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ATATÜRK 
Ve Y~ni seçim 
ÇİJııBe~i~ci ~rultay üyeleri l~in ıe
)e . ıki gun ıonra ülkenm her 

d '~nc.e Yllpılacaktır. Büyu .. k ön
erı . 

riy llıız Kaınal Atatürk, Cumhu-
d,:·t lialk F ırkaaımn bu seçim
de 

1 naınzetlerini dün gazeteler
lir ~kan bir bildirim ile bildirmit-

d · aınzetler arasında on yedi ka
ııı d 

d a ı Vardır. Kamal Atatürk 

0~\'tiıninin en değerlilerinden biri 
any k . t. e adını aıyasal haklarına 

d,~ttııran değitimden sonra ilk 
ri .a olarak kadın kurultayda ye
ıı:' .alacaktır. Bu bakımdan be
• lcı kurultay, kendisinden önce 
•'en d .. 
8~ Ort kurultaydan ayn)ıyor. 

1•1,. da KanıaJ Atatürk' ün önder
Rı "l tiııı. 1 e adını adım batarılan dev-

ltj 
1~ derinlettiğini ve genitle,tiği

hir ~•termektedir. Önümüzdeki 
~ aç ay içinde İstanbul' da ulus
bi; ~raıı ka.dın birliği kurumunun 
lıeg· 0nırreıı toplanacaktır. Her
~ bildiği gibi, bu kurumun a
kı • acun kadınlığını seçim hak-

lla k to &vııfturmaktır. Bu kurum 
oJ l\Rresinde Türk kadının saylav 
... ~rak bulunması, Atatürk devri
"''ıı· b-ıc:n anlamını acuna anlatmak 

llıından çok iyi olacaktır. 

l\aına.ı Ataw·· L'"· b·ıd· · · teç . r .. un ı ınmı, 

lıııı ~'.' dört yıl içindeki çahfına· 
ita ır Pilançoıudur. Bu pilanço 
d rtııında her Türk'ün kıvanç 
~Yııı • 

latd aaı Yennde olur. Acun yıl-
•ık an heri büyük bir ökonomik 
~ ~ntı İçindedir. Bet alb yıldan 
~ t\ ·~~P gelen bu sıkınbdan en 
8u .'.11~eessir olan ülkemizdir. 
ot tiik onderin de kendisine özel 
ti~? RÜ:ıe) anlatıt ile söylediği 
di.i 1• her Yerde ürünlerin fiyatları 
r-ı'1nekte olduğu halde, biz de zi-
1,tı. Ye &İnat ürünlerimizin fiyat
teıı llda dütkünlük durmuf, hatta 
~ ~ olarak yükselme ba,lamı .. 
I,~ .. 11 hükfunet tarafından güdü
~ 0kononıi siyasasının sağlamlı
•'llı ıc· iti) 0 •terir. Gerçek acunda Tür-
li): aibi biitün ürünlerini iyi bir 
'Öl'J ~ •abnıf bir ülke olmadığı 
~,11 e~ebilir. Büyük önder, gü
~iıı~lzlik İçinde bulunan l,ir acun 
~I e Türkiye'nin durumunu gü
'\lt ~~!attılar. Bantı a.everiz an· 
llı\ ır Yönden de ulusal korun
~~ll•ıtalanna özel bir değer ver-
1,•tıı e~. Büyük Önder sanayi
lıı; e, tnaliye, bayınd tırlık, Sağ
'tu~lt Ye soysal yardım gibi 
l'til Ylltanmı yükselten ve i-
" eten • . ·ı ··~e d •ıyasanın ana çızgı e-. o•-
lliı1ı "llnduktan sonra, ulustan 
~ii~ İı~:di, Tarihte hiç bir adam, ı 
lı._ onderimiz kadar bir u-'/ ... •ıı •. 
'İitlt 'liınaama değer olmamıtbr. 
llıekJ ıılııau onun arkasından git
~-ııı=ı hiç bir vakit aldanmadı. 
'il '1~ Atatürk, hiç bir vakit ulu
~-.tııcı atınadı. Her Türk onun ar
~ii'% llll gitmekle övünç duyar. 
•le dıı Yurdumuz onun önderliği 

ı S ~andan kurtarıldı. Bizi bir 
~~İi~ kır umut üzerinde toplıyan 
İi)iilt .'.sası bir ulus yapan odur. 

'ek \ı• 0ncler timdi bir ulusa yük-
h?ı-ç '\kültür seviyesine varmayı 
•liıııı 0 ~rak gösteriyor. Müsbet 

t;: erın t 
·~el emellerine dayanan, 
~ . •11natl . fik. b. k ''ilde erı ıeven, ır ter ı· 

1ttıiııd olduğu kadar beden ter
~lıııı, e kabiliyeti artmıf ve yük
~lıq. 0111n erdeınll, kudretli bir 

"A. Şükrü ESMER 

l' ettı·-.. -.-----
ılath tarife yolcu 

llİl\ A.tiıt.:~dini arttırdı 
ıl. tt, t . ' 4 - Demiryollarında ten-

~l••in "'"ileler yiİzünden ıeyahat •· 
~ ~ la)'ı11 ıitb"kçe artmaktadır. 
ı._, · ~-Y~Pılan b"ı · t ·~·- ·· :"'il ~-.....; r K atı .. ıge gore ge-
1.ı.: >o~ 11 

birinci kanun .ayında 120 
:"'iıı..: ıey""-t ~ . . • "' ı.. .... mıttı. Bu ıenenın 

111111 
l!IQ ~~ında ıeyahat edenlerin 

biru bulmuıtur. 

Sahip ve Başmuharriri ı Siirt Meb'uıu Mahmut SOYDAN 
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Yeni say lavlar cuma günü memleketin 
her tarafında seçilmiş olacaklar 

C. H. Fırkası namzetleri yurdun her yerinde büyük J 

bir güvenç ve öğünç ile karşılandılar 
Eski saylavlar arasından kimler çıktı?- Yeni erkek ve kadın 
namzetler kimlerdir? - Hangilerinin seçim yerleri değişti 

Betinci Büyük Millet Meclisine 
aeçilecek aaylavlara ait Cumhuriyet 
Halk Fırkası namzet listesi, yurdun 
her kötesine tamiın edilmit bulunmak
tadır. Yeni namzetleri tanıyan vatan· 
datlar, cuma günü için, seçime hazır· 
)anıyorlar. Yeni aaylav listesi, meım -
leketin her tarafında çok iyi bir te
air bırakmııtır. Vatandatların tevec • 
cüh ve hünnetlerini kazanını§ kıymet
li zevatın yeni listede bulunmaaı, her 
tarafta umumi bir memnuniyet uyan
dınnıttır. Liatedeki kadın namzetler 
bilhaua memlek~in yetittirdiği ıüzi· 

Yeni n.,,,,_t/erc/en Eyüp Sabri (Ço-
rum), Hüsrev Sami (Kara) 

de ve kıymetli bayanlardır. Halk ka
dm namzelerte kal"§ı büyük bir alaka 
duyma.ktadır. Sayla• intihabı, evvelce 
de yazdığmıız ıibi, cuma ııünü yur • 
dun her tarafında yapılacaktır. intiha
bat cuma akşamı saat 18 de bitirilmit 

r 
<>lacaktır. lstanbul-
da intihabata, U .. 
niveraite konferana 
salonunda saat 11 
de be§lanacaktır. 

intihaba baıla
madan evvel Tak
aim Cmnhuriyet 
meydanında mera
•İm yapılacak ve 
Taksimden Beya
zıda kadar bir a • 
lay tertip edilecek
tir. 

,., ustakil nam.zet- Kaclın nanuet· 
fere/en Bay latamat lerin tercümei 

Zihni halleri 
llan edilen namzet liatesindeki kar 

dınların tercümei hallerini a~ğıya kı· 
saca yazıyoruz. 

Doktor Fatma Şakir 
Doktor Fatma Şakir 903 de Zaf • 

ranboluda Akveren köyünde doğmuı
tur. Sekiz y84ına kadar bu köyde kal
mıttır. 911 de baba&ı fınncı Şakirle 
btanbula gelmit, Beyazıt kız nümu
neai, Bezmialem kız liaeaini ve lotan. 
bul darülfünunu tıp fakülteaini 929 
da bitirmiıtir. Fatma Şakir (6) yıl • 
dır Cureba ha.taheneoıinde hekimdir. 
Ve bir buçuk yıl önce iç hastalıklan 
mlitehaum olmuttur. Evleıunemiıt:ir. 

Huriye Baha ı... 
Huriye Baha iz, 41 yaımdadır. 

Tahsilini Londra üniversiteai kadm 
kısmında Bet-F ort kolejinde pedago
ji üzerine tamamlamıttır. Kız mual • 

Yeni müstakil .aylavlanlan doktOP-
Taptıu ue Kereısteciyan 

lim mekebtinde pedaıoj~ tatbikat, ..., 
idaresi derılerini okutmuıtur. Balkan 
harbinden aonra mahacirlere açılan 
kurslarda ders vermiı türlü hayır it
lerinde çalıpnf, HUali&hmeriıı açtığı 
kursa ıi'rerek gönüllü haata.bakıcı ol
mu§tur. rT aenedir Türkçe hocalığı et· 
mektedi[' 

,Eama Zihni Nayma.• 
Emıa Zihni Nayman (1900) de 

doğmuftur. Bezmialem kız lisesinin 
aon aınıflarmda 7 yıl Fran11zca mual
limliği etmittir. Fransızca, lngilizce, 
aöyler, okur, yazar. Sekiz yıldır Ada
nadadır. Ve geçen dovredenberi Adıı
nada belediye aza11dır. 

Ben al N ev.zat 

Benal Nevzat, lzmirlidir. ilk ve or
ta tahsilini lzmirde yapmııtır. 920 ve 
921 de Pariı darülfununda edebiyat 
tahoil etmi,; döndükten sonra Hilali • 
abmer, Himayeietfalde çalıımıı, yazı 
ve aözle aoyaal itlerde Cumhuriyet 
Halk F ırkaaı vilayet azalıiında çalıı· 

J'eni kaclın aaylav namıutUırinden: Bayan Nev:uıt, Seniha Hı:uıl, Türkcin, 
Fatma Şakir Mihri Pektaf••• 

mıttır. 930 danberi lzmirde belediye köy fukaraperver cemiyetinde, Hilali • 
azuıdır. ıılımerin hasbbalı:ıcrlrk kolunda hima • 

Mebrüre Gönenç yeietfalde çalıtmıtbr. 
Mebrüre Gönenç ta.Milini 1919 da Vilyam Ramzeain Anadolunun ta • 

Arnavutköy kolejini bitinnekle tamam rihi coğrafya11 eserini dilimize pevir • 
lıım.ıttır. Bir zaman Çamlıca kız liaeıi mittir • 
ve Uıküdar Amerikan koleji dil ho -
calığı etmiıtir. Adana belediyeaince 
ilk kadm mecliı azaaıdır. Şimdi Mer
ain azasıdır. 

Sabiha 
Sabiha 1900 da Berıramada doi • 

muıtur. btanbul kız muallim mekte• 
binde ve yüksek muallim mektebi. ih· 
zari kısnnlannda okumuıtur. 12 yıl· 
dır lzmir kız muallim mektebinde ho
cadır. Ve bet yıldır mektep müdürü • 
dür. 

Türkcin Bafbuğ 
Türkan Batbuğ Iatanbul darülfü • 

nunu felaefe tubeainden mezundur. 
Muallimlik etmiftir. Şimdiki halde Bo
iaziçi liaeai kız kısmı müdürüdür. 34 
yatındadır. 

Bediz Aydilek 
Bediz Aydilek Bolu orta mekte -

binden mezundur. Bolu kız aanat mek· 
tebinde reaim hocalığı yapmııtır. Bet 
yıldır Bolu belediye a:u.aıdır. 

Fakiha Unyen 
Fakiha Unyen lotanbul darülfünu

nu edebiyat fakülteai tarih ve coğraf. 
ya ıubeainden mezundur. 12 yıldır 
Buraada hocadır. Ve Buraa kız liaea.i • 
nin müdürü ve tarih coğrafya hoca• 
aıdır. 

Meliha Ulat 
Meliha Ulaı lıtanbul darülfünunu 

edebiyat fakülteıinden mezundur. Kan
dilli liaeai ed<ıbiyat muallimHğini yap· 
mı9br. 

Bet yılclrr Erzurum kız muallim 
mektebinde edebiyat hocalığı ve Baş. 
muavinlik yapmııtır. Şimdi Samıun Ji. 
..,.; edebiyat hocaııdır. 

Mihri Hüseyin Pekta1 
Mihri Hüaeyin Pektaı 1895 te doi· 

muıtur. Kız kollejinden mezunöur. JO 
yıldanberi Tiirk mekteplerinde ve kol· 
Jejde hocalık etmektedir. Fran11zca ve 
ingiliz.,. okur, yazar, konuıur. Kadı -

Sabiha 
Sabiha, 29 yıldanberi muallimdir. 

319 ela U.kiiclarcla kız aarıayİ -ı.te • 
binde il< tahsilini yapmıfbr· 

322 de Darülmalümatı, 333 te in • 

Yeni nam.zetlerclen: Ahmet Ulın 
ve Bekir Kale 

naa darülfünunu riyaziye futıeainl bitir. 
mittir. Nu..iı, riyıu:iye, laocelılal....,da, 
kız muallim mekteıbi muallim ft miidü-.• 
mue.rinliklerinde bulunmuıtur. BugÜn 
Tokatta orta mektebin riyaziye hoca • 
aıdD". 

Seniha Hızal 
Seniha Hızal 1898 de Acia.,azarında 

doimuıtur. ilk tahsilini htanbul Fabh 
rüıtiyeainde, orta tahsilini kız mual • 
lim ıııelrtebinde, yüluek t:ahailini darül
fünım fen fakülteainde yapmıı ve 918 
de mezun ohnuıtur. 

Dariilmallımat umum miifettiıi ol -
muıtıır. Sonra latanbul kız muallim 
mektebi müdür muavinliğinde, Buraa 
kız muallim mektebi müdürlüğünde, 
iki •ene ınaaril vekBleti umum mü~t • 
tiıliğinde bulunınut. Selvuk kız sanat 
mektebi ve F eyziat:i lieeııi müdürlükle
rini yapmıf ve dört aenedir kendi aç • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
lstanbuldan kendi ken-

diliklerinden 
namzetliklerini koyanlar 

Bir boş namzetliğe karşı bir çok 
müracaatlar yapıldı 

Beyannamelerinde ne diyorlar? 
Ltanbal teft:iı heyeti

ne müracaat ederek nam 
zetliklerini koyanlar ço
ğalmaktadır, Dün de Ka
dıköyünde Pazar yolun
da Balıkeair bonmarıeai 
aahibi sırçacı H. Saı·ap 
teftit heyetine müracaat 
ederek latanbul için müıı 
takil namzetliğini koy. 
muıtur. C. H. F. riyaset 
divanı Iatanbulda müıtıı.
kil aaylavlık için bir n1UJJ. 
zet yerini liatesinde bot 
bırakmıttı. Bakalmı ken
di kendilerine namzetlik 
imini koyan bu baylardan her hand 
birisi aaylıw aeçilebilecei<Jer mi? 

Bunlardan eaki avukat ve tair Av
ram NahOtD, yeui isim ve aoy adı ile 
Ih~ahim. Num lıtanbul ikinci ıeçmen • 
lenne bır beyanname ıönderruit tir. 

Bu "';Y~namede ikinci seçmenlerin ı.. 
tanbul ıçın aynlan müstakil saylav ıe
çiminde tamamile aerben olduldanıu, 
biç bir taraftan müdahale ve miimanaa
ta maruz kalmıyacaldarını aöyledikten 
aonra, bu memleketirı derdi ile ıızlan • 
dığını, aaadeti ile meaut olduğunu ma
zisinde hiç bir ıaibeu olmadığı~• ve 
kendiıini haliı muhliı Türk addettiği
ni, uluı künüıÜnde, uluı camiasında 
budımun içinde ve dıtında memleket 
menlutlerini müdafaa edelıilmek için 

Bay H. Sarap ve lbralıim Nom ı 
aay1- aeçilmeaini dilemo:ktedir. 

H. Sarapın beyannamesi 
H. Sarap ta heyeti teftifiyeye verdi

ği beyanDMneainde diy<ır ki ı 
- Yalnız ortaya parlak bir progr-

la atılamıyorum. Ve buna lüzum da 1 
yoktur. Zira fırkanın programı ve ül
küıü bütün yurdumuzun va yurtlu • 
muzun ülküaüdür. 

Bence, ana, oğul, fırkalı, fırkaaız 
ulu9Ç& elelo verip çabuk elden ve en 
kestirme yoldan yaratbğuıırz yü'kaek -
liğe çıkmak ve kendi ıahikamızda otu,._ 
makbr. Burada ııözetl~ ve ten • 
kit edilecek program ve umdeler değil, 
programa aykırı ve ülküye engel görü
nen teYleri özden tenkit ve lırkalı 
arkadatlan uyarmaktır .,. 

r 
Milliyetin yeni adıdır 
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Londradalıi aon ırönipıele relen alınmıf ruimleraen 

Hava analaşması 

Almanyadan henüz açık 
bir ses sada çıkmadı 

Berlin gazeteleri kaçamaklı bir dil kul
lanıyorlar. Belçika teklifi kabul etti 
LONDRA, 5 (A.A.)

Franaa • lnıriltere miifte
rek beyannamesinin, a
li.kadar olan niemlek:et:
ler üzerindeki t:eairlerine 
dair henüz hariciye ne
zaretine hiç bir reanıi rıı.
por ıelmemiı olmakla 
beraber hiaoedilen inti
balar muvafıktır ve müs
takbel müzakereler hak· 
kında nikbinlik uyandll"'
ma:ktadır. 

AndlGf111a kaba.su 
halilletecek 

PARIS, 5 (A.A.) -
Bay Flandin, radyo ile 
tamim edilen bir nutkun
da, dem.ittir ki: 

- Sulhun, icabında 
müdafii bulunacak olan-

• 

lar aramıda akdedilen Bay l.aucl Lonclrcda bir :aiya/ette 11ö:a ıöy!erken .. 
bava ittifakı, evvel.emirde kendilerine larm ittifakı ile aet çekmek huauaun· 
öyle bir üatünlük sağlamlıdır lrıi, bun~ da, Franaa ile lngilterenin mÜ)tereken 
dan böyle hiç kimae kuvvetini auiiati- ll2İmkir davranmaları, fikrimce, •ullıo 
male kalkqmak hev...,ini daymamalıı- 70hrnda atılmıı kat'i bir adımdır. Di-
dır. yeloilirim ki, ayni aurette, harbe kartı 

Hava harbine k&rJı, aulhperver ulu- (D•vamı 2 inci sahifede) 

Uluslar arası kadınlar bir
liği konj?resi hazırlıkları 

lstanbulda kongre günlerinde iki sulh 
mitingi yapılmasına karar verildi 

Konuklara dün verilen çay 

Şehrimizde bulunmakta olan 1 
beynelmilel kadınlar birliği batka
nı Bayan Corbet Ashby ve ikinci 

Öz türkçe )'ClZ1 örnekleri: 

batkanı Bayan Rose Manua dün 
öğleden sonra Hilaliahmer basta 
bakıcıılık mektebini ve Üniversite
yi ziyaret etmitlerdir. Rektör Bay 
Cemil ve kansı Bayan Dürnev Ce. 
mil misafirlerin terefine evlerin
de bir çay ziyafeti veımitlerdir. 

Bayan Aıhby ve Manus bugün 
Türk kadın birliği merkezinde, ka
dın birliği azalan ile toplanacak • 
lar, 18 nisanda Yıldız sarayında a
çılacak olan beynelmilel feminizm 
kongresi hazırlıkları, yapılacak 
program hakkında konutacaklar
dır. 

Kongre programı henüz tamemn 
takarrür etmemittir. Bununla be -
raber kongrenin devam ettiği gün
ler zarfında kongre tarafından ü
niversite konferans salonunda bir 
ıulh mitingi yapılacakbr. Bu mi • 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Bir Göçkünün Türküleri: 2 
-1. Süreyya Tertemiz'e: -

Avcılar akın akın geçti "Karadere,. ye, 
Bağda kendi kendimi ben soktum cendereye : 
Y(lf, yanm yüzyıl olmu,; bulut bapta, Kar dizde, 
Bilmem ne derlin dostum, güç kaldı mı ki bide 1 
Biz ki kırk yıl dol(lftık ıulan gibi, dağları; 
Şimdi de bekliyoruz sıcacık adalan! 
Biz ki bin çelme takhk evrenin bacağına; 
Şimdi düftük tanpala kocalık kucağına/ 
Biz. ki kartallaJırdık "Urunkuf,. un çardağında, 
Biz ki lokma ederdilt "Hatibin,, çardağında, 
Biz ki ,ahinlqirdik "Anbarlı,, alanmda, 
Biz ki Ç<\'itlerini avlardık yalanın da! 
Biz ki geyik dererdik "lstranca,, balkanında, 
Biz ki farap arardık ördeğin al kanında, 
Şimdi ne durumdayız? dü,ünelim hele bir ! 
Y aklafabilir miyiz, fU veya bu göle bir? I 
Bay Kijtükçü Ali'yi yalnız komazdık dağda; 
Şimdi komşular bizi ya!nız komuyor bağda! 
Hey canım hey Süreyya! Hey kuzum eski karde,ı 

Aka GUNDUZ (Lütfen aalıifeyi çevı.riniz) 
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T ARİHl TEFRİKA: 34 

Her hakkı mahfuzdur. Yıuaıı: Son Yemen oali.i Mahmut NEDiM 

Her şege mutlaka bir idarei 
maslahatçılık hakimdi! 

••••••• 1 

Arabistandan geıen hedıyeler. Sultan 
Hamidin idaresi • Hicazdaki mücadele 

Çünkü Ahmet Rati,p pata Hicaza zem itleri unutınutlar, evvela ken
arlık adam akıllı yerletmit bulunu- di aralarında, sonra kartı kartıya 
yordu. Abdi Pata ile geçinemiyece- birbirlerine girmitlerdi. 
ğini anlayınca, mabeyinde çalıfh, Usanmadım, yılmadım, gene kot
Jstanbu!daki adamları vasrtasile tum, gene her tarafa batvurdum, 
uğrattı, ve Şerif Abdi Jlah p&fADln derdi anlatmak, devasını verdir
birader zade Şerif Aliyi Mekke e- mek için çabaladım durdum. 
maretine getirtti. Avnürrefik pata- Hayır, kimse derd anlamıyordu. 
nın giditile sevinen, zulümden kur- ldarei maslahat politikası bu dev
tulacağını dütünerek bir lahza gü- rede ötekinden kalan fena miraslar 
len halk, onu aratacak bnette Şerif arasından gelmi,, yerle,miftİ. 
Alinin emaretine gelmwini boynu- Ondan sonra gördüm ki Arabis
nu bükerek, kaçınılması imkansız tanda ıslahat yapmak için, yapmak 
bir fe!aket gibi kabul etti. değil de hunu sadece mevzuu hah. 

Ve Şerif Ali, m~rutiyetin ilanı- ıetmek için, mutlaka orada bir bi
na kadar, Ahmet Rartip Pafll ile dise çıkmuı lazımdır. 
beraber Mekkede hüküm sürü. Ebülhüda gitmitti, fakat yerine 

Halk zulümden, ifkenceden, esa- ba,kaları gelmif ti. 
retten, hakaretten tikayet ederdi. Atağı yukarı ayni dolaplar dönü-
F akat aldıran olmazdı. yor, ancak döndüren eller deği,mit 

- Soyuluyoruz, diye barbar ba- bulunuyordu. En kıyınetli kimse 
ğınrlar, arizalar gönderirler, tel- merak edipte, ida;e edeceğiz, ıs
graflar çekerlerdi. lab edeceğiz fU krtalarm, fU halkın 

Kimin umurunda idi, Sultan Ha- dertleri nedir, arzuları, emelleri 
mit halkın soyulduğunu bilmez de- nedir , ne istiyorlar, talebleri ma
ğildi. Hicazdan, gerek Şeriften ge- kul müdür, bunu bile anlamak iste
rek vilayet ve kumandanlıktan iki miyorlardı. 
de bir gelen çok kıymetli, pahalı Adeta zorla bunları anlattığım 
hediyelerin nereden, asıl kimin ke- rical vardı ki birkaç gün sonra ay
sesinden çıktığını bilmeyecek ka- ni mevzua avdet ettiğim zaman 
dar akılsız olmayan Sultan Hamit sorduğu garip suallerden üç gün 
fu kanaatte idi: evvel anlattıklarımdan birini bile 

- Kim olsa ayni şeyi yapacak. cankulağile clinleyemcmit olduğu 
- Ya halk? nu gösteriyordu. 
- O, alıfmlfbr, katlanır. Botuna yorulduğumun farkına-
Ve nihayet, netice gene ayni nok- varınca, ben de yese kapıldım. 

taya dayanıyor: Hüriyet ve itilaf fırkası te,ekkül 
"Bir kıtadaki halk oradaki başın etmek üzere idi. Bir gün Lider Sa-

eıiridir., dık bey ziyaretime geldi. Fırkanın 
Bu halk icabında herhangi bire- mem1eketi kurtaracağından, büyük 

mel ve maksat için ortaya ablan, bir azim ve irade ile ortaya atıla
haheri olmadan ilı:ri sürülen bir ii,. cağından uzun uzadıya ~ahaederek 
!ette olurdu. sözü Arabistana getirdi: 

Başın hırsı her feye cevaz verir- - Yemene muhtariyet vennek 
di. · istiyonı7., ne denin iz? dedi. 

lstibdad devrinde, Sultan Hamid Bu da bir başka nağme idi. 
zamanındaki bllfların bu hırsmr, Sadece, cevap verecek yerde 
ondan sonra, meıırutiyet devrinde ben de sordum: 
de kaybetmif olmadık. -Yemeni tanır mııınız? 

Fırkalar, pekii.la bu botluğu ( !) Sadık hey. ~ıkın bir tavırla yü-
doldunnak volunu bulmutlardı.Hiç ziime baktı, baktı da fU cevabı ver
unutmam, Yemen mebuıu olarak di: 
lstanbula gelmiftim. Metrutiyete, - Son zamanlarda bir hayli tet-
hürriyete kavu•an memleketin her kik ettim, tamdım. 
tarafı gibi Ar histanın da bu yeni - Nasıl tetkik ettiniz? 
rejimden istedikleri, bekledikleri, - Yemen mehiıslarından bazi-
özledikleri vardı. larile P'Örüstüm. 

