı muıÜl;iıi. 24: fıpanyol· 
ca a .. riyaL 

545 hz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Danı muaikiıi. 19: Orkeatra. 19,55: 

Sözler. 20,30: Operadan nakil. "MANON u 24: 
Çin•en• orkeatraaı. 24,20: Plik. 1,05: Haber• 
ler. 

785 hz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,30: Geçit reami marılarl. 20,10: Pli.k. 

Şrammel muılkiıi. 20,30: Sözler. 20,50: Akti.ia 
lite. 21: Haberler, 21,10: "Johann •Oe Pariı" 
adlı opera. 23: Haberler. ~3,20: Gece kon•eri. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
20,10: Pli.k. 20,16: Haberler. 20.,30: Ulu•al 

aeırirat. 21: Radro pireai. 21,30: Belarad 
filharmooiıinin aenfonik konıeri. (opera mÜ· 
dürü Stevan Hriıtichın idareainde.) 

638 Kbz. P R A G, 470 -m. 
18,25: Plıi.k. - Almanca neırirat. 18,50: 

Brahmıın rornanılarından parçalar, 19,lOı 

Ziraat. 19,20: Sözler, 20,10: Aılr.er mısı· 
kaıı. 21,10: Tarihi neıriyat. 22: Jereminaa 
radyo orkeıtrPsı. 23: Haberler. 23,15: Pli.k, 

823 Kbz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 .ıs Gündilz pli.k konıeri. 18: Plilır:. 19: 

du.lsmetten ba,ka hiç kimsesi kal
mamıftı. rı.e kardctleri, ne anası, ne 
babası, ne arkada,Iı.rı, hiç, hiçbi
risi hatırına gr.lmiyordu. ismetten 
bir cevap aldığı günler, sevincinden 
deli gibi oluy9r, yerinde duramı· 
yor, kabına sığamıyordu. Zaten 
sıvıtmak için fırsat kollayan batmu 
sahhih onun bu s•vincli günlerini 
derhal iıt;smar ediyordu: 

- · Ah Nazmiciğirn ... bugün o ka
dar rahatsızım ki .•• 

Bu sözler artık bir nakarllt hali. 
ni almıttı. Na·zmi onun daha; 

-Ah ... 
Dediğini duyunca gülümseyive

riyor; 
- Peki peki ... - diyordu -

haydi sen ~İl ... ben yaparım. 
işte bu aktam da matbaada yapa

yalmz kalmış olmasının sebebi bu 
idi. ,Baf musahh:hin ağzından gene 
bir "ah!,. çıkıvermifti. 

Çünkü bugün sevinci olduğunu 
kafir adam hissedivermi,ti. Evet 
bugün gene çılgın bir sevinç içinde 
idi. Zira bir gün evvel Tekirdağın
dan gelen bir mektup dün izinli 
olduğu için ancak bu sabah eline 
geçmitti 

aaiDir~! 
Aarm umdeıi " MlLLlYET '.'._../ 

ABONE OCRETLE~l~ 
Türkiye lçia H•r•f· 

L. JC. a. ... 
3 aylıiı 4 - 8 
il 7 l50 ı• ... 
~ : 14- -~ 

Ce1en ••rak seri ••rllmes.- r.f\İ! ~ 
1eçe11 o.üab.alar 10 k11ruıtur.- aaı• -· 
matbaaya ait itler İçin mDıdlriyetf ,,·f 
rac:aat .d.ilir. Gaıı:etemi.z iJinları• fJJ 
liyetini kabul etme'L • 

Cl\GIRIŞLAR 

Hilaliahmer Unkapaol 
kurultayı 

Hilaliahmer lwrumu 
nahiyesinden: 935 yılı genel lı: 
ymuzın ıubatın dokuzuncu euı:ıı• 
günü ak§amı saat yimıide Uıılı• ıl 
semt ocağında toplanacaktır~ 
ze bağlı üyelerimizden 34 yılı b~ 
nu ödemiyenlerin buyurmaları 1ı 
nir. 

Haberler. 19,l&ı Pl&k. 20: Koaf•ran-•• Jıı! 
Piyan.o ltirliiile ıarlolar. 2lı Söal.,.• 
Koro kon!/ri. 22: Konferans. 22,zo: 

1
';1 

nik radyo orke•traıı. 23,25: "Ciıı•ı• 
ıundan musiki nakil, 

574 Kluı. S 1; U T T G A RT, 523 ,,_ 
19,15: Sözler. 20: Orkeıtra. 21: ~- ;I 

21,10: 0 Ein ehrbarer Kaufmann0 .aoı•1 ., 
22,15: Aıkeri mızıka. 23: Haberi-'• 
Danı. 1 ... J C~e konıeri 

Yarınkı program 
18 FransıEca den, 18,30 J~ 

tik Selim Sırrı Tan:an, 19 D~o, 
ıikiıi plak, 19,30 Haberler, 19t·l 
yan Jale şan: Piyano ile, 20 ~jl 
musikisi plak, 20,30 Balalayka °' fl'ı 
aı, 21,20 Son haberler, 21,30 ~/ 
Naime Ihsan tan: Radyo orlı 
caz ve tango orkeah'alan ile. 

Bugün de ne menhus bir filı' 
Sabah sabah sevinmitti aaı"',ıı 
vinç öğleden sonra burnun~ bİ 
mişti. Tam öğle vakti ..• Şeb 1' 1 
içinde bir ölüm kasırgaııııll-~ 
mut gibi olmuftu. Birden ~rll-fı' 
lar durmuf, içindeki ahahı ıJı 
ile sürüklenen kuyruksuz bl 
lar gibi sokak sokak kaç• 
batlamıflardı: · ıJılP 

Yirmi tayyareden müre g~ 
lngiliz filosu Bozcaadada~ 
tehri bombardıman etmitll• 
Bombardıman .. ~ . g 
lstanbul dört harp senesı d~ 

lerde çıkan resmi tegligl~'ıı:'' 
duğu bu kelimenin marı"'\il' 
tün acılığı, kanlılığı, fe~a f. 
gün öğrenebilmitti. .. d,J 

lngiliz tayayreleri ırıtıı bİ1 
,ehir üzerinde içi ölüm do lı,J~ 
lut gibi belirmifler ve boll' J.~ 
aç, yardımsız ve yoksul fstll-11~11' 
dmlarını sıska mahalle ~f ~ 
paramparça etmişlerdi. 1"ıı.111ı 1 
şaya düşen bombaların .~a I'~ 
!erini gözlerile görmü,tıl· iııı 
rı çamurlu kaldırımlardallııft': 
pürgeleri ile süprülerek .f,,ı~1 

-B• 



.. MILLlYET SALI 5 ŞUBAT 1935 j 

C. H. F. Saylav Namzetlerinin Adlarını Neşrediyoruz 
-.;;ı•ltiı (llaşı 1 inci sayfada} S - Sadri Maksudi Araal, eski Ş. Ka-

rahisar aaylavı. 
1 _ M. Çankırı 5 6 - hmail Sabuncu, eski Ş. Karabi-

1.; llyl Abdülhalik Renda, e•ki Çan- ıar sr;rlavı. 
boa ~,~•ı ve C. H. fırkası meclis gru• 7 - Muzaffer Kılıç, tüccar ve latan-

2 _ ıt Vekili bul Şehir Mecliıi üyeıi. 
l _ z· fat Unür, eıki Çankırı aaylavı Gümüfane 5 
4 ...:_ s:y~ E.~en, eski Çankırı aaylavı ı - Edip Servet Tör, er.ki Gümütane 
~ _ ı.,'rfri Ço.lgeçen, eski saylaYlardan saylavı. 
"""ılır Ustakil saylav için bot bıra• 2 - Hasan Fehmi, eski Gümüıane 

· oy lavı. 
ı_Ak' Çoruh 7 3 - Şevket Erdoğan, eski Gümüıane 
2 _ ı\l'ıf, eıki Rize saylavı saylırvı. 
l ._ Aı Zırh, eıki Rize sayalvı 4 - Ali Şevket Ondersev, C. H. Fır-
4 _ F tıf Tuzun, eski Rize saylavı kası Bilecik batkanı• 
S _ li uat Tuncay, eski Rize aaylavı S - M. Durak, Erzurum belediye 
6 - ı\ &lan Cavit, eski Rize ıaylavı b&fkaru. 
7 _ ~ıtrı Uı, e>ki Artvin aaylavı 

"tla,1 •hınet Ali Okar, er.ki Artvi.n 
8 

1 - 1>1··1ı • biııaı., u <;ndi~ Omer Fehmi, yollar 
daireaı batkanı 

ı _ [) Çorum 7 
1'ııııı llyl r. Mustafa Çantelcin, eıki Ço-

2 av1 •. - ı..,, . 
"'Yla,1 aı) Kemal Alpsar, eski Çorum 

l ""'~ E: 4 - ı.,".. . ker, eski Çorum saylavı 
S ..._ N ub~ır Çağıl, eski Çorum saylavı 

1%.,1 .•f .' Rıza yıldırım, eski Çorum 
6 çı çı ..... ı:. .. 

, 7 _ il Yup Sabri, eski saylavlardan 
~ llıUfetr•rtar Ali Riza, tayare cemiye
~·k ''ı' ve C. H. F. vilayet heyeti es· 

. an arından 

1 ..._ !) Denizli 8 
'-lla,ı r. Kazım Samanlı, eski Denizli 

Ilı-~';; E'.ınin Aslan Tokatlı, eski Denizli 
~ a_ li 

layL 8Ydar Rüıtü Olrtem, eski Deniz· 
4 '"ı 

liİıJ;-:-. M
1 

azhar Müfit Kansu, eıki De-
S Y avı 

liyı_~ Necip Ali Küçüka, eski Denizli 

~.~ ..._ Yusuf Başkaya, eıki Denizli say

~.;;; ~r. Hamdi, Denizli memleket has 
8 •ı ba·hek' . ..._ .... , ımı 

~lr, "ıustakil ıaylav için bot bırakıl-. ' 

~·!..._ C: Diyarıbekir 7 
•tarıı.k.neral Kazım Sevütekin, eıki 
2 -.. ıt saylavı 
~nı Zekai Apaydın, milli müdafaa 

1. a lıi,' Zel<l Mesud Alıan, eski Diyar· 
4 •aylavı 

'-ıı,:; Zülfü Tigrel, eıld Diyarbekir 

s .... li 
.. ~ .. Uriye Baha iz - kadm -, 

6 oıı IDuallimi 
~ ıi;;,11' ~vfik Bilge, lstanbul kız ve Ku· 

? erınde tarih muallimi 
-. ltüıtü, evkaf umum müdürü, 

l -. I' Edirne 4 
tla"ı aik Kaltakkıran, eıki Edirne 
~ 

t l::: ıeref Aykut, eski Edirne ıaylavı 
~'aha r, Fatma Şakir - kadın-, 

,, haatahanesi iç hastahklan mÜ• 
4 ... 

1-.;n~ Mecdi Boysan, htanbul tüccar· 

ı ..._ Elaziz 5 
'tyı.,, Alunet Saffet Ohkay, eaki Eliziz 

2 1 

"ıı.,"; F azıt Ahmet Aykaç, eski Elô.ziz 
l .__'. F 
4 -.. uat Ağralı, Maliye bakanı, "'!'• I' uat Ziya Çiyiltepe, eski El&ziz s 1 

-.. l.ı,ıin Berk, eski El&ziz saylavı 
l -.. Erzincan 4 

"'''"ı Abdülhak Fırat, eski Erzincan 
2.... . 