Bir hüsnüniyetle, lstanbulda ka- - Kimlerle? 
pı kapı dolaaarak, birer birer aa- Sadık bevin savdığı birkac isim 
yarak memleket için yapılma11 el- arasında hüsnünivet;nrlen emin ol
zem, zaruri, ve mümkün olan şey. duğum ,ahı~ yoktu. Fakat bunlar 
!eri sayıyordum. Din1emiyor değil- da mebu~ idiler. Ve o zaman mebus 
!erdi, fakat bir masal gibi dinliyor. olmak her •ey demekti. Çorba gibi 
lardı. bir mecliste neler, neler yoktu, fa-

lttihad ve Terakkı erkanına bu kat kim .. •ve toz kondurmak taca
yeni devirde, Yemen, Hicaz, Suri. iz değildi. 
yr. gailelerinden kurtularak mÜm· - Peki, dedim. bu zevat ne'er 
kün olduğu kadar sükun içinde il· söylerliler, sizi nasıl tenvir ett;ler. 
lahatla uğr&4&bilmek için acilen va - Bircok konuttuk. anlattıkla. 
r>ılmuı icabeden feyleri anlatıyor. rından cıkardı~ ""fo·e. Yemenin 
V ~ bunların kolayca, süratle val>ı1a bir muhtarivet istedil!idir. 
bilmesi için derhal alınması liznn- Memleketi kurtarmak için a7;m 
tedbirleri savıyordum. ve İrade ile ortava atılan yeni fır-

- Peki, diyorlMdı, kanm me•hur lideri lir kisi il" te-
- Muvafık.. ~eh'-üd miktan görüttükten sonra 
- Münasip, bol keseden Yemene mµhtariyet ve 
- Derhal yapalım, riyordu. 
- Yazahm. - Bu muhta,.;vet ne fekilde ola-
- Emredelim. caktır? dive sordum. 
Bunlar ııe güzel cevaplardı, ilk - Onu daha t ... ı..;t etmedim hu 

.,.;;n'eri ne müsterih. ne neşeli za- hususta siz ne dü,ünüvora°'uz? 
manlar geçirmi•tim. Senelerden be- Pı'l•ünmeden, der',.ıl cevap 
ri özlenen, beklenen günler gel<li, verdim: 
diye ne d .. rin ve rahat bir nefes - Y eme.,e ınnhtar;vet değil, ia-
almı•lım. tikli.! v .. riniz, olsun bitsin! 

Fal.:at hu ilk !!'Ünlerin kalb ve Sıtilı1< J-.,.v, benim devam etme-
virdan rahah yazık ki ~k sürmedi. mi istP• "ibi. duruvor, din'ivM<lu, 

Vaitlerne çabuk unutuluyor, - Övle va. dPdi.,, ma~emki üç 
temiz emeller, iyi nivetler ne çabuk kisin;., •Özü il~ ...,,flıt,. ... ivete var. 
ıuva dü~üyordu. Fnltalar mem- dmız. ben "" istiklal. diyorum. ve 
leket için yapılacak, yapılması el- size ayni fikri müdafaa edecek üç 

Eğer Jayanırsan, bu, olırun yarayı var, d eı ! 
B.mde yok. Var mı •enin birkaç ok sadağında? 
Kaldık : ben Di.lvn.en'de; sen Keçiören bağında! 
Şimdi acı bulurum yolda tutup •ormanı: 
- Uredi mi avlan? nasd "Beynam,, ormanı? 
Veliddin Bayuı geçmif tontaraklı buyrugıı. 
Osman Reis kumezmif ıinuli zağar kuyruğu/ 

••• 
Avcılar akın akın geçti "Alılat'ıbel,, e, 
Tiifeklerin namlusu bağnmı dele dele. 
Kar diz.boyu, gök mavi, çalılar kara kara, 
Söy!e! 15 yıl önce, böyle miydik Ankara!? 
T salanma Tertemiz! etme gönlünü izbe: 
l r r ı; olursa o!!an, gene l(enciz, genciz be!! 
Atatiu İt çağındayız, ba günler yeter bize, 
ister girsin "yal' yüze; uter çıksm kar dize! 

AKAGONDOZ 
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\HARiCİ HABERLER! 
Filistinde her 
Yeri su bastı 
Bir çok kimsenin ölmüş 
olmasından korkuluyor 

KUDUS, S (A.A.) - Nablusta ıu· 
J.r tafmJ§tır. Bir çok ka-ia ölmlit 
olduğundan korkula)'OI'. 

Orta Filistinde mqhwbere kesilmi§, 
ve yollar tamameıı kapanm•ıtır. Yolla· 
n. demiryollarmı su ba1m1ştır, 

Maddi zararlar mühimdir. 

Habeşistanda düzenlik 
bozulmamış 

ROMA, 5 (A.A.) - Habefistan 
maslahatgüzarı, yaptığı bir tebliğde di
yor ki: 

- Çöl kabilelerinden lkiıi a'rMına 
müDhaaır k:ılan hadiseden gayri, P•YI· 
tahtın uzağında ve yakininde hiç bir 
karışıklık, ~ bir haydutluk, devlet 
otoritesine k:vşı h.iç bir serkeşlik 
vakuı kaydoluruı::.adığı gibi, bütün Ha
beşistan dahilinde Avrupalılara ka•·ıı 
ecnebi dütmanlığı mevcut değildir, 

Venizelos davasını göre
cek reis 

ATINA, 6 (Milliyet) - Venize
loa suikasti da va11m gi1re<:ek mahkeme 
reisinin makammda kalac•iı aıolqılnut
tır. Bu reisin mezuniyet istediği hak· 
lı:mdalri haberler doğru değildir. 

Amerika 
Ve silahlar 
Görünüşe ~akılırsa Ame

rika duru-
munu değiştirmiyecek 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Bay 

Ruzvellıin, genel ailihlan bırakma kon
feransının açılmasına bir baflangıç ola
rak Almanyanın Cenevreye dönüıiinü 
utediği malUmdur. 

Bay RuZ11e ı, Bay Hullün oilab ima
latını kontrol projesini tetkik etmiı ve 
kabil oluraa bir deniz anlllftRASı yapıl· 
masmı da istemiştir. 

Bununla beraber, hükumet, Avrupa 
vaziyetindeki inkitafa kartı olan telak
kilerinin ifadesinde büyük IHr dikkat 
gÖstermdı:tedir. Çünkü Amerikanın t~ 
cerrüt temayüHeri, ayi.nın l.ahey di· 
nnına girme müzakerelerinden son
ra daha sarih olarak gÖriinmektedir. 

Hauptman'a Çocuğu 
gösetrildi 

FLEMINGTON, 5. A. A, - Hapise 
girdigi günden beri ilk defa olarak, ço
cuğu kendisine gösterilinc~ Hauptman, 
gören!erin sözlerine uazanuı. hüngÜr 
büngÜr ağlamıflır. 

Hauptınan'ın ifadesini teyid ederek 
Kloenpenburg, Lindberg'İn çocuğu ka
çmldığı akşam, Hauptınan ailesini zi. 
yaret ettiğini ve be.-aber çalğı çaldıkla
nnı aöyleınişLir. 

Y okersferi civarında lokanta11 olan 
Bayan Boniatel, çocuğun kaçırıldığı ak
"""' Lindberg'in bizmetcisi Viyolet 
Şarpm, lokantada sinirli sinirli bekledi
ğini ve br otomobil gelince hemen binip 
gittiğini bildirmiıtir. 

Harici küçük haberler: 

• Sarla Almanya arasındaki güm
rük hat'an 18 ile 20 şubat ara11nda ilga 
edilecektir. Fransız gümrük noktaları da 
kaldırılarak, Fransa-Sar hudud boyunda 
tesis olunacaktır. 

• B. Con Sayınon, cuma gÜnü, In
giliz ticaret odasının ziyafetinde bulun· 
mak üzere Pariı'e gelecektir. 

• Propaganda nazın B. Göbbels 
Berlin'de yeni yapılan Almanya film dot
ya mahzentini açınııtır. Bunun, dünya
nm en büyük film doaya mahzeni oldu· 
ğu söyleniyor. 

değil, cıtuz ki~i bulabilirim. 
Bunu söyledikten sonra, kendi

mi tutsmıyarak devam ettim: 
- lstanbulda kazan değil, ,u an

da kazanlar kaynayor, evvela bu
nu bilmelisiniz, Arabistan namına 
söz ıöyleyen kimselerin haddi he
ıabı yok. Hüküm ıüren buhrandan 
istifade ederek tezelden bir 'eyler 
kopa•mak isteyenlerin adedini bi
le tahmin edemezsiniz. Biz biribiri
mizle uğratırken, mevki hırsı ile çe 
lcitirkcn, bir gaye ve emel ııetinde, 
hatta kendilerine Arabiıtan mü· 
messili süsü vererek bizi içimizden 
fethetmek isteyenlere kapılırsak 
-~~.le ~• .. ~. Biz nereve gittiğimizi 

henüz bilmiyoruz, fakat onlar gide
cekleri yolu senelerden beri hazır
lamı• bulunuyorlar. 

Bu 'ekilde bir hayli sövledikten 
ıonra. Sadık beye dedim ki: 

- Yemen muhtariyet i•temiyor. 
Bunu hiç istemedi. Yemenin de, Hi
cazın da. fakat Yemenli. Hicazlı 
veya Suri ıeli birkAç menfaatp.-res
tin, harisin, aletin de~H. aııl Yeme
nin, Hicazın. bir kelime Arabista
nın İstediği de memleketin nir ak
samının istediyidir. Yani bir kelime 
ile adalettir. 

- Bitmeıli -

Anlaşmalar 
Devam ederse 

1915 yılının barış yılı olma 
masına sebep yok 

BUKREŞ, 6 (A.A.) - Bay Niko
la Titiilesko ıu beyanatta buluwnu1-
t11r: 

- Son iki ay içindeki genel politika 
inkişafondan dolayı çok memnunum. 
Roma anlapnaları, Sar meseıesının dos
tane halli, Fnınsız - Alman anla§ma-
11 ile bir tark antlatmuı yolunda ya • 
pılan müzakereler, beklenilmiyen bir 
vaziyet hasıl olmadığı takdirde, 1935 
yılının banş kunnnu için büyük bir o
hemmtyeti olacağını zanaetmeie mü • 
aaade etmektedir. 

Beni en aevindiren ıey, bu kadar 
mudil menfaatlere dokunan müzakere
ler arasında küçük itilaf ve Balkan 
anla§nıasının teıa.nüt ve inıicammm 
tahkik "" teyit edilmit olmasıdır.,, 

Selanikte bir gazete ida· 
res ne tecavü:ı; 

ATINA, 5 (Milliyet) - Selaıriktır
çılcmakta olan (JSatkan gazetesi) ida
rehanesine tecavüz edilerek idarehane• 
nin camlan, levhaları ve eıya11 tahrip 
edilmiı tir. 

Bu tecavüzün kimin tarafuıdan ya
pıldığı henüz anlaıılamaııırt ise de, kra· 
liyct taraftarlarına veya bu gazete i§çi 
ve amele fırkasının organı olduğu için 
millicilere atfedilmektedir. 

İran -Irak 
Sınırları 

Romada bir ftnlaşma hasıl 
olabilecek 

LONDRA, 5 (A.A.) - Irak hari
ciye nazın Nuri Pata, Iran hariciye na· 
zm ve ltalyan raportörü ile beraber, 
Iran • Irak hududunun tesbiti mliza • 
kerelerine devam etmd< üzere Lonradau 
Romaya hareket etmi§lerdir. 

Nuri Pllf8, Romada yakında bir uz. 
lapna haaıl olacağını ümSt ettirecek 
pek esaslı ıebepler bulunduğunu ve 
•bir kaç haftaya kadar Londraya dö • 
nebileceğini aöylemiıtir. ........................ 
tıa va and aşması 

(Başı 1 inci sayfada) 
acil müdahale teklini teabit etmek 
erdemini haiz ba+ka uzlapn.alar akdi
ne de hazırlanmıt bulunuyoruz. 

Bay Flandin Alman tealihatınm fev 
kalade artmaarndan da bahsodel'ek 
aulh i~n, Avrupa uluılan arasında sa· 
mimi bir it birliği aranıp dururken, 
münaluqalara girİfDlenİn aırası olma• 
dığmı ve ıimdilik aadece lı.idisenin 
kaydile iktifa edildiğini beyan eyle • 
miştir. 

Bay Flandin, yana için bava harbi
nin ve ani tecavüziin kAbuaunu orta • 
dan kaldran hava andlaııınasına da· 
bil olmıya davet olunan diğer memJo
ketlerin bu davete icabet edeceklerin· 
den tüphe elr.nemektedir. 

Belçika kabul <Jtti 
LONDRA, 5 (A.A.) - Brükselden 

bildiriliyor: Belçika kahin.,.;, dün, 
fevkalade bir toplantı .,.nasında, Lon
drada Fransız • lngiliz görüşmelerin • 
de kararlaıan mmtakavi bir hava and
laımaaı projesini kabul edeceğini bil
dirmittir. 

Alman gwı:eteleri naııl bir lisan 
kullanıyorlar? 

BERLIN, 5 (A.A.) - Alman lsith
barat bürosundan: 

Milli aosyaliat fırkasının dıı siya • 
saaını idare eden Bay Rozenberg, Lon 
dra anlatmaaı bakında (Volkiter Bö
bab.ber) gazeteainde tunlan yazmak
tadır. 

"- Frana.ı:ı; ve lngiliz bakanlarınln 
Almanya ile doğrudan doğruya ve fi. 
len teıriki mesai etmek arzuları izhar 
etımit olmalanndan bahtiyarız. Fakat 
Versay muahedesinin madeleri muci· 
bince siliı.hlarmı bırakmağa mecbur 
olan büyük devletlerin, ailahlannı bı· 
rakmadı!clarını görüyoruz. Bunlar bi ... 
lakia büyük ınikyaata aililılanmakta
dı:rlar. Bu itibarla bizzat kendilerinin 
yaptıktan muahedelere hünnet etme
uıit olan bu büyük devletlerin, tene • 
Iel'Cienberi, müdafaa vaaıtaJarmda bir 
deği§lDe yapm:ıyı istemeğe mecbur o
lan bir devlet hakkında hükümler ver
meğe haklan yoktur. 

(Beri iner Lokalanzayger), Londra
da diğer devletlerin de teşriki mesai 
arzusu ' meıgul olduklannın da kayde
dildiğini yazmaktadır. Fak at bu ar • 
zuyu göaterenler en ku.-vetli bir ıe • 
kilde ailahlanmıı olan devletlerdir. 
Bunun için bir N1h n .... J;tik ....... ı .. _,·~p 

etmek iatiyorlaraa aili.blarm bırakıl • 
maaına Ön ayak olmaları lazmı-ır. 

Diğer gazeteler de ayni mealde ya
zılar yazmaktadırlar. 

Macariatan da aslreri maddenin 
lraldırılnumnı istiyor 

BUDAPEŞTE, 6 (A.A.) - Lon -
drada yapılan anla§llıa, bütün Avrupa 
politikasını de,..in bir ıekilde tesiri al
tında bulundurabilecek genit mikyu
ta bir 1'etebbüs olll1'ak telakki eılilmek
tedir. 

Buranın telakkisine gö"' sulh mu
ahedesinden askeri maddeler kaldı • 
rılmıttır. Bunun Maearistana da tat
bik edilmesi icap etmektedir. 

lzvestiya ne diynr ? 
MOSKOVA, 5 .\.A.- lzvestiya gaze

tesi lngiliz-Fransız anla,maaı h~lunda 
diy01' ki : 

" Bay Ffandin ve Laval'ın Londraya 
giderken siyasi hedefleri her halde bir 
Alman hücumuna kartı loıriJterenin yar-

Sams1ında tütüncülük kursu 
SAMSUN, 5. A.A. - Halkevi köycüler kolu fenni tütün liJelerl 

usullerini öğreten b!r kurs açrr. ;tır. Evin güzel sanatlar kolunun aç
tığı resim sergisi de yirmi gün sürecektir. 

Fransız nazır larmeclisinin toplantısı 
PARIS, 5. A.A. - NazırlaT meclisi bu sabah Reisicumhur B<J! 

Lebrunun riyasetinde toplanmıştır. Mecli• Lonclrada elde edilm_ll 
olan neticelerd.en dolayı Bay Flanden ile Bay Laval'ı tebrik etmır 
tir. Meclis, 6 Şubat tarihinin hatırasını tebcil için radde ve sokaklar• 
da nümayişler yapılmasını menetm ·ye karar vermiftir. 

Romanya maliyesi 
BUKRFŞ, 5. A.A. - Romanya milli bankan müşaviri Bay Rogef 

Auboin, senelik raporunu vermiştir. Mümailey1. bu raporunda Roma~· 
yanın maliyesinin, parasının ve iktisadiyatının gayet vahim bir vazı· 
yette olduğunu, binaenaleyh acilerı himaye tedbirleri alınması liizllfl 
gelnıekde bulunduğunu beyan etmektedir. 

Bu rapor, bu vaziyetin teraküm etmiş olan gayri mütevazin bütçeler'' 
den teılavül mevkiindeki ulaklık kiiğıt paraların artmasından ve keP' 
ticaret müvazenesinin bozulmasından ileri gelmekte olduğunu beyafl 
eylemektedir. 

Mendres kabarıyor Edirne Kentevi başkanlı~ 
• EDiRNE, S (Telefonla) - Eslıl 

Anadolu da hır çok yer le re lstanbul polis müdürü Bay Şerif Aka' 

kar yağmaktadır lın Edime kentevi bafkanlığın" seçil' 
AYDIN, 6 (A.A.) - Dağlara çok mi§, ba§kanlıktan istifa eden Bay f;kİ 

kar yağdı. Bu aabah ıelıriınize de kar rem Tuncanın üyelikte kalacağı uııı" 
dÜ§miİ§tiir. Büyük Menderes nehri ka- maktadır. 

barnuıtır. ıı A d ı bit 
BOLU, s (A.A.) - 24 aaattenbe,.i Y ın memur arının 

durmadan kar yağmaktadır. Kalınlık 50 hayır işi 
santimi buldu. Otomobil posüıları hay· . • 
Tanla iılemeğe baıladı. AYDIN, S .A.A. - Halkevi i~ 

MUGLA, 6 (A.A.) - Havala'!' çok yardım §ubesi ilık ve orta okull~da o~ 
oerlletmiılıir. Dün gece de kar yağmış- yan 209 yoksul talebeye her gun •1 

tır. • yemek vermektıe ve faaliyetine dev:f 
Kar az yağmakla beraber kent kar etmektedir. Bütün memurlar ayl-J. 

altındadır. Yükseklerde tiddetli kar nadan yüzde birini bu hayir itine ver"' 
fı:rtmaıı vardır. 
~ ... ; .................. .. 
U ,us tar arası 
Kadın· ar birliği 

(Başı l inci sayfada) 
tingte muhtelif murahhaslar aöz 
söyliyecekler ve sulh lehinde teza
hüratta bulunacaklardır. Tepeba
fl tiyatrosunda diğer bir miting 
yapılmasına karar verilmittir. 

Dolmabahçe sarayında murah
haslar ferefine bir çay, Beylerbe
yi sarayında da bir öğle yemeği ve 
riletektir. 

Kongre hatırasına posta pulla
rı çıkarılacaktır. Yıldız sarayında 
murahhaslar için bir kambiyo ıer
visi bulundurulacaktır. Kongre mü 
zakerelerin ve söylenecek nutuk • 
!arın dünyanın her tarafından din
lenebilmesi için müzakere salonu
na radyo tertibatı yapılacak ve nu
tuklar mikrofon önünde söylene • 
cektir. 

Bayan Corbett Ashby yarın Pe
repalas otelinde kadınlar birliği a
zası terefine bir veda çayı verecek 
ve aktamı Bayan Manus ile birlik
te Sofyaya hareket edecektir. 

Bayan Aahby Sofyada 24 saat 
kadar kalarak bir konferans vere
cek ve oradan Parise gidecektir. 
Bayan Manus te Paris kadınlar 
birliğinde bir konferans verecek -
tir. Bayan Ashby Paristen tayyare 
ile Londraya gidecektir. 

dunını temin etmekti. Halbuki lngilte
re sadece Fransrz topraklarını müdafaya 
amade bulunmaktadır. Almanyarun,Fran 
sız müttefiklerinden birine karşı cenup
tan veya cenup doğusından yapacağı 
bir taarruza kartı cephe almıya yanaı· 
mıyacaktır. Bunun içindir ki Fransa 
Avnıpanın doğusunda ve cenup doğu· 
•unda bu nuntıakanm sWükosunu muha· 
faza ile i.lakadar amillerin yardımını 
aramak mecburiyetindedir. 

lzveatiya gazetesi 5-12-934 tarihli 
Laval-Lltvinof protokolu ile Fransanın 
ıark miaakı bakında giriıtiği taahhüt
lerine ayni zamanda Laval'in Balkanhıra 
"" küçük itilafa olan taahhütlerini ha
tırlattıktan aonra, Looa:lıa andla§maaı 
karıısmda Almanyarun vaziyetinin tah
liline geçiyor; buna göre Almanyanın 
bir taraflı bir hareketle ailahlar hakkın· 
daki Veraay taahhütlerini bozmaya hak· 
kı ycktur. Londra anlatmuı bu hüküm
lerin deği~t:rilebilmeai için baılıca tart 
olarak Abnanyanın uluslar kurumuna 
dönmesini ileri sürüyor. 

Londra anlaıması garb için de mınta• 
kavi bir misak ak.dini tavaiye ediyoraa 
da, bu miaak Franaaya hiç bir yenilik 
•etiımemekt.ıedir. "Çünkii iqil::.,. ve 
ltalya, bu mi.ak yokken bile, o 
misakı esaslanna gori, Franaaya bir 
Alman taarruzu karııaında e-n yardı 
ma meeburdurlar. Halbuki Londrada öne 
aürülen misak Fransa İç İn, Almanya ile 
ihtilaf takdirinde lngiltereye n ltalyaya 
yardan etmek mecburiyetini yüklemek
tedir." 

l:natiya pzeteai Almanyanın Lond· 
ra miaak.ın brfısmda !"rk miaakma kar· 
111mda ileri aürdiiğü ~eliUeri -ya atıp 
atmıyacağmın meraka değer olduğunu 
aöyfediktıen sonra makalesini fU aatırlar
la sona erdiryorı 

" Sovyet siyaseti 6°12-1934 portoko
luna ve Balkan anlaşmaaı ile küçiik an
laşmanın müzah..,,.etine da:y.na~ ıulbun 
kuvvetlendirilmesi mücadelesine devam 
edecek ve bu hwıusta hareket .noktası o
lan ıu prenıibi el~ ala'ı:aktır : Sulb tak
aim götürmez. G.'m için nyn ve •ark i
çin de lU'" bir .... ıh v lur. 

ler. 

Antepte ekin durumu 
ANTEP, 5.A.A. - Vilayetimi>:de b;. 

•enenin kışlık ekim durumu geÇen yıl fİ" 
yüzde 20 artılrtır. Vilayet nümune ifl 
danlığı bu yıl ıneyvalı meyveıız 61 b 
fidanı ekincilerin İsteğin~ çıkarmı~t~· İl 
Fidanlık memlekete meyva cinslerinı.D 

5 
!ahında faydalı olmakt•drr. AY"';,,ı 
sebze bahçesi de tesis edilmektedir. ~ 
İyi hasilat veren pamuk cinslerimUi'.' ! , 
lahı için Eıkişehir tohum islah enıtı111 

sünden tohum İstenmektedir. 

Sivasta b:r 
Nümune köyü 
Yeni yapılan köy uzaktaıı 
bir şehir gibi görünüyor 

D1YARBEK1R, (Milliyet) __., 
Dicle nehrinin kartı yakasında ~ 
lan Kitirbil köyü on b~ haneli bit 
köydür. Bu köy Dicle nehrinin lı."' 
narında olduğu için yazları epe1' 
ce kalabalık olur, evvelce çok: ıtJ1 
mur bir halde iken timdi. bar~P 
bir vaziyette olan bu köyün bOf 
evlerine iskan dairesi tarafındşll 

• b-' Bulgaristandan gelmit olan ınu 
cirler yer!ettirilmif ve kendileri~ 
çiftciliğe ait bütün alat ve ede~ 
verilerek müstahsil bir vaziyeıe 
eokulmutlardır. Burada nüı:nııııe 
fidanlığı haline sokulan nüın~: 
çiftliğinin çok genit ve münb•\

1
, 

razisi vardır. Bu arazide bu ıııi:e
cirlere verilmit ve iki senedell ııf'' 
ri ekip biçen muhacirler bu 
ziden pek çok istifade görmütl~ 
dir. Ayrıca ıbir de kazanç vasıl;~ 
bulmak üzere her hane bafma JI' 
araba bir çift at verilmiftir. sııııı' 
lar şehirde bu nakil vasııasile JI' 
ve çelttk fabrikalarile değirıll;ı, 
!ere buğday tatımakta oldukl ;~ 
dan mükemmelen kazanç te~ 1' 
etmektedirler. Kıtırbil köyü11iı"1ıiı 
rım saat kadar üst tarafında ve piı 
sathı mail üzerinde mükemı:n.el ,ır 
plan dahilinde büfün 'eraitı .~ ,. 
hiye ve fenniyeyi haiz olmak ~ 
re yirmi yedi hanelik yenidıın e' 
dem bir köy yapılmıthr. Gı:Çj)> 
sene ikmal edi'en bu evlere de ;r 
bahardan itibaren muhacirle\,) 
kan edilmittir. İki oda bir ınıı1 1' 
ve bir de kilii.rdan ibaret ve ~ 
kullamtlı olan bu evlerde ~,ıııt• 
cirler çok rahat etınekted~ p'1> 
Bu yeni yapılan nümune kö~ 
fettifi umumilik mıntakaıı ıJP' 1 
linde yapılacak köylere nülll -· 
tihaz edilecektir. Muntazarıt ~Ji JI' 
ravari üzerleriçab ve kireıl11 lı" 
larak yapılan bu köy evleri ,0 ~ 
dar ıüzel görünmektedir kı lı~ 
tıdan bakıldığı zaman ad~~ 
tehri andırmaktadır. Köyde~ 
sene birdenbire kıtın bastı~ 
yüzünden iskan edilecek ın~ 
lerin hayvanları için ahır .. ~ 
maıı yetiftirilememitti. r,iıı ııJı,P 
sil vaziyetine ııeçmi' olan ı:n~ 
!er hallerinden memnun ve jjfY 
b• ide yapacakları itlerden 
vardırlar. 



tkJ ._~ezgin YQzı/Qrı -

:~ı.ı;~~ı ~~ yiyiıleri 
l ı .l'Q.ırıı 1 t fıyınıılerini, wörü • 
"'•ııden '1 ""· Hatırlıyorum ki; 

'
0 '••eli ?ber Verecektim. Bu. 

· . ırıı Yerine getireceiim llJ • • • • .. 
tto iç' 

· ~ Ye".'~k hayat iılerinin 
~ ı.,4) Y•lı'ı.t 8(1%inıki gibi ( nel•i 
· 411tQ aalra bastırmak) 

""1e1tı,durıe~ bir lokma P•Y· 
""• iıı ıreçınme:der. Yalnıa 
•ı. •tırı.Ü . uzun eı.üı kadın· 
. frrıa,,,0 Yız: ~nlar etlenmemek 

6 tö"'". it •çın •olrada yalnıa 
lıJi "-• ri~~ 1?kat yemezler. Bir 
~ ~Piltİ "!lf?ra İçer, uaun ö • 
;,.:rıı.,,,c1 •rını biıibirine krrpa 
"L •lıilere bakar, ve h-e-d -:'I Çt • • -

0• •lraıa "'"f, boyun kır1Jlarına 
,:'"ftlar j>ıa ile eyrilikler ııer• 
~~·• ıt;;" .. n~aıı yemek yerken 

. ""ftıı "!_nurae tabii ;yemek yi. 
~ ~.:;ıru ıre~ç kadınlar, do
·~""• Q J'.a bır parça (OT • 
.._4ı,Yl) 7"11'!1ı'eri y-lıt.n ..,_ 
"''"· a~leri ~kten .an
~ ltadJf/ece yafQrlar bir mu
;'<İı,ı ••lt~r. Kaç JIOfllla kadar 

<ılı it;;,~ ~alanmızın dedik • 
)' cıı,, u ile geçinirler? O bel· 

ı.,~ı,;:nçlik el sallayıp u.zalı 
• 1., o ~a •eninkiler Jl4"'•i• 
· .~<ıt!arda aakın önlerine, 
• reıı :u,,.,eyin. Sw de yer· 

ı:;;ıt;;;;;~ •klerinde yemedikleri· 
~ JleJı YQftan aonra Y• • 
.":"11 ... ıe' .'Y •dikçe gelifir, gelif· 

'• _ nırler, Renkleri kızarır, ........... v kk 
4ıı r. e sonra a ır· 

q,,L~1t·1tı 
•Q •rlt erde daha çabuk baı· ,,;"•"1 •itlerde kadınlar gibi, 
ı ... , 1• Yoktur. Onlar oldum 
. • l'U:ıklan kesilinciye ka· 
'tiıı 
~ ri.';~drada her müessese • 

Ytrd'nrlen, c!n eğlencelisine 
ı..f.•y . • İki fey mutlaka ıı..,... 
:"llo ~Frn.ek ııe yemek yemek 
>ı.' - Kadın ve t!rkek için . (" ... 

"l'İt' o bi/ lf M uzeum) a ııe:aer-
~.: ~~ fay içilen ııe aoğuk 

o iÖrd ~felerden bir tane bu
. d, ı..,. 1 Uln ııe fQfhm. Bütün 
'°'ta JI İ vardır. Hem binanın 
"w;,e', erde, Bu da en man· 
q oı..ı.; "•anın karnı müzenin 
~. "'<:ıka çıkar dlfanda yer, 

ıl" ırıa kapıya kadar gi. 
0ıırııet. • l Ot,.;r; ııaç o ar. 

tlıtt C ç Muzeum) dedim de 
. ~ lal •ren gün b.n orayı ge
illı. 1' ı, erilerde hemen hemen 
.•ı. ::.it at tohal bir teaadül e
~ lıeı;ı anıdan kıaa boylu kü • 
t'tiy0 te benim ıı~tiiim yer· 
~Clılcıı-'du, Şüphelendim. T li 
. ı· //;idi, Orada bafka ar· 
· ~-lii~lef!i! Anladım ki; mü • 
.!tıi Jl<dı "'ı>iJ. hafiye ııa'T. Şüp

• lcık'ut tenha ııördükleri 
, ~'P ~diyarlar.] 
h. ıı.,:rınde böyle çayhane 
~ .. iitıd lanııyarum. Hele bi· 
"'!· &..,.:., urnumi ayakyolu hiç 
, d01ı • alıi mü:ıcr idarecileri 

Q ınaoni rekildc düıünü-

~. ";~~cek ik:a? aözii mü 
. toı, Yi endım. lngılız:ler dün
t 4,,, lıYen milletlerinden bi
~ er feYden eııııel çok et 

' 4 iıı; b<ı •örmediğini: aalçcılı . ·~/( Urada ııörürşünüz;. Ea· 
f<ıp,, Or ı>ardır. O renge gel

.. ~"le, 'j'Pur yerler ııe maale· 
• "t"İ ıl' çl.,rindt! şüpheai:ıı /IÜ· 
\ l>t,{ Vardır ama benim bu-

>; •rıl. l "I o, l>o,ı e Yıyen er çoııu ena 
~ ~~it .•rdı, Ben de gördükle
lıetı. ""' Verdim. 
<\11ıq :•l>teklf!ri biberli ııe ba 

lf tıı>'ıırı 0111ri Yemekler?. Nebi
...... Soı rla.,, haşlanmıı makar· 
~ q/'f,;::,a, et, aebz;e, her feY 

ıo,•lt lık onlara Hintten 

4.! </ille ,' · 
~:"'>t.,, 0ıldikleri patates haı-
0•ıı~ hflaı ve ezmesi, ıspanak 

I~:· ""' "flcıırrıa,,, ulak lahana 
"t~°"· Ö,, bunların isimleri her 
ııı .. 4a"İlı Un için burada ohçı• 
1,,,' •lı· :.rııeael.,sidir. HQfla· 
'Ilı /Qt 1 

Ur/;; isim takıp yut
lıı 'iı,;~. hayatta hüner eski· 

• 1: ~lt;rırlp tadını değiıtirdim ,"it.,,. Q rr 
·~ -... " . >ıp : Ur/ı.,n, anlamadığını 
. t~ ...... ;~aona soranm. Hazan 
. ı ~ "' ne oldujunu söy • 
oZ •cıı-. /~rrıeklerde bir koç 
~ ıı;.,.,/'"' ne kadar dejifae 
'i l>o1t_ ;n . ~arlıyanlann 
IJ >ı.uq,1 crtı bır çoiu yDMk

~ ,._"ı h1,.,';f 1iı birkaç keskin 
;1i•. ı~le,i k Yedik~erinin tadını 
·~ •:ııı,. •fel.aıır, damakları 

'Lı~,rı. iç·ce, Yemeği tadarak 
1 •4i ~ Yerl.,r. Onlar da 

~41 "i .J./;.a~ıad aki ııibi bir 
4~, İ;,i 1 dır: Bir mide iıidir. 

l,ı01 1011.,,r .bı,r otelin allikart 
qlq4) "•r Q ıdım. Bu otelin bir 

1 ">ı -,,;~" lokantasc uardcr. 

4~"'ı,., ı. '"'•:uini:z. Bu alô -
ı.; •4t,,.;_<ıp.,,nın Önünde hele 

, 0 •}' ·uırle b' -· "f 'ı 
~ ''lt' trol ır unr arma ı u· 
ı.,, 1ı.,,,,,,ırıQyı11ca, muşteri/er, 
•·•• "od k lı'.'ıı.• S1, ra a uyruk ya-
't141 it iç~•• geli11ccye kadar 
) ... , • lt"'ul kapımn dııında he 
~~ ~ Q~lr/0, ~Uf barda ispirtolu 
.''<ıltQı>ıctl'0-1_: 0 nra sıraları ge

'>i "' 1 Ü il .,:_ ~., o'<ın n ormolı uıaJı, 
'""'q~ •/) in in eJı~n.!iler.inden i
•. &·q roı. raretı uzertn• b<>· 

1 ~ ) ·~ <le b~ er• Dün alışam da 
il~•> t.uı.İ,?:ı. beJıledik ııe ne
'C.ıı.,~lt ıl;;iiü•ldik. Du lokanta
ı;:ı.~ ~'••le,; n, e~lerind~n. farkı 
' ..,_-•lı/cır ~ bı~ aır ıııbı aak
~"".-oı<ı,d ';.":e'!_ne serpilmif 

'~eJt ~ . ı •umürücülere 
1 1 • .. 
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OKONOMI 

Balıkçılığımız 
İçin tedbirler 

) 
r- • 

Bakanlıkça iateaen tedkik 
raporlara hazırlanıyor 
Balkçıhğın inkitafını temin i

çin alınacak tedbirlere esas olmak 
üzere ökonomi bakanlığınca iste
nen tetkik raporları hazırlanmağa 
bqlanmıtbr. latanhul balıkcılar ce 
miyeti, bu mevzu üzerinde hazır • 
ladığı bir tetkik yazısını dün ala
kadar makamlara vermittir. Cemi· 
yet, balıkcılığın inkitafı meselesin· 
de ilk önce mahreç itinin hallini 
istemektedir. Raporda, bugünkü 
terait içinde tutulan balıkların bi
le mahreç temin edemeyifİ yüzün
den denize döküldüğü kaydedil -
mektedir. Balıkcıhk enstitüsü ra· 
poru ökonomi bakanlığına gönder
miftİr • 

lngiltere ile ticaret muzakarı· 
si tekrar_başlıyor 

Türkiye • lngiltere ticaret muka 
velesi müzakeratının bir müddet i
çin durduğunu yazmıttık. lngiliz 
sefiri, Sir Percy Loraine müzake
rata yeniden batlamak için Lon • 
dradan talimat beklemektedir. Se
fir bugün Anltaradan lstanbula ge 
lecektir. 

Balkan konseyi için istenen 
malOmat 

Balkan konseyi toplantısı ıçın 
istenen malumatın hazırlanmasına 
batlanını9br. Alakadar daireler, 
ihraç maddelerimizin Balkan mem 
leketlerine sevkinde rcutlancm güç
lükleri tesbit etmeğe başlamışlar
dır. Bunlar bir rapor halinde Tür
kofise bildirilecektir. 

Dörtyol portakalları 
Bu yıl Dörtyolda portakal iyi 

•ürüm vemıittir. Mevsim ba9lan
gıcında bini on liradan aatılmı9tır. 
Yataklara yerle9tirilen portakallar 
bu ayın sonunda sandıklanıp pi • 
ya.saya çıkarılacaktır. 

Abdülhak Hamit 
84 üncü yıldönümü 12 
şubatta kutlulanacak 
Dün büyük 9air Abdülhak Ha-

mitin 84 üncü yılını idrak ettiği 
gün idi. Bu münasebetle Arnavut. 
köyündeki Boğaziçi (Feyziati) li
sesinde merasinı yapılacak ve üs
tadın en son yazdığı bir piyes tem· 
ail edilecekti. Fakat hazırlıkların 
bitirilememesi yüzünden bu mera
sim 12 9ubat salı gününe tehir edil. 
mittir. Abdülhak Hamit'in bir çok 
dostları dün Maçkadaki evine gi
derek 9airin yeni yılını kutlulamıt
lardır. 

rü metr dotel, garson, ııe lôatik teker· 
!ekli cam raflı arabaları iten uz;un be
yaz takkeli ahçı yamak/an içki sliki • 
!eri döner dururlar. Ordövr, tatlı, ııe 
aalatalan iki katlı arabalarla glıdır ıııl 
Jır getirirler, aeçersin!:ı:. Orada biT de 
(Burma) lı bir Hintli gördüm. Matruı 
yeş."l sanklı ve Hint kıya/etinde. O -
nünde onun da bir nikel araba, Hint 
yemf!ği dağıtıyor, Bu Hint yeınei. -
yiyenler anlathlar - yemek değil bir 
baruthane imi§. H eril bir müft eriye 
benim yakınımda ııerdi, gördüm. Bir 
beya" piliiııın yanına bir neııi salçalı 
taş kebabı koyuyor. Sonra beyaz; renk
li bir bardağın içinde kırmı:ıı;ı l>iberli 
fazla olduğu renginin kız..lhimdan an 
la:plan bir fey uip hususi bir aalça ya
pıyor ııe etin üstüne bolca ge:diriyor. 
Diier tencerelerden hususi bir reçele
y.: gôıe birer parça s.:ıl;a toplayıp onu 
tabağa döku,IOr. Bu yemekle bir çeıit 
cehennem çeınisi oldujunu bir bilen 
söyledi. 

Dün akıam ıol ardımda, 120 kiloluk 
ıişman kırmız.. ııe hımbıl yü:ıı;lü bir 
müşteri l:-u yemekten lamam üç por
siyon yedi ııe o yedikçe bona fenalık 
geldi. ÇünJıü böyle §eyi yemek için 
tıka basa doldurduğu kOfliı ağzına 
:ıorla sokuyor ııe - ağzının yanması· 
na dayanamadığından mı, yokaa yeme• 
ğin tadmdan mı - lokmayı hemen JIU• 
tuyordu. 

Uç poniyon etli Hint pilôvından 
sonra bir Jıahve getirdiler önüne koy
dular. Aizile yiyemediği bu aaçyağı 
kwamındaki yemeği midesi öğütebil • 
mek için vücudunun bütün (li:ıı;İyolo • 
cia) kuııııetleri oraya toplanmış olmalı 
ki, heri/in gözleri bOfluğa daldı ııe ya· 
rı açılı ağzcndan solu: >aya ı,,.,ıa :lı. 
Bllylece daha ne kadar Jıaldı bilmem. 
Ben dayanamadım. Kalktım. 

/ffe bu çelebiler böyle yerler yedik
lerir,i. 

Londra : 29 SonJıônun 935 
B FELEK 

GVMRVKLERDE 

Muvazaa~ı 
Komisyoncular 

-o-

Oda tüccar olmıyanlara
da vesika veriyor mu? 

Gümrüklerde muvazaalı tekil • 
de it göre komisyoncular hakkında 
alakadarlara müracaatta bulunul· 
duğunu yazmıttık. Bu meselenin 
halli için, gümrük idaresince de 
tetkikat yapılmıt ve netice bakan· 
lığa bildirilmi9tir. 

Bizim tahkikahmıza göre, mu· 
vazaalı it görenlerin çalıtmalarına 
mani olmak bugünkü ,artlar için
de biraz güç görülmektedir. Çün • 
kü, muvazaalı tekilde çalıttıkları 
öne sürülenler, ticaret odasınca 
(tüccar) olarak tescil edilenlerdir. 
Odaya kayıtlı olmanın verdiği mü· 
saadelerden istifade ederek bir kı
arm ihracat mallarının gümrük mu 
amelelerini takip edenler arasında 
muvazaalı tüccarlar bulunmakta • 
dır. Ve komisyoncular birliğinin is 
teği de bu gibiler hakkında4ır. 

Dün görü,tüğümüz salahiyettar 
bir zat, bu meselenin doğnıdan 
doğruya ticaret odaaım alakadar et 
tiğini itaret ederek tunları söyle· 
mi9tir: 

- Ticaret odasının tüccar ola· 
rak tescil ettiği bir kinıse gümrük· 
te i9 takip edebilir. Fakat, aslında 
ticaretle alakası olmıyan bir çok 
muvazaalı tacirler odaya kayde • 
dilmi, ve ellerine de birer vesika 
verilmittir. Bunların, hakikaten 
bir ticaret evine bağlı olup olma
dıklan araftı:rılı:nadığına göre, mu 
vazaalı komİ·syoncularm çoğalma· 
sı da tabiidir. Ticaret odası, aidat 
almak endi~sini bir yana bırakır· 
sa ve sıkı bir kontrol yapılırsa me· 
sele kendiliğinden halledilınit ola
caktrr.,, 

Galata yolcu salonu 
Galatadaki yolcu aalonunun bu

günkü ihtiyacı kartılamadığı na • 
zarı itibara alınmıt ve genitletil • 
mesine karar verilmiftir. Bu it için 
yakında in,aata batlanacaktır. 

ltalyan menşeli eşya 
Gümrük a:nbarlannda bulunan ltal· 

yarı menf<!Iİ e,yanın memlelretimize it
hali İçin bdclenen kontenjan talır.İ&ab 
lstanbul gümrüklerine gelmiıtir. 

Bu tahıisatla çıkarılacak qya mİk· 
tarı bir milyon kilodan fazla olduğu • 
dan bu meseleye piyaoada çıok ehem -
miyet veriliyor. 

1 talyaclan gelen mallarm mühim 
bir kıomıru yünlü ve pamuklu mensu • 
cat teıkıl ediyor. Aliıkaclar ı.cirlenn 
beyannameleri aıraya konuJdulıtan son
ra muameleye batlanacağmdan ancak 
cumartesi gününden itı~ mallar 
çıkanlabilecektir . 
~-----~o----~-~--

B aş bakan 'e İstanbuldaki 
bakan.arımız 

Ba9bakan ismet lnönü dün sa
rayda bir müddet metgul olduk -
tan sonra öğle vakti Pıuk otele git
mit ve orada oturmakta olan iç it
ler bakanı Bay Şükrü Kaya ile bir
likte öğle yemeğini yemitlerdir. 
Yemekte davetli olarak Yunan ate-
9enavali de bulunınuttur. 

Saat 14,30 da dıt itler bnkanı 
Bay Tevfik Rü9tü Aras da Park o
teline giderek ba9bakan ile görüt
müttür. Biraz sonra Londra büyük 
elçimiz Bay Fethi de kendilerine 
iltihak etmi9tir. 

lamel lnönü ve Bay Rüştü Ara.s 
ve Bay Şükrü Kaya biraz sonra 
Dolmabahçe ıarayma gibnitlerdir. 

Sözlük etrafında çıkarılan 
haberler 

Türk dili tetkik cemiyeti Dol
mabahçe sarayında çalıtmalarma 
devam etmektedir. Cemiyetin yeni 
sözlük için kabul ettiği kelimeler • 
den bahsedilirken fU veya bu ke
limenin mukabili olarak fU veya 
bu kelimeyi kabul ettiği tarzında 
haber verilmektedir. Bu meyanda 
Ankaradan verilen bir haberde 
müdür yerine çevirgen kelimesinin 
kabul edildiğini bildirilmektedir. 

Bize verilen habere göre müdür 
ka ;ılığı olarak çevirgen kabul e· 
dilmemittir. Bundan maada Türk 
dili tetkik cemiyeti timdiye kadar 
bulduğu kartılıkları, ileride daha 
münasip bir kartılık bulunabilme
si ihtimaline mebni şimdilik iliiıı et 
memektedir. Bu sebeple bugün bu 
lunan kartıhklar da kat'i olmadı
ğı gibi, karşılıklar hakkında veri
len ha.berlerede doğru nazarile ba
kılmaması icap eder. 

BELEDiYEDE 

Şehir planı 
Kime yaptırılacak 
Dr. Elgöç'e planın yaptı-

rılacağı anlaşılıyor 
imar plarunı yapacak mütehas

sıs mimarı tayin edecek olan jüri 
heyeti, dün belediyede vali ve be
lediye reisi Bay Muhittin Ostünda· 
ğrn riyasetinde tekrar toplanınrt • 
tır. Dünkü toplanhda, bir kaç aza 
fikirlerini söylemitlerdir. Evvelce 
yazdığımız gibi, planın Alman pro 
fesörü Elgüze yapbrılacağı anlaşrl
maktadır. Jüri heyeti bugün tek • 
rar toplanarak son ve kat'i kara • 
rım verecektir. 

Kasabların 
Bir teklifi 
Mezbaha reıminin yarıya 
indirilmesini İlııteyorlar 

Mezbaha remrinin kilo üzerinden •
lmması meseleıi kasaplann yaptıkları 
son bir teklifle yeni bir yola ginnit • 
tir. 

Hayvan alım ve satımı itlerile uğ • 
ratan kaıaplM", m"2Jba.ba idaresine mü • 
racaat ederek bugünkü mezbaha ns· 
minin yarı yarıya indirilmesini istemiı
lerdir. 

iddiaya göre, resim azaltılırsa, gelir 
ÜÇ môıli artacak, oatıılar yüzde elli ço
ğalacaktır. 

Bu iddiayı öne süren kaıaplar, söz
lerini isbata hazır buhmduklannı da 
söylemektedirler. Netice itibarile, kilo 
u ıulü tari>ik edilse bile resmin 4 - 5 
kuruııa indirilmesi ı;aruri sayılmakta
dır. 

. Avrupa postası 
Yunan toprağındakı kısım 

hala tamir edilemedi 
Avrupa postalan, elin aktarma yo

lile yapılmt.ktadır. Hat'>n Yunan ara
ı;isinde !>r2ulan kımu henüz tamu e· 
zisincle bo2ulan kınru henüz tamir edil· 
memiıtir. 

Aktarma112 •eferlerin on güne ka
dar baflıyacaiı tahmin edilmektedir. 
Edime ile Karaağaç arasmdakj tehir 
hattının bozulan bıımLıın da tamir e • 
dilmeğe baılamnı,ar. 

T oros ekspresini Aokara
dan geçirme tasavvuru 

Avrupa ile Aıya arasında en kısa 

yolu te§kil eden Toroı ekıpreainin An. 
karaya uğraması kararl1t1tınhnııbr. 

Ekspres programını Ankaradan geç • 
meğe müsait tekle koymak Üzer-e A. 
danadan Konya yerine Ulukıtla - Kay• 
oeri hattiie yola devam etmesi ve hü
kumet merkezine uğradıfctan sonra Es. 
- ~L·oır yoliyle ht&nbula gelmesi mu
vafık görüimüıtiir. 

Böylece Toroı ekspreoindeki ecnehi 
yolcular, 'fürkiyeden geçerken görme
ği çok iıtedikleri Ankarayı ziyarete im
kan bulacaklardır. 

Toros ek&prcainin yetU programla 
daha çok rağ1>et göreceği umuluyor. 
Yataklı vagon mil<tarı bu ihtiyaca göre 
arttırılacaktır. 

-·--
Seyrisefa nia tasfiye işleri 

Eski Seyrisefain idareai tasfiye iı

lerile metgul konüsyon dağılmıştır. 

Fakat tasfiye >Jleri tamamlanmadı -
ğından maliye vekaletince tayin edile
eek memurlar tarafından komisyonun 
bıraktığı kısımlar ikmal edilecektft-. 

Komi&yoııun neticelendirdiği mua -
melelerle alakadar alacakhlara hazine 
bonoları verilerek borçlar ödenecek -

tir. ---• 
u:udajda yeni bir otel 

yapılac ık 
Bu yıl kayak ıporu ~in Uludaja 

gidenler pek çolıtur. Bu yüzden otelde 
ye.- bulunmamalıtadn-. 

Bazı kimseler lr"""Yİ oığınaklarda 
goçiri)'orlar. Otelde ıalonda yatanlar da 
vardır. 

Bu vaziyeti göz önüne alan dağcı
lık klübü ve Buna vilayeti idarei bu • 
ııHiyeoi Uludağda büyük bir otel yap· 
mağa karar venniılerdir. 

Buroada bir otel y11pılmııtı. Bu o
tel ihtiyaca kafi ııelmiyeceği.ndeıı da -
ha büyük bir otel yapılacaktır. 

YURTTAŞ! 
Yurdunun inuına uığlık akı

tan portakcıllarını mandalina· 
/arını, elmcılQrını, bol bol hem 
sen yer ve hem çoluk ve çocuk
lanna yedirirsen, hem kendi 
sağlığına ve hem senin yurdu
nun mQhsullerinin sürümüne 
hizmet etmif olursun. 

M. 1. ve T. C. 

ADLiYEDE 

2500 lira 
Daha çekeceklerdi 

icra dairesindeki suiistimal 
nasıl meydana çıkarıldı ? 

icra dairesinde yapılan suiisti
mal tahkikatına devam edilmek • 
tedir. Bu suça ait delillerin tesbiti 
için bazı adamların ifadeleri alm· 
mı9hr. Bu arada Kırmızı horoz tir· 
keti avukatı Ohanes, Agop, Bar • 
aamyan adlı bet kiti ile Anastasi • 
ya adlı bir kadm da isticvap eJil
miflerdir . 

Fakat bunların suç ortaklığı sa. 
bit olmadığından kendileri serbest 
bırakılmıfbr. 

Bu suçtan dolayı mevkuf olan
lar icra katibi Kadri, muhasebe ka 
tibi Refet, avukat Salahaddin, Vi
çin, Herant ve Manavyandırlar. 
Bunlardan Herant dün tahliyesi i· 
çin istida ile müracaat etmiş, fa -
kat Sultanahmet birinci sulh ceza 
hakimi Retit Numer bu müracaah 
tetkik ederek talebi reddetmittir. 

Bu tahkikata el koymu~ olan 
müddei umumi muavini Ahmet 
Muhlis Tünay dün de tetkik ve is
ticvaplaTına devam etmiştir. Ya· 
kında tahkikatın sonu alınacağı U· 

mulmaktadır. 
icra veznesinden sahtekarlık su 

retile 15 bin lira çekildiği yalan
dı:r. icra veznesinden bu hadise 
meydana çıkıncaya kadar 6 ka
lemde tam üç bin lira çekilmi9tir. 
En son çekilmek istenilen para 
2500 liradır. Fakat bu 2500 lira çe
kilirken iş meydana çıkmış ve sah 
tekarlar yakalanmışlardır. 

itin meydana çıkıtı fÖyle olmuş· 
tur: 

Adliye yangınından evvel vez
neye yatırıldığı iddia edilen bu pa· 
raların yangın dolayısile kaydı bu· 
lunamıyacağı ve aahtekflı-lığın mey 
dana çıkamıyacağı sanılıyormut, 
Adliye yangınında icra veznesin -
den ancak bir defter kurtarılabil
mi9. Bu defterde de ta.lııslarm icra 
veznesine mevduab kayıtlı imif. An 
cak bu defter bir kısım mevduatı 
teabit ediyormuf. 