!\~ ._11Azız Samih llter, eıki En:in
l "vt, 

~ ... -. Saffet Arıkan, eski Erzincan say 

~ •-.. li. 
ıli,_ L ikınet lıık, Sıvas halken ve be· 

""tkanı 
1-.. . Erzurum 10 

"'la"ı .&.ztz Akyürek, eıki Erzurum 
2 ...... 

l~~ Dr, Ahmet Fikri Tuzer, eski Er 
1\ l -.. ~Ylavı 
tla"ı afi Atuf Kansu, eski Erzurum • ~ ...... tiaf· S ız Dumlu, eski E~rum HY• 

~ ....... ti . 
ı ecıp Aaım, eıki Erzurum aay-
6 
? .... t . 
~ ..._, ti •h~in Uzer, eıki Konya saylavı 

Ş•lt; akıye Elgün - kadın - lstan· 
t, 8 ..._, G IDeclisi üyesi 
ı... d~ llıiif •n~ral Zeki Soydemir birinci 
~~~. ettııliği eıki erkanıharbiye 

~l ~';;.~ I' ~·~ Ankara Cumhuriyet müd 
l.'.0 11\ıaı 
~;;-~Ükrü, Türk tayare cemiyeti 

llaYİni 

.. : ..._, .\lı Eakif ehir 5 
t,b ~•ı d IDet Ozdemir, eski Eskiıehir 
~11 ::~t demiryolları Eıkitehir 

~~ tnı. ustalanndan 3 ın Sazak, eıki Eskitehir HY• 

"tı.,' Yusuf z· o k' E k" bi • 'tı ıya zer, eı l ı ııe r 
~.ltj ...... (), 

S l<lıjr "~n, Cumhuriyet halk fırkası 
"'ıı ..._, p,, .. ı Yet idare heyeti baıkanı 

tı,, U&takil saylav için boş bırakıl· 

1 ' 
~ ..._, Aı· Gaziantep 7 
~ ..._, ti: !CıChç, eski Gaziantep saylavı 

3 rı onker, eski Gaziantep ıay-
~ı ..._, a,•ılt A • 

• gar; eski Gaziantep say 

ı..a ...... şllıln ki Ga 
"Ilı..._, lıek' • " zlantep saylavı 
e ~ il' Kaleli, htanbul avukat-

" ) ..._, ll.enız· G .. 'lt' ~ 1 urez, eski aay;av)ardan 
• l'1tı.,,er Aaırn Aksoy, Gaziantep 

\ sı baıkanı 
\>t ...._ liaı,k Giresun 7 

~ '-"ı, 'Tarık Us, eski Giresun 
, ...... <: 
a ~ &Qy~•ral Ihsan Söhmen, eski c;. 

...... t vı. 
• •lat o 

"ıı,' P.tu,,· nay, eski Çankırı nylavı. 
"'· .ır Ak.kaya, eıki Giresun 

içe/ 5 
1 - Emin lnankur, eski içe! saylavL 
2 - Hakkı Saydam, esiri içe! saylavı. 
3 - Ferit Celil Güven, esiri Menin 

saylan. 
4 - Hamdi Ongun, eski Mersin say. 

Hüsnü Çakır 
(iz.mir) 

Hasan Ali Yücel 
(lzmir) 

lavı. 
5 - Süleyman Fikri Mutlu, eski Mer

ıin ıaylavı. 

latanbul 17 
ı - Abdülhak Hamit, eski htanbul 

say lavı. 
2 - Yusuf Akçura, eski htanbul ıay

lavı. 
3 - Ali Barlas, eski lstanbul saylavı 
4 - Ahmet Hamdi Denizmen, eski 

lstanbul saylavı. 
5 - Ali Rana Tarhan, Gümrük ve 

inhisarlar Bırkanı. 
6 - Dr. Refik Saydam, Sıhhiye Ba

kanı. 
7 - Halil Etem Eldem, eski lstanbul 

saylırvı. 
8 - Sadettin Rıza Uraz, er.ki latan· 

bul saylavı. 
9 - Salah Cimcoz, eıki lstanbul ıay

lavı. 
ıo - Ziya Karamünal, eski htanbul 

saylavı. 
11 - Hamdi Mustafa Gürsoy, eslci 

Ressam Şevekt 
(Konya) 

Keftan Orer 
(Manisa) 

lstanbul ıaylavı tabak ustabaıılanndan. 
12 - Y aıar, eski htanbul ıaylavı tes

viyeci ustabat-. 
ı3 - Hayrullah Ergin, eıki latanbul 

ıaylavı kunduracı. 
ı4 - Dr. General Hak" Şinaıı, eski 

Erzurum ıaylavı. 
ıs - General Şükrü Naili, eski kolor

du kumandanı. 
ıs - Fakihe Oy nen (kadııı) Buna 

Kız lisesi mü lürü. 
ı7 - Müstakil saylav için bot bıra

kılmıttır. 

Isparta 4 
ı - Hüseyin Hüsnü Ozdamar, "ski Is 

parta saylavı. 
2 - lbrahim Demiralay, eski !aparta 

say lavı. 
3 - Kemal Turan Unal, eıki ısparta 

Kaz.ım Nami Duru 
(Manisa) 

say lavı. 
4 - Mükerrem Unsal, 

ıaylavı. 

lzmir 13 

Sırrı Day 
(Trabzon) 

eski !aparta 

ı - Dr. Tevfik Rüıtü Aras, hariciye 
bakanı. 

2 - Kimi! Dunun, eski lzmir saylavı 
3 - General Kilzım l nanç, eski iz mir 

saylavı. 
4 - Celal Bayar, lktısat bakam. 
5 - Eıat Bozkurt, eıki lzmir say!avr. 
6 - Rahmi Köken, eski lzmir saylavı 
7 - Hamdi Aksoy, eski lzmir saylavı. 
8 - Şükrü Saraçoğlu, Adliye bakanı. 
9 - Sadettin Epikmcn, eski lzmır 

ıaylavı demirci ustası. 
10 - Beı,al Nevzat (kadın) C. H. fır

kası vilayet idare ve belediye üyesi. 
11 - Hüsnü Çakır, inhisarlar umum 

müdürü. 
ı2 - Ha!an Ali Yücel, orta tedl'isat 

umum müdürü. 
ı3 - Müstakil saylav için bot bıra

kılmı~tır . 
Kars 7 

ı - Baha Tali Ongören, eski Karı 

2 - Faik Bermek, es.ki Kara saylavı. 
3 - Mehmet Nazif, eski Kars saylavı 
4 - General Muhittin Akyüz, eıki 

Kara saylavı. 
S - Omer Kamil Küntay, eıki Karı 

ay lavı. 
6 - Esat Oğuz, eski Rize aaylavL 
7 - Hüsrev Sami, eski saylavlardan. 

Kastamonu9 
ı - Tahsin Coıkun, eski Kaıtamonu 

aaylavı. 
2 - Velet lzbudak, eaki Kaıtamonu 

ıaylavı. 
3 - Sıtkı Şerif, Tosya kazasında çifçi. 
4 - Dr. Tevfik Aslan, Kaıtamonu 

C. H. F. baıkanı. 
5 - Şerif, Hariciye bakanlığı ikinci 

daire birinci ıube tefi. 
6 - Abdu1'rahman Erkmen, eski er

kanıharp binbaım, bağcı. 
7- lbrahim Karantay,Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti üyesi Baltık devletler\nde mas
lahatgüzar. 

8 - Dr. Şükrü Şenozan, lzmirde dok
tor. 

9 - Müstakil saylav için boı bıra • 
kılllll§tır. I 

Kayseri 8 1 

ı _ Ahmet Hilmi Arga, eski K3yseri 1 
say lavı. 

2 - Reıit Ozsoy, eski Kayseri say
lavı. 

3 - Nahit Keren, eski Kırklareli say
lavı. 

4 - Ferruh (4übgüz (kadın), Kayseri 
belediye üyesi. 

5 - Süle}'man Demirezen, Ankara as· 
keri fabrikaları tüfek kısmı ustabaşısı. 

6 - Veli Yaıın, Çanakkale C. H. F. 
batkanı. 

7 - Avukat Hasan Ferit, eski say • 
lavlardan. 

8 - Salih, lstanbul Bakırköy barıt 
fabrikası baı kimyageri. 

Kırklareli 3 
ı - Dr. Fuat Umay, eski Kırklareli 

saylavı. 
2 - Şevket Odül, eski Kırklareli say. 

lavı . 
3 - Zühtü Akın, çiftçi ve Lüleburg,az 

C. H. F. başkanı. 
Kırşehir 4 

ı - Hazım Börekçi, eski Kırıehir 
ıaylavı. 

2 - Lütfi Müfit Ozdet, eski Kırıehir 
say lavı. 

3 - Ali Rıza Eıen, Baytar umum mü 
' fettiıi. 

4 - Ahmet Seyfeli, Kırşehir C. H. F. 
ba§kanı. 

Kocaeli 8 
1 - Ali Dikmen, ed<i Kocaeli say

lavı. 
2 - lbrahım Süreyya Yiğit, eski Ko

caeli ıaylavı. 
3 - Kemalettin Alpak, eski Kocaeli 

saylll'Vı. 
4 - Ragıp Akçin, eski Kocaeli sayla· 

vı. 

5 - Salah Y arıı, eski Kocaeli ıaylavı 
6 - Dr. General Ziya Nuri, eski Af. 

yon ıaylavı. 
7 - Hasan Hayri Tan, eski Edirne 

saylavı. 
8 - Nedim Bozabk, mütekait topçu 

miralayı. ' 

Kütahya9 
ı - R. Peker, eski Kütahya saylavı 1 

ve Cumhuriyet Halk Fırkası genel katibi 
2 - Muhlit Erkmen, Ziraat Bakanı. 
3 - Mehmet Somer, eski Kütahya ' 

ıaylavı. J 
4 - Natit Hakkı Uluğ, eski Kütahya 

say lavı. 1 

5 - lbrahim Dalkılıç, eski Kütahya 
18Y

1
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6 Omel' Davut Dinç. eski Kütahy'l 
ıayl. , çiftçı. 

7 - Beıİr·• Atalay, eıkı Aksaray say-

lavı. ı 
8 - Dr. Lütfi Kırdar, göz mütehanll• 

lanndan ve lzmir C. H. F. vilayet idare 
heyeti üyesinden. 

9 - Müıtakil saylav için bot bırakıl-
mııtır. 

Mardin 7 
ı - Abdürrazak Satana, er.ki Mardin 

ıaylavı • 
2 - Ali Rıza E~tem, e.ki Mardin 

say lavı. 
3 - irfan Ferit, eski Mardin say lavı. 
4 - Hilmi Çoruk, Kastamonu beledi

ye başkanı. 
S - Dr. Rıza Levent, Adana Htma 

ens.titüsü laboratuvar fefİ. 
6 - Edip Ergin, Devlet Şura11 Üyesi 
7 - Osman Dinçer, htanbul avukat

larından. 

Konya 15 
ı - Ahmet Hamdi Dikmen, eski Kon 

ya ıaylavı. 
2 - Kazım Gürel, eski Konya oaylavı 
3 - Muzaffer Göker, eski Konya say

İa\11. 

4 - Mustafa Ulusan, eski Konya sar· 
!avı. 

S - Mustafa Lütfü Eken, eıki Konya 
,aylavı, çiftçi. 

6 - Naim Hazım Ona', eski Konya 
saylavı. 

7 - Tevfik Fikret Sılay, eski Konya 
ıaylnvı. 

8 - Kizım Okay, eski Gire.un Eaylavı 
9 - Bediz Aydilek (Kadcn), Bolu be

lediye üyesi. 
O - Mustafa Halit Utak teker fabri· 

kası tesviyeci ve kaynakçı ustası. 
11 - Dr. 05man Şevin Uludağ, lst~n 

bul Beyazıtta hekim. 
ı2 - Şevket, ressam. 
13 - Ali Rıza, lzmiı· C. müddeiumu· 

misi baımuavini. 
14 - Cemal Tekin, lstanbul Lokan· 

tacılar cemiyeti başkanı. 
ıs - Müstakil saylavlık için bo; bı

rakılmııtır. 

Malatya 9 
ı - ismet lnönü, Baıbakan ve C. H. 

F. Genel Başkan vekili. 
2 - Dr. Hilmi Ort:ıç, eski Malatya 

say lavı. 
3 - Mahmut Nedim Zapçı, esik Ma

latya saylavı. 
4 - Vasıf, eski Malatya saylavı. 

,~lllm .................... ..... 
ATATURK'ün 
Bildiriği 

(Batı 1 inci sahifede} 
dayanarak ilerlemektedir. 

Sevgili yurddaşlanm, 
Türk vatanını mütemadiyen 

yükselten ve ilerleten ana siya
uıda devam etmek kararında
yız. Eğer yüce itimadınızı üze
rinden ve önderi bulunduğum 
C. H. Fırkcuından esirgemezse
niz, gelecek dört yıl içinde orta
ya koyacağımız eserlerin de ge
çenlerden daha çok ve daha Ve· 
rimli olacağına kat'i ve samimi 
inanımız varclır. ôkonomide, 
maliyede, nalıada. kültürde ve 
milli müdafaa ile iç ve dıf siya
sada doğruluğu denenmiş gidif 
yollarında azimle yürüyeceğiz. 
ökonomide sanayileşme progra
mımızı tahakkuk ettirmek, ürün
lerimiz.İn nefasetlerir.i ve stan
dartlarını tanzim ve muhafaza 
etmek, her türlü deniz ökonomi
sini genişletmek, her türlü ma
den ökonomisini büyültmek, kü
çük kredi müesseselerini vücu
de getirmek kararındayız. 

Sanayileşme devrinde ihti
kar suretinde bir fiyat pahalılı
ğına mahal vermemek için cid
di kontrol tedbirleri geniş/etti
rilecek ve peklqtirilecektir. 

Maliyede vergi ıslahatına de
vam olunacakhr. Bu ıslahat, 
yurddaşın mali yükümlerini, yer 
~İz sıkıntılara ön vermiyecek su
rette, düzeninde ödemesini te
mine matuftur. Tedrici ve ikti
sadi gelişmeğe uygun bir terak
ki ile devletin hazinesini çok 
kudretli bir hale getirmek escu
<ı bir umdemi:ulir. 

Nafıa programımızı durma
dan takip edeceğiz. Asırlardan
beri ihmal edilmİf olan vatan 
bayındırlığını fimdiye kadar bü
yük zorlukları yenerek nasıl ta
kip edebi/dikse, bundan &onra, 
daha ziyade dikkat ve sebat ile 
takip edeceğiz. 1935 senesi ni
hayetine kadar demiryollan Di
yarbekir' e varmıf, kömür hav-
zasına ve Antalyaya doğru uuın
mıf olacaktır. Erzurum hatları 
faaliyetle ilerliyor ve ilerliye-
cektir. 

Sağlık ve soysal yardım laa
l[yetlerimiz önümü:uleki yıllarda 
daha ziyade genişliyecektir. 