Fakat bundan bir müddet ev -
vel vefat eden icra veznedarı Bay 
Rllştü'nün bir defteri vardır k:. l.u 
hem şahsi kayıtlarla defterini ta
mamlamakta, hem de Bay Rüttü 
veznedar oldu olalı icra kasasına 

her gün kimin eli ile ve kimin he • 
sabına ne kadar para girdi ve ne 

kadar para çıkb ise tesbit etmekte 
imit-

Merhum Bay Rü9tü vazifesine 
çok bağlı, mesuliyetten korkar, 
pelt doğru bir memur olduğu için 
kendisi tahasen bir defter tutar ve 
vezneye girip çıkanı adıle sanile 
yazarmış. 

ltte sahtekarlığın meydana çık· 
ma.sına bu defter amil olmuflur. 

Suçlulardan Manavyan gidip te 
İcra veznesinden 2500 lirayı İstedi· 
diği zaman, evvela icranın resmi 
şahsi mevduat kayıtlarına bakıl -
mıf, yangından evvel ve sonra böy 
le bir para yatırılmadığı görülmüş, 
ihtiyaten bir kere de Bay Rüttü -
nü·n defterine bakılmıf, o defterde 
de böyle bir kayıda tesadüf olun· 
mamıttır. itte bunun üzerine it 
meydana çıkmış ve evvela Manav
yan, sonra da diğer suç ortaklan 
yakalanmıtlardır. 

Hulasa icra veznesinden sahte
karlık suretile 5500 lira çekilmek 
istenilmit, fakat ancak 3 bin lirası 
çekilebilmiştir. Bir kalemde en bü· 
yük ıııeblağ çekilmek istenilirken 
de it meydna çıkmıştır. 

Müddei umumi muavini Ahmet 
Muhlis Tünay tahkikatını derinlet
tirmektedir. icra evrakı müsbite • 
si vize için divanı muhaaebata gön 
derildiğinden divanı muhasebat • 
tan da bu evrakın gönderilmesi is· 
tenilmittir. Suçta bafka ortak ol • 
madığı sanılmaktadır. 

Müddeiumumi rahatsız 
C. H. F. tarafından Manisadan 

saylav namzedi ilan edilen müddei 
umumi Kenan Orer iki gündenbe· 
ri hastadır. Vazifesine bunun için 
gelmemektedir. 
~--·~-~o·-----~ 

Buğday yo!suzluğu tah-
kikatı bitiyor 

Buğday yolsuzluğu talıkitcatı bit -
mele üzeredir, Müotetar Bay Atıf Ba
ymdınn reisliğindeki komi•yon, idari 
ve hukuki anıtırmalarını bitirmittir• 

Diğer tali komiıyonlar da raporla
rını hazırlamaktadırlar. 

} 
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Güzel ve güzellik 
Güzeli taril etmekte, eski Qdam

lar güçlük çekmişler. Ve bu taril 
edememezlik yüzünden güzeli ve 
güzelliği inkara bile kalkışanlar ol. 
mu,. 

Bana geçende birisi sordu: 
- Bence güzel, kime derler? 

Dedim ki: 

- Bence güzel kimseye demez
ler. Çünkü, güzel yoktur! 

- Amma, yaphn, demek sen de 
güzelliği inkôr edenlerden, güzele 
iıuınmayan/QrdQn birisin! 

O zaman: 
- Evet, dedim, güzel yoktur. 

Giizeli görecek, güzelliği aeçecek 
göz ve zeka VQTdır. 

Bir köpeğin gö:ı:ile bakılsa, dün

yanın en nefia kadını, kendi di,isi. 

nin yanında ne çirkin bir mQhliik

tur ... Halbuki o köpekte bir insanın 

görebileceği göz ve .o güzelliği •e· 
çebilecek bir insan zekası olsa, m~ 
sele değİfİr. 

Şu hcılde ilk sözüm söz: bence 
gü.zel yoktur, güzellik yoktur, o g;; 
zeli ve o güzelliği seçecek göz ve 
zeka vardır. 

Kulakmisaf; ri 

POLiSTE 

.Yankesici rakı i~i ir mi? 
Sirkecide UzunkÖprü otelinde otu • 

ran Hamza oğlu Ahmet Ali, sabıkalı • 
!ardan köfteci Nevzat ile beraber Ga • 
!atada rakı içtikten sonra cebinden 200 
lirası ile cüzdanının kaybolduğunu 

gönnüıtür. 

·Ahmet Ali derhal polise bat vurmuı 
ve Nevzat yakalanarak hakkında tab • 
kikata baılımmı§br. 

Arasıra arabalar 
Unkapanı kereıteciler sokağında o

turan Mir iıminde bir kadın Cibaliden 
geçerken, arabacı Bekiriıı kulla!'drğı 

yük arabası kendisine çarparak belin. 
den yaralamııtır. 

Mir bakılmak için Balat hastanesi • 
ne kaldınlmııtır. S~lu Bekir de ya
kalannuıtır . 

Kaçak eşya 
Karagümrükte bakkallık ve akta: ı.ı. e

den Halilin dükkanında görülen lu:ıum 
Üzerine poliıçe arama yapılmııtır. 

Bu aramada bet defter kaçak •iga. 
ra kağıdı ile, oablıruuı eczanelere h""'lııı 
redilmiı bazı ilaçlar ve bir miktar JıJ 

afyon bulunınuıtur. 
Kaçak eşyalar müsadere cdilmiı, 

suçlu Halil yakalanarak hakkında taki
bat yaprlmağa baılemnı§br. 

Makin;ıya r ... pıırı . an el 
Kerettecilerde Fıstıkçılar aoka • 

ğında marangoz Koço çalııırlıen, kolu
nu makineye kaptınnı§lır. 

Makine Koçonun kolunu tamam;ı., 
kopamıııtır. Kendisi tedavi edilmek 
için haıtaneye kaldırılmııtır. 

Kat.vade kumat 
Geçen gece Bakırköyünde oaat 23 

buçukta poliıçe oil8h araması yapılmıı· 
tır. Sakuajacıhda, Orta sokakta Kad
rinin kahveiinde, Hüsnü, Sarafin, Meb 
met, .ş..ban, Yani i•minde S kiti iskam. 
bil kiğıdı ile kumar oynamakta iken ıuı 
üzerinde yakaıanmıı•aroi.r • 

Ortada bulunan 43a kur.ıı k~ • ..a> 

parası müoadere edilmiştir. 

Minıl&.C 
Dün Kandillide oturan Bayan kuki

yenin b"f lirasım manitdcılıl< •·.neı.ıe 
alan Nuri yakalanmıştır. 
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Kadın Bir ~iği 
V c vazifeleri 

Türk kadınına sıyasal haklarını 
tam ve eksiksiz vermif olan Kurul
tay kararından sonra kadınlarımı
zın artık devletten isteyecek hiçbir 
feyleri kalmadığı için Kadın_ bi~li
ğinin dağılması doğru ol.-...:..-.g ı fık
ri birçokları tarafından ortaya a
tıldı. 

3ence böy:e bir iddia birkaç ba
kımdan hatalıdır. llk önce, Kadın 
birliğinin artık yapacak iti kalma
mıştır, denilince devrim yılları için
de kadınlarımızın kazandığı sayı
sız hakların Kadm birliğinin çalıt
maları neticesi elde edilmit olduğu 
manası çıkabilir ki böyle bir düşün 
ce, sanırım, kimsenin hatırından 
geçmemiştir. Memlekette başarıl
mış bütün iyi it' er, girişilen bütün 

1 
ileri teşebbüsler f!_~~i 1:ürk ka~ınl.ı
ğının kalkınması ıçın ona verılmı• 
olan sayısız haklan da memleketin 
menfaatleri üzerinde daima uyanık 
hareket eden rejimden gelmiştir. 

Eğer Türk kadın birliğinin bütün 
çalışmaları devlete karşı kadın 
haklarının avukatlığını yapmaya 
inhisar etmişse şimdiye kadar hiç
bir faydası olmamıştır, ve bundan 
böyle de büsbütün olamayacaktır, 
der, bu fikri ileri sürmÜf olanlar 
gibi Ben de bir Kadın birliğinin 
Türkiyede mevcud olmasına artık 
lüzum kalmadığı fikrine iştirak e
derdim. Halbuki böyle düşünmeyo
r•ım, çünkü bence Kadın birliği i
çin memlekette yapılacak pek çok 
iş vardır ve böyle bir kurum Türk 
ülkesine pek fazla faydalı olabilir. 
Her şeyden önce Türk Kadın bir
liğinin yasası başka memleketler 
kurumlarından kopya olmamak la
zımdır. Kadın birliğimizin tutacağı 
yol ve takip edeceği gayeler mem
leketimizin hususiyetleri ve ihtiyaç 
h. •ı gözönünde tutulmadan çizilirse 
böyle bir teşekkülün süsten ibaret 
ve cansız bir manken halinde kal
ma •ına ~aşmamalıyız. 

'·for şeyden önce, Türk Kadın bir 
liği. kadın haklarını devlete karşı 
değil, cemiyete karşı koruma işini 
kendine vazife edinmelidir. Dev
rim rejimi Tür.Jc kadınına en ileri 
soysal ve sıyasal hakları vermiştir. 
Fakat cemiyetimiz ve ananelerimiz 
için de ayni 'ey söylenemez. Türk 
kadınının cemiyet ve aile içindeki 
hakları henüz müdafaa edilmeye 
muhtaç bir haldedir. Yasa karşısın
da erkeğine müsami olan Türk 
kadını, pek iyi biliyoruz ki, yurdun 
birçok yerlerinde, henüz örtün::n 
ve erkeğinin esiridir. Onu saltanat 
asırlarının miras bıraktığı kötü a
nanelerin ve kara taassubun elin
den kurtarmak lazımdır. Bu yolda 
bir mücadele elbetteki güç, yorucu 
ve uzun bir it olacaktır. Fakat ben, 
bir protokol ve süs cemiyetini kü
çümseyerek en uzak rüyalarını ha
kikat yapacak böyle yapıcı ve ya
ratıcı bir teşekkülü başaracak ül
külü kadınlarımızın mevcud öyle 
bir Kadın birliği dütünüyorum ki 
memleketin bütün kültürlü ve ileri 
düşünce' i kadınlarını koynunda 
toplasın ve onlara vazifeler dağıt
sın. Müşterek ülküleri oğrunda mü
cadele için bütün devrimci Türk 
kızları gönüllü olarak seferber e
dilsin. Neşriyatla, radyoyla, konfe-
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doldurulan bir genç kızın dudakla
rından kan ,,. ın, büyük yetil gözlü 
kopuk kafa_uu bir türlü gözleri 
önünden uzaklattıramıyordu. 

Bunların matemini bir defa gö
rürken bir defa da yazarken duy
muftu.' Şimdi tashih ederken üçün
cü defa ayni acıyı yatıyordu. 

Bunalmıştı. Yerinden kalktı. Al
nım pencereye dayayarak cadde
ye baktı. Sonra tekrar masa başına 
geçti. Bu sırada gülüşen iki adam 
merdivenlerden çıkıyorlardı. Bun
lar ona gelmişlerdi. Biri ha.müret
tibin muaviniydi, öbürü ise yirmi 
ıenedenberi matbaalara gece tel
graf taşıyan müvezzi. 

Makbuzu imza edince o teklif
ıiz bir tavırla masa üstünde duran 
paketten iki sigara aldı ve birini 
kulağına takıp öbürüsünü Nazmi
nin sigarasından yaktı; 

- inşallah iyi havadisler getir· 

Bütün yurddaşları 
içine alan 

ttek fırkamız var! · 
AT ATVRK'ün fırkası, kendi bay

rağı altına girmemif olanlara da 
kurultayda yer verdi. 

Tek fırkalı ülkelerin hiçbirinde, 
fırka prensipleri, bizde olduğu ka
dar yumuşak başlı değildir. 

Dört yıllık denemelerden sonra, 
prensiplerdeki bu yumuşak başlı
lık, biraz daha arth. Tek fır kamız 
fimdi içine, kendi içinden olmayan
ları da alıyor. 

Bu, fırkamızın salt, yerinin sağ
lamlığına olan inancından değil, 
kendi dışında kalmıf sanılanlann 

da kendi içindekilerden ayrı kim
seler olmadığını bir kez daha anlat 
mak İsteyişinden doğdu. 

Bütün acunda, bir başka fırka 
daha gösterilemez ki, kendi kalı
bına uymayanlara, arasında yer aç
sın, Atatürkün fırkası; ise bunu 
yapıyor. Çünkü, Türklüğün bütün 
varlığı elinde iken, kendi arasın
dan az adam göstererek; gücünü 
ne de olsa eksilten bir uysallıkla, 
yurt işlerini çevirmeğe yanaşma

sı, en sağlam yanı olduğunu bili
yor. Sıyasal fırkalar, biribirlerine 
nerede olsalar, diş bilerler. Çatışa 
çatışa, çekişe çekişe sür git, yaşar
lar. 

Bizdeki tek fırka ise, karşııına 
geçip kendisile çarpışacak, yan
lışlarını görüp ortaya dökecek kim 
aeler arayor. 

Atatürk fırkasının bu açık alın
lığına, bu açık görüşüne, söz var 
mıdır? 

Rizim fırka, başka fırkalar gibi: 
- Burada ben varım •.. demiyor, 

yıırd işleri üzerinde herkesi ayrı 
ayrı çalışmaya çağırıyor. Bu gidil}, 
apaçık, dosdoğru, sağa sola yalpa 
etmeden yürüyenlerin gidişidir. 

Salahaddin GUNGöR 

, __ ls_v_e_I_şç_i __ I 
Milliyet bu sütunda İf cıe iıçi uti· 
yenlere tauauut ediyor. lı ve İffi 
iatiyenler bir mektupla lı büra • 
muza müracaat ~tmelidirler. 

İş arayanlar 
. Her nevi benzin ve mazot ile qli • 

yen makinelerde makinistlik yapanm. 
Deniz toför ve makiniıt ve tesviyecilik 
tahadetnamelerina vardır. Karada ve· 
ya denizde iı anyorum . Betiktat 
Abbaıağa Yıldız ıokak No. 58 A. Ş. 

ranslar ve temsillerle, aile yuvala
rına kadar soku1acak bir kontrol 
teşkilatile cemiyet içindeki kadın 
hakları için mücadele edilsin. 

Memleket böyle bir mücadeleye 
açtır, Türk kadınlığı gerçek kurtu
lu,unu kendi cinsinden olan ileri 
dimağlardan bekliyor. Sanmayo
rum ki bu yolda çalıfmadan kaçı
nacak bir Türk kadını bulunsun, 
Yeter ki ona yolunu gösterecek, it 
bölümünü yapacak ve direktif ve
recek genit bir tetkilat kurulmuf ol 
sun. itte ben Türkiye için böyle bir 
Kadın birliği düt~.1üyorum, ve an-
cak böyle bir Kadın birliğinin 
memlekette yaşamak hakkı olaca
ğına İnanıyorum. 

Yaşar Nabi NAYIR 

ınüeuıtı: Nazmi Şahap 
mi,imdir. 

Diye söylenerek gitti. 
Nazmi muavin efendi ile bqba

ta kalınca ona bir sigara uzattı: 
- Yazılar nasıl? 
- Vallah tastamam. Birinci 

sayfa basıldı bitti. istersen elde
kilerle son sütunu doldur&yım. i
kinciyi de makineye verelim. Za
ten yarın herkes Mahmutpata me
ıeleıini okuyacak. Bu ~ktam da er
ken gidiveririz. 

-Olur .. 
- Şuna da bir hakta ... bir hata 

etmiyelim. Paralıdır. 
- Bir ölüm ilanı ... "Şehrimizin 

mefhur tacirlerinden Zeynelabidin 
bey, dün tedavi edilmekte bulundu
ğu Şitli Fransız hastahensinde ve
fat etmiştir. Cenazesi yarın mezkur 
hastahaneden saat on bir raddele
rinde kaldırılacak ve namazı Ni
tanta~ında kılındıktan sonra Kara-
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Patron he sa hına 
Ali Muhtar yirmi senedir biraha· 

ne garsonluğu yapıyordu. Yirmi 
senedir sabah erkenden "Şenyuva,. 
ya (birahanenin adı) geliyor, ge
ce geç vakit mütterilerin tabaklara 
bıraktığı garson haklarım saydık
tan sonra evine dönüyordu. 

Ah, bu eve dönmek! Yani töyl 
le bir köteye çekilmek, artık çalıf
mamak, garsonluğu bırakmak, hü
lasa serbest yafamak nasıl gözünün 
önünde tütüyordu. 

Her ay bir kenara koyduğu para
ların daha ziyade kabarmasını 
bekliyordu. Gerçi "Şenyuva., mn 
sahibi fena bir adam değildi. Göz
leri ağır görüyordu. Bu da Ali Muh 
tarın her susadıkça ustanın cebin
den bir bardak bira, yahud şarab 
dikmesine pek ziyade yarayordu. 

Sabahleyin gelirken şişe tamami
le emrine amade olduğu için bir, 
iki veya üç kadeh beyaz şarab içi
yordu. Saat ona gelince, kendisini 
biraz yorgun hissediyor, o zaman 
bir, iki veya üç kadeh kinkin, saat 
on birde bir kadeh amer, veyahut 
vermut, on ikide bittabi iştihasını 
açmak için Vi'le bir iki kadeh ra
kı ... 

Yemekten sonra hazmı teshil et
sin diye tevdi edilen raftaki sıra 
•işeleri başından sonuna kadar bir 
defa daha yokluyordu. 

Bütün si.eler muhafızına tevdi 
edilmit ohluğu için, bittabi içkiye 
on para verdiği yoktu. Geceleri 
de o gün kazandığı paraları cebine 
yerlettirerek evine dönüyordu. 

Yirmi senelik tasarruftan sonra 
paralan epey birikince, bir gün 
"Şenyuva.,yı tcketmeğe ·karar ver
di. 

Öteki garsonlara veda etti, pat
ron da kendisine ahbapça bir ayrı
lı, kadehi ikram etti. 

Oh, artık · nihayet serbestti. 
Bu defa birahanelere giderse gar
son gibi, müşteri gibi gidiyordu. 

Ali Muhtar "Şenyuva.,da ahftı
ğı içkf programının tatbikine de
vam etti. Fakat miitterinin içtiği 
teyin parasını vermek gibi bir hu
susiyet olduğundan, Ali Muhtar da 
müşteri sıfatile böyle bir hususl
yetten kurtulamazdı. Sekiz gün böy 
le gitti. Sekiz gün sonra eski gar
son cüzdanının epeyce hafifledi
ğini farketti. Bunun üzerine pro
gramdan vermutla ameri kaldırdı. 
Sekiz gün sonra tarabı kaldırdı. 
En nihayet birayı da kaldırdı. 

Baktı ki bu, böyle olmayacak. 
Bir gün tekrar "Şenyuva,,ya gitti. 

Herkes kollarını açarak kendisini 
karşıladılar. Patron elini sıktı. Ali 
Muhtar bir vermut ısmarladı ve a
deta çabuk bitmesin diye damla 
damla içti. En sonunda hesap sor
du. Patron dedi ki: 

- Sen deli mi oldun yahu? Hiç 
borcun yok. 

Ali Muhtar sı ksık "Şenyuva,, ya 
uğramağa devam etti. En sonunda 
patro: 

- Ali, dedi, sık sık geliyorsun. 
Artık bizim devamlı mütterimi:ı sa 
yılının. Onun için içki paralarını 
verirsin değil mi? 

Ali içtiği içkinin parasını verdi. 
Bir gün gene uğramıştı. Patron 

dedi ki: 
- Yahu Ali, bugün burası çok 

kalabalık! ne olur bize biraz yar
dım etsen ... 

- Ara sıra birer kadeh içebilir-
miyim? _ 

- iç yahu, onu da mı eairgeye
ceğiz? 

Ali o gece eski arkadatlarına 
yardım etti. içinden: 

- Ah, her gece burası böyle ka
labalık olsaydı, diye dütünüyordu. 

Fakat ertesi gün kalabalık yoktu. 
Ali Muhtarda da paralar yarıya 
varmıştı. Patrona dedi ki: 

- Ali Bey, yirmi senedir hiz
metinizde çalıttım. Buraya garson 
girdim, garson çıktım. Beni tekrar 
alsanız olmaz mı? 

- lfte bu olmadı. Senin yerine 
biz başkasını aldık. 

- Canım, ben sizden haftalık is
temem. 

- Olmaz dedik ya .. 
- Vallahi Ali Bey, garson hakkı 

nı da size ,bırllkıyorum. 

- Olmaz azizim , olmaz. 
Ali Muhtar lıergün bedava içe

ceği içkileri dü,ünerek kahraman
ca bir karar verdi: 

- Kazandığım parayı birahane
ye yatırsam, gene beni almaz mıs
nız? 

- O zaman olur. 
Hemen ertesi gün notere gittiler. 

Ali, hiç bir hak iddia etmemek ü
zere paralarını Ali beye sermaye O· 

!arak verdiğine dair bir taahhüdna 
me imzaladı ve ondan sonra bira
haneye tekrar garson oldu. 

Fakat aksiliğe bakın ki, ertesi 
midesinde bir sancı duydu. Dok
tora gitti, doktor dedi ki: 

- Ağzınıza bir damla bile içki 
koymayacaksın, yoksa ölürsün. 

Artık Ali Muhtar patronu hesa
bına soda sudan başka bir fey içmi-
yordu. SEM 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yapt1rmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele ebnekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmay11112. 

Telefon: 4.4888. 815 

caahmede nakledilecektir. Allah 
rahmet eylesin!,, 

- Nasıl? bir hata var mı beyim? 
- Hayır ... 
- imza ediniz. Provayı saklaya-

cağım. 

Nazmi cevap vermeden kağıda 
bir imza attı. Muavin onun kafasın 
da teprenen hatıraların farkında 
değildi tabii. .. koşarak uzaklattı; 

- Zavallı Abidin bey ... - diye 
mırıldandı Nazmi - zavallı ... ne i
yi adamdı. Acaba hastalığı ne idi? 
Hiddetten kan beynine aıçramıf o
labilir. Yoksa delirınit miydi? De
lirse T optatına göndermek lizııp
gelmez miydi? Hay Allah belasını 
versin! bugünkü felaket kafi değil 
mit grbi al sana bir tane daha .. 

Tashih ettiği sütunu bir kere da
ha siizdü. Sonra altını imzalayıp 
sepete koydu. 

- Bakalım bunlar da ne var? 
- dedi-

Müvezziin getirdiği telgrafı si
nirli sinirli yırttı. Ve itte o anda 
bir insan ağzından çıkabilen en acı 
feryad, bir Karacaahmet ıssızlığı 
içinde bunalan bu matbaada işitil
di. Mürettipler kumpaslarını bırak
mağa vakit bulmadan telatla ko•ut 
muflardı. Bunlar, bir odada sızıp 
kalmış bir muharrir arkadaş. ve ya
tağından don paça fırlayan hade. 

me hep beraber odaya daldıkları 
zaman gözleri ağlamaktan kan ça
nağına dönen Nazminin batını 
yumrukladığını ve saçlarını tomar 
tomar kopardığını gördüler. 

Muavin hemen bileklerini oğuf
turmağa başladı. Herkes biribiri
ne kat göz edip gencin başına na
sıl bir felaket gelmit olabileceğini 
tahmine aavatırken sarhot muhar
rir masa üstünde duran telgrafa 
fÖyle bir göz attı; 

- Sebebi bu olmalı ... - dedi -
Sakallı bir mürettip gözlüğünü 

düzelterek kağıdı onun elinden al
dı ve yüksek sesle fU satırları oku
du; 

" T kf d • y· · b .. - e ur agı.. ırmı e, .. mus 
taceldir - hangi istikametten gel
dikleri anlatılamayan iki lngiliz 
tayyaresi, pek alçaktan uçarak şeh
re altı bomba atmıttır. Bombalar
dan ikisi sahile dütmüt, biri yalı
boyundaki evlerden birini tahrip et 
mit ve Rahmi bey kızı ismet hanım 
şehit olmuştur. Diğer bombalardan 
biri bof bir arsaya ve ikisi tarlalara 
dütmüştür. Allaha çok tükür mü
him bir zayiat yoktur., , 

Sakr~h mürettip, burnunu çeken 
kösemsi bir mürettibin kulağına 
fısıldadı: 

- Herhalde tanıdığı veya akra
bası olacak ... Ne dersin Haydar? 

Bu akşam saat tam 9 da 
M E L E K sineJll3· 
YILDIZLAR YILJJI 

MARLENE OIETRI~ 
,,rı· 

tarafından emaalaiz bir surette ı 
eıa büyük tabeser 

KIZiL" ÇARt{ 
fil'' Fransızca ıö~lü Pararoount 

Biletlerinizi hemen aldır.~ıı., 
·ur 

(Alı kat localsrı şimdid<n saıılın 1ı 

KIZIL ÇARiÇE filnıi Y~ 
matinelerden itibarell 

iPEK ve MELEK sinemaları 
I' . ., . . . , · ,, . • .• -

de YENİ AÇILAN01 
KURSLA" 

• Türkçe, Fransızca, lngilisce, ltalyanca, Almanca "' 0 
Kayıt muamelesi baılamııbr. • Tecrnbe derai meccan• 

ANKARA: IST ANBVL: ~ 
37'~. lstiklil '' 

" , ş· k · · d'lıııe~ 1adıye adar ııı ı 

g6rülmemit bir ırüzdlik1' 
· ve mevsimin en bnyıık 

filmi aayılan Bugünkü program 
18 Fransızca ders, 18,30 Jimnas 

tik Selim Sırrı Tarcan, 19 Dans mu 
sikisi plak, 19,30 Haberler, 19,40 Ba 
yan Jale şan: Piyano ile, 20 Tiyatro 
musikisi plak, 20,30 Balalayka orkestra
sı, 21,20 Son haberler, 21,30 Bayan 
Naime Ihsan şan: Radyo orkestrası, 
caz ve tango orkestralan ile. 

223 Kbz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Akordeon orkeıtraaıle halk danaları. 

18,35: Şarkılar. - Spor. 19,15: Plik. - Kon· 
feranı. 20: Şarkılar. 20~0: Sözler. 20,30: 
Pli.k. - Sözler. 22: Chpinin eserlerinden kon 
ıer 22,30: Konferanı 22140: Polonya tarlu 
lan. 23: Rekli.mlar, 23,15: Danı muıikiıi. 
24,05: Dan• pli.kları. 