Büyük Türk ulusunun kadın 
• erk k seçmenleri, 

Bir yurdun en değerli var
lığı, yurddaşlar arasında ulusal 
birlik, iyi geçinme ve çalı,kan
lık duygu ve kabiliyetlerinin ol
gunluğudur. Ulus varlığını ve 
yurt erginliğini korumak için bü
tün yurddafların canını ve her 
şeyini derhal ortaya koymağa 
karar vermiş olmak, bir .ulusun 
en yerıilmez ailiihı ve koruma va
sıta,aıdır. Bu sebeple, Türk ulu
sunun idaresinde ve korunma
sında .ulusal birlik, ulusal duy
gu, ulusal .kültür, en yüksekte 
göz diktiğimiz ideyeldir. 

Yüksek ve inkıliipçı bir kül
tür seviyesine varmak için, önü
mü:uleki yıllarda daha çok emek 
vereceğiz. Müsbet bilimlerin te
mellerine dayanan, güzel aanat
leri aeven, fikir terbiyesinde ol
duğu kadar beden terbiyesinde 
kabiliyeti artmış ve yüksefmiş O· 

lan erdemli, kudretli bir nesil 
yetiştirmek, ana siyaaammn a
çık dileğidir. 

Yüce Türk uluıundan itimat 
isterim. Yeniden deruhte edece
ğimiz ağır vazifeleri yüz akı ile 
başarmak ve ulusumuza müsbet 
hesaplarını verebilmek samimi 
kaygumu:ulur. 

Bu onurlu ve cı;ır vazifeli 
yolda, birlikte çalışabileceğim 
arkadaşlarımı yüce seç;minize 
sunuyorum. 

Seçim kararınızdan sonra da 
muvallakıyetimizin güvenci ve 
vasıtası ancak yurddaşlarımın 
ciramsız yardım/.arı ve ilhamları 
olacaktır. 

KAMAL ATATORK 

S - Muttalip Oker, eski Malatya 
saylavı. 

6 - Mihri Pektaı (kadın), Kollej 
türkçe muallimlerinden. 

7 - General Osman Koptagel, eski 
fırka kumandanı. 

8 - Osman Hilmi Taner, Malatya C. 
H. F. başkanı. 

9 - Emrullah Barkın, Başbakanlık 
umum müdürlerinden. 

Manisa 11 
ı - Dr. Saim Uzel, eski Manisa ray

lavı. 
2 - Hikmet, eski Manisa saylavı. 
3 - Kani Akaken, eski Manisa say-

lavı. 
4 - Mehmet Sabri Toprak, eski Ma

nisa ıaylavı. 
5 - 0$man Erçi'I, eski Manisa sayla. 

vı. 

6 - Refik Şevket 1 nce, eıki Manisa 
ıaylavı. 

7 - Turgut Türkoğlu, es.ki Manisa 
saylavı. 

8 - Tahir ltit, eski Maniıa saylavı. 
9 - Ya§81' Ozey, eski Manisa saylavı 
ıo - Kenan Orer, htanbul Cumhuri-

yet müddeiumumisi. • 
11 - Kazım Nami Duru, Maarif Ba

kanlığı talim terbiye üyesi. 
Maraş 5 

ı - Mehmet Erten, eıki Marat aav-
lavı, 

2 - Mitat, eski MarB§ saylavı. 
3 - Nuri Ural, eski Marat aaylavı. 
4 - Hasan Reıit Tankut, eski Marat 

aaylavı. 

Sami Çölgeçen 
(Çankırı) 

1'evfik Bilge 
( Diyarbekir 

5 - Kemal Kuıun, er.ki ıaylavlar • 
dan Adana Halkevi Batkanı. 

Muğla5 
ı - Dr. Hüseyin Avni Ercan, er.ki 

Muğla ıaylavı • 
2 - Şükrü Kaya, iç Bakanı. 
3 - Yunuı Nadi, eaki Muğla ıaylavı 
4 - Nuri Tuna, eski Muğla saylavı. 
5 - Müstakil saylav için bot bırakıl-

mıthr. 

Muş4 
1 - Hakkı Kılıç oğlu, eski Mut 11\Y• 

lavı. 
2 - Naki, eski Muı saylavı. 
3 - Şevki, htanbulda dit hekimi. 
4 - Şükrü, Ziraat Bankası eski unıum 

müdürü. 
Niğde 7 

ı - Ahmet Vefik Uluçay, eıki Niğde 
ıaylavı. , 

2 - Faik soylu, eski Niğde saylavı. 
3 - Halit Mengi, eski Niğde saylavı, 

Dı-. Galip Hakkı 
Vıtün (Sinop) 

Galip Pelıel 
(Tokat) 

4 - Cavit Ihsan Oral, Adana Çiftçiler 
birliği batkanı. 

S - Dr. Raaim Ferit Talay, eski Bur
sa saylavL 

6 - Kamil, Brüksel maslahatgüzarı. 
7 - Müstakil saylav için bot bırakıl-

mıştır. 

Ordu 7 
ı - Ahmet Ihsan T okıröz, eski Ordu 

say lavı. 
2 - Hamdi Y •iman, eıki Ordu ıaylavı 
3 - lamail Çamat, eski Ordu saylavı 
4 - Ali Canip, eski Ordu saylavı. 
S - Dr. Ziya Naki Yattırım, boğaz, 

kulak, burun mütehaı1111. 
6 - Muhittin Baha Pars, avukat, eski 

aaylavlardan. 
7 - Selim Sırrı, Maarif bakanlığı u

mum müfettiılerinden, cimnaıtik müte
haııııı. 

Sinop 5 
t - Dr. Galip Hakkı Uatün, Topkapı 

yoksulları koruma c. b&Jkaru. 

Mehmet Ali Yü
rükel (Sarmun) 

Hüırrev Gerede 
(Sıvıu) 

2 - Yusuf Kemal Tengirtenk, eski Si 
nop saylavı. 

3 - Hulusi Orucoğlu, eski Sinop say 
laVl. · 

4 - c.,vdet Kerim lncedayı, C. H. F. 
umumi idare heyeti üyesi. 

S - Hüsamettin Okan, dit hekimi. 
Tokat 7 

ı - Hüınü Konay, eski Tokat saylavı 
2 - Nazmı Paray, eski Tokat saylavı 
3 - Resai Erişken, eski Tokat saylavı 
4 - Süreyya Gença, eski Tokat say• 

lavı. 
S - Galip Pekel, Nufus umum mü • 

dürü. 
6 - Hürrem, Elaziz belediye baıkanı. 
7 - Müstakil saylav için bot bırakıl· 

mıştır. 

Samsun 8 
1 - Dr. Asım Sirel, eıki Samsun say. 

lavı. 
2 - Etem' Tuncay, eski Samsun say-

lavı. 
3 - Mehmet Yunus Güneıdoğdu, eski 

Samsun ıaylavı, çiftçi. 
4 - Ruı~ni Barkın, eski Samsun say-

lavı. 

S - Ziıhtü Durukan, eski Samıun say 
lavı. 

6 - Meliha Ulaı (kadın) Samsun li
sesi muallimlerinden. 

7 - Mehmet Ali Yürükel, Iatanbul 
Şehir mecliıi üyeıi. 

8 - Mustafa Tunalı, Ankara aıkeri 
silii!ı fabrikalan ustabaşılarından. 

ı - Ali 
saylavı. 

Seyhan 8 
Münit Y egena, eski Adana 

2 - Damar Arıkoğlu, eski Adana 
say lavı. 

3 - Hilmi Uram, eaki Adana saylavı. 
4 - Omer Resul Biç.,.., eski Adana 

saylavı, çiJ;tçi. 
S - General Naci Eldeniz, eski C. Be

reket saylavı. 
6 - lbrahim Mete, eıki C. bereket 

•aylavı. 

7 - Esma Nayman (kadın) Adana 
bel..ıiya ·yeri. ' 

8 - Tevfik, Ziraat umum müdürü. 
Siirt 4 • 

ı - Halil Hulki Aydın, eski Siirt aay· 
lavı, · 

2 - Mahmut, eski Siirt saylavı. 
3 - Şevki Süsoy, Tokatlı. 
4 - lsmail Müştak Mayakon, muhar• 

rir • 
Sıvas 10. 

ı - Necmettin Sadık, eski Sıvaa oay-
lavı • 

2 - Rasim Baıara, eski Sıvas saylavı. 
3 - Remzi Çiner, eski Sıvas saylav1. 
4 - Şemsettin Günaltay, er.ki Sıvas 

saylavı. 

5 - Ziya Ba§ara, eski Sıvaı saylavı. 
6 - Vasfi Raıit Seviğ, eıki Ş. Karahi

sar ıaylavı. 
7 - lsmail Mehmet Uğur, ed<i Sıvas 

B. Cemal B. Muhıttın 

saylavı, çiftçi. 
8 .- Sabiha Görkey (kadın), Tokat 

orta melı:tep muallimi • 
9 - Hüsrev Gerede, eski Tllıran Bü

yük Elçisi. 
ıo - Müstakil sa:rlav için bot hıra • 

lulmışhr. 

Tekirdağ 5 
ı - Cemil Uybadın, eski T ekirdağı 

saylavı ve C. H. F. Meclis ırupu başkaıa 
vekili. 

2 - Faik Oztirak, eski T ekirdai) 'll'Y• 
lavı. · 

3 - Şakir Keaebir, eski Edirne saylaYI 
4 - Y abya Kemal, er.ki Y ozııat ıaylan 
S - Hüseyin Rahmi Apak, C. H. F. 

idare heyeti üyesi. 

Trabzon Si 
ı - Danit Eyüp oğlu, eski Trabzon 

ıaylavı. 
2 - Halil Nih:ıt, es.ki Trabzon ıaylavı 
3 - Hasan Saka, eski Trabzon saylav• 
4 - Nebi oğlu Hamdi Ulkümen, eıki 

Trabzon saylavı. 
5 - Süleyman Sırn Gedik, eski Trab

zon ıaylavı. 
6 - Raif Karadeniz, eski Trabzon 

saylavı. 
7 - Seniba Hızal (Kadın), eski ma• 

arif umum müfettiti ve yeni Tüfl<iye 
mektebi müdürü. 

8 - Mitat Aydın, mühendis, eski s&J• 
lavlardan. 

9 - 'Sırrı Day, düyunu umumiye ko
miserliğinde, maliye bakanlığı etki nakit 
itleri müdürü. 

Urla 7 
ı - Ali Saip Uraavaı, eıki Uıia saJ• 

lavı. 
2 - Behçet Günay, eıki Urfa saylavı 
3 - Mehmet Emin Yurclakul, eski 

Urfa ıaylavı. ı 
4 - Refet Ulıen, eski Uıia aaylavı. 
5 - General Ahmet, eski baytar da· 

ireıi baıkanı. 
6 - Fuat, eıki saylırvlardan. 
7 - Muhittin, eski Bursa belediye 

bat kanı. 

Van 3 

ı - Hakkı Ungan, eski Van saylavı, 
2 - Münip Buya, eski Van ıaylavı. 
3 - lbrahim Arvas, eski Haki.ri HY• 

lavı. 

Yozgat 6 
ı - Avni Doğan, eski Yozgat ıaylavı, 
2 - Sungur, eski Yozgat ıaylavı. 
3 - Süleyman Sırrı lçöz, eski Y ozııat 

say lavı. 
4 - Omer, Yozıatm Evci ~öyünde 

çiftçi. 
S - Ekrem, Tekirdağ C. H. F. vilayet 

batkanı. 
6 - Müstakil sayl .. lık için bot Lira· 

kılmıştır. 

ZonguldakB 
ı - Celal Sahir Erozan, eski Zongul-

dak saylavı. . 
2 - Halil Kıtratavsu, eskı Zonguldak 

ıaylavı. 
3 - Raıııp, eski Zonguldak aaylavı. 
4 - Rifat Vardar, eski Zonguldak 

saylavı. 
S - Has.ın Karabacak, eıki Zongul· 

dak saylavı, maden ustabaşısL 
6 - Esat, eski Zonguldak saylavı, 

maden ustalıaşm. 
7 - Recep Zühtü Soyak, eski Sinop 

say lavı. 
8 -· r. Maat A!tıok, z.mgu!dak C. 

H. F. vilayet başkanı. 

Ankara namzetleri 
ANKARA, 4 (Telefonla) - An· 

( Liitl"n •ahifeyi feıJiriniz.) 



i--ülasa 
[ Fa:1'.oma - Hırsız namile maruf o

l•n M•rten Dal hususi bir baloda da
vetli bulunmaktadır. Bu baloda Fanto
manın düşmanı fakat Martenin dostu 
bulun.n polis hafiyesi Suıners de var
dır Yani Dal ık• şahsiyete sahiptir. Fan
tomanın gözü ev sahibinin yeşi1 müeev
hrrJnc talulmılfjtır. 

Meğer bu mücevheri bir genç im: a
ş.rrru~ ve biraz sonra skandal meyda
na çdonca vaziyetini kurtarmak için el· 
ması Dal'e ver,.., 'tir. Polis hafiyesi Dal'i 
ittiham etmiş fakat mücevher onun üze
rmde de bulw-amaymca Dal poli& hafi
yesınin hakiki h rsız olduğunu söylemi§ 
ve üzerini aramağa başlamış. ve mü
cevheri bulmu~tur. J 

Dal ne dolapta ne halılarda ban
yo dairesinde hiçbir tey bulama
dı. Fantoma Hır.sızın bütün gay
re :.leri bo~ gitmi,ti. Bununla be
raber olsa olsa, yatak odaaı bro
tun gizlen:aği yer olabi:irdi. Fa
kat mücevher orada da yoktu. 

Fakat i~ böyle ise ne diye yalan 
ıöylemif!:i? Bu elması ele geçirmek 
için niçin bu kadar kuvvetli teda
bir almı.tı? Hem de hiç 'üphesiz 
kendi para.sile satın alınmrştı. 

Hır ız açık pencerenin onune 
dü~ünmek için oturdu. Mücevher 
be:ki de Koverlrh'in üzerinde idi. 
ihtiyati bir hareket olmamakla be
raber belki de yanında tafıyordu 
mücevheri ... O halde hırsızın kendi 
usul!erini değittirmesi lazımdır. 
Her feyden evvel Koverlih'in av
detini beklemek lazımdı. Gecenin 
havası serin ve güzel kokulu idi. 
Gölgelerden sesler ve kahkahalar 
geliyordu. Zaman zaman bir oto
mobil sesi bir davetlinin daha git
tiğini haber veriyordu. Gençler 
hiç şüphesiz tafak sökene kadar 
burada kalacaklardır. Dal kendi 

karadan fırka.mızca namzet gösterilen 
Uluı &"azeteai baı uıtaaı Ahmet Ulus 
Milli mücadele senelerindenberi Ha
ki.ıırlyeti milliyede çalıtmıı ve müca
delenin en oıkmtıh günlerinde çok de
fa makinenin itlemediği günlerde ko
lile makineyi çevirerek gazeteyi baı
mq bir b&f uatadır. 

Ankara namzedi Sati k&dma ge
lince kocaaı lıtiklal haminde omu -
ır.undan yaralanarak malul kalrruı, 6 
çocuğunu ve kocaıını kendi mesaisi -
le geç.indiren, iftihara değer bir Türk 
kadınıdır. Köyünde bizzat çiftç.ilik 
yapmakta, iş.guzarhğı, cıdG.ılıga ve a
kıllılığile muhitinde hürmet kazan.r~?
tır . 

Müstakil namzetlik/erini koyanlar 
Şimdiye kadar htanbul intihap teflıt 

heyetine müracaat ederek, müstakil 
namzetliklerini koyduklarını bildiren ze
vat ıunlardır: 

Avukat Sigar Barbut, avukat lbrahim 
Naum, deıüz makineleri mütehasam Ali 
Fethi, tarih muallimi lbaan Şerif, Mitbat 
Pa§a oğlu Ali Haydar, mütekait mula
wrrrflarclan Mihran Boya.:iyan. 

Müstakillerden Bay Abravaya 
programını anlatıyor 

Ankara müstakil saylavlığı için nam
zetüğini ko}IDU§ olan Dr. Bay Abravaya 
Jzm>r J dadiunden §dıadetname aldı.klan 
aonra ·ı'.>bıyeye girınit ve bekim olarak 
hayata atılmı§lır. Bay Abravaya bet ıe
ne hizıneti mükelleiiyede bulunmuı, bu
nun için de iki ıene kazalarda ve üç "
.,e de livalarda hekimlik etmiftir. Bun. 
dan aonra tahsil için Avrupaya gitmiş
tir. Avrupadan dönüııe Meclitl umuru 
tıhbiyei mülkiye azalığına tayin edilmiı 
ve Tıp Falriilteıinde müderrislik için .
çılan rrrüaabakaya girerek kaZ&nllllf ve 
aeririyal kısmı müderris muavinliğine ta
) in edilmiı ..,., oıı &e"• faki.htde k.tı.nıJ
tır. 

Dr. Bay Abravaya dün bize, müstakil 
bir aaylav namzedi ııfatile programı hak 
landa ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- isen azlıklara mensup olmak dola
yıaile değil, sadece bir Türk valandll§ı 
ol..-ak namzetliğimi koyuyorum. Progra 
num faziletkar olan Türiı doktorlannm 
huluıkunu müdafaa etmd<tir. Türk he -
kimıığini yükaeltmek ~n elimden ~el
ctıgi kadar çalıtacağnn, 

içtimaı itlerde fevkalade kıymetli bir 
bu.kwmct adamı ve bekim .olan Bay Re
fık ın icraatını takdir etmekten batka 
yap~cak bir ıey yoktur. Bay Relik haki
katen çok iyi çalıımıt n memlekeıte 
haılaneler a<;rmttır. SıtınaY1 ortadan kal
dırmıt olmau buyük bir hizmettir. Ya
pacagınıız ~ey kendiıine bu kıymetli it
lerde mü._ .u olmak ve bu ıahadaki ça. 
lıımanın ı.u kat daha genitlemesini le
min etmektir. 

Ben müıtakil saylavlığa namzetliği
mi koyarken f ürk vatandaılığmdan ba 1· 
lıa bir tey düıünnıedim. Her ıeyden ev
vel bir Türk vatandaııynn. Vatandaı
lann dini ne olurıa olsun benim naza .. 
nmda hepıi bir Türk vatandatıdırl ar. 
Ben kendimi bildim bileli bu kanaati 
l>eoledim ve gene de beılemekteyım. 

Mü•takil olarak saylavlığım tah~l,kJk 
ettiği zaman kanunları tetkik edecegim 
ve Mecliate yapacaıiım teklifler hakı.,.,_ 
da ondan aonra bir karar vereceğim.,, 

Dr. Bay Abravaya .özünü bitirirk•n 
-!eğine çok bağlı olduğunu ve hık'"" 
liti bwakmıyacağını oöylemi9tir. 

1 
kendine soruyordu: Sumen bala 
orada mıydı? Bunu dütünrüken 

1 zihninden bin bir intikam bi91eri ge 
çiyordu. Gülmeğe batladı. Sonra 
yavat yavat dütünceleri Brinaya 
Cimi Barinjere doğru kaydı. Bir
denbire katlarım çatt: 

B . ? Bar' . ? • .•. nna. ... ın1er .... ne garıp 
tesadüflerin yardımile genç kız bu 
Londranın en karıtık cinayetine ka 
rıtmıttı. Londra tehri hu kadar he
yecanlı cinayet görmemitti. Barin
jerin ölümü de aynca hayatı gibi 
maceralı idi. Bu hayatta bin bir e.
rarlı dram vardı. Mesela onda ye
til elmaslı brot vardı. Fakat halk 
hala onun mevcudiyetini bilmiyor
du. Dal bile ancak bu aktam mese
leye vakıf olmuttu. Hatta gazetele
rin "ölüm mektubu,. ismini verdik
leri hadise bile bu hayatta idi. Bu 
hadise en "1Yanı hayret tafsilatla 
dolu idi.Biray, lngi'ı-re çözülme
sine imkan olmayan bu esrar için 
ihtiraslı bir merale ,2Ö~termi'1i. Po
lisler cinayetin olduğu apartımana 
girdikleri zaman gördüklerini o ka
dar canlı bir tekilde gazetelere ak
settirmi,lerdi ki Dal bunları haya
linde tekrar tekrar y~tabilivor
du: Sabaha kartı saat 9,5 idi. Ba
rinjer bürosunun önüne yıkılmıtlı 
sol ,akağında bir kur,un yarası 
vardı. Yanı ba,ında telefon ahize
si açık duruyordu. Şüphesiz katili 
hissedince polisten imdat istemek 
için telefon edecek olmu,tu. Önün
de de bitirilmemi• bir mektup var
dı. 

Bu mektup Barinjer'in elin:;l!:'n 
kendi el yazısile çıkmıfh. Bunda ı 
fÜphe etmeğe, aldanmağa mahal 
yoktu. Mütehassısların fikri de bu 
merkezde idi. Bu mektup altı ye
di satırlık idi. Ve bir satırın orta
sında cümle bitmeden yarım kal
mıtb. Şüphesiz katil Barinjerin 
mektubu, hatta cümlesini hitirme
ğe imkan bırakmamıftı. Asıl mese
lenin acaip tarafı bu mektubun bir 
kadına yazılmıt olmasıydı. Fakat 
görünütte bu kadın mevcut değildi. 
Barinjerin arkadatları böyle bir ka 
dından bahsedildiğini hiç ititme
mi,Ierdi. Mektup dosyalarında da 
bu kadına dair tek bir kelimelik i
taret yoktu. Polis bütün talıarriya
tını yapını' ve netice olarak ~u tu
haf kanaate varmıtb: Buinjen 
muhayyel bir kadına yazıyordu ki 
hu kadının ismi ve cismi dünyada 
yoktu !.. Gazeteler de bundan ba.
kabir 'ey gösteremiyorlardı. Fakat 
işin bundan daha garip ciheti, hu 
bitmemi' mektup fransızca yazıl
mıftı. Halbuki Barinjer hu lisanla 
tek kelime bile bilmiyordu. Fran
sızca bilmediği ise herkesi!) malu
muydu. öldürüldüğü apartımanda 
da yapa yalnızbulunduğu isbat edil 
mitti. Bu garip i,i nasıl halledehil
meli? Hadi diye'.im ki, lugat kita
bından veyahut fransızca mükale
me kitaplarından cümleler aldı da 
bunları yazdı. Fakat apartımanda 
ne böyle bir lugat ve ne de müka
leme kitabı bulunmamıftı. Cümle
ler de o kadar muntazam, ve uslup 
o kadar düz gün idiki böyle bir tey 
düşünmeğe, imkan yoktu. Görünüt
te ve her feye nazaran yarım kal • 
mı' hu mektup yazanın fransızca 
bilmediği halde yazılmıt olmasına 
rağmen, mevcut olmayan bir kim
seye hitaben yazılınıftı. Polis ha
fiyeleri bu esrann kartısında hırs
larından deli oluyorlardı. Artık bu 
esrarı çözemeyeceklerini anlayın
ca sadece yetil elmaslı bro9un ıabi
hini hulmağa karar vermi9lerdi. Fa
kat Brinanm rolü bu itte ne olabi
lirdi? Hırsız bunu dütünürken mu
hayyilesi ona fU tafırbcı cevabı 
verdi: 
Sakın mektubun yazıldığı kimse 

Brina olmasın. Hiç 9üpbeıiz mek
tuptaki hitap batka idi. Fakat bu 
bir 9ey ifade etmezdi. Eğer ... Bri-
na •.• 

Bir gürültü dütünlelerini kovdu .. 
Etrafına bakındı. Birisi geliyordu. 
Bu gelen olsa olsa Koverlih ola
bilirdi. Dal ayağa kalktı ve bir da
kika mütereddit kaldı. Hiç fÜphesiz 
ken.~~sini g.i~liy_erek bana çok fey
ler ogretebılırdı. Gizlenecek yer a
ramağa hatladı. Fakat bu odada 
gizlenecek pek az yer vardı. Hele 
elektrik yanınca gizli bir yer gözük 
müyordu. Yalnız yatak? .. 

Hemen karyolanın altına girdi. 
Karyolayı örten mavi örtüler yere 
kadar iniyordu, birkaç saniye son
r:>. odanın kapısı açıldı. Ve birisi 
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• 

Çimişkezek nasıl yerdir? 1 80 yaşındaki 
.• .... •. Babasını öldürdü 

Erkek-eri para kazanmak için Istan- s b b" b b . 

b 1 "d" ld"kl . d b d e e ı a asının mıraı u a gı ıp ge 1 erın en ura a ve barakmak istemeyi~idir 
köylerde ha:k adeta lstanbul ~ı·ve- çoRuM, (Milliyet> - Bugün ço • 

'I' rum'da acı bfr duyum lahzada kulaktan 

• J k k t d } kulağa Y&Y11dı ve gerçekten gönüllere 
sıy e onuşma a ır ar könük, üzgü ıaçtı. Çorum çevres;ni bü-

ELAZlZ, (Milliyet) - Çimi,ke
zek Elizize 72 kilometre mesafe
de bir kaza merkezidir. Şehrin 
mevcut bugünkü bazı asarından 
Çimitkezeğin vaktile oldukça ~en
gin ve nüfusu ketif bir kasaba ol
duğu anlatılmaktadır. 

yük bir yas ve heyecan içinde brrakan 
bu duyum, 40 yaımda bir oğulun, 80 ya 

tındaki aksaç"lı babasını öldürmesidir. 

TURK ANONiM ştRKtf!(J 
lSTANBUL ACENT~ı,l 

liman H«n, Tel.lon: :;:....-' 

BARTINYOLV 
BARTIN "1:,,ı::.~ 6 

ÇARŞAMBA ııünü saat. 
19 " 

Sirkeci rıhtımından (Ereğli,; 
guldak, Bartin, Amasra, Kuru . 
Cidde) ye azimet ve avdet ~ 
tir. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 7 

şubaı 
/1 

PERŞEMBE ııünü ..aat ~,ı;r 
Galata nhtmıından kalkacak. Gi 

0
, 

te Zonguldak, lnebohı, Samsu!lı 

ye, Fatsa, Ordu, Gireıun, T~ 
Rize ve Hopa'ya. Dönüşte ayılS Jr 
lelerle Pazar ve Pulathane iolı 
!erine uğrayarak avdet edecektİt· 

Çimitkezekte evvelce Keyhusrev 
Bey isminde bir zabn oldukça 
mühim bir nüfuza malık olduğu ve 
batta oğulları, Baylar Ömer, Sa
lih'in de B.Keyhwırev'den ııonra 
epeyce bir müddet bu havaliye ha
kim o dukları ve Perteğin sağman 
köyündeki bugünün mühim asarı 
atikasrndan sayılan camiin de 
B. Keyhuarev'in oğlu B. Salih ta
rafından yaptırıldığı anlatılmakta
dır. Çimi,kezeğin merkezinde u
zun Hasana ait olduğu rivayet o
lunan bir Türbe mevcutsa da bu
nun tarihteki uzun Hasana ait ol
madığı, uzun Hasanın Erzincan ta
raflarında vefat etmesinden anla-
9ılmıttır. 

lık yoktur. Kasaba merkezinde ve 
bazı köylerde sıbna mevcuttur. 
Çimişkezeğin suyu sağlam ve ha
vası temizdir. Yalnız Belediyenin 
su yollan muntazam bir tekilde 
yapılmadığından yağmurlu hava
larda sokak pisliklerini önüne ka
tarak sürükleyen ufak su birikin
tileri alttan geçen içme suyunun 
üzerine nüfuz etmekte ve bu yüz
den havalar düzelinciye kadar 
halk çamurlu ve pi~ suları içmekte 
dir. 

Tüyleri diken diken kabartan bu eti 
az görülür facianın eski ve merakh bir 

hikayesi vardır. Gerçi Ağalık kalktı a
ma, Çorumda kalkmış ve kalkacak gibi 
değildir. Çıinkü, Çorumun ağalan Öle

denberi ünlüdür. Halkın alıtbğı lakap i-
ıe .kolay kolay bıra.kılamıyor. Ali Ağa, ...... ________ ....... 

Kaza merkezinde P/~lmaniye ve 
Süleymaniye isimlerini tatıyan ve 
bugün içinde namaz kılınan iki ca
mi mevcuttur. Bunların her. iki~i 