175 Khz. M O 5 K O V A, 1714 m. 
18,30: Popüler Ru• ıarkıları. (koro heyeti) 

- Popüler (t..lyan ıarlalan. •• operalar. 20, 
30: Oda mu•iki•i. 22: Çekçe neıri7at. 23,05: 
lnıilizca neıriyat. 24,05: Almanca. 

832 Kbz. (StaHn) 361 m. 
17: Mozarbn "Fiıaro• Hochzeit,, oper••ı- ı 

n.ın rad.70 içi.n adapta edilmiıi. 19,30: Sen
fonik nokaer. 22: Dan• muıikiai. ve karıtık 
konıer. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Gitar konıeri. 19: Der•. 19,30: Plil:. 

20,301 Stüdyo pi7e•i. 22,10: Haberler. 22,30: 
Keman lcon;eri. 23,15: Ha•a haberi. 23.20: 
Mandieı uz bando•u. 24,10: Çinıene orke•
traıı. t,05: Son haberler. 

785 L E 1 P Z 1 C, 382 m. 
18,10: Orı muıiki•i (B&chJ. - Sözler, 191 

Şrkı ıUftelineyler ve bunların ıiirleri. 19,40: 
Güzel ıanatlar ve tarih. 20: Yeni ıarlıttlar (O
peretlerden.) 21: Haberler. 21,35: Gen~ ne•il 
22: Neıeli. nıuıiki ve•aİra. 23,10: Haberler, 
23,30: Şarkılı ıec.a kon•ari. 

686 Kbz. B E L G R AT, 437 m . 
18: Sözler. 201 Rekli.m. 20,10: Pli.k. 20,15: 

Haberler. 20,30: Uhual neıriyat. 21 : Keman 
kon•eri. 21,50: Jübliyanadan nakil. 23: Ha
berler, 23,15: Radyo orkeıtraıı. 

638 Kbz. P R A C, 470 m. 
17,45: Popüler Litvan7a ıarkıları. 18: Söz

ler. 18,50: Pli.k - Derı. 19,C>a: Pl;i.k. 19,15: 
Amele neıriyat. 19,20: Almanca neıriyaL -
Hberlu. 20,10: Pli.k. 20.25: Oıtravadan Şar-
k.ıh kuartet konMri. 21 110: Koro kacLnlar 
heyeti. 21,35: Söt:ler. 21,50: Sözler. 22,35: 
Şrkılar. 24: Franıızca haberle ... 

823 Kbz. B U K R E Ş, 364 m. 

ŞOPEN ve AŞ1'~ 
Büynlı. bir muvaffal>it 

YILD ız sine~I· 
--·~ devam ediyor• 

• • • 
Artistlerinin bir kısııı'1 • 1 

ten hastalanması ıebeb1 

temsillerine bir kaç ıüıı 
dilmiyeceği ilan edilir. 

.illi~ 
Aınn umdeıi " MlL Llf ":'' 

ABONE OCRE'f ı-; 
Türld7• iç.ili 

.... it. ·-• 7 50 

• 14 -

Gelen ••ra.lı: seri •erilıneV""' 
•~•n D.U.balar 10 kuruıtur·"d, 
matbu.ya ait iıler içi• '!':..~ 
racaat edilir. Gazetemi• ıl ' 
liyetini kabul etmes. 

13 .. 15 pndüz pli.k neıriyatı 18: Neıeli 11·-··-------'j orkeıtra muıikiai. 19: Sözler. 19,15: Orkeıtra 
nın. devamr. 20: Konferan•. 20,20: [ıpanyol 
mu•ikiıi. Pl&kları. 21,05: Piyano •olo. 21,35 
Şarkı • aolo. 22,15: Radyo. ıalon orkeıtra•ı· 
23: Haberler. 23t25: Konıerin deYamı, 

574 Kbz. 5 T U T T G A R T, 523 m. 
19,15: Konferanı. 19,30: El armonoji. mu

•ikiıi. 20: Sö:r:ler. 20,30: Güzel eıerlerden 
parçalar. 21: Haberler. 21,15: Sözler. (Ulu.al 
neıriyat, 21,45 Radyo orkeıtra•ı. 23: Haber
ler. 23,30: Dan•. 1 - 3 Gec• mu•ikiıi. 

Yar1nkı program 
17,30 lnkil.iıp dersleri, üniversite

den nakil, lzmir saylavı prof. Esat Boz-

Sarlıot muharrir telgrafı onun e
linden alarak muavine uzattı: 

- Bunu böylece diziveriniz 
Etem efendi .• 

O zaman hıçkıra hıçkıra ağla
yan, bunalmıf gibi, hiçbir fey duy
mayor, hiçbir teY anlamıyor gibi 
duran Nazminin boğuk bir sesle 
söylendiği ititildi: 

- Verin onu bana. .• 
Muavin efendi derhal kağıdı 

masa üstüne bıraktı. Odadakiler 
gencin kalemini hokkaya daldır
dığını ve son derece sinirli bir oy
nayıtla bu kalemin telgrafın son 
satırındaki kelimeyi karaladığını 
gördüler. 

Sonra genç gırtlağından güç çı
kan bir sesle; 

- Deyyus! - diye bağırdı -
Bir de Allaha tükür ediyor. Hay 
gözü çıkası herif! Sen kıymetler
den ne anlarsın ki mahvolan bir 
feyin ehemmiyetini ölçebilesin ! is
metten daha mühim zayiat ne ola
bilir a mel'un serseri? 

Telgrafa bir serlevha attıktan 
sonra mürettiplere verdi: 

- Çift sütuna dizilecek ... - de· 
di - On sekiz punto siyah çerçive 
içinde. iki taraftan ayrıca birer kat
rat bot veriniz. Üçüncü ve dördün
cü sütunların başına koyarsın bunu 
Etem .• Tashihini kendin yap .. ol-

kurt, 18,30 Danı muaikifİ P 
Halterler, 19,40 Gavin k•~ 
piyano ile, 20 Sıhhat ve iç 
net bakanlığı namına koof 
remin bulaıma yollan ve. fll 
ni, doktor Tevfik ı.ınaıl ; 
oanatoryomu bq dokt.,..11»

6
, 

yo Gj.gmu oı4<eırıtraıı, 21,t p 
ı<' herler, 21,30 Radyo .,.ket 

. 1 rı· yo caz ve tango orkeıtr• • 

maz mı? -~· 
Ve kafasına bir gürı .. 10 

gibi sersem aerıem yiir~.~ 
zanlara dayana dayana v 
tı. ·~ 

Mürettipler, bu azabı f 
iyice anlayamamıtlardl· , 
,etini tamamı tamaırııııa 
!erle bir müddet onuıı 
bakakaldılar. 

Bir ölü dahtı 
Şimdi Şitlide traırı"' 

ler, sol elini ceketini~ ' 1; 

mut, sağ elinde tuttuğıldel 
kide bir dudaklarına 
dinç ve genit adımlarla 1 
doğru yollanan fU ge~ e 
dün gece dünyanın e"dı 
sanı olduğunu duyıal11' ,.~ 
nanırlar mıydı? öyle. çt~ 
rüyütü , öyle ne,eli bı~·ıl 
ve hele sağ katının v ti 
fesindeki püskülün ö)'Je ~ 
sallanıtı vardı ki ... Olıa;il 
yır! bu genç ya bir ~. 1J 
yeni ayrılmıt, ya bir g~.;l 
ni kavuşacak bir balıtı. 
nılır. ~i 

Tramvaydan iııefl vıl' 
daha o istikameti tut"1 i f 
!asılan bunlar da Naı~0(11 

• j f 
11z hastahanesine gicı•111 



' 

M[LLIYET ÇARŞAMBA 6 1935 

Kış sporları 
Ve radyolar 
İlzProgramlarımızda da görüldüğü 

ere birçok Avrupa radyoları kış 
~~rlarını naklederek dinleyicile-

llı kar •por müsabakalarından in-
Ceıfe • k . 1 il ınceye haberdar etme tedır· 
~r, Karın fazla olduğu yerlerde 
1 "'•enin doyamıyacağı bu kar eğ-
ellcele • • h ·· ·· - -Lak l rıne aıt er gun musao a-
t~· Yapılmakta ııe Aıırupanın muh
lq •f. Yerleri kı, sporcularının iide. 
v bır kabesi olmuf denebilir. Da
So~, Garmisch • Partenkirchen, 

1 Qıllt • M oritz gibi yerler bu kış 
.Porlarının en tanınmışaln oldu -
~Cllı bütün spor meraklıları bu
aya hücum ederler. Vaktında mü· 

t;caat edilmediği takdirde bura • 
lqrdaki otel ııe pansiyonlarda ya • 

tak Yer kalmaz. 

~ış sporlarının en zeııklileri ski, 
lı k ve buz üzerinde oynanan ho· 
"ttıey oyunlarıdır. Buz hokeyi oyna
l rlıen altı düz buza mahsus palcn· 
tlı giyildiğinden bu oyıına diğer 

0 eyden çok daha güçleşir. 

1 Ilıılıınduğumuz meıısim tam bu 
Porların yapıldığı günelre tesadüf 

etti•· 
1 gınden yukarda adı geçen yer-
~de Yapılan ulualararası müaaba
lat':' bütün Alman radyoları ı >..ısı· 

1 ile nakledilmektedir. Gündüz • 
er· b 
ı ı u nakiller yapılırken gramo· 
~il Plaklarına da çekilerek ak,am
t ''.tekrar neşredilir ııe gündüzleri 
:,~P edemiyen alakadarlara bildi
'"''· 
11 

Nakiller son yaz burada da Fe
lı;tbahçe stadından yapıldığı 'e -

4 
Aııruanın kıf sporlarından: Yukarıda soldaki: Ski müsabakası. Sağdaki 
Buz üzerinde balet dansı yapan bir bayan. Altta: Buz üzerinde oynanan 

Hokey maçı •.. 

1
1 de gayet mufassal ııe en ince te- • 

,''rilatına kadar spor reportörleri ispanyada yeni bir 
arafından söylenilmektedir. 

/,j <?ö.r~lüyor ki spor ile radyonun Yeni merkezler Stratosfer seyahati 
ıl 'lbırıne büyük bir bağldığı ııar- lıpanyada imal edilmekte olım 'National Geographic Society" 
t
•r. Uzaklarda bulunan spor me • 
alıl l üç istasyonun yapıları bitmek üzere Vashington'dan bildirdiğine göre 1 arı merak ettikleri bütün 
:::~!?rı radyo makinelerile en in • olduğu ve bunların yakında netri- geçen sene yapılan ve muvaffakı-
ıt· ~gıne kadar takip edebilmekte • yata batlıyacakları haber veriliyor. yetsiz neticelenen stratosfere tek • 

•r er. Merkezler Alaca de Henarez, Jean rar bir balon seyahati hazırlana • 
i flatta yalnız oradakiler değil di- ve ereı ehirlerindedir. cakmıt. Kaç metre yükseleceği he-
4er ııl:ısların spor meraklıları da Radio ile duelo reporte nüz bilinmiyen bu stratosfer UÇUfU 

rııvrııpanın uluslararası kıf sporları ediliyormuq kaptan Albert W. Stevens tarafın-
~ı:.açlarını radyo ile günü gününe Y dan ve makina kısmı da birinci ıt-
rsrenebilirler. Geçenlerde az daha radyoculuk ratosfer yükselişine iftirak etmit 

.........___ Turgut BELDA düşünceıile gayet mühim bir re · olan Orville A. Anderson tarafın-
A · 0 

portaj yapılıyonnuf. Bir tanınmıf dan idare edilecektir. 
ınerıkada kadın spikerler siyasal memur ile bir zabit arasın-

.. .\~erikan radyo istasyonlarında da yapılması mukarrer olan bir dü- Bu yükselitten maksat stratosfer 

11~dıye kadar kadın spiker kulla· ello sahasında birçok gazetecilerle de fotoğraflar çekilecek ve oradaki 
""'· B b "k f f"l f t • 1 ·ı kosmik terrarelerin hali hazır va-~ -ınıftır. una ae ep mı ro ona ı m o ograçı arı ve tamamı e 

'İd.~ın •esinin hafif ve zayıf gelme· radyoya hadiseyi nakletmek için ziyetini tespit etmektir. 
~ ır, Tecrübeler göstennittir ki lazımgelen aletleri beraberinde bu- Birinci stratosfer uçufunda da 
l k lızaklardan en iyi ititilen ses· lunan bir reportör ve sesli filmciler olduğu gibi 'National Broadcasting 
'~r ıeıli erkek sesleridir. Bu· hazır bulunuyorlarmıf. Düello ede- Company" radyo şirketi balona kı
~ ıçindir ki son zamanlarda eski cek iki hasmın harekatını takip e- sa dalgalı bir gönderici radyo is • 
~ 

1
1n spikerler yerine erkek api • derken reportaja hazırlanan bu a- tasyonu yerleştirerek pilot intiba-

ı.. r er seçiliyor. AmerLan radyo- damlar birdenbire ikisinin elele ve- !arını mütemadiyen mikrofona an· 
~i~~da tecrübe edilmek üzere tim rerek barıttıklarına şahit olmutlar- !atacaktır. Buradan alınan neşri
,. lr tek spiker bulunuyor. O da dır. Bu hadiseden reı,ıortörlerin yat kuvvetli istasyonlarla dünya· 

1,. 1 O Şubat Pazar 
17.3()".t OS K OV A, -714 m. 

~-b._ · Fırka. netriyah. 18,30: K.rıı:tlordu için 
_.._,tit rn. 19,30: Karıtık lc:onıer. 22: Almanca 
~ 'l. 23.0S : lnıiliıı:ce neıri7at. 24,05: Ma-
~ ""t'"iyat. 

,)71 fLz. M O S K O V A (Stalin) 361 m. 
~ liü ~~fonik konser. 22.,30: Danı muaikisi. 
~ ~ı.alc MoakoYa prosramıru nakil. 

11_1&, l'·hz. V A R S O V A, ı345 m. 
~~t-ı._'Y•no konıeri. 18t25: Sözler. 18,SS: 
!-..' tdarı hayalar. 18,50: Sözler. 19,15: 
~· ~ - ~özler. 21: Orkeatra. 21,45: Haber• ; rt~ir, 1~1tvan7a muaikiai 22,45: Konferanı. 

'&e .,tnlar .. 23,15; Danı .. 

ı,:a, ~h, B E L G R A D. 437 m. 

lıl;,~ .19..:;••tra ve popüler tarlular, 19,25: Sö:ı 
'"'4.kt : Almanca derı. 20: Rekli.mla, ve 

t!'i)t.t'"'· 20,15: Haberler. 20.30: Ulusal 
\ı"\lq p 21: Z.ıreb opera11ndan nakil. 
ıt.SS, .... R A G. 470 m. 
~·•o: sa.!•f musiki. 17,55: Çocuk proıramı. 
~ ~lik 0 :zler. 18,20: Pli.lı:: . 18,25: Sözler. 18. 
~ 'lo r · 18,55: Haberler. 20,10: Plik. 20,301 
ta"'-"'t•t kd10 orkeıtraır. 21,15: Sözler. 21,30: 

.:io: A.I 0nıeri. 22: Radyo piyesi. 23,15: Plik. 
~~t t"'•nca haber!er. 

18la, i.ı_ E l P Z l C. 382 m. 
~ "4:ı. ı s·· ~I Crimmin hikiyeleri. 18,.20: Şarkılar. 
~9.2()~1; •r. 19: Almanya •e dünya ökonomİ· 1 
~ tı. 2c, Ceçit reım..i pliklan. 20: Halk far· ı 
~~l•b.'40: Sözler. 21: Haberler. 21,10: Ne· 
b' ~: ; ..... (Berlin) film ıtü.dyoıuna aid ıöz4 1 

t..~ bı.Q 'kı . ~aberlerL 23: Haberler. 23,20: 

1 
:-ıs "' •ı ıu 
la "hz B U ~ ~. l>İ D A P E Ş T E, 550 m . 

~~i. io :ıcfk. 19,05: Derı . 19,30: T araot.a mu· ı 
~ .. lt~it<: Operadan nalr.len: Bizetnin ll:\ ili l._b '! operaaı. 22.30: Haberler. 23.25: 

'"'lctr, •rı. 21,15: Çinıene orkeıtra•ı. 1,05: 

•ıs 11 Şubat Pazartilsi 
~ •ı l<:h, ,,~ıs, s · ~ O S K o v A, 1714 m. 

'

' ~ "•tr~n onık konser. IS : Sözler. 17,30: 
• lı ,, 'l'"tı. 19,30: Karrtık konser . Şarkı4 

' v•,.d· . 
' rı 1.nın operalarından parçalar. 22: 

•trıyat. 23,05: İnıjJiı:ce. -·1,0".i : Al-

manca n•triyat. 
832 Khz. M O S K O V A, (StaHn) 381 m. 

17! On •ekiı:inci a•ra aid Fran•ız mu•ikiai. 
18,20: Moıkava oporaıında verilecek temıili 
nakil . 22..30: Dan• mu•ikiıi. 

223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
18: Dan•. 18,50: Konferan•. 19,45: Çocuk 

netriyab. 20: Hafif musiki. 20,45: Sözler. 21: 
Şarkılı •enfonik kon•er. 21 145: Sözler, 22: 
Neıeli netriyat. 22,30: Spor. 23: Rekli.mlar, 
23,15: Dana. 

686 Khz. 8 E L G R A D, 437 m. 
18: Dan•. 19.25: Saat ayarı. 19.-3(): Kuartet 

lconaeri. 20: Reklim, pli.le. 20,15: Sö:1ler. 20,.30ı 
Ulu•al netriyaL 21: Stüdyo opereti. 23,30: 
pı • • .,. v .ı ..... • .... konseri 
• Khz. P R A G. 470 m. 

.ı.. A J )'•a&-> u. ı ı.ııle 4arkılar, - Söaler. 
18,SS : Muıikili almanca neıriyat. - HaWr
ler. 20,05: Plik. 20,.25: Karıtık musikili neı· 
rİJat. 20,55: Sözler. 21: Filharınonik talunnn 
kon•eri. 23.ZO: Plik. 23,25: Haberler. 23.-30: 
Caz mu.ikisi ve hafif havalar. 

Kb•. L E 1 P Z l G. 382 m. 
18: Reportaj. 18,.25: Pli.k. 19,30: Musiki •• 

tarkılr akeç. 20,30: Spor. 20,40: Ski haberleri. 
21: Spor haberleri. 21,05: Apera mu•iki•İ. 22,30 
Şaheaer kon•eri. 23,15: Haberler. 23,45: Or· 
lceıtra. 

BUDAPEŞTE, (kua dal~a) ı9,S2 m. 
15: Son haberler. 15,15: Erkek koro•u tara• 

fından t•rkılar. 

545 Khz .. 8 U O A P E Ş T E, 550 m. 

18: Piyano birliiile ıarlr:ılar. 18,50: Kar141k 
•u•are. 20,10: Çarlı Gaudrio caz orkeıtr•••· 
21,16: Sözler. 21,45: Plilr:. konseri. 22,35: Spor. 
23: Salon ve caz orkeıtraaı. 24: Çinıene muıi4 

ki•i. 1,05: Son. haberler. 

12 Şubat Salı 
ı75 Kb • . M O S K O V A, 1714 m. 
18,30: Şarkılı kon•er. 20,30: Jranlı ıairlerio 

kUftelerinden be•telenen eıerlerden kon•er. 
22: Almanca netriyat. 23,05: Franaız:ca neıri
yat. 24,05: Felemenkçe ne4riyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Bizetnin "Cemile,. operasının radyo için 

adaptasyonu . 19,30: Senfonik konser nakli. 
24: lapanyolca netriyat. 

• 
223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m. 
16,45: Orkoıtra • Sözler. 18ı Mandolin or· 

keatra•ı. - Sözler. 18,35: Keın.an konıeri. -
Sözler. 19,15: Sek•tÜor kon•eri. 19,451 Edebi· 
yat. 20: Plik. - Muhtelif. 22: Silezya musiki· 
•İ. 23: Reklimlar. 23,15: Dan•. 24,05: Sinema 
orcu. 

686 Khz. 8 E L G R A O. 437 m. 
18: Piyano konseri. 19,25: Sözler. 20ı Pl.ik. 

rekli.m. 20,15: Haberler. 20,30: Uluaal netri .. 
yat. 21: Orkestra ile popüler -.e ıarkılar. 21,30t 
Şuberte aid •Özler ve mu.iki. 22,45: Haberler. 
- Dana. 

Kh•. P R A C. 470 m. 
16.55: Brati•lav radyo orlceatraaı. - Muhte• 

lif. 18,05: Plôk. - Sözler. - Pllk. 18,50: Pi· 
yano kon•eri. 19,10: Sözler. 19,20: Almanca 
musikili n•triyat. - Sözler. Z0.10: Şarlcılar • 
20,45: O .. tra•a radyo orkeatraıı. - Sözler. 21, 
40: Jeremine.a orke•traıı. 22,.10: Hafif hava· 
lar. 24,20: Haberler. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 

17,50: Halk ıarkıları. - Sö:1ler. 19,10: Ee• 
nebi memlek•t Almanlarının ıarkılarından. 19, 
50: Sözler. 21: Hab•rl•r 21,10: Noıeli neıriyat.. 
23: Haberler, •por. 23,20: Orke•tra. 

545 Kh•. 8 U O A P E Ş T E, SSO m, 
18,30: Salon orke•traaı. 19,45: Derı. 20,lS: 

Keman konseri. 21: Sözler. 21,30: Budape4te 
konser orke•traaı. 22,45: Haberler. 23,05: Bach 
mann kuinteti. 23..SO: Kon!erana. (lnıilizc:e). 
24,10: Çinıene- orkeıtraıı. 

13 Şubat Çarşamba 
ı 75 Kbz. M O S K O V A. 17ı4 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kızılordu için netriyat. 

19,30: Şarkılı konser. 22: Çekçe neıriyat. 23.05 
İnl'İJizce neıriyat. 24,05: Almanca netriyat. 

832 Khz. M O S K O V A. (Stalin ?) 361 "'· 
18.20: Moako..-a opera•ından nakil . 

223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m. 

18: Sonatlar. 18,25: Kadın. 18,35: Şarkılar. 
- Sözler. 19,15: Plak. 19,45: Konferan• 20: 
Şarkılar. - Sözler. 20,35: Kliri.net muıikiai. -
Sözler. 22: Chopinin eserlerinden konser. 22,30 
Fransızca konfer•n•. 2.2,40: Şarkılar. 23: Rek-
1.imlar. 23,15: Dana. 

1 1 l'ratıK oğutier 
Radyo makinasının seıi 
kısı·ı,ca ne yapmalı? 
Bir okuyucumuzdan aldığımız 

mektupta radyo makinasının sesi 
günden güne azalmakta olduğunu 
ve buna kartı ne yapmasını bize 
sormaktadır. Zamanla sesi azalan 
radyo aletlerinin lambalarından 
batka bir yerinde bozukluk oldu
ğuna hükmedilemez. Bunu anla • 
mak güç değildir. Diğer okuyucu
larımızın da istifadeleri olacağın • 
dan bu kolaylığı bu sütunlarrmıza 
geçiriyoruz. 

Bir kaç sene kullanılınca radyo 
lambalarının zayıflıyacağı şüphe • 
sizdir. Bunun için radyonun içeri
sindeki lambaların hepsini yenile
mek lıizımgelmez. Lambalar dikkat 
le diplerinden tutulup birer, birer 
yerinden çıkartılmalı ve sarsılma
dan ayrı, ayrı kağıtlara sarılarak 
bir kutuya konulmalıdır. Büyük 
radyocularda bunları ölçmek ve 
hangi lambanın yüzde kaç nisbette 
kuvvetlerinden kaybettiklerini gös
teren gayet hassas aletler vardır. 
Bu aletler lambaların griy, plak ve 
filmanlarının ne kadar kuvveten 
düşmüt olduğunu hiç fAfmadan 
gösterecek kabiliyettedir. 

Mesela yüzde otuz ile kırk kadar 
zayıflayan bir lamba değiştirilse 
seste de bu kadar yükseklik hisse
dilir. Fakat yüzde onbeş veya yir-

• mi nisbetinde kuvvetten dütkün • 
bulunan lambaların değitmesile bu 
hassasiyetten pek çok kaaznıla . 
maz. 

Lambalar bozulmadan ve kuvvet 
!erinden gayet azını zayi ettikleri 
halde makinanın sesinde dütkün· 
lük hissedilecek olursa bunda ho
parlörün veya makinanın batka bir 
yerinde bozukluk olduğuna bük • 
metmek yanlış olmaz. Bu ihtimale 
göre hoparlörün bozukluğunu da 
anlamak güç değildir. Muvakkaten 
bir hoparlör tedarik ederek aleti 
bıınunla çalmalı ve sese dikkat et
melidir. Bozukluk hoparlörde de
fi! ise aletin batka yerindedir ki 
aletin alındığı mağazaya götürmek 
münasiptir. 

--o-

Rennes istasyonunda 
Posta ve telgraf idaresine bağlı 

olan Fransız merlı:ezlerinin prog • 
ramlara başlarken ve saat batlann
da isimleri bildirilirken daima tehir 
iıminden sonra (P. T. T.) kelime. 
!eri de ilave edilirdi. Son zaman
larda Paria radyoları isimlerini bil
dirirken (P. T. T.) yerine (Pariı 
National) ve (Pariı Regional) de· 
mekte olduğu halde Rennes rad • 
yoıu (P. T. T.) harflerini gene 
ıöylettirmekte idi. 

Posta bakanlığının bir emri üze
rine geçen haftadanberi Rennes its
taayonu da (Radio • Rennes . Bre
tagne) cümleıile neşriyatı açmak
tadır. 

686 Kbz. B E L G R A D, 437 m 
18: Konferans. - Sözler. 20ı Plak. 20 151 

Haberler. 20,30: Ulusal oeıriyat. 21: Jübliya· 
.nadan opera nalr.U.. 

KLa. P R A G, 470 m. 
17ı Ski reportajı. 18ı Çocuk tiyatrosu. 18,30ı 

Pli.k. 18.40t Sözler. 18,50: Pli.k. - Sözler. 18. 
05: Plü. 19,10: Amele ne4ri1atı. 19,20: Alınan• 
ca neıri7at. 19.SS: Haberler. '1'9 •aire. 20,.251 
Aıker nuz1ka•n 21,05: Şa.rlalar. (Pi7ano birll· 
iile,) 21,45: Rad70 piye•i. 23,15: PJaJc. 23,lOı 
Fran11z.ca haberler. 

Khz. L E l P Z 1 G, 382 m . 

18ı "Der klain• Sapperlotn ad.lı iki perdelik 
çocuk opera••· 18,SOı Haberler. 19: Plik. 19,40 
Konferanı. 20: Paul Lincbenin idare•İ.nde fil
harmonik konıer. 21: Haberler. 21.15ı Ulu•a.I 

••tri1at, 21: Haberler. 21,15: Ulu .. I netriyat. 
21,45: Spor •obbetleri. 22,10: Anton Bruckner 
den romantik S • Dur •enfoniai. 23,10: Haber· 
1er. 23,20: Pli..k. ile ıiirler. 24: Gece konseri. 

545 Khz. 8 U O A P E Ş T E, 550 m 

18: Orkeıtra lr:.onM .... 19: Amele ••ati. 19,301 

Cinıene mu•ikiai. 20,10: Konferan•. 21: Pli.k. 
22: Dıt ••Y••aıı. 22.ZOı Piyano birliiil• ıarlu· 
lar. 22~5: Haberler. 23,10: Piyano kon•eri. 
24: Caı: . 1,05: Haberler. 

14 Şubat Perşembe 
ı75 Kbz. M O S K O V A, 1714 m. 
17,30: Sözler. 18..JO: Kızılorduya: sür.el ••· 

natlara dair •Özler. 1,30: Roman parçaları. 
21: Operalardan •ahneler. 22: Almanca netri· 
yat. 23,05: Fransızca neıriyaL 24,05: lıpan7ol 
ca netriyat. 

832 Khz. M O S K 0 V A (Stalin) 36ı m. 
17: Karıtık kon•er. 18,20: Bir operadan na· 

kil. 22,30: Dana mu•ikiai. 
223 Khz V A R Ş O V A, ı345 m. 
16,45: Şarkılar. - Sözler. 19,15: Kuartet mu 

ıikiai . Sözler. 20.20: Popüler konser. - Sijz. 
ler. 21 : Solist konaeri. 21,45 : Haberler 22: 
Solist kon•erinin devamı 22,45: Konferans. 
23: Reklimlar. 23,15: Dana. 23,45: Alınanca 
konferan•. 24,05: Dana plakları. 

686 Kh•. 8 E L G R AD, 437 m. 
19,45: Rekli.mlar. 19,55: Sözler. 20,15: Haber 

ler. 20,30: Uluıal netri1at. 21: Keman konseri. 
21 ,45: Plak. 21,50: Operalardan düo konser. 
23: Haberler. - Plftk. 

Khz. P R A G. 470 m. 
17,55: Çocuk konseri. 18,20: Piyano keman 

lstanbul radyosunda jimnastik 
derslerini cazip bir kumanda ile 

gösteren Bayan Azade 

iki l•tanbul spikerinin ne kadar 
seııi,tiklerini anlamak için bu res

mi görmek yeter 

Bayan Azadenin stüdyoda çekh· 
ğimiz en son resmi 

konseri. 18,40ı Pli.k. 18,45: Ziraat. 18,SS: Al· 
manca neıriyat. 19,55: Haberler. (Almanca) 
20,lOı Pli.k. 20,15: Rusça der•. 20,30: Orke•· 
tra konıeri. 21,lSı Kuartet oda mu•ikiai. 21,40: 

Haberler. 22: Piyes. 23: Son habeTler. 23,15: 

Senfonik caıı:z 

Khz. L E l P Z 1 G. 382 m . 

18,30: A•ya •• dün1a (konferan•.) 19.,10: 
Halk aletlerile kon•er. 20,25: Güzel hnatlar •e 
tarih.. 20,45: Şiirler. 21: Haberler. 21,10: Ha· 
fif musiki. 22,lOı Sözler. 23,10: Haberler, 
Spor 23,30: Meıhur koroların pli.kların. 24ı Ye 

ni muailı::i• (Berli.nden nakil.) 

545 Khz. BU O A P E Ş T E, SSO m. 
18,35: Mac.ar ıarlulan. 19,05: Dert. !9,35: 

Jcon•er. 20,10: Radyo piyesi. 22: Caz orkestra· 
ıı. (Çarlı Cauio.) 23,10: Haberler. 23,301 O
pera orkeatraa.ı tarafından lcon•er. 

15 Şubat Cuma 
ı75 Kbz. M O S K O V A, 1714 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kızılordu1a mahıu• 

proıram. 19,30ı Beya2: Rua ıarlolarından. 21: 
Karıtık kon•er. 22ı Çekçe nefrİyat 23,0Sı in· 
ıili:r.ce l\etriyal. 24,0S: Almanca netriyal.:. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
18,.20: Bir 01>9ra temsilini nakil. 22,30: Dan• 

muaikiıi. 

223 Kbz. V A R Ş O V A, ı345 m. 

18,15: Plak. - Sözler. 19,15: Orke•tra. 19,45 
Konferanı. 20: Hafif mu•iki. 20,20: Aktüalite 
20,30: Filmlerden pli.lr:lar. 20,45: Haberler. 
21,15: Varıowa filba.rmoniai tarafından •enfo· 
nik konaor. 23,30: Şiirler. 23,40: Rekli.mlar. 
24,05: Dana. 

686 Khz. B E L G R A O, 437 m. 
18,30: Dana. 201 Sözler. 20,0S: Rekl8m, pl~k. 

20,30: Ulu•al netriyat. 21: Zaırepten nakıl. 
23: Son Jıt.aberler . - Kahvehane,den kon•er
nakli. 

Khz. P R A C, 470 m. 
16, Ilrüno raclyo orkeıtrau. - Derı . 18: K_u· 

arlet kon•eri.. 19: Ziraat. 19,10: Amele nefrı4 

yatı. - Almanca netriyat. 20,10: Popüler Sırp 
,arkılarr. 20,30: E,aki PTağın balo balo musiki· 
•i. 21,15: Orı konseri. 21,30: Sözler. 22,05: 
Viyolonsel konseri. 22,25: Sözler. 22,30: Radyo 
orkeatra11. - Sözler. 23,15: Pli.k. - Sözler. 
- Plak .- Ru•ça haberler. 

Kh•. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,20: Keman ıonatları. 19:. Haberler. - Söa 

Radyo haber ! tıi 

Amatör radyo 
İstasyonları 

Muayyen uzunluklarile amatör • 
!erin neşriyat yapılmasına birçok 
memleketlerde müsaade edilmek • 
tedir. Çekoslovakyadaki amatör iı
ta~yonlarmın sayısı 152 yi bulmuş
tur. Bunlardan 92 ıi Bohemya'da, 
47 si Maehren'de ve 12 si de Slo
venya'dadır. 

Amerikan radyolarında piyano 
dersi 

Amerikan radyo programlarına 
piyano dersleri de ilave edilmit· 
tir. "National Broadcasting Com
pany" mikrofonlarından netredi • 
len bu derslere büyük rağbet gÖJ. 
terilmekte olduğu kaydediliyor. 
Derslerden evvel piyanonun taşla
rına nota ismi yerine numaralar ko. 
nulmut ve her öğrenmek iıteyen 
gösterildiği üzere piyano tatları Ü· 

zerıne sıra numarası y8.2mıttır. 

Böylelikle hiç notadan alamayan • 
lar da dersi takip edebilmektedir· 
ler. 

Emmerich Kalmın'ın radyo 
popurisi 

Hafif musiki doıtlarına müjde. 
Viyana radyosu ayın 19 uncu cu
martesi aktamı verilecek Emme • 
rich Kalman'ın eserlerinden mürek 
kep bir radyo popuriıi hazırlatmıt • 
tır. Epeyce uzun sürecek olan bu 
popuri Victor Hruby tarafından bir 
araya getirilmittir. Ateşin Macar 
operet bestekarlarının bu defa din
liyeceğimiz eserleri halk tarafın • 
dan en çok sevilen eserlerinin bir 
araya seçilmitidir. Viyana radyo. 
ıunda Viktor Hruby'nin tertip etti
ği kompozisyonların hepsinde ol
duğu gibi bu defa da Viya.na'n1n en 
tanınmıt operet tarkıcılarını bir a
rada ittir.ak etnıif olarak görece • 
ğiz. Bir buçuk 11aatlık bu popuri 
Josef Holzer tarafından idare edi
lecektir. Konsere aeslerile ittir8.k 
edeeck olan artistler tunlard1r ı 
W anda Achsel, Dolly Dorenz, 
Franz Borsos ile Emst Arnold •• 

Popurinin bazı yerlerine koro -
nun iftirak etmesi icap ettiğinden 
Viya'lla karıtık koroıu da ıtüdyoda 
hazır bulundurulacaktır. 

Bazı ne,eli yerler bulunup bu kJ. 
srmlar da Vogelhut cazbandının 

irliğile dinletilecektir. 

Herkesin anlayıp zevk duyaca
iı bu ı::onser cumartesi akpmı 
( 19. 1.935) ıaat 21.45 te başlaya • 
rak saat 23.15 e kadar dev.m ed&
cektir. 

ler, 19..30: Plik. 20.30: Spor bahisleri. 211 
Haberler. 21,15: Ulu•al n.eırirat. 22: "Da• 
leichte Clück., adh neıeli •lıı:eç. 23,20: HaWr• 

ler, •por. 23,40: Gece kon•eri.. 

545 Khz. B U O A PE Ş T E, 550 m. 
18,30: Salon orkeatraar. 19: Steno.rafl der

•'- 20,05: Sözler. 20,30: Operada verilecek 
teın•ili nakil. 23,30: Cin.ene orkeetra••· 24,lOı 
Fran•n:ca aylı haber icmali. 1,05: Son bab•r• 
ler. 

16 Şubat Cumartesi 
175 Kbz. M O S K O V A, ı714 m. 
17.30: Sözler. 18,.30: KlZtlordu aeıri1atı. 

19,30: Söxler. 21: Konıe"atu•ardan ııalcil. 2Zı 
Almanca netriyat. 23,~: Fran11:ıı:ca neıriyat. -
Spor haberleri. 24,0Sı l•veç neıriyab. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Oda mu•ikİ•İ. 18,20: Bir operadan nakil. 

22..30: Dan.• aııu•iki•L 24,05: Sorıulara ce•ap. 
223 Kbz. V A R Ş O Y A, ı345 m. 
18: Pop\Uer orlı.. .. tra 'on.••rl. 18.301 Şarkı

lar. 18,50: Sözler. 19,l!I: Piyano kon.aeri. J 
- Konferans. 20,.301 Pi1ano • •lyolonael ko•• 
sorl. - 20,50: Spor. 21: Vi1ana.dan nakil. 
Şarkı, danı ve popüri. 21,45: Haberler. 22: Se• 
fonik konser. - Relıı:llmlar. 23,15: Dan•. -
Sözler. - D•n•. 

686 Kh.. B E L G R A D, 437 m. 
19,.30: Orlr:eatra birliiile popüler 4arkılu. 

20: Reklam, plik. 20,15: Haberler. 20,30: Ulu· 
u.I neıriyat. 21: Radyo orkeatraaı. 21,30: Pl&lı. 
21,40: Sırb tarlr:ıları .. 23,10: Haberler. 24: Pli.k 

Kh:ıı:. p R A G. 470 m. 
16,55: Aaker bando.a. - Sözler. 18,05: Düo 

konser. - S3zler. 18,35: Plü. - Sözler .. 
18,55: Amele neıiryah. 19,05: Almanca netrİ· 
yat. - Haberler. 20,15: Caz. 20,SO: Doktor Ö· 
iütleri. 21,05: Bratialava radyo orke•tra11. -
Sözler. 22: Operet mu•ikiai. 23ı Haberler .23, 

Plik. 23,30: Hafif alı.tam ınuaikİ•İ. 
KLz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,20: Breılavdan nakil 19150: Haftanın ha· 

ber icmali. 20: Sözler. Genel ya4ayııa ald. 2lı 
H aberler. 21,10: Karn..aval ne ı riyat. 23;.. Haber

ler. 23130: Danı ınuai.kiai. 

545 Khz. B U O A P E Ş T E, 550 m . 
18,30: Opera orkeatraıı. 20: Sözler. 20,301 

Plak. 21,.30: Karıtık netri1at. 22.30: Haber· 
)er. 22,50: Çinıene mu•ikiai. 23,0S: Salon or· 
keatra11. 24: Caz orke•traaı. 24,35: Çlnıene 
muail..i•İ .. 1,05: Son haberle,r. 



IV.ILLIYET'in Tefrikası: 14 Nakleden: M. F. 

Koverlih'in otomobili önde Dai'inki 
arkada son sür'atle gidiyorlardı 

Hülasa · danberi Dal kapıya kulağını daya-
[Fantoma - Hırsız namile maruf o- mıf, içeriıini dinliyordu. Fakat ev-

lan Marten Dal hususi bır baloda ga- velce Cimi Barenjer tarafınclan i'-
yet garip bir hırsulık vakasının içine gal edilmit olan apartmanın için -
karışmı~tır. Çalman şey ev sahibi Ma- de hiç ses aada yoktu. Koverlih'in 
dam Koverlihin y01il elmasıdır. Bunu 
Brina ieminde bir genç kız apntUJtır. içeride olduğunu biliyordu. Bunu 

Maksadı şudur. Çünkü bu ye§il el- aydınlrk ta isbat etmi,ti. Dal a,a -
mas Cimi Borinjer isminde bir adamın ğıda, sokakta iken, kendi kendme 
katledildiği gece bunun üııtünde idi bu adamın maktulün evinde ne i-
ve elmasın bir parçası da cinayetin ol- ti var? diye aormuttu• Bu suali ha-
duğu yerde bulunmu§tu. Brina bu mü- la kendi kencline tekrarlıyordu. 
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak ittiyordu. Halbuki mücev _ Tahmin ettiğine nazaran kapının 
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir şe- diğer tarafında kat'i bir ıükUt hü-
Jıilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa- küm sürüyordu. Fakat bina e.ki 
bibi Koverlik aşırmasın? Fakat neden yapı idi ve kalın kapılarla, kalın 
bu adam bö_\.c bir hırsrzlığı yapacak- d 1 1 k 1 J uvar ar casus arın i•ini o ay at-
tır? ., 

işte Dal, şimdi genç kıza bir yar - tırmıyordu. Nihayet, yava~a kapı-
dım olmak üzere Kaverlihin arkasını ya vurdu. Bu haf,f gürültü, uyuyan 
tak>p etmelttt ve elması bulmağa çalıı- binada akisler uyandırdı. Dal yine 
maktacur ) içeriye kulak verdi. Fakat ""'~i:ı. -

Dal ihtiyatı elden bırakmıya - lik her zamankinden daha fazla i-
rak göz ucile bir baktı: Gelen Ko- di. Tekrar vurdu. lçerıde "''' ~ey 
verlih'ti; acele gece kostümü ha- gıcırdadı. Bu ya çekmeceden ya -

çekmeceden yahut ta bir iskemle-loc:z ~yuıg, ıo:a11 ... e ı .... ıı0 • \,.;,.., ........ .ııı-

ni çı!<.~rıp bir tehir elbisesi giyme
ğe uğra~ıyordu. Yüzünün çizgile -
ri sertle~ti. Her halde çok heyecan
lı idi. Fatoma Hırsız, yatak örtü- ~ 
sünü indirdi. Bu aıracla harekete 
geçmektense, tetkik etmek daha 
faydalı olurdu. Böylelikle Brina' -
ya daha ziyade yardımı dokuna -
cagına kanidi. Hiç 9üphesiz Ko -
ve. lih bir yere gidiyordu. Bütün 
harekatı ve yüzünün ifadesi çıkıtı
nın fevkalade ehemmiyeti haiz ol
duğunu gösteriyordu. Yetil tatlı 
brota bir alakası mı vardı Acaba? 

Her ne ise .. 
Dal Koverlib nereye giderse o

nu takip edecekti. Elektrik düğme 
aini cevirdi. Oda karardı. Kapı a
çıldı: Bir aaniye aonra hmıu: ayak
ta idi. Dıtan çıktı ve Koverlih'in 
sanki bayağı bir eve gizli bir mak
satla merdiveninden atağı inmekte 
olduğunu gördü. Merdivenin niha
yetine hiç kimaeye rilstlamadan, 
erdiği zaman rahat ve büyük bir 
nefes aldı. Sokak kapıaınclan çık -
tı. Kapıyı kapadı. 

Onu çok yakından takip ecli -
yordu. Evin arka bahçesi hem ka
ranlık, hem de tenha idi. Koverlih 
bahçede bir dola9tı, sonra büyük 
kapıya doğruldu. Orada bir oto • 
1.lobil bekliyordu. Motörü hırlıyor· 
diı, fenerleri yanmı,tı. Üniformalı 
bir adam kapıyı açık tutuyordu. 
Koverlih bindi, toför ön taraf gir
di ve otomobil hızla Londraya doğ 
ru yollandı. 

Dal bi· müdJet ayakta kala kaldı 
ve uzakta oto"llobilin arka fenerleri 
nin kaybolduğunu gördü. Sonra 
kendi arabasına koftu. Koverlih'in 
hareketi kafi derececle esrarengiz
di. Dal ne kadar merak etse haklı 
idi. Zahmetlerinin mükafatını belki 
yetil bro'u ve belki daha batka 
,eyleri de ele geçirmekle alacaktı. 
Otomobiline atladı ve tiddetle ak
seleratör'e bastı. Harekatındaki bu 
sertlik, halindeki mahcubiyet ve 
inceliğe biç uymuyordu. Çok geç -
meden öteki arabanın arka fene -
rini gördü. Artık sonu kolaydı. 

Koverlih, Dal'in zannettiği gi
bi Londraclaki evine gitmedi. Şo
f örünü ve arabasını Soho'ya bırak 
tı ve yoluna yaya olarak devam et
ti. Asabiyeti fazlalatmı'8 benzi -
yordu. Korku veya vicdan azabı 
adımlarını aıklattırıyordu. Şimdi 
karanlık ve sessiz bir mahallede 
bu'unuyordu. Biraz aonra adımla
rım aeyreklettirdi. Etrafına bakm
dı. Fakat Dal onun nazarlarından 
gizlenmeğe muvaffak oldu. Gece
nin bu ilerlemit saatinde havanın 
çok soğuk olmasına rağmen tap
kaaını çıkardı ve alnının terini ku 
ruladı. Nihayet durdu ve birden -
bire bir kapıdan İçeri daldı. Bir 
kaç dakika sokakta in cin gözük • 
medi. Sonra Dal karanlıkların İ· 
çinde belirdi. Yavaf yavat ilerledi, 
dört katlı bir binanın karanlık pen 
cerelerini bir kaç saniye seyretti, 
kapıya doğru bir kaç adım altı son 
ra yine durdu. Dördüncü katın pen 
cerelerinin birinden hafif bir ziya 
sızıyordu. Bunu görünce hafifce 
bağırmaktan kendini menedeme • 
di. Bu aydınlık sanki ona Cimi 
Barenjer faciasına ba,ka bir saf
ha olduğunu anlatmak istiyordu. 

Sekizinci kısım 
• -- 1 

F anfoma hırsızın 
kartı 

1 

On rlaVikava yakın bir z"r-ıan· 

den geliyordu. 
Uzun bir sükuttan sonra anah

tar deliğinde çevrildi. Kapı açıldı 
ve Koverlih 'in sertle,mit Çi:.!gili ki
reç gibi yüzü göründü. Martin Dal, 
Dal'in sesine hiç benzemiyen bir 
sesle: 

- Hayırlı ak,amlar olsun. de-
di. Daha doğrusu hayırlı sabahlar 
olsun. içeri girmeme müsaade ecler 
misiniz ? 

Yavaşca, fakat kararını vermit 
bir hal ile kapıyı itti ve içeri gir -
di. Koverlib önce mani olmak iste
di, fakat sonra geri çekilJi. Kapı 
yı açtığı zaman korkudan titri -
yordu. Fakat bu mahcup tavırlı, 
mütevazi gıri elbiseli adamı gö -
rünce korkuları biraz yahJtı. Sesi
ne biraz sertlik vermek istiyerek: 

Ne istiyorswıuz? diye sordu. 
- Burası Cimi Barenjer'in da

iresi değil mi? 
- Evet, fakat Barenjer öldü. 
- Ben de bunu henüz öğren -

dim. 
Dal, bağ kenarlı gözlüklerinin 

arkasından oclayı aüzüyordu. Oda, 
evi dıfı ile tam•mile tezat tetkil e
den bir tekilde pahalı ve tık mo
bilye ile tefrit edilmi9ti. 

- Fakat, bu mobilyeler hali 
burada. Hiç bir ,eyin deiitmedi· 
jini görüyorum. Atağıki katta kim 
oturuyor?. 

Koverlih bu garip ziyaretciyi 
fÜpheli füpbeli aüzerek: 

- Hiç kimae. diye cevap ver • 
di, Yalr ız en alt katta bir bakl.al 
düK)..&. ı ,-ar.Barenjer b.Jtün binayı 
kiralamıftı, fakat yalnız dördüncü 
kah ifgal ediyordu. 

-Bitmedi-

Oz Türkçe ile 
Bi1mecemiz 

o.manlıc:a kartılıklannı yatdlf1"1ıta lr.eli:me
lerin Öz türkçe mukabillerini yatarak ıeklimi
:ıtin bot h•n•lerine yerlettirİDİ~ •• ke•erelc 
"Milliyet Bilmt:ee m•mu.r)uiun.a.. siinderiaia. 
BilmHemi:ai dojr• Mlledeuler araunda kura 
çelci7or •• lcau.Danlara hediyeler ••riyorus: 

Müddet: Pertembe ıünü aktama k•dardır. 
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SOLDAN SA~ ı 

1 - Be7nel•ilel 8, Eaer 2, 
2 - latifham 2, Sa7t 2~ 
l - Umu.mi 15, 

•• 
1 

4 - T ev em, bir bab11dan 4, Dem 3, 
5 - Çolr deiil 2, Tüarri etme 5, 
8 - Ekalli7et 5, Bir mey.a 3, 
7 - Kapan 3, Be1ıir 2, 
8 - Atik&r &. 
9 - U7ln1 t•Tluar 5, 

10 - Şir &. Erkek 2, 

'ı-I 

11 - Bir rak•m 3, Be7ıir 2, Bal ameleai 3, 
YUKARDAN AŞACI , 

1 - Gen•t 4, Hücum 4, 
2 - Atı( edatJ 2, Bir küme• lı.a7•an1 3, ip· 

ttda 3, 
3 _.. Pünhan S, 
4 - Cıln 4, Vahde 3, 
S - Beya"& 2, KirÜ 3, 
6 - Cenitlik 2, Nota 2, Nota 2, . 
7 - Doi\11'141.D ... e.,.ir 2, 
8 - Nota 8, BİT ıçlı.i 4, 
8 - Jlota 21 Bir içki 4, 

10 - Suriyf'C:le bir tehir 3, Erlteil J 
11 -- lıte 2, Allah 5 

.MlLLIYET ÇARŞAMBA o ŞunAT 1935 

Yeni S- y·uvl?r cuma günü memleketin 
her tarafında seçi m:ş olacaklar 

(Başı 1 inci sayfada) 
tığı Şiılide yeni Tiirliiye mektebini ida
re etmekte bu1unmuıtur. 

Şekibe Şekip 

Şd.ibe Şrk:ip, Bursada J.averen kö
yünde çiftliğinde çalıpn ve yao>ancı 
diller bilen bir bayandır. 

Sah kadın 
Satı Kadın Anlı.aranın Bitik nahiye

ainin Kazan köy Un dendir. ~1.Haı savat • 
ta malul olmuı bir askerin karıaıcırr. 
Bet ÇOQ.lğu vardır. Çiftçidir. Kendiıi 

tariuında çalıtaral& aııeunı İ>e5ıES.. -~· ı 
m ramanda bulunduğu köyUn m'2ııta .. 
rıdır. 

Ferruh 
FerrWı ı891 de Kaywri.de doimuı· 

tur. Kayseri mahallı itlerinde yetıtn-U1, 
belediye ve fırka azalığında bulunmut · 
tur. 

Nakıye Elgün 
Nakiye Elgün 30 ıene maarif ha

yatına hızmet etmiı, 51lymz mektep -
lcrde muallimJ:lı:, müdürlük etmittir. 

En •on hlanbul lı:u lisesi müdürü j. 
ken dört sene evvel htanbul tehi•· 
meclisine a.ı:a ~ilmitrir. Bayan Nalrı
ye ayni zamanda belediye daimi en · 
cümeni aza11ndandır. Belediyecle çok 
muvaffak olmuıtur. 

Kadın ıaylırvlanmı:zın kısa hal ter
cümelerini haber verdikten sonra ne -
reden saylav .eç;Iec:eklerini de kayde -
delim: 

Sa1ıav namzet iğina saç; en 
ı-:ad.nlar 

ı Mebrure Günenç Menin belediye ı 
Üyesi. Afyona; 2 Satı Karamehmet 

(Ankara Bitik nahiyesi Kazanköy il 
muhtarı, Ankaraya; 3 Türlün Ba~ 
huğ (Feyzi ti - Boğazici li.sesi kız 

kısmı müdürü) Antalyaya ; 4 S• phi- 1 
ye Gökçül (!:.mir kız muallim m ktehi 
müdürü) Balıke~re, 5 Şekibe Şekip 1-
ıel (lnegöl lsaviranda çiftçi) Bursa· 
ya; 6 Huriye Baha iz (f'edagojı mu· 
allimi) Diy~rbekire; 7 Dr. Fatma Şa
kir (Gureha haotahanesi iç hastalık
ları müteha.•.mı) Edimeye; 8 Nakiye 
Elgün ( lstanbul ıehir mecliai Üye&İ) 
Er:ıuruma; 9 Fakihe ()ynen (Buraa 
kız lisesi müdürü) laıtan.bula; 1 O Bi -
nal Nevzat (C. H. F. vilayet idare ve 
belediye üyesi) lzmire; l 1 Ferruh 
Güpgiia ( Kayaeri belediye üyesi) Kay 
oeriye; ı2 Bediz Aydilek .(Bolu bele. 
diye ÜyMİ) Konyaya, 13 Mi.lıri Pek -
taı (Kolej Türkçe muallimlerinden) 
Malatyaya; 14 Meli.ha Ulat (Samoun 
lisegi muallimlerinden) Samsuna; ıs 
Esma Nayman (Adana belediye üye
•İ) Seyha.,a; 16 Mdıibe Görkey (To -
kal orta mektep muallimi), 17 Seniha 
Hıza) (Eski maarif umum müfettiıi 
ve yeni Türkiye mektebi müdürü) 
Trabzona .. 