de selçukilere ait o'up Belmaniye 
camiinin dıt kapısı üzerindeki ke
merin etrafındaki oymalar Sel
çukiler devrine ait sanatın en gü
zellerindendir. Kilitsiz olan bu ke
mer güzelliği ile beraber metaneti 
itibarile de yedi sekiz asra hakim 
olduğu gibi belki beş altı asır daha 
yafıyacak kabiliyettedir. 

Kasabanın garp ve garbi cenu
bi cihetlerini ihata ve takrio 100 
metre irtifaında İmtidad eden bir 
kayanın içinde tat devrine ait 
40-50 kadar mağara mevcuttur. 
Bunlar muntazam bir tekilde mu
rabba ve mustatil olarak çekiç va
aıtasile yontulmuf ve biri biri i
çi,den geçmek suretile yollar a
çılmıştır. Kasabanın ilk teteld<ü
lünde ahalinin dütman ve vahai 
hayvanlardan kendilerini korumak 
için bu mağaralara çekilip yo' ları
m iç taraftan kapadıkları rivayet 
olunmaktadır. Bu mağaralarda ya
fıyan insa.nları erzak hususunu ha
riçten ve içecek sularını da bu
gün dahi mağara içerisinde asa· 
n mevcut olan su deposundan te
min ederlermi9. 

I ktiaaıli vaziyet 
Çimitkezeğin Elaziz merkezin

de.! hatka civannda bulunan Ho
zat, Pertek, Ovacık, Kemaliye, 
Keban kazalarına açılmıt bir 90-
ıesi olmadığından kasaba halkının 
alım, ıat.ım mumelatı civrda bulu. 
nan Koç, Resik, Ferhat ve kısmen 
de kara hallı a9iretlerine inhisar 
etmektedir. Hariçte alım, satım 
muamelatını temin eden pek az 
mütteri olduğundan yerli halk ka
saba merkezinde bulunan bir kaç 
memurun keııninelgöz dikmek au
retile ihtiki.rın en yülaek merte
besine çıkmaktadırlar. 

Zirai iatilualat 
Halkın iatihsalatı µeK mahdut

tur. Çiftçilik arpa ve buğdaya 
münhasırdır. Bağcılık, meyvacı!ık; 
sebzecilik hemen yok gibidir. Ka
zanın meyva ihtiyacını Kemaliye. 
ye bağlı olan Ağın nahiyesi temin 
etmektedir. Bu nahiyeden mesela 
üzüm gelmediği taktirde Çimitke
zek kasaba halkı bu ihtiyaçtan 
mahrum kalmaktadır. 

Yollar 
Kasaba merkezinden vilayet 

merkezine kadar yanm açılmıt bir 
tosadan başka yol yoktur. Çimif
kezekten civar kazalara birer ,o
ıa açılması bu kazanın iktisadi 
vaziyeti noktai nazarından çok e
hem ve elzemdir. Pertek, Hozat, 
Keban, Kemaliye kazalanna gide
cek bir yalcu yüzlerce kilometre 
mesafe katetmek ve vilayet tariki
ni ihtiyar etmek mecburiyetinde 
kalmaktadır. Eve) emirde bu ka
zaların yekdiğerine birer f<>Sa ile 
bağlanması çok lüzumludur. 

Sağlık ifleri 
Kazada entani bir tekilde hasta 

İçeri girdi. Dal karyolanın altında 
hızlı hızlı çıkan nefeslerinden, ya
kalanacak sanıyor, ağzını ellerile 
tıkıyordu. Kuvvetli bir ıfık odanın 
İçine aksetti. Ve sonra gelen adam 
tuhaf bir ses çıkardı. 

- Bitmedi-

Kaza merkezinde bir dispanser 
mevcutsa da ha~tası yoktur. Ka
saba merkezinde bir hükumet dok
toru ile biri seyyar diğeri dispan
sere ait o· mak üzere iki küçük sıh
hat memuru vardır. Çimişkezekte 
eczane de yoktur. Doktora mura
caat eden hastaların ilaçları Ela
ziz eczandt:rinden getirtılmekte

dir. Vilayet merkezinin 72 kilo
metre uzakta bulunması hasebile 
kıt mevıimlerinde muktazi ilaçla· 
rııı derhal celbine imkan basıl o
lamıyacağından hastaların bir ço
ğu i a~lık yüzünden kurtulama
maktadır. 

Maarif 

Veli Ağa, Hacı Ağa diye bir teviye ıöy-

lLniyor. Onccden (Ağalık) lakabım ta
şıyab;lmdı: İçin miııafir ağırlamak liızım

mış. Odası olanlara, kapısmı tann misa

firlerine açanlara Ağa derlenniı. Şimdi 
bu biçim ve kılıktaki ağaların yerlerin

de yeller eıiyor ama, açılan İz devam e
diyor. \le bu ağalardan birisi de Meh-
met Ağadır. ı 

Bir müddet Önce, Mehmet Ağa artık J 

ihtiyarladığını, yaşınm 80 ve dolayı tile 1 

başka acuna gideceği günlerin yakın .. 
laştığıru sezmiş olmah ki, evini, tarlası .. 

ru üç erkek çocuğu arasında paylaflır
mayı düşünmüş ve kendiıine daha can

dan ba.kan iki oğluna (Miras) verdiği 

halde büyük oğlu 40 Y&Jııtdaki Mehmet 
Aliye de: 

- Sana ma:l vermiyeceğim, bana sa· 
d<k değilsin! demiştiı-. 1 

Bu &Öze kötü kötü İçerlemiş olan Meh- ) 
met Ali, kafasında da kötü .kötü istif -
hamlar peydahlamış, babasını öldürme

yi tasarlamıştır. Baba katili olmarun an
lamını, beyninin delileşmiı, çılgmlaı -
mı§ kıvnntdan içinde süzemiyen katil 

oğul, uzuıı bir kama alarak babaıının o

dasına girmiıtir. Gözleri kanlı oğul, el
lerini de baba kanına boyamıı, göğaünP 

karnına, rastgelen yerlerine batıra batı
ra, bağırsaMlarmı dı~rı döke döke za

vallı ihtiyarı öldürmüıtür. 

Zabıta baba katilini yakalamıf, Cum
huriyet mabluımelerinin hak güden pen-

~esine venni1 tir. 

fefeyyUz Kltaphımesınlll 

Öz Türkçe Neşriya_tı~, 
(Muzaffer Muhittin ve Hayrı 

bittin Da!l11hç larrn eserletİ' 

"0Z TÜRKÇE DiL KLAVUZ 
Niçin her TUrke ıazımdırl 

l - A• .. türkün kullandıjı biitiİl' 
limeler izahlı olarak vardıt• ,J 

2 - Öz Türkçedd<l 20 bin gii 
kelime vardır. 

3 - Türkçede ıeçilecek ve yeı#. h 
kurulabilecek bütün yeni ~· 
meleri havidir, (yeni ııtılafıl' 
dahil). 

Her Türlde, her muallimde, ber ı" 
murda, her mÜe•seıede, her tal"j1 
de, her kitaphanede bulunmalıdır· 
tt 50, taşraya 60 kuruştur. le 
"0Z TÜRKÇE iLK OKUIJ,. •. 
Türk dilinde ne yapılmak >st~ hı 

liyor ? Ô2 Türkçe meıelelerinde ,. l'ı 
tün y~lar, dil inkıJiılıp>Jll " 

tenkidi 50, taıraya 60 kurıll 

"SOY ADLARfıı 
18 milyonun ayn ayn ve Y~ 

manalı aoy adı, müesıeıe ve yeJJJ 
ğana ad seçimi için ıistemııtil< 

usuller 10 kuruı 

BOTON TORKlYEY,ç 
OZ TORKÇE DERSLE~ 

20 kuru4 tatraya 25 kurut 

Çimişkeze!de maarif teşkilatı ci- I 
var kazalara nazaran oldukça ileri 1 
gitmi~tir. Merkezde tam teşkilatlı 1 

bir ba~ Vartini nahiyesinde biri 
tam teşki'.atlı olmak ü:ı:ere dört, 
Germili de iki, ulu kaidede bir ki 
ceman tekiz mektebi mevcuttur. 
H .. lkın maar-ife karJı olan i~tel.deri 
bilhassa Ba,vartinik nahiyesinde 
fevkaladedir. Çimitkezek merke
zinde tahsil çağındaki çocukların 
yarısını olsun istiap edecek munta
zam bir mektep binası yoktur. 
Mevcut hina60-70 senelik köhne 
bir binadır. Çimitkezekte mektep 
binasının kifayetsizliği yüzünden 
bir çok çocuklar okuyamamakta 
ve hu hal umumi teessürü mucib
olmaktadır. Mel'kezdeki mektebin 
Başmuallim ile beraber altı mual
limi vardır. Mektebde güzel bir" 
mektep müzesi vücude getirilmit 
ve bu müze bu sene Ba,muallim 
Bay Mehmet Ali'nin gayretile da
ha mükemmel bir tekle ifrağ e
dilmittir. Çimitkezek halkı klimi
len Tü .. k'tür. Başvartinik nahiyesi 
halkı ötedenheri muhitin zeriyata 
vesair iktisadi vaziyete müsaadesiz 
liğinden dolayı lstanbulda kaza
narak 10.15 ıenede bir defa mem· 
leketlerine dönmek ve köylerinde 
birer ev yaparak tekrar 1stanbula 
avdet etmek suretile vakıt geçir
mektedirler. Bu nahiyede 15 ila 40 
Yat arasındaki erkeklere ender te
sadüf edilir. Bu yüzden Batvarti
nik nahiyesinin erkek unsuru ls
tanbul terbiyesini almakta ve halk 
lstanbul •iveıile tekellüm etmek-

Kızıl ırmağa yuvarlanan 
Uç köylü va Uç eşek 

ÇORUM (Milliyet) - Bu, yıl 
Çorum ve çevresin~e batın sayılır 
bir kış vardır. Bu yüzden köylerle 

1 .................. . 

Deniz yotıat1 ~ 
Ac.!tll ,Eı!l1y ~~~ f 

tedirler. • 

Yüksek ticaret mektebi 
talebeleri 

KONYA, 4 (A.A.) - Dün yükoek 
iktiııat ve ticaret mektebi talebesin -
den 40 kiti Konyaya geldi. Belediye 
ve t:caret oduı üyeleri karııladılar. 
Ken<Merine hazırlanan otele götürül
düler. Valiyi, fırkaY1, belediyeyi zi
yaret ettiler. Belediye tarafından te
reflerine verilen öğle yemeğinden son 
ra müezyi ve camileri, Aliıattin tepe
aini ve memleketin görülecek yerleri· 
ni gezdikten ao,nra belediye tarafından 
ak!ı&'D yemeği ve gece de ticaret oda
aı tara.fından cazlı bir çay ziyafeti ve
rihniıtir. Beşi kız talebe ol~n misafir
ler bu aabah Adanaya gibnıtlerdir. 

Sıvas be'ediye meclisi 
SIV AS, (Mililyet) - Belediye 

meclisi ~ubat devresindeki on bet 
günlük içtimalarına hatlamak üze
redir. Bu devrede görütülecek i9-
ler arasında bilhassa temas edile
cekler arasında tunlar vardır. Ma
halle adlarının deği,tirilmesi, mey 
danların ayrılması. Köylerden şeh
re gelen kağnı arabalarının mahal
le aralarından ve umumi caddeler
den geçmiyerek ayrılacak bir ma
halden geçmesi çöpler vesaire ... 

So~ukıar ziyansız geçti 
SIV AS (Milliyet) - Bir iki gün 

evvel devam eden yakıcı soğukla
rın ekinlere zarar verecegı soy
lenmekte idi. Yapılan ara,tırmalar 
dan anlatıldığına göre soğuklar 
hiçbir surette ekinlere zarar ver
memittir. 

. tehir arasında yolculuk çok güç
lükle olmaktadır. Bunun az kalsın 
ıbir facia ile neticelenecek olan bir 
vaka olmllf, 3 köyİ\f hayatlarını 
bir tesadüf eteri olarak kurtarmıt
lardır. 

lskilihin kum çelt'~i köyünden 
tehre gelmek istey' ı ıiç köylü etek
lerine binerek gelirlerken donmUf 
olan Kzılırmak nehrinden geçmek 
mecburiyetinde kalmışlar ve etek
leı'iyle beraber nehrin tam ortası
na geldikleri vakit ıbuzlar mülhit 
bir çatırdı ile kırılarak eteklerile 
birlikte nehre düşmüşlerdir. Bere
ket ki, can korkusuyJa buzların 
kenarına sarılarak ha;ratlanm bin 
güçlük içinde kurtarmıtlar; fakad 
etekler buzların altında kalarak 
boğulup gitmitlerdir. 

Sıvastı faytoncuların biri iği 
SiVAS, (Milliyet) -Tren Sıvaı 

yayla11m uzaklara bağladığı günden 
itibaren faytonların it görmeğe ve 
her geçen günle birer tane piyasada 
kilerine katıştığını görüyoruz. Son 
-günlerde adedleri hayJi artan fay
toncuların kendi aralarında bir de 
birlik yapacakları duyuluyor. Fay
toncularımızın birlik kuTJDak ve 
toplatmak aralarında konufmak, it
lerini teshit ederek kazandıklarım 
denk getirmek için yapacıakları bir 
!iğin çok yardımı olacaktır. 

YE.Nl NE.SRIYAT 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve Spor, gök telıitlerinin 

gününe yaraşır, özlü bir PY1 çıkarınııtıf. 