:sa yl3 v n ı mze iliği ıe saçilen 
er~ekler 

1 - Ahmet Uluo, "Uhu,, gazetesi 
bllf yazıcru, 2 - Mümtaz Okmen, C. 
H. F. Ankara bllJkan vekili, 3 - Miq· 
fik Ayaş, Ayaı çif~i'-'rinden, 4 - Ce
li.I, Halep konso!O&u, 5 - Nazif Arı
can, Adliye bakanlığı müst01arı, 6 -
Nazmi topçu, Tüccar Ye Aydın koo • 
peratif idare mecli&i üyeai, 7 - Nuri 
Kazsm, Söke çiftçilerinden, .8 - Rab· 
mi, Susurluk çiftçilerinden, 9 - Ce • 
mal, mütekait miralay, 10 - Dr. Ha
ıan V aaıf Somyürelı:, ditçi m.Iı:tebi, 
profeaörlerinden, 1 ı - Dr. general 
Besim Omer, Univeraite eski prolesör
lerinden, 12 Mit at, mütekaid askeri 
kaymakam, 13 - lbrahim Necmi Dil
men, Türk dili tetkik cemiyeti geuel 

katibi, ı4 - Doktor Sadi Konuk, C. 
H. F. Bursa vilayet idare heyeti baı
kanı, ıs - Atıf, ac!Jiye müfettiıi, ı6-
Sadettin Ferit Talay, latanbul avukat
larından, 17 - Dr. Muıtafa Bengiıu 
Odemiı belediye hafkanı, ı8 - Hilmi 
Ergene!, birinci nmumi müfetti§, 19 -
Sami Çölgeçen, eski aaylavlardan, 20 
- Mühendis Omer Fehmi, Yollar ve 
binalar daireıi bqlııanı, 21 - Eyüp 
Sabri, eski Mlylavlardan, 22 - Bay -
tar Ali Rıza, Tayyare cemiyeti müfet
tiıi, C. H. F. Vilayet heyeti eşJd bat
kanlarından, 23 - Dr. Hamdi, De -
nizli memleket ha.tahaneoi bq lae -
Üni, 24 - Tevf"ılr. Bilge, latanlıw kız 
ve Kuleli liselerinde tarih ımıallimi, 
25 - Rüıtü, Evlıı:af umımı müdürü, 
26 - Mecdi Bo,>.an, J.tanhw tücc ...... 
lanndan, 27 - Hikmet ltık, Srvas 
Halkevi ve belediye baıkanı, 28 -
General Zeki Soydemir, Birinci ordu 
müfettiıliii eoki eeki.nı harbiye bat
kanı, 29 - Fuat, Ankara Cumhuri -
yet müddei umumisi, 30 - Şükrü, 
Türk Tayyare ccııniyeti baıkan mua
vini, 3 ı - Osman, C. H. F. Eskitehir 
vilayet idare heyeti batkanı, 32 -
Bekir Kaleli, htanbul avukatlarından, 
33 - Remzi Gürez, eski aaylavlardan, 
34 - Omer Aaun Aksoy, Gaziantep 
C. H. F, baıkanı, 35 - Mustafa Kı
lıç, tüccar ve lıtanhul f"hİr mecliai ü
yesi, 36 - Ali Şevket O,,dersev, C. 
H. F. Bilecik baıkanı, 37 - M. Du
ran, Erzurum belediye baıkanı, 38 -
General Şükrü Naili, eski kolordu ku
mandanı, 39 - Hüsnü Çakır, lnhiaar
lar umum müdürü, 40 - Hasan Ali 
Yücel, orta tedrisat umum müdürü, 
dan, 42 - Sıtkı Şerif, Toeya kazasın
da çiftçi, 43 - Doktor Tevfik Aılan, 
Kaatamonu C. H. F. haıkanı, 44 -
Şerif, hariciye hakanlığı ikinci daire 
birinci ıube ıefi, 45 - Abdürrahman 
Erkmen, eeki erkanı harp binbafısı, 

bağcı, 46 - lbrahim Karantay, Türk 
dili tetkik cemiyeti üyesi, Baltık dev
letlerinde maıhıhatgüzıır, 47 - Şük· 

rü Şenozan, lzmirde doktor, 48 -
Süleyman l.Jemirezen, Ankara aakeri 
fabrıkaları tüfek kısmı usta bafısı, 
49 - Veli Yatın, Çanakkale C. H. F. 
b14kanı, 50 - Avukat Hasan Ferit, 
eski saylavlardan, 51 - Salih, utan
bul Bakırköy Barut fabrikası bat kim
yageri, 52 - Zühtü Akın, çiftçi ve 
Lüleburgaz C. H. F. baıkanı, 53 -
Ali Rıza Eaen, baytar umum miifettİ· 
ti, 54 - Ahmet Seyfeli, Kırtehir C. 
H. F. bllJkanı, 55 - Nedim Bozatık, 
mütekait topçu miralayı, 56 Doktor 
Lutfi Kırdar, Göz mütehasaıslanndan, 
lzmir C. H. F. vilayet idare heyeti ü
yesi, 57 - Hil:mi Çoruk, Kaatamonu 
belediye baıkanı, 58 - Doktor Rıza 
Levent, Adana aıbna en.stitü.aü libora· 
tuvar tefi, 59 - Edip Ergin, Devlet 
tUra.aı ÜyMİ, 60 - Oaman Dinçer, l~ 
tanbul avukatlarından, 61 - Musta
fa Halit, Uıe.k ıeker fabrikaaı teavi
yeci ve kaynakç ıustuı, 62 - Dok -
tor Oaman Şevki Uludağ, latanbul Be
yazıtta hekim, 63 - Şevket, ressam, 
63 - Ali Rıza, lzmir Cumhuriyet 
müddei umumisi baş muavini, 64-- Ce 
mal Tekin, latanbul Lokantacılar ce
miyeti batkanı, 65 - Osman Hilmi 
Taner, Malatya C. H. F. başkanı, 66-
Emnıll•h Barkın, Başbakan'rk umu-n 
müdürlerinden, 67 - K~na.n Or~r, la· 
tan 1>ul Cumhuriyet müddei umumisi, 
68 - Kazrm Nami Duru, Maarif ba
kanlığı talim ve terbiye üyes;, 69 -
Kemal Kosun, eoki saylavlardan, 70-
Şe<ki, lstanbulda dit hekimi, 71 -
Şükrü, Ziraat hankau eşki umum mü 
dürü, 72 - Cavit Ihsan Oral, Adana 
çiftçiler birliği batkanı, 73 - Kamil, 
Brükael maalahatgÜzan, 74 - Doktor 
Ziya Naki Yaltmm, Boğaz, kulak, bu
nın mütehasaıoı, 75 - Muhittin Baha 
Para, avukat, eski aaylavlardan, 76-
SeFm Sım, Maarif bakanlığı umum 
müfetti,lerinden, 77 - Doktor Galip 
Hakkı Ustün, Topkapı yoluul~an koru· 
roa cemiyeti b;ışkanı, 78 - Cevdet 
Kerim lncedayı, C. H. F. umumi ida
re heyeti Üyesi, 79 - Hüsamettin Q. 

kan, diş hekimi, 80 - Galip Pekel, 
nüfus umum müdürü, 81 - Hillrev, 
Elaziz belediye batkanı, 82 - Meh -
met Ali Yürükel, btanbul tı>hir mec
liai Üyesi, 83 - Mustafa Tunalı, An
kara silih fabrikal" n usta batıların
dan, 84 - Tevfik, ziraat umum mü
dürü, 85 - Şevki Süsoy, Tokatlı, 
86 - lsmail Miqtak Mayakon, Mu -
harrir, 87 - Hüsrev Gerede, eıki Tah 
ran büyük elçiıi, 88 --Hüseyin Rah
mi Apak, C. H. F. idare heyeti Üyesi, 
89 - Milat Aydın, mühendia, caki aay 
lavlardan, 90 - Sırrı Day, Maliye ba
kanlığı eski nakit itleri müdürü, 91-
General Ahmet, eski baytar daireıi 
baıkanı, 92 - Fuat, eski saylavlar • 
dan, 93 - Muhittin, eski Bursa be
lediye haıkaru, 94 - Omer, Yozga
dın Evci köyünde çiftçi, 95 - Ekrem, 
Tekirdağ C. H. F. vilayet ba1kanı, 96-
Doktor Mitat Altıok, Zonguldak C. 
H. F. vilayet b14kanı. 

Eski saylavlardan nımzst 
gösteril mi yenler 

Dördüncü devre ıaylavlarından o
lup ta fırkanın bugünkü namzet liate
sinde adları bulunmıyanlar şunlardU': 

ı Ahmet Cevdet (Yozgat), 2 Ala· 
ettin Cemil (htanbul), 3. Abdülkadi< 
(Manq), 4. Aaım (Erzurum), 5. Be
kir Kara Mehmet (Çorum), 6. Cafer 
( E skit~hir), 7. Celal Nuri ( T ekirdağı), 
8. Fuad Şahin (Aydın), 9. Hakkı 

(Kütahya), ıo. Halil (Kaataınonu), 11. 
Hasan Buri (Cebeli.bereket), 12. Ha
aan Yakup (Ankara), 13. Haydar (An 
talya), 14. lbrahim Alaettin (Sinop), 
15. Ibnıftim Yörük ( Balıkeair), 16. 
Mahmut Raaim (Tekirdağı), 17. Mu
zaffer (Balıke11ir), 18. Mu&lihittin Ab
dullah (Ankara), ı9. Nazifi Şerif (An
talya), 20. Pertev (Balıkesir), 21. Re
fik (Kastamonu), 22. Refik (Konya), 
23. Ret-it Saffet (Kocaeli), 24. Riza 
Niıari (Aksaray), 25. Rüıtü (Bursa), 
26. Said Azmi (Kayaeri), 27. Serdar 
Ahmet (Kırıehir), 28. Şaban Sım (Kon 
ya), 29. Şevket (Giresun), 30. Şevket 

, (Ordu), 3ı. Talit H&§im (Malatya), 
32. Vas'tf (htanbul), 33. Vnfi (Bah
lıeıir). 

intihap dairesi değişen 
saylıvlar 

Falih Rıffu Atay, Bolundan Anka
r*)'a; Oıman Niyazi Burcu Çanakkale. 
den, Hayrettin Karan Bilecikten Balı
kesire; Milat Kunıy htanbuldan Bolu· 
ya, Ta!Wn U:ııcr Konyadan Enuruma, 
Talit Onay ç-kmdan Gire.um, ge • 
neral Hakkı Şinasi Erzunımdan htan
bula; Nahit Keren Krrldarelinden Kay
ıeriye; Dr. Ziya Nuri Afyondan Koca
eline, Hasan Hayri Tan Edimeden Ko
caeli.ne, Kazını Okay Giresunclan Kon. 
yaya, Besim Atalay Aksaraydan Kütah· 
yaya, YaJlll' Ozoy Akıaraydan Maniaa
ya; Hasan Reıit Tankut Muıt.,, Ma • 
raıa, Dr. Rasim Ferit Talay Bursadan 
Niideye, Şakir Kesebir Edirneden To
kirdağma, Y ..ı.ya Kemal Y ozgattan 
Tekirdağına, Recep Zühtü Sfooptan 
Zonguldağa. 

Müstakilerden Bay lstamat Zihni 
ESKiŞEHiR, 5 (Milliyet) - Bu

rada ıaylav aeçimi iti yolundadn-. ikin
ci seçmenler seçimlerlııi ıününde yapa· 
caklardU'. 

Müstakil namzetliğini koyan Bay 
htimat Zihninin teftiı heyeti ba§kanh
ğına dilekçesi geldi. Burada latimatı 
yakından tanımıyorlardı. Konuk olan 
Bay Nalbant oilu Hıfzı Sakarya gaze
teıi yazıcısınin sorgularına verdiği kar~ 
ııhkta ıunları aöylemiıtir: 

- htimat Zihni OzdamM' Bodrum· 
ludur. Hukuktan çıkmıştır. Türk orto· 

Çok çocuklu anaiara 
Jecek mükafat 

veri- ,_ __________ .... 

Ueniz yolları 
Paristen AJj f!ıza imzasile şu nek· 1 S L E .. • M 1 

tub~.~~:~etin 20 ikincik.lnun 1935 Acenı;;1eri ' ıc!,aköy ~l'Übafl 
tarih ve (3.2ı4) numaralı nüshasında Tel. 42362 - Sirkeci Miibürdanad• 
yurdun en çok çacuk sahibi olan ana - =-•••>Han. Tel. 22740~ı•••lli 
)arına dağıtılmak üzere Ankaradaki ço- 1 A U 
cuk eıirgeuıe kurumuna yolladığ-ım 1 'rV ALIK YOL 
(1.000) liradan (300) lira11oın bet ıe- BANDIRMA vapuru 6 Şubat 
nedenberi Trakyada otumıa.kta bulu -
nan en çok çocuklu analara ayrıldığı ÇARŞAMBA günü saat 19 da 
hakkınde.ki yazıyı okudum. Ayvalığa kadar. (592) 

& yazının her sene yurdda en çok 
çocuk sahibi olan ananın ( 12) çocuğa • 
kadan İ9İn her birine ( 25) er ve bu 
m'ktardan ra~ıa11 için her birine ( 30) ar 
lira ve eğer bu ana T rakyada oturmak
ta ise yıne ( ı2) çocuğa kadar olan ço
cuklarından her birine (30) ar ve bu 
mıktardan fazlasının her birine ( 35) er 
ve bu ana ecnebi yurttan ana yurda 
gelip te f.dirnede tavattun eyleınııae 
bu takdirde bu anaya her bir çocuğu İ· 
çan ( 35) er lira hesabile ve Hilaliabmer 
ve çocuk e&İrgeıne kurumları vasıta.ai
le her senenin zafer oayramında ve bu 
ana Trakyada ise Edirnenin kurtuluı 
bayramında verilmek ve vefatımdan 
sonra bu ı:.iktar her sene için ( 1.000) 
liraya çıkarılarak bundan ( 400) liraıı
nın aleıitıak v ı:ı (3.J\JJ liraıanın son 
(a) sene zarfında umum yurtta ve 
bakiye \.->'-"Y/ ı..raııru.Q da Trakyadaki 
anaıardan en çok çoc'1k aahihi olanla -
ra tahıisi surelile tesis ettiğim (Fa
zil et mükafatı) haberinin na11lsa Mil • 
liyete ba§ka tekılO.. ınt.kal etmıt bulun
maiından ileri gelınit olsa gerektir . ., 

Mektup •ahibi Bay Ali Rıza eski 
maliye mÜ§tc,arı ve timdiki Türk dain
ler vekilidir. 

Ka&1mpaşa spor birliği 
cüzdanı 

Kasımpa}a opor birliğinden: 935 yı
lından itibaren hüviyet cüzdanlarının 
yenilenmesi kal"ar aJtına abnmııbr. Es
kilerinin hükmü olmadığı. 

Avuslu ·ya kolonisinin 
verdiğı ha.o 

Geçen gün Avuıtur)a kolonisi tara
fından veru<on balodan bahseJerken ba
loya Alman cencral konsolosu Dr. Toep 
kenin de iıtirak ettiğini ve bunun ba-
1..Ja Avusturya - Alman dostluk teza
hüratına vesile olduğunu yazmı§tık. 

Avusturya general konıol03u Bay 
Winterdcn aldığnmz bir mektupta bu 
baloya doktor ·roepkeden maada diğer 
konaoloslann da davetli bulunduğu ve 
doktor T oe, \ enin bu baloya iştiraki 
siyaai mahıyeti de ha.iz olmayıp süva
rede Avusturya • Alman dostluk teza
htirah vuku bulmadığım beyan etmek
tedir. 

ÇAGIRIŞLAR 

Üniversitede konferans 
T üri< fiziki ve tabii ilimler cemİyG

tinden: Bugün saat 17,30 da üniver • 
•İte büyük konferanı salonunda pro -
feaör Brauner tarafından (Nebatların 
T ropi.mıa11na dair yeni bir muariye) 
lıalı:lunda umuma mahsus bir konferans 
verilecektir. KonferaRS almanca veri -
lecelı: ve türkçeye tercüme edilecelı:tir. ---YENi NE.SRIYAT 

Evr~nselay 
50 inci §ubat sayısı çrlmuftır. Bu sa. 

yıdııki Kırbiıi.y, budunlarda artiıtik 
duy&Ular, ııığın çabukluiu, basta ııe
nıici, Koca Murat reis, sözlüğü bekti. 
yelim, htelı:Jer, Sizi güldüren nedir? 
Süt içiniz ve diier mevzuda bir çok 
yazılar vardır. 

Hukuk gazetesi 
Cevat Halda Ozbey tarllfıııdan lJC§· 

redilme'kte olan (Hukuk gazetesi) nin 
7 inci numarası zengin bir münderecat 
ile çılı:mııtır. 

--
dolularındandır. lıgal sıralarında A
yıntap mahkeme azaoı idi. Yapılan ay
kın itlerden Avrupalıları ilk önce im
:taaile proteat.o etmiıtir. 

lzınire ( Skorpiyo1') maiyet vapunı 
ile gelea Amerilı:anm eski ıefiri amiral 
Briıtolün baş1<aruıgı aıtındaki tabluk 
komiı)'<>nuııa, gördiiklerini, bilcliklerini 
medeni ve uıo .... ua. oır cesaretle şöyle .. 
miıtir. 

O urada Jatimatm oö:ıleri ve pro
testolan iyi hır iz bıralı:mııtı:r. Bugüne 
kadar da Türk ulusu yüksek varlığına 
bağlantmnı 1.flerile gösternıiıtir. Ça
lıp.andır. Ben Etkitebircle hrl<amızın 
ikinci ıeçmeni olaaydnn, Jathm.tm aay
lavhğını guderdim.,, 

Bu bılgiler ortada htimata bir sem• 
pati U1'1Jldırmıp. ıstimatm saylav• 
lığına olmaı nazari le balolabilir. 

Akpınar 

Atinada memnuniyet 
ATINA, 5 (Milliyet) - Eatiya ııa

zeteısi Türkiye hülı:umetiııin Büyiık 
Millet Meclisinde bir Rum bulunma11 
balı:lı:ında verdiği karan alkıılamakta
dır. 

Ajansın bir tashihi 
ISTANBUL, 5 (A.A.) - Dün ak

ıam gazetelere verilen C. H. F. ıaylav 
namzetleri listıesinde bir iki küçük ıan
lıılık olmuıtur· 

Vaktin çok dar olmasından busu -
le gelen bu yanhıhklardan dolayi ö • 
zür dilerken ıa ıuretle talhilı ederken 
ıu suretle tashihi de bir vazife adde • -
diyoruz: 

ı - Kırıehir saylav namzedi ola -
rak ııöıterılen Bay Ahmed Seyfelinin 
öz adı Mehmed' dir. 

2 - MarllJ namzedi olarak )illede 
bulunan Bay Hasan R.,Pd Tankud, es
ki Maraı saylavı değil, Muı saylavı
dır. 

MERSiN YOLU 
ANAF ARTA vapuru 1 Şubat 
PERŞEMBE günü saat 11 de 
Payaa'a kadar. (593) 

~ .................... ... 
lLAN 

Balı:anlrkça projeleri tasdik edilCJ' 
Akıehir Hit!ro elektrik tesisatının •· 
lektrilı:, türbin ve boru kısmı ihale cdi· 
leceğinden taliplerin bir haftaya kadar 

tekliflerini latanbulda Sirl<ecide Büyük 
lsmail Pa§a hanmda Akş"'1ir komisyon 

evine getirmeleri ve inıaat kıınu için 
de Aktehir bankasının AkıeJıirdc~i mer 

kezine müracaat etmeleri bildirilir. 
(7774) 

--~-~~~~~~~~-~---
htanbul aıliye ikinci hukuk mahk•

meuaden: Davacı Beyoğlunda Kl:çiil< 
Handekte 25 No. lu evde oturan in· 
giltere devleti tebaa11ndan Hanri Daı· 
ton ojilu Vilyamın mutaoarrıf olduğu 

Beyoğlunda Şehzuvarbey rnaballesiniıı 

Büyük ve Küçük Handek sokağında 

kain tevıii intikalli büyük Handek 
caddesinde 28 No. lu dükkanı mÜ§te -
mil Küçük Handek caddesinde 25 No. 
lu bir bap apartnnanın 20 de üç h;ıse
aini bir sene vade ve faizi nizamisini 
peıinen tediye ederek ahzü iıtikraz ey· 
lediğl 800 lira evrakı nakdiye mukabi • 
linde müdckiale:y'h Mite! oğlu LeoP 
Yuda Abene wfaen ferağ eylemit ve 
bu sekiz yüz lira borcunu 25 t.>şrini • 
evvel ı339 tıırihinde tamamen ve nak
len kendisine ödemi§ ve buna dair ala· 
cakh Beyoğlu dördüncü noterliğinden 

taıdikli 25-10-339 tan1ıli ibranamede 

vermiı olduğu halde memuru mahau· 
su hu:ıuruna gelerek ipoteki fek eyle • 
memiıı olduğundan bilmuhakeme me:z· 
kiir aparlımanm davacıya ait 20 hisse i· 
t:ibarile üç hiasesi kaydının tashihine 
karar itası hakkında davacı namına ve 
kili avukat Şevket tarahndan Galata -
da Selanilı: hanında ı 1 No. da borsa 
mübayaacılığile meıgul Leon Yucla 
Aben aleyhine 28 nisan 934 tarihinde 
ve 934 - 353 aayı altında açılan dava • 
dan d~layı müddeialeyh naııuna gön -

deTilmiı olan dava arzuhali w daveti· 
ye ve gıyap kararı kendisinin göate • 
rilen mahalden çıknuf ve ikametgiıhınlll 
meçhul bulunması sebebile tebliğ edi
lememiı ve bu hususlardan dolayı mii~· 
deialeyhe ilanen tebligat yapılarak 
26-1-935 tarihli oon mlbkeme cebesinde 
de mezkur ga)'1'i ınenkulda müddciaiı:ı 
uç lııisaeıi üzerindeki vefaen ferağnı 

fekkile mezkur üç hiıse kaydJDID müd· 
dci nanuna tashihine ve muhakeme 
rnaoarifinin müddeialeyhten alınması -
na karar verihnİ! ve bu karan haıri 
30-ı-935 tarihli ve 935 • 18 aayılı ili· 
nun dahi ilanen tebliğine ve bir a'/ 
müdSet tayinine karar ' vcrilerdı: bir 
ıureti mahk.,._ divanhanesine au)ını'I 

olduğundan ınliddeialeyh Leon Yuda 
Abenin kanuni müddet içinde tcımY~ 
dava eylemediii talı:dircl,e bu hiikıııiİ" 
katileıeceğini bilmesi için keyfiyet bt1• 
kuk uaulü muhakemeleri kanununun 
14ı inci maddesile bu maddeden ıonr• 
ııeleo diğer maddeleri ahkimma ıevfi· 
lı:an ilan olunur. • (7772) 

Uokiidar hukvk hakimliiinden: l'I•· 
zilin oğlu l.Jsküdarda Ayazma mahal • 

leoinde J .Kele caddeainde 22 nınnara· 

lı hanede ıakin Halete evvelce taktit" ,,. 

dilen ttkiz lira nafakanın dört liraY' 

tenzili hakkında iatihal eylclliği s-J· 
935 tarihli ilanı ıureti Halete gönde • 

rilmit iae de i.kametgiıhı meçhul oldu • 

iundan tebliğ edilmemİJ ve ilanen t.,,,.. 

liğine karar verilerek tebliğ ınaJı:aınııı" 

kaim olmak üzere ilam sureti maJd<A!S"' 
divanhanesine taliğ edilmit olduğund•" 

keyfiyet gazete ile de ilin olun{n&I) 

~ 

htanbul ikinci icra meınurJuğııfl" 
dan: Mahcuz ve satılmaıına karar .,,,. 
rilen demir kaa ve koltuk ve .,.it• 
ıS-2-35 pazar günü aaat 12 den itib~· 

ren dördüncü vakıf hanı içerisinde ~~ 
lacağınclan talip olanların mabailıJI 
hazır bulunacak memuruna müracaat • 
lan iliın olunur. Satıı bedeli pe!iıı ve 
rüıumu delaliye müıteriye aittir. 