ıBu aayııJı Abidin Daver, Behçet Kemal, 
Server Ziya Gürevin, Nilıhet ffll§İm, 
M. Nureddin Artam en içli yazılannı, 
tiirlerini, hikayelerini vermitlerdir. 

Holivut 
Holivutun 8 numaralı nü.hası renk 

li çok güzel resimlerle bir çok film 
mevzularını havi olarak intiıar etmit
tir. 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdat"' 

111--~ Han. Tel 22740. .-~·r 

TRABZON voııJ 
VAT AN vapuru 5 Şub~t ~ 
LI günü ıaat 20 de R~, 
kad ... r. (555) il'"'.: 

AYVALIK voıV 
BANDIRMA vapuru 6 şJı'. 
ÇARŞAMBA günü saat 19 
Ayvalığa kadar. (592) 

MERSiN YOLIJ 
ANAF ARTA vapuru 1 1 
PERŞEMBE günü saat ıı 
Payas'a kadar. (593) 

Fatih Sulh ikinci Hukuk 

mübaıiri tarafından verilen ınet 
nazaran ikameqabının meçhul 

anlaıılmakla 15 gün müddetle ~ 
ligat icrasına karar verilmit ol 

:revmi muhakemesi olan 20 Şulı'~ t 
saat 14 de mahkemeye bizzat fC 

nlw gönderilmediii takdirde 
gıyaben icra olunacağı ilin olu~) 

Betiktaı Jcra daireıinden: . 

Malıçuz olup paraya çevrllın~ ; 
la§tınlan bir adet beyaz me,.rıet~t 
kamak için diKi lavabosu yet~ 

rulan ve bir adet te elektrik • 

r.air etYanın dellaliye ve ihale, pııl j 
leri müıteriye ait olmak üzere 1 • 

perıem.'.'• ırünü aaat 10 dan 12 1' fl' 
Beyoğlunda Amıalı meıçitt• 6J 
hane önünde ıatılacağmdan talil' 

rm o ırün ve saatte memuru,,_ ~ 
al eylemeleri ilin olunur. ( 



Nafıa Bakanlığından: 
11ın!)?adereai istasyonuna ı 6 saat mesafede bulunan gök
O!ıa ın .. ~ ormanından kesilmek ve Kayadereııi veya 
'Ucavır istasyonların birinde teslim edilmek ıartiyle mu 
ii ka ~bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf dire· 
2t.ı.~ zarf. usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
~ 5 tarihine rastlayan pertembe günü saat ı5,30 da 
lektı 8:da Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacakbr. ls
llııı\'akk:• tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 735 liralık 
Jan ın kbt teminatlarının malaandığma yatırıldığına dair o
bıı il a • ~z veya nümunesine uyğun banka kefalet mektu· 
ftfa.J.ıe bırlikte 2ı-2-935 per~embe günü saat ı4,30 a kadar 
bııaıı:t~C:, Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. İstekliler bu 
llajı: "'>ll tartnameleri parası?: olarak Ankarada Bakanlık 
........:._ıne müdürlüğünden alabilirler. (585) 

~fyonkarahiıar Belediyesinden! 
leıı A.~ eni Mezarlıklar nizamnameııine göre inşası ikmal edi
(S426Y)oı;ı Karahisar Şehir mezarlığı ortasına yaptırılacak 
&ııa • lira 59 kuruş bedeli keşifli tayyare şehitlerine mah
ltı.iiddbıdenin inşası 27-ı-935 tarihinden itibaren yirmi gün 
hale· etle. ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 1-
011 bı kat'ıyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
ler r eş.te Afyon Karahisar Belediyesinde yapılacaktTr. Talip
~yea1?1, keşif ve şartnamesini İstanbul, Ankara ve Afyon Be 

, ltıiıta~sıne müracaatla görebilirler. Taliplerin (380) lira te
riyi b'nı~vakkateleri ve bu gibi yaptıkları işlere ait vesikala
l'aC: 1ırlilcte ihıılc giinü Afyon Karı:.hlsar Belccliyesine mü

( ~a teklif mektuplarını vermeleri ilan olunur. (S51) 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğündenı 

h iiç~at.~üdürlüğümüze bağlı Gümrüklere 12 lira asli aylık
katıı~cu sınıf katipler ile aynı ıniktar maaşlı daktilo bilen 
aaı..~ıe.ı.r alınması için ı 7-2-935 pazo.r günü saat 13 de bir mü 

""'tca İmtihanı açılacaktır. 
~İird·~Üsabakaya girmek isteyenelrin memurin kanununun 

~ ~ jttcü maddesindeki şartları haiz olmaları ve en aşağı or
ler~ ctepten mezun bulunmaları lazımdır. İmtihana girecek

" •eaik nufus hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, askerlik 
~İr \' ~.1• aşı kağıdı, sıhhat raporu hüsnühal kağıdı ve evvelce 

il l'ıda illifede çalışmışlarsa oradan aldıklan bonserviselrle yuka 
~ lııiidr,a~~ Pazar gününden evvel İstanbul Gümrükleri Bıış

late~lugüne dilek kağrtlarile müracaat etmeleri lazımdır. 
tek} en vesik:ıları getirmeyenler imtihana kabul edilmiye

Jr -...._:dir. (590) 

l'ahiisiye Umum Müdürlüğünden: 
! 'çık~~~er bergir kuvvetinde iki aded deniz ham yağı motoru 
JI .ı\ sıltme ıle almacakdır. 

'İ. ~İitı :-- Açık eksiltme, 16 Şu bat tarihine rastlayan cumarte• 
tlıld l saat ıs de Galata' da Çinili Rıhtım hanının 2 inci ka
da Ya ahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun-

! QPılacakdır. 
~a.... - Tahmin bedeli 2145 lira ve muvakkat teminat mik 
... , 161 liradır. 

'f 

•i~ of- Şartnameler Tahlisiye Umum Müdürlüğünde bedel-
l)arak alınır. 

~clıfu - ~ksiltrneye girecek olanların peyler sürülmeğe baş
tı~ 'YQ dnkikaya kadar muvakkat teminatlarını ldare Veznesi 
~rtlıı§ olmalan şarttır. ( 466) 

~fyonk rahi·ar elediyesinde ı 
A.fl' '<eni meza:-lıklar nizamnamesine göre inşası bitirilen 
~i 0:~lca~ahisnr şehir mezarlığı ölü gömmesine mahsus behe 
laı-ıd uç lıra bedeli muhamminli ve laakal elli sene dayanacak 
~ ~ (19) aded defi.erin tah'ı 27-1-935 tarihinden itibaren 

İb n_ıüddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
~t aleı kat'iyesi 16·2-935 tarihine müsadif cumartesi günü 

şn beşde Afyon Karahisa r Belediyesinde yapılacaktır. 
'İıı\\ lll ~rtname vesairesini görmek isteyenler Afyon Belediye 
~e l>o Uracaatla görebiliı-ler. Taşrada olanlar talep ettiklerin 
~tlı-\\ıl st~ Ücretlerini de birlikte gönderdikJeri takdirde kendi 
'lil\\ b~e gönderilir. Taliplerin 15 lira teminatı muvakkate· 
r,taat ırlikte ihale günü Afyon Karahisar Belediyesine mü-
~tnıeleri ilin olunur. (SS2) 

Nafıa Baka .lıg"" ından: 
1 t1 ~l !~atı~? u istasyonuna ıs ve Meraşa 9 saat mesafede bu-
\ı \'e-y lrazderesi ve Susu or manlarmdan kesilmek ve Eloğ
ta~ti~ta 0 na mücavir istasyonl ardan birinde teslim edilmek 
~ teİ tnuhammen bedeli S 462,S lira bulunan ı 150 adet 
llr, tk g~af direği kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuş
~~t ıs ~itme 2ı-2-935 tarihine rastlayan perşembe günü 

1~cakt e Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya
~·6S :· isteklilerin, teklifi erini Ticaret odası vesikası ve 
f ~~ d ~k muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıl· 
~~!~ lll aır olan makbuz veya nümunesine uyğun Banka ke
~ııar r:ıktubu ile birlikte 21-2-93S perşembe günü saat ı4 e 
ı..\\~ ~ alzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. istek 
~~k t~Ustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada Ba

t ......_::&&tZenıe Müdürlüğün den alabilirler. ( S86) 
••ta 

1 
llbnl Milli Emlak müdürlüğünden: 

tqlllOı-~anbul Merkez Maliye dairesinde saklanan 2129840 
~ili e 238 plal~a No. lu Bui k markalı kullanılmış h:ne!c oto· 
i:':':'el J::ar~sı <lef&ten verilmek şartiyle Bin lira muhammen 
~'le ı:tnden açık arttırma .;t. 1:yle sa ılacı:b;lır. İs e~h-

dOtttf?Qrtnek İsteyenlerin 20-2-935 çarşamba gÜı u aat 
"75 1irabk teminat ak çderiyl.e müracaatları. (M.) 

(379) l 

MiLLiYET SALI S ŞUBAT 1135 1 

Beşiktat llıind Hukuk Hlkimliğindcn: 
Milliyet p.ze!JDsi müdüriyetineı Gül. 

hane bırıtab-.i muallimlerinden doktor 
Burlıaneddin Oıman imza11 ile verilen ve 
ırazet '·tizin 3 Şubat 35 tarih n 3228 
No. lu nuaha11nm 7. nci sayıfasında net
rolunan ilin ile mahkememizin bir ala • 
kası yoktur. Keyfiyetin aynı qyıfada taı 

lstanbul Levazmı Amir- / 
liii Satın Alma Komisyonu 

llanlan 

Müsabaka ilanı 
Heykeltraş ve Mimarlarımıza 

hilıen iliıımı dilerim. 4 - 2 • 935 

rT.tanbul Harici Askeri f- Krtaat iliinlan. 

İzmit için (9ıOO) Darıca 
için (2350) Tuzla için (22SO) 
kilo kesme makarnanın eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muhammin bedeli (30ı4) 
liradır . 

Şartnamesi Eskişehirde Ko 
lordu ve İzmitte Fırka satma! 
ma komisyonunda görülür. 

Eksiltmesi 14 Şubat 935 
perşembe günü saat 14 tedir. 

Açık eksiltme iledir.Muvak
kat teminatı: 226 lira 50 ku
ruştur. lsteldiler mahalli tica
ret odasına kayıtlı oldukları
na dair vesikalariyle birlikte 
belli gün ve saatinde fzmitte 
Fırka binasında satmalma ko
mısyonuna gelmeleri. (697) 

(366) 861 
• • • 

Cinsi 
Torna tezgİlhı 

Mikdarı 
1 
ı Ufki Planya tezgahı 

Şakuli ve ufki işler 
için freze tezgahı ı 

Kırıklcale Askeri San'at 
Mektepleri atölyesi İçin yuka
rıda gösterilen üç adet tezgah 
aleni münakasa suretile satın 
alınacaktır. Münakasası ı8 -
Şubat - 1935 Pazartesi günü 
saat ı4 den ı6 ya kadar icra 
kılınacaktır. Taliplerin !!art -
namesi için mektep satınalma 
komisyonuna ve münakasaya 
iştirak için de münakasa gü
nünden evvel teminatı muvak
katesı olan (22S) lirayı Kırık
kale Askeri Fabrikalar Mu
hasebeciliğine yatırarak alnn 
mektep Satınalma Komisyo
nuna müracaatları 
(768) (365) 864 

• • • 
A~ağıda cins ve mikdarları 

yazılı şeyler açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

ı 7 Şubat 935 pazar günü 
saat IS de açık eksiltmesi ya
pılacakdır. Tutarı (1200) 

liradır. 
Muvakkat teminab (90) 

liradır. 
Tutulan nümune üzerine a

lınacakdır. Nümune İzmitte 
Fırka Satınalma Komisyonun 
dadır. 

İsteklilerin belli gün ve 
saatte lzmitte Fırka Satmal
ma Komisyonuna ge!meleri 
ve beraberlerinde c!e mahalli 
ticaret odasına kayıtlı olduğu
na dair vesikalarım da bulun-
durmaları. (780) (484) 
Aded Cinci 
500 Kıl yem torbası 
600 İp yular başlığı "sapsız., 

500 Tımar fırçası "kıl,, 
500 Alafıranga k~ağı 
300 Gebre 
400 Zincir yular sapı 
100 Köstek 
100 Kıl kolan 
93 Keçeli belleme 

9 Kalem 

• • • 
879 

lzmitte teslim şartile 
(850) aded yÜn eldiven pa
zarlıkla almacakdır. 

Tutarı: (467) liradır. 
11 Şubat 935 pazartf"..si gü

nü saat ı5 de İzmitte Fırka 
binasındaki Satmalma Komis 
yonunda pazarlığı yapılacak
dır. 

Kat'i teminatı : (70) lira
dır. 

İsteklilerin belli gün ve saa
tinde beraberlerinde ticaret o
dasına kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle gelmeleri. (783) 

(511) 898 
• • • 

1 - Kapalı zarfla istekl:Je
rin verdiği fiat haddi Eı.yJc 
görülmedtır 1den 233ü3 l>"lo 
pınnç pilav ık pazarlığa ko
nu1mu~dur. 

2 - Pazarlık gÜnÜ ı4 Şu-

Muhafız alayı için ı670 
. metre it elbiselik beze istekli 
çıkınadığmdan 7 §ubat 935 

. ı>ertembe günü saat ı4 de pa
zarlıkla alınacakbr. Tahrıin 
bedeli 785 liradır. lsteklile,·in 
ı ı 7 lira 75 kuruş son teminat
lariyle belli saatte Tophanede 
satınalma komisyonuna gel-
meleri. (759) (460) 

873 
••• 

Kuleli Askeri Lisesi için 
bir aded bulaşık yıkama ma
kinasmın açık eksiltmesi 17 
Mart 935 de yapılacağı ilan 
edilmişdi. Bu ilandan aarfma
zar edilerek bulaşık makina
sının açık eksiltmesi ı 7 Şubat 
935 pazar günü saat ı4 de ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 3100 
lirawr. Şartname ve resimleri 
ni göreceklerin her gÜn ve ek
siltmeye gireceklerin belli saat 
te 232 lira 50 kuruşluk ilk te
minatlarile Topanede Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. 

(760) (480) 875 

·Beyoğlu Uçüncü Sulh Hukuk Ha • 
kimliğinden: 

1 - Madam Katcrin Kolaro ile Mat· 
mazel Menedeı Kopello, Leonl.ina, Emil 
yo l::dmondo ve A.l-berto nun bir.ı.ıkte mu .. 
laaarrıf oldukları 3288 lira muhammen 
kıymotli 8eyog., Nltip l\'lu•Utıa \."'eoİ 
Mahallesinde Çukur ÇCf1DO acıK.ağmda 
eski 5 yeni 3 saydı: 

Bodrum katında kırmızı tuğla döıeli 
bir mutbak, sarnıç, kuyu, bir utak h.ııı:
met<,;i odası ve bir kömürlüğii; 

Birinci katında önde balkonlu bir ..,. 
lon ve arl<ad3 bir oda ve bir bela; 

ikinci katta, önde iki oda, arkada çini 
döıeli bir banyo yeri, iki ufak dolap; 

Çabda, biri örtülü diğeri aç<k iki ufak 
taraça; 

Ve arkaıında 2 metre genitliğinde ay
dınlığı havi; 
kagir, daııuı tetkilatt abfllp evin tamamı 
1uyuunun izalesi zımruDıOR. açık arbrma
ya vazedild ğindcn 6. 3. 1935 tarihine 
müaadif çarımr.oa gÜnÜ saat 15 den 16 
ya kadar 81:. YV<lı.u :;ULH. MAl:i"'-1:. • 
MESı BA!jYAZGANLIGINCA müza. 
yedo ile satrlacakbr. 

Artırma bedeli kıymeti muhaınmcnin 
% 75 ini buluna o gün ihale edilecekti.r, 
bulmadıi:ı takdirde en &on artıranın ta· 
tol. üdü baki kalmaık ~tile ikinci artır· 
.. 011 be.şuıci gune ce.aen .;ll.3. 1935 ta
rllıli Perşembe güou aaat IS don 1& ya 
kadar icra olunacak ve en çok artırana 
ihale edilecektir. 

2 - Uıale tarihine kadar Maliye, Be· 
lcdiye vergileri, V akıi icareıi ve tellili· 
ye müşteriye aittir. 

3 - Actırnıaıa iıtirak edecekler mu· 
hammen kıymetinin '7o 7 1/2 ğu niab&
tinde tenunat B.Açesı veya ıru"ı Dır ... an .. 
kanın teminat moktUh.ınu getirmeleri 
ıar"ur. 

4 - Aı-tırma bedeli tarihi .ihaleden 
İtlLhUt!d Ol o-- .._,.,,u,...a ı ... .ıü.ll.keıı.c Kdsa· 

sına tediye eıfüecel.ıtir. Alui takdirde i
hale fesih ve taıık:ı nal mrar ~c ""ı;ıın, 
faiz bilir. hiiküm kendisinden tahsil edi
lecektir. 

5 - 2004 saytlı icra ve iflas Kanunu· 
nun 126 • nıcı nıaddeai mucibince gayri 
menkul üz rindeki ipotek sahibi alacak. 
luar ile diğer aiil.adarlar gayri menkul 
üzerindeki haklarını husuai ile faiz, ve 
maşrata dair olan iJdialarını ispat için 
;Ii;r. tarihinden itibaren 20 giliı zarfında 
evrakı müso;.telerllc birlikte • ı ... , memu .. 
runa müracaat etmeljdirler. si tak • 
dircle haklan Tapu Sicilli ile sabit olma· 
yanlar satıı bede:inin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

6 - Ş.u'tname Mahkeme Divanhane
si"e herk.,.in görel>ileceği bir yere asıl· 
ınıştır. Fazla malumat almak isteyenler 
934.37 sayı ile Br.,yazganhğa müra· 
caaı ebneudirlcr. (7759) 

--

bat 935 perşembe giinü saat 
16 buçuktadır. 

.., lk pey parası 575 li-
radır. Muhammen fiatı 27 ku
ruşdur. 

4 - Sartname ve nümune
sini gö~ek isteyenlerin her 
gün ve eksiltmeye girecekle
rin belli gün ve saatte Çorlu
daki Komisyonumuza gelme-
leri. (784) (5ı2) 

899 
• • • 

1 - 1600 liralık Zeytin Ya
ğı aatm alınacakdır. 

2 - Beher kilosunun mu
hammen fiatı 38 kuruıdur. 

3 - Açık eksiltmesi ı 7 
Şubat 935 pazar günü s-t on 
beş buçuktadır. 

4 - llk pey parası ı 20 li
radır. 

S - Şartnamesini görmek 
isteyenler her gün ve eksilt
rıe"'! ~'.·~..eklerin belli gün 
ve saatte Çorludaki Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(782) (613) 900 

Eskişehir vilayetinden: 
Eskişehirde yapılacak "Ata Türk,, heykeli müsabaka 

müddeti bazı aebebler dolayısile 15-2-935 den itibaren 
ı5-3-935 tarihine kadar uzablmışdır. Müsabakaya girebil
mek tartları ve vaziyet plam Ankara'da Mimarlar Birliği ve 
lstanbul'da Güzel San'atlar Akademisinden ve Eski§dıirde 
Vilayet Makamından aranılması ilan olunur. (496) 

Gedikpaşada İstanbul Jan_darma 
Satın A ma Komisyonundan: 

ı - Jandarma Hayvanları Eğer takımlarının unarılma 
sında kullanılmak üzere Otuz kilosu üzengilik ve kırk kilosu 
dizğin kolu ve göğüslüklük ve kırk beş kilosu tarh kayışlık 
olmak şartiyle ve mevcut nümuneleri gibi yerli mamfilatı 
(Yüz onbeş) kilo birinci nev'i sarı sabunlu kösele ve (Bir) ki· 
lo balmumu ve {Yüz) kilo keçi kılı ve (Yirmi) kilo saraç İp 
liği ve (Yedi yüz) adet döğme üzenği tokası ve (Üç yüz) 
adet dökme dizğin kolu tokası ve (Altmış) metre teyeltilik 
bez açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 20 Şubat 
935 çarşamba günü saat On beşte Gedikpaşada Jandarma eş 
ya ve levazım anhan binasındaki komisyonumuzda yapıla
caktır. 

2 - Bu malzemenin hepsi için tasarlanan baha {Beşyiiz 
seksen üç) lira (Doksan) kuruş ve hepsinin ilk teminatı 
(Kırk üç) lira (Seksen) kuruş olup her cinse ait olan baha
ları ile ilk teminatlanda sart kağıdında ayrı ayrı yazılıdır. 

3 - Hepsinin bir istekliye veya bir veya bir kaç cinsinin 
ayn ayrı isteklilere ihalesi gerek olan bu malzeme isteklileri
nin isteyecekleri cinslere ait ilk teminat mal sandığı makbu
zu veya Banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ile bera
ber yukarda gösterilen gün ve saatte komisyonumuza gelme
leri. 

4 - Şart kağıdı komisyonumuzdan parasız alınabilir. 
(589) 

Tahlisiye Umum Müdürlü~ündenı 
Tahmin Bedeli Muvakkat teminat 

1 
Lira Lira 

3 ton Diesel Yağı 1500 113 
2 ., Kompresör Yağı 800 60 

750 kilo Gres Yağı 300 23 
Açık eksiltme ile mubayaası kararlaşdınlan yukarıda 

yazılı Levazıma ıı.id eksiltme muamelesi 14 Şubat tarihine 
rastlayan per§embe günü saat IS de Çinili Rıhtnn Hanının 

ikinci katında Tahlisiye Umum Müdürlüğünde yapılacak ve 
şartnameler mezkiir Dairede bedelsiz olarak verilecekdir. 

Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeğe başladığı 
dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları 
ıarttır. ( 45 l) 

İstanbul İthalat Gümrugü 
Müdürlüğünden: 

Aded K. Marka No. Kilo 
Bili Bila 848 

Gram 
000 
000 
000 

Cinsi Eşya 
Biçilmiş çam kereste 
4 köşe çam kereste 
Demir çivi muhtelif 
eb'adda 

o o 
o o 

58 K 
" " 30 
.. .. 3382 

1 S ., ., 19 000 Demir çivi. 
Yukarda yazılı dört kalem malın 16-2-935 tarihinde is

teklilere acele satılmak üzere arttırma ile müzayedesi saat 13 
de İstanbul İthalat Gümrüğünde 6 No. lı Anbarda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (487) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve-Eksiltme komisyonundan: 

Cinsi Muhammen Bedeli 
Su Soğutma tertibatı 930 lira 
Yukarda yazılı su soğutma tertibatı ı5 gün müddeti? 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi ı8 Şubat 935 pazar
tesi günü saat (14) te yapıla cakdır. Şartnamesini g:>~ -~k 
isteyenlerin her ~-•n Komisyona müracaatları ilan olunur. 
_______ (453) 846 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu yıl Erenköy Amerika Asma Fidanlığında yetişdirilen 

aşılı köklü çubukların ambalaj ve nakliye masrafı alıcıya aid 
olmak üzere danesi ( 4) kuruş dan satılmaktadır. Aşılı köklü 
çubuk isteyenlerin Vekalete değil, doğrudan doğruya Fi-!:>"'· 
lık Müdürlüğüne baş vurmalan bildirilir. (533) 914 

Bir Fabrikaya Marangoz Bat Ustası aranıyor 
Belli batlı fabrikalarda usta'lıaıdık yapmıı bilfiil tezg&lıta çalıımıt tecrübeli 

ve tab'an halim, disiplin .. ver bir IDMangoz bq ustasına ihtiyaç vardır. Sanayi 
mektebi mezunu ,,. yabancı dil bilenler tercib olunacaktır. Fotoiraf, bon serviı, 
Tercümei lıal, hüsnü hal tabadetnameai auretleri lizuncbr. Tekliflerin 15-2-935 ta• 
rihine kadar lstanbul potta kutuıu AFM rumuzile 176 No. kı poeta kutusu adresi

ne gönderilmeli mercudUI'. 924 

Maliye Vekaletinden: 
Darp edilmekte olan Güm üş paralardan Dört Milyon lira

lık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmit 
olacağmdan eski gümüş paraların 1 Şubat ı936 tarihinden iti
baren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kull -
nılmıyacağı hilifma hareket edenler bakında kanuni takiba.t 
yapılacağı 2257 No. lu kanunun sekizinci maddesi mucibince 
ilin olunur. (558) 
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Çocuklara ve hastalıktan yeni 
kalkanlara mahsus çok nefis HASAN BREKF AST BİSKÜİ ERİ Kutusu 30, safi bır k l o ı uk 

250 kuru~tur. Hasan < eposu 
Ankara, lstanbul ve be; oğ.u 

Yalnız bir kaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En •lddetll ba• aörılarını 

derhal keser. 

Grlpln bOtUn afn, ıızı ve ı acılan dindirir. Nezleye, ııripe, dit, 

lıe!, llnlr, adele atrıl111:1a, romatizmaya, llflitmeden mDteYellit 

llbrablara karp bilhıı.saa müessır..ıır. 

~ 

1 
(!!) 

1 
Radyolin dlı macunu fabriluı11nın mliteha11la kimyaprlerl 

tarafından imal edilmektedir. 

•• • 
SEKSULIN 

Neler yapar? 

S E K $O l 1 N: Gevıemlt ıinirleri çelik ııibi eertleıtirir. 

SEKS OL 1 N: Yorgun beyinleri zahmet vermeden çahıbrır, 

S E K S O L 1 N : Kaea gençlik hararetini iade eder. 

S E K S O L 1 N : Bal gevıekliğiııi, umumi zafiyeti giderir. 

S E K S O L 1 N: Yorgunluk ~etlceai, .zehirlenen uzvi1etl en mü
------- kemmel ıekılde taıııır eder. 

Kutusu 200 kuru.tur. 

BEŞiR KEMAL· MAHMUT CEVAT ECZANESi, Sirkeci ............................................ 

OSMANLI AN KASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesiı 10.000.000 lngiliz lirası 
Türkiyenin batlıca şehirler~le 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. ·s2ô 

Her türlü banka muameleleri yapar. ............... ~ ............................................. . 
LE i P Z i G İ.kbahar Sergisi 

3 Mart 1935 de baılar 

Alman ılmendllferleri ücretlerinde % 60 tenzilit 

Her nevi tafıilit için Leipzigoır Mesaamt Leipı:iı 

(Allemagne) idareaiuıı veya lıtaııbul'da Galata'da Ahen • Münib 

hamnda Mühendiı H. Zeckser'e mllraccat olunmaıı. Telefon: 40163 
Poıta kutusu 1076 r 7203 J 829 

Ankarada Jandarma Umum 
Kumandanlığındanı 

Jandarma Umum Kuma ndanlığın bazı sebeplerle geriye 
bırakılan İkinci bir kısım mefruşatı Şubatın 13 üncü çar
şamba günü saat 15 de Jandarma Umum Kumandanlığın
daki komisyonda kapalı zarf ile eksiltmeye konulacaktır. 
Tahmin bedeli 9150 teminat ı 687 liradır. Mefruşatın cin
ai, mıktarı, resim plan ve şart nameleri Jandarma Umum 
Kumandanlık levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı eksiltme kanu nunun gerek gördüğü vesika
larla teminat ve teklif mektu plarmı muayyen zamanda ko-
misyona vermelidir. (435) 845 

1 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
S. No. Borçlunun ismi Köyü Numarası Mevkii Kıtaaı Cinai M. Mr. M. 1<

1
1' 

TL. ~1• 
52 

ve adresi 
Kurtdoğmuştan Emin 
oğlu Şakir 

Kurtdoğmu§ 663 ila 72 
2238/ 2239/ 2244/ 
2248/ 2249/ 6118/ 
2247/ 2242/ 2251/ 

Muhtelif 23 Tarla .02878.5 12so 

661/677 ila 79 
Dolabh, Dolabaız ısoo 43 Kartaldan Nafiz kaptan 

56 Maltepeden Ali B. Z. 
Cemil 

61 Bakırköy Safradan Hur 
şit oğlu Asım ve Receb 

74 Üsküdar Mecidiye kö
yünden bay Salim zev
cesi bayan Rebia 

76 Kemerburgazdan İbra
him oğlu Mustafa 

96 Kartaldan Etem· oğlu 
Bay Said 

104 Maltepeden Rüstem oğ. 
lu Osman Rukiye, Ay
şe, Kazım, Mehmet, Bi
lal, ve Şükrü 

137 Topçular bayan Muaav-

141 

257 

259 

265 

335 

339 

1131 

2718 

2719 

ver 
Topçulardan bay Meh· 
met Nail veresesi zev
cesi Musavver ve Cemi
le ve Bay İsmail 
Erenköyünden Sadık 
O. Mehmet 
Bostancıdan Mehmet 
İzzet kızlan hademele
ri Ayşe Hilanet Fatma 
Zehra 
Erenköyünden müte
kait miralay Bay İbra· 
himEtem 
Boğaziçi Çengelköy 
Mehmet oğlu İsmail ka
nsı Hayriye oğlu Ruhi 
ve İbrahim ve kızı E-. 
mıne 

Kartal Erenköyünden 
Süleyman oğlu Osman 
pehlivan 
Bakırköy lkitelli Hüse
yin oğlu İbrahim 

Kartal Dolayobadan 
Ömer oğlu Ali Haydar 

Kartal Başıbüyükten 
Ahmet karısı Esma ve 
Ali lazlan Ayşe ve Ra· . 

Kartal 24/ 25 

Maltepe 2/3 

Safra 27/16/11 
29/28/29 

Mecidiyeköy 6 

Kemerburgaz 68/ 92,44 

Kartal 56/ 53 

Maltepe 

,Topçular 

.. 

Erenköy 

Boa tancı 

Erenköy 

Çengelköy 

Kartal 

48/ 49-73/ 75 

28 Mükerrer 

.. 

Es. 71/72 
Ye.58/58 

3/4/ 5/ 6 

14,14/ 1 

lkitelli 218/ 309/ 164 / 210 
147/ 114/ 119 / 416 
210/ 210/ 210 / 101 
102/ 99/ 292 

Dolayoba 16/ 64 

Başıbüyükten 1438/ 48 

Çayırlar 

' Muhtelif 

" 
Mecidiye 

Muhtelif 

Rahmetler 

Çayırlar 

Bayrampaşa 

" 

Değirmen . yen 
Hamam 

Ü sküdu cad. 

Çakal dağı 

Muhtelif 

" 

" 

Ağılaltmda 

2 9187 
kuyuyu havi bostan 

694 2 Tarla 74398 

6 .. bağ 36740 640 

1 .. 11940 975 

2 Bahçe, tarla 42()80 793. 7 

2 3 Sakız dolabı ve 27560 2500 
muhtelif yemiş a-
ğaçlarile asma çu. 
buğunu havi boa· 
tan 

2 Müşterek kuyuyu 7348 1000 
müfrez bostan 

1 Tarla 12533.5 937.6 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

15 

2 

1 

,, 

Bağyeri mülk ve 
gilrümü 
Duvarla çevril
miş mabahçe 
köşk ve bağ 
ile zeminin msfı. 
Tarla 

Maköşkbağ 

12533.5 

4592.5 

12859 

11022 

9185 

937.6 

275 

700 

810 

100 

Bağ yeri ve tarla 24799.5 570 

Tarla hisseleri 115731 609·3' 

DolapL kuyuyu 11022 1600 
havi bostan ve 
bahçe ve bağ yeri 
Tarla 367 40 200 

aıme ,Jı 
Borçlarını vukubulan teb Jigata rağmen ödemlyen yukarıda isimleri yazılı borçlulara ait gayrimenkullerin 2280 numat 'I 

kanun mucibince yeminli vukuf ehli tarafından kıymetleri tahmin olunarak 1697 numaralı kanuna tevfikan mülkiyetleri ;,, 
arttırmaya konulmuştur. 1hal eleri 7 mart 935 perşembe günü saat on beştedir. Pey akçesi yüzde yedi buçuktur. Şartnaın'
kamız kapısına asılmıştır. Fazla izahat almak isteyenlerin bankamız zirai ikrazat servisine mü racaatlan. (320) 

FORTESTiN HEDENSA PİMANOL DİÜROL NEVROL ~ 
So• ...:i7erlere tesı·n·n:n Sı"m"re, teesıu··rıe ba~laıtl 

Aclemli iklidar ve bel gev• Baıurdan ameliyatsız kurta- gunun -- ~ Mesaneyi temizler, kumlan '· 
önüne g~er. Arl<a ağrılarım, yürek çarpıntıaına yirmi d.ı:: 

tekliğini geçirir, vakitaiz ih- rır, memeleri mahveder, kam kulunç ve Romatizmayı ııeçi- diltürür, böbrek ve mafsal ai- lası kafidir. Her evde bıılo 

1 _ti~y_ar_h~ya_n_ıa_r_ı~ge_n~çl_ettı~·-ri_~ __ ;._v_e_ag_·_n_yı_d_e_rh_al_k_e_s_e_r. __ ....,:._rir_. __________ r_d_an_m_d_~_h __ al~k-eaer~·-____ m_ab_d_ff_. ____ ~~ 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

Devlet alacaklarına mahsuben Otuz Sekiz kuruştan alınmak 
ta olan beher mecidiye, gümüş fiyatının yükselmesi haaebile 
kırk beş kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edilme· 
ai için Malaandıklarma tebligat yapılımştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram safi 
meakilk ve gayri meakfık halis gümüşü 22 kuru§ 50 santimden 
satın alacaktır. (557) 

~ E VKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 
Üsküdar, Rum Mehmet Pa§a Balaban, Mevlevihane tek

kesi bahçesi köşesinde Dükkan. 
Yukarda yazıL diikkin 935 senesi Mayıs bitimine denlü 

pazarlıkla kiraya verileceğinden tutmak isteyenler 6-2-935 
Çarşamba günü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetinde Va 
kıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (582) 

Uıküdar H. Jıakimliğindenı Romatizma ~----
Usküdarda Murat reiı mahalleainde ve biltlln ağrılara kar1ı 

Çavuıdereıinde No. 173 hanede oturan S U L A J İ L 
Ayte tarafıntlan aynı hanede sakin iken 

elyevm ikametgiihı meçhul kocası Mehmet Çok faydalı vo tesirli harici bir 
aleyhine açılan bof81U118 davası üzerine .... _. devadır. 65 kuruştur. 41 .... 
dava arzuhal ıur.ıti müddeaaleybe ıeblii 837 
edilemediğinden müddeiyenin talebile ""gı""·""bi;;;;m'"'u""m""a .. il""e""ytı .... M"'eh""m""e""d""in_,.b .. ır .. alu,..l_an_gu_·-·n 

ilanen tebligat icrasına karar verilerek ve saatta mahkemeye gelmeai ve dav" 
tahkikat 12 - 3 - 935 ıah ıaat 14 de bı· arzuhaline karıı tarihi iliindan itibaren 
ralularak bu baptaki arzuhal ıuretile da- 20 gÜn zarfında cevap vermesi lüzumu 
ntİy• ınahlııeme <livanhaneaine asıldığı aynca sazete ile de ilin olunur. (7755) 

htanbul Asliye 4 üncü Hukuk Maiı
kemeıinden: 

Mehlika vekili avukat Talat Şişlide 
Gazi HalaskiiT caddesinde Çankaya a • 
parlımanında 24 - l - 934 tarı'lunde çı
k -- •• .... 01 rnüvekillerinin kiracı bulun
clukları 9 numaraya sirayetle qyalan-
r •. u ,, _. ...... ıo. ..... Ja ~.,, ... oıyet verilmit oldu .. 
ğundan 6870 liranın müddeaaleylılerden 
tahsili iıteğile Mahmud vesaire aleyhi
ne açtığı davada: dava arzuhalinin Ba
hkpazannda lnkiıaf mağazasında müd
deaaleyh Mahmuda tebliğ edilmiı iıe de 
ahiren gönderilen davetiyenin mez'kiir 
mağazanın kapandığından ve Mahmu
dun elyevm nerede bulunduğunun ma
liim olmadığından bahisle tebliğ edilme
den iade edildiği mübatirinin yazmndan 
anlatıldığından kendisine bu baptaki da· 
vetiyenin ilanen tehliğine ve •tahkikatın 

7 - 3 - 935 Perıembe günü saat 14 de 
taliluna karar v~ildiğinden müddeaaleyb 
Maı-vdun yukar1da yazılı gün ve ta

rihte mahkemede hBZlr bulunmadığı v.,. 
ya bir vekil göndeTmediği takdirde hak· 
kında ııiyap karan verileceği ilan olu -
nur. (7763) 

IBeıiktaı icra daireıinden: 
Hacizli olup paraya çeVTilmesi karar

lqtmlan 3595 No. lu araba ve bir çift 
kır beygir ve kurıunlarım dellaliye ve 

ihale pul resimleri müıterisine ait olmak 
üzere 6 • 2 • 935 tarihine tesadüf eden 
çartıımha günü saat 10 dan 12 ye kadar 

Fatihte Atpazarında satılacağından o ıa-
' atte hBZl1" bulunacak olan memuruna mü· 

racaaıları ilin olunur. (7752) 

Bir tavzih ~ 
Muhterem gazetenizin 3 Şubat 9~ I' 

rihli Pazar nüaa11mn 7 inci sahife')I 
intiıar eden Beıiktaı Sulh ikinci i'l / 
mahkemesinden ıerlevhalı ilanın ı~...,ı 
busuıi ıbir ilan olup sehven Bef"'·ı 
Sulh ikinci Hukuk Mahkemesinde~ 
rilmiı gibi göıterilmiı ise de itbU J • 
mezkiir mahkeme ile hiç bir aliik811 

madığım tavzihen ilan ederim. l 
Hatice Nadire'nin vasisi Gülh•11~iJI" 
tanesi Muallimlerinden Doktor 

haneddin osınv. 

ti' hı. Aıliye 5 inci Hukuk nıab~ 
ıinden: .• ~I' 

htanbul Belediyesinin Büy~-~ 
Nizam caddesinde mülga mabe~1~1 İ" 
bi aanisi merhum lzze~tin köık11~8 ~ 
met etmekte olan Senıye haJd<ı!I J Y 
nen tebligat ifa edildiği halde 29 :,01 I 
tarihli celıei mahkemede isbatı "~;~J 
mediğinden naıi hakkında gıylll' .3 .Y 
verilmiı ve anri mahkemenin 12 

1, ~ 
tarihine müıadif Salı günü saat •• t' 
tayin kılınmıı olduğundan ye'°"' ı.J~J 
ti mezkurda mahkemede hazır ~I'. 

ması lüzumıı beyan ve akıi hald:Oı; 
usul muhakemeleri kanununu: gıf') 
maddeai mucibince hakkında~! 
muamele icra olunacağı tebliğ~ 
kaim olmak üzere ilan olunur. ~ 

Umumi Nefrİyat ve Ya:ı:~Jtj 
Müdürü Etem izzet BE 