(7780 
~~~·~~~~~ 

Emniyet Sandığı müdÜl'lüğiind~~ır 
Bayan Hilmıeıt 15 mart 934 .~' .,.

de aandıiımıza bıraktığı para ıçtJJ bel • 
rilen 52116 numaralı bono,vu kaY.. • 
tiğini aöylemiıtir. Yenisi v~~ il' 
den eııkiıinin hükmü olmıyacağı ili" 
lunur. crn3) 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 6 ŞUBAT 1935 

Pttevduatı Koruma 
ahkamına tevfikan 

Kanununun 17 nci maddesi 
muhtelif Bankaların Merkez 

Bankasına yaptığı teslimat 
Mevduat sahiplerinin Mevduatı Merkez Devir Mevduatın ya• 

isim Te adresleri Bankasına devre- Tarihi pıldığı Merkez Meblağ 
1 den Banka. • Bankası 

~e A.. Deveaux 
J • auso Ve mahdumlan 
Ad Flf. Costopolos 
~ Deutsche 
ı 92 kof Montral 
93 2 de Cclaevem T erez 
~ 

8
2 de Gold Manifacturo 

· PoÜanski hesabı 

MUfit Zade M. Fehmi 

~llatafa H. İsmail 
er;ı:,.... 

L·ı '-nammanger 
' ~ l1 Chilton 
t~0 Motor et Cie Ltd. a 11ard Bug. Co. Grattener 

Selanik Bankası 
Selanik Bankası 
Selanik Bankası 

" ,, 
Banco Di Romıı. 
Selanik Bankası 
Felemenk Bahri 
Sefil Bankası 
Memaliki Şarki 
ye Fransız Bank. 

'' '' Selanik Bankası 
,, 
,, 

Banco Di Roma 
N IJ~gi· Strasse 14/ 1 Berlin 
tı' . ~zrahi et Cie. Selanik Bankası 
N~n des Galeri Bruxelles _ Selanik Bankası 
Sch azıcı ,, 
11 en&cer et Cie Xanthi,, 
~a '' C l'tnond Lauffray ,, 
Sceorgea Obbud ,, 

S henker et Cie Sufilde 
" i 'le W. Hofman ,, 

Meoclor Anastaaiades ,. 
i)ıq Bemciaten ,, 
llın· F · b onıque avetti 
~~~rankian 

.. 
s ,, 
ı\ . ..\zaryan 

li Elkatip 
~ket Sones 
ı\ met Çavuş 
b rdas Musıghian 
~r. de le Near Cassulief 

8.?liim 
l'llleYınan Muharrem 
~ 0ulenıonde 
q~~bais Comptoit Françaİa 
~ ı;:.ltport 

ı\l'ro de Aktiebolaget 
L' Joıephiade1 
l): F ouestier 
bj l!ıot en Piot 
l rection de l'Ultutration 
~~Joumal 
ı\ N. Domicile 
1 ~~eri Fabrikalar A.Şirketi 
. rıilnıi 

c " . Sadetti 
l~ahmi ve Mahd. 
\iv· çi Mahdum. 
th ener Bank Verein 
~ artea Landier 
~ eçhul 
ı:dte UnP,"arisch Paper 
~ b Selanik Bank Ltd. 
~"' en et Cie. 
~~l>adupoles ve Karabekir 
~•colıu ·Cottan 

ec;hul 
•• .. 
" 

~ " ~~k Ahtar 
t~ik Ef. 
ı\. li. Dili. 
\>\tıturva Macaristan Üski~ 

S I<ons 
~~ Dfenıanyo Elian Caton.ia 
ı\ " ik Ef. 
~ \>\tıturya Konsolos Manastır 
~ ~ Hatice Hanun 
~t Manastır Ş. 5 adet 
~ t&.sarruE cüzdanı. 
~t Üeküp Ş. 5 adet ta

Sof· :,arruf cüzdanı. 
v~ ...... arlman 
~ ı( lfamuryan 
~hut 
~~~ lona Bobor lakeçe 

-11\ll 

•• 
•• .. 
" •• 
•• 

l' .. 

,, 
banco Di Roma 
Selanik Bankası .. 

,, 
" .. 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" .. .. 
,, 
" .. .. 
,, 
,, 
,, .. 
,, 
,, 
,, 

" 
,, 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
t• .. 
.. 
" 
" 
" .. 
.. 
" •• ,, 
•• .. .. 
" 
" •• 
" 
" .. 
" 

14/2/34 
14/2/34 
14/2/34 

" 
" 513/34 

4/4/34 
26/12/34 

7/5/34 

.. 
19/6/34 .. 

' 

14/2/34 
14/2/34 .. 

" 
" .. 
" .. 
" 
" .. 

6/2/34 
19/6/34 

" 
" 
" ,, 
" .. 
" .. 
" 
" 
" 31/8/34 

.. 
" 
" 
" ,, .. .. 
,, .. .. 
" 
" .. .. .. 

616/34 

19/6/34 

" .. .. 
" .. .. 

16/ 7/34 .. 
15/12/ 34 .. 

,, .. 
.. 
" 
" 
" ,, 

" 

" 
" 
il 

" p/12/934 .. 
•• .. .. 
" 
" .. 

15/12/ 934 

İstanbul Şubesi FS. 136.85 
İstanbul Şubesi FB. 10.000,
lstanbul Şubesi Sterlin 0.3/-

" Sterlin 4.4/-
" Sterlin 0.13/-

" Sterlin 11.10/6 
lzmir Şubesi Sterlin 11 .2/-

,, Sterlin 32.13/-

,, Sterlin 33.4/6 

,. Sterlin 0.16/7 
lstanbul Şubesi Sterlin 8.-/-

" Sterlin 5.-/-.. Sterlin 7 .8/ 4 
Sterlin 22.84 

İstanbul Subesi 
İstanbul Şubesi 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
" ,, 
" 

KÇ 4.340,
FF. 1.18 

150.-
2.523.80 

115.-
60.-

589.-
45.-
13.50 
9.50 

33.05 
1.000.-

200.-
500.-

58.75 

,, '' 
lzmir Şubesi ,, 
İstanbul Şubesi ,, 

,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, .. 
" .. .. 
" 

" ,, 
" ,, 
,, 

. ,, 
" ,, 
,, 
,, 
" ,, 

" ,, 
" ,, 

'' ,. 
İstanbul Subesi FF. .. 

" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, .. 
" 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, .. 
" 
" 
" 
" 

" .. 
" 
" 
" 

.. 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" 
" .. 
" 
" ,, 

' 

" 
" 

,, 

" ,, 
" ,, 

" 
" 
,, 
,, 

" .. 
" ,, 
,, 

" .. 
,, 
" 
" 
" 
,, 
,, 
,, 
" 
" 

.. 
•• ,, 
,, 

" .. 
" 
" 
" .. 
" .. 

310.77 
3.000.-

20.-
10.-
60.-
30.-
58.-
40.-
20.-

195.80 

' 
1ı.ıo · 

~34.89 
'.979.72 

219.44 
698.23 
35.90 

2.295.01 
2.154.53 

199.50 
2?.9.23 
302.24 

1.264.23 
598.48 

3.1'"'· 10 
77.50 

3.373.38 

70.-
300.-

1.350.15 
3ı;2.-

951.39 
2.097.-

247.70 
13.639.65 

100.-
7734 
16.06 
39.68 
16.95 

16 93 
640 
2.5 

5ıl.7 

15,26 

40.3S 

42.25 
17.60 
27.88 

106.54 
8.67 

16.13 
16.13 
18.45 
12.90 
12.90 
3.22 

lstanbul Gümrükleri 
B .ışmüd · · rlüğünden: 

378/C. D. F. ve 379/C. D.E. F. tarifelerinden Çekoslo
vak menşeli beyannamelerden birinci nüshaları sahiplerinin 
yanında bulunanları 6 Şubat 935 akşamına kadar aid olduğu 
Gümrüğün kontenjan bürosuna getirmeleri. Aksi takdirde 
kontenjan tahsisatından istifade edemiyecekleri ilan olunur. 

(607) 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 900 lira lay. 

met takdir edilen Sultanahmet Akbı:yı:k M. Arabacılar S. E. 
10 Y. 10 No. lu ahşap bir evin tamamı vazedilmiş olduğun
dan 11-3-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 nİ bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttır
manın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddet
le tecdit edilerek 26-3.935 tarihine müsadif salı günü saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır
masında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 nİ 
bulmadığı takdirde satış 2280No.!u kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satış peşindir, arttırmaya İştirak etmek iste
yenlerin kıymeti muhammin enin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun
maları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotek 
li alacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
e\7akı müspiteJeri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olnuyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, ten· 
viriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu medyuna 
aittir. Daha fazla maliimat almak isteyenler 22-2-935 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru· 
lacak arttırma şartnamesi ile 934-2776 No. lu dosyaya mü· 
racaatla me.,.kUr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. (608) 

stanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Leyli Tıp Talebe yurdu için (640) adet kasket açık ek· 
siltme suretiyle satm alınacaktır. lhale 19 Şubat 935 salı gü
nü saat 14 de yapılacaktır. Beherinin tahmini fiatı 120 kuruş 
tur. Muvakkat teminat 57 lira 60 kuruştur. Şartnameler mez
kur yurttan bedelsiz olarak ~lınabilir. İsteklilerin belü gün 
ve saatte Cağaloğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki ko· 

misyona müracaatlan. (614) 
~--------------------------

Manganez Tü k anonim şirketinden: 
Manganez Türk Anonim Şirketinin 21 K. Sani 935 Pazartesi günü 

- Vqkubulan fevkalade umumi heyet içtimaında tirketin {eshi karar aJ. 
- tına alınmıf ve tiricet idare meclisi azasından Bay Haydar Mehmet 

Alganer umum Heyetçe tasfiye memuru intihap ve keyfiyet kanunun 
tarifleri dairesinde tescil ve ilan edilmiş olduğundan Ticaret kanunu· 
nun 444 maddesi mucibince tirket oayinlerinin tirketteki hukukunu 
nihayet bir &ene zarfında tirketin 4 Vakıf hanında kain merkezindeki 
tasfiye masasına bilmüracaa isbat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(7788) ' 

-------------------------------------------------Mevduat sahiplerinin 
isim ve adresleri 

C. rdanolides Drama 
G. Larnbonides Drama 
D. Tsogor Drama 
Rudolf Armas 
Emannuele de postor 
Abdullah Ef. 
Adnan 

Alagiz Azmi 
Derviş Ef. 
Salih Ef. 

Süleyman Ef. 
Essayan Madehme 
f azizyan G. A. 
1\1. Joanides 
P. Massaghan 
Andjadoğlu Grestoo 
Sc:<l.andes Jean 
H. Tcheetakian 
1922 de Artansia Kru ·Vefat· 
Dervis Ef. 
Salih Ef. 
Süleyman 
Aptullah Ef. 
Adnan 
Alager Asım B. 
K. Kiriakides Gümüicıne 
A. Kurşumcioğlu 1skeçe 

Heskia Abolafia Dedeağıu:ı . , ,, ,, 
Hacı Panayoti Gonci 
Beuveniste Nacari et Cie • 
F. A . .\mar et Cie. 

P. Yeraşmah 
H. Behemoras 
Pol Pessy 
Alphonse N. Aılan 
S. Frangopolo 

l. H. S. Skassis 

Mevduatı Merkez 
Bankaıına devre

den Banka. 

Selanik Bankası 

" 
" Banco di Roma 

" ,, 

" 
" 
" .. 
" 
" ,, 
" .. 
" .. .. .. 
•• .. 
" 
" .. 
" Selaru"k Bankan .. 
" .. 
" 
" 
" Selinik Bankası 

Selinik Bankası 
Selanik Bankuı: .. 
Banco di Roma 
Selinik Bankası 

Devir 
Tarihi 

" 
" ,, 

6/ 2 r934 
,, 
,, .. 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" .. 
" .. ,, .. 

5/3 934 .. 
" 
ti 

" 
tJ .. 

12 ~ '934 .. 
" .. .. 
" .. 

14/2/934 
14/21934 
5/7/934 

" 6/2/934 
4/4/934 

7 
:s 

Sancı hissettiğinizde 
Kendinize bu auali sorunuz: 
Bir uzvunuz bir yere çarptığı veya 

burkulduğu anda hemen aevki tabii 
ile o yeri uwnağa bqlaramız, Aca. 
ba niçin böyle yaptıiınaı biliyor mu. 
Alnın? Bunun manasını pek az kim· 
aeler bilir. O yeri uvarken kanın te
haciimüne ve bu ıuretle aancılanan 
mahallin etrafma fazla hararet tev· 
lidine sebep olursunuz. Fakat D Al· 
MI bir tedavi temia için o yeri yalm:ı 
uvmak kifayet etmez, hatta bir mayi 
ile bile ki.fi değil Çünkü, tebahhur 
eder. Mayiler harareti temadi ettir
mezler. Ancak daimi bir tesir tahtm· 
da ikame edilebilir. Allcock uaulünil 
tatbik ediniz: Ağrıyan mahalle 
delikli bir Allcock yakısı koyunuz. ls
tirabıruz hararet tesirile derhal ıÜ· 
klin bulur. Allcock yakısını arzu ettiği 
niz kadar zaman cilt üzerinde bulun• 
durabilirainİz. Hatt~ işinizden geri 
kalmağa bile lüzum yoktur. Siz, işi· 
nizle meıgul iken Allcock yakuı da 
aizin için çalı§ır. Hararet tevlit etme• 
leri 11 tibarile Allcock yakıları Bel ağ. 
rıları, romatizma, nevralji, adale sert
liği, böbrek sancılan ve aoğuk algın· 
lığını teakin ve tedavi eder. Bütün ec· 
zanelerde 40 kuru}a satılır. 

MUHIM: Taklitlerinden aakmmak 
İçin Kartal markalı ve kırmızı dairt!Iİ 
AUCOCK yakılarmı musin.,•n i•!Pvi • 
niz. ( 2924) 8054 

Beyoğlu 1 inci S. Hukuk hakimli • 
ğinden: izzet Haııanın Beyoğlunda 
Y eniçar§ıda Linardi sokağında Hacı 
Ahmet apartımanı 6 No. lu dairesinde 

I:sad.Llah alayhine ikame eylediği a
lacak dava11nın Esadullahın ikametgahı 
meçhul olduğundan iliııen tebligat ic· 
ra edildiği halde yevmü muhakemcıde 

hazır bulunmadığmdan ırıyap karan İ• 
ki ay müddetle tebliğine karar veril • 

melde müddei eıbabı ıubutiye mahke
medeki doıyada bu.lunan zabıtname ol
duğunu beyan etmiı olduğundan YeT• 

mü muhakeme olan 13-4-935 oaat 10 
da mahkemede isbati vücut etmeniz 
akli takdirde ırıyabınızda hüküm veri
leceği cihetle muameleli gıyap karan 
makamına kaim olmak üzere ilin olu. 
nur. (7782) 

htanbul dördüncü icra memurlu • 
ğundan: Satılmaıına karar verilen muh· 
telif pırlantnlı kol saatleri ve ıaire 13-
2-935 çarşamba günü saat 13,5 tan 
itibaren htanbul Sandal Bedeıtanında 
~ arttırma ile satılacağından isti • 
yenlerin ııöıterilen gün ve oaalte ma. 
hallinde bufonmalan 934 • 4102 sayılı 

doıya ile ilan olunur. (7787) 

• 
ZA Yl - Ziraat bankasından aldı • 

ğmı 3983 numaralı tasarTuf cüzdanıma 
ait tatbik mühüriimü zayi ettim. Yeni
.ini yaptırdım. Eıkiıioin bükmü yok • 
tur. Muhu Hacı 

- - -- - - - -- , -- - -

Mevduatın ya
pıldığı Merkez 

Bankası 
Meblağ 

" 
" 
" İzmir Şubesi .. ' 
" 
" 
" .. 
" 
" 

,, 
" 
" Lit. 

" 
" 
" • 
" 
" .. 

14.08 
7.05 

10.56 
.320.-
158.-
163.-
163.-

1.714.-
159. 
151.-
163.-.. " 20 .3~),-

" 
" 
" 
" .. .. 
•• .. 
" 
" 
•• .. 

" 
" 
" 
" .. .. 
" .. 
" .. .. 
,, 

820.-
538.-

3.390.-
153.-
408.-
385.-

1.540.-
31 .25 
31.25 
31.25 
31.25 
31.25 

" " 187.50 
lstanbal Şubesi Leva 440.-.. ,, 

" " 
" •• 

" 
" " 
'' ,, 

lıtanbul Şubesi M.K. 
lıtanbul Şubesi A.Ş. 
İzmir Şubesi Peçeta. 

900.-
240.-

8.800.-
330.-
160.-
844.-
32.-
1.-

515.80' 
" ,, 438.25 

lzmir Şubesi Drs. 1 .380.85" .. ,. 800.-~~ V ıuilos Drama 
.\. St d~ Delo 

1 ~ t l'tnJioru Drama 
~. ~Paı>ıu Drama 
!)~ · akaınans Drama 
~· l ~& Cotonis Drama 

" 
" 

.. 
" 
" .. 

" .. 
" 
" 
" .. 

40.29 
5.14 
3.50 
7.05 Yukarıdaki mevduatın geri alınması için Türkiye 

ldarei merkeziyesine 
.. 
" 

~noloı Drama " 
•• " 

" 

" 
" 

.. 
" 

71o~f Cumhuriyet merkez Bankası 
" . ı~·~~ müracaat olunma ı ercudur. 

., 

• 

; 

. 

' 

' 

' 

; 

. 

, 

. 
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öksUrUk, nezle, bronşit, boğaz • ve gögOs 
Hastalıklarile sesi kısılanlara şifai tesirlt:ri çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecza Deposu 

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertip 4 üncü Çekiı 

11 Şubat 1935 dedir. 

Büyü~ i~ramiye: 25,00 lira~u 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami

yeler ve 20.000 liralık mükafat var-dır. 821 • 
Tesviyeci ve Tornacı 

alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Kırıkkale F abrikalan iç İn tesviyeci ve tornacı alına
cakdır. lıteklilerin imtihan için İstida ile Ankara'da Fişenk 
Fabrikasına, 1stanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, 1z
mirdekiler de Halkapınar Silah Tamirhanesine müracaat
ları. (526) 902 

1 .t:..VLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Mudanya - Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 Şubat 1935 

den başlıyacakdır. Mudanya - Bursa mesafesi için ; çocuklar-
dan yansı alınmak üzere ı ~ 

1 il 111 
Bir yolcudan 40 30 20 
Seyriseri, birinci ve ikinci aı· 
nıfta olan eşyaların tonundan 126 
Üçüncü ımıfta olan eşyaların 
tonundan 84 
lki vagonla taşınacak uzun ci- 210 (Asgari 5 ton ücreti a-
simlerin tonundan lırur) 
Ağır cisimlerin tonundan 294 (Üç tondan fazla olan-

lar.) 
lki vagonla taşınacak ağır ve 420 (Asgari 5 ton ücreti ah-
uzun ciıirplerin tonundan hnır) 
Bir vagon içinde taşınacak oto- 294 (Asgari 3 ton ücreti ah-
mobil ve emsalinin tonundan lınır) • 
lki vagon içinde taşınacak oto- 420 (Asgari 5 ton ücreti ah-
mobil ve emııalinin tonundan hrur) 

Kuruş Ücret ahnacakdır. 
Fazla malfunat istasyonlardan sorulınahdır. (497) 

905 

) nhisar ; · U. üdürlüiünden~ \ 
2089 Adet 7 M. Kurulu Düz Hat 

10 ,, 21/2M. ,, ,, ,, 
25,,1 ,,,, "" 
69 ,, Muhtelif boy ve nıaıf kuturda kurba hat. 
11 ,, Muhtelif yollu makas ve teferrüatı. 

31-1 -935 tarihnde pazarlığı yapılacağı ilan edilen yukar
da yazılı dekovil hattı malzern esinin pazarlığı 10-2-935 pazar 
günü saat 15 şe talik olunmuştur. Talip olanların yüzde 7,5 
terninatparalariyle birlikte Ci balide Levazım ve mübayaat 
Şubesine müracaatları ilan olu nur. (537) 915 

~ E VKAF MUDIRIYETI lL.\NLARI 1 
Değeri 

L. K. 
710 00 

125 00 

102 4() 

229 36 

Pey 
Akçesi 

L. K. 
53 25 

9 38 

7 68 

17 25 

Osküdarda Selmanağa mahallesinde 
202 metre terbiinde bulunan Serçehatun 
camii arıaıiyle üzerindeki taşları. 
Büyük çarşıda Zenneciler sokağında 36 
No. lu peyke mahalli. 
T opkapıda Bayazıtağa mahallesinde 
Mektep sokağında 3 sayılı 7 4 metre ter· 
biinde bulunan bütün bir arsa. 
lllelide Mesihpaşa mahallesinde Talat 
sokağında 3 Mükerrer sayılı bütün bir 
araa. 

860 00 64 50 Beyoğlunda Pangaltıda Elmadağı cad
desinde 56, 58 sayılı kayıt mucibince 
430 metre bütün bir arsa. 

150 00 11 25 Ayvansarayda korucu Mehmetçelebi 
mahallesinde Ayvansaray caddesinde 
23 sayılı 30 metre terbinide bulunan 
dükkan arsası. 

50 00 3 75 Topkapı harcmda Takkeci mahallesinde 
F azhpaşa mevkiinde İçerisinde büyiik 
havuz ve kuyusu bulunan 24,24/1 sayı· 
h bostanın 5/120 hissesi. 

Yukarıda yazılı olan mallar satılmak üzere 15 gün müd
detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi Şubatın 13 üncü 
çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. İsteyenlerin ıruktarı 
gösterilen yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle beraber mahlu
la~ ı.~•~ ..... :"e ı?elmeleri. (425) 

Dr.IHSANSAMI ~----![im ...................................... ~ ............................ ~ 
BAKTERiYOLOJİ Zafiyeti umumiye, iştahasızlık Y• kuYntaizlik hilihnda büyük faide Ye tesiri görl.eD 

Umu~t1~?.~J.~e~g~Inoktai FOSFAT LJ ŞARK MALT HÜ LASASJ 
nazarından (Wauerman ve Kahn tea· 

Kullanınız. Her eczanede satılır. 
mülleri) kan küreyvab sayılması. Ti-
fo ve mbna hastalıkları lethisi, id· 
rar, balgam_ cerahat, kazurat, ve su 
tahlilatı, Olıra mikroakopi, huauai B· 

trlar irlihzan. Kanda üre, teker. Klo· 
rür, Kollesterin miktarJannın ta~ 

yini, Divanyolu No. 189. Tel. 20981. 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaat il?ınları. 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığındanı 

Hozat, Mazgirt, Kızıldiz e ve Sürtte bulunan JandarJ1la 
Kıt'alarmda iş görmek üzere Hekim hitiyacı vardır. Bu yer· 
lerde !İş görmeğe istekli olan müteakit ve serbest hekimle; 
rin bulundukları yerin Jandarma Kumandanlığına dilek ka 
ğıtlan ile müracaat etmeleri. (534) 944 

Sivas ve Zara İçin kapalı 
zarfla üçyüz bin kilo ekmek
lik Un eksiltmeye konulmuş· 
tur. ihalesi 14 Şubat 935 per
şembe giinü saat on dört o
tuzda yapılacaktır. Teklif mek 
tupları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Sivas As. İstn bul M. Varidat Tahakkuk 
Komisyonuna makbuz muka-
bili teı!im edilecektir. Taşra- Müdürlüğündenı 
dan gö~derilecek. teklif ı;nek- Menkul Gayri Menkul Umum V eraaet Mektum Umum 
tupla~ı ıhale saatı~den hır ıa~t y ekUnu y ekUnu Matrah Vergisi Zammı Vergisi 
evvelıne kadar yetışmek şartıy Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira 1{

6
• 

le iadeli teahhütlü olmak üze- 7621 31 555 59 8176 90 159 50 352 86 512 3 

Halla ve hak kt tabletıarl 
eıhhatlnlzl soOuktan ve bUtUn 

re ~staya .verilmeli~ir. Posta Fener Şubesi Çevresinden Gülcami mahallesinin Fen~ 
gecilanelerı. kabul edilm~: ~u caddeı!nde 208 numaralı evde ölen"Dimitri Tomaidisin og· 
v~kk~t te"!ınat ınıktarı ıki hın lu T rifona tarhedilen veraset vergisi ve zammı yukarda gös· 
yırmı beş liradır. (762) (300) terilmiştir. Bu vergiye yarından itibaren on beş gün zarfındıı 

• • • 
854 

" Resmi tatil günleri hariç ,, itiraz edilebilir. Trifonun ecne· 
aOrılardan korur. 

836 
İzmir Müstahkem Mevki kı 

taatırun üçyüz üçbin kilo un 

E
İstanbul Levazını Amir· ihtiyacı kapalı eksiltme uıulile 
ği Satın Alma Komisyonu satın alınacaktır. İhalesi 9 

llanlan Şubat 935 cumartesi günü saat 
___ , ___________________ ,! 

Kuleli Askeri Lisesi için 15 dir. Tahmin edilen fiatı ıe-
2500 adet Gömlek 7-2-935 kiz kuruş seksen santimdir. 
perşembe günü saat 15 de ka- Teminatı muvakkate akçesi i
palı zarfla alınacaktır. Tahmi· kibin liradır. Talipler şartna-
ni tutan 5375 liradır. Şartna- me ıuretini her gün lzmir'de 
mesi paraııız olarak Tophane- laşlada Müstahkem Mevki Sa-
de Levazım Amirliği Satınal· tınalma Komisyonunda göre-
ma Komisyonundan alınır. bilirler. İstekler 2490 sayılı 
llk teminatı 403 Lira 12 Ku- arttırma ve eksiltme kanunun 
ruştur. İsteklilerin tekliflerini ikinci ve 3 ncü maddesine gö
belli saatten bir saat evvel Ko- re vesaik göstermek mecburi-
misyonumuza venneleri. yetindedirler. İhaleden bir 
(739) (~) 853 saat evvel kapalı zarflarını 

usulü dairesinde ve makbuz 
mukabilinde İzmir' de Satın
alma Komisyonuna vermeleri 
ve ihale ıaatmda da Komisyon 
da hazır bulunmaları. (761) 
(301) 855 

• * * 
Hastahaneler ihtiyı.cı ıçın 

1 1 bakır çamaşır leğeni ve 1 1 
büyük balar kazan 12 - Şubat-
935 Sah günü saat 14 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 530 lira 20 kuruş· 
tur. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve ek -
ıiltmeye gireceklerin 39 lira 
76 buçuk kuruş ilk teminatla
rile belli saatte Tophanede ıa
tınalına komisyonuna gelıne-
leri. (748) (412) 866 

• • • 
Hastahaneler ihtiyacı için 

2000 adet kolsuz yün fanila ile 
340 adet fildekoz fanila 12 • 
Şubat • 935 Sah günü saat 
14,30 da açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 4221 
liradır. lıtekliler.&1 şartname 
ve nümuneıini görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye gire -
ceklerin 316 lira 57 kuruş ilk 
teminatlariyle belli saatte 
Tophanede ıatınalma komis
yonuna gelmeleri. 
(747) (413) 867 

• * * 
Hastaneler ihtiyacı için 1051 

aded surahi şeklinde balar su 
kabı 14 Şubat 935 perşembe 
günü saat 14 de açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
1156 lira 10 kuruştur. İstek
lilerin şartname ve numunesi· 
ni görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin 86 lira 
71 kuruş ilk teminatlarile belli 
saatte Tophanede Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(755) (439) 869 

~Doktor 

1 E~n:!?~d!"!~~~~nda 
---·Tal: 241:'$1 ---· 

923 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri 
MiiJürü Etem izzet BENiCE 

Gautecililı ve MatbaacJılı T. A. Ş. 

* •• 
1 - Kırklarelindeki Kıtaat 

için 14700 liralık Sığır Eti 
kapalı zarfla alınacaktır, 

2 - Sığır Etinin muham
men fiatı beher kilosu 21 Ku
ruştur. 

3 - 1Ik pey parası 1100 li
ra Elli kuruştur. 

4- Eksiltme günü 10 Şu
bat 935 pazar günü saat 16 
dadır. 

5 - Eksiltme Çorluda Sa
tmalma Komisyonunda yapı· 
lacakdır. 

6 - İstekliler teklif mek
tublarmı belli saatten bir saat 
evvel Komisyona verecekler
dir. 

7 - Bağlantılarını görmek 
isteyenlerin her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün 
ve saatte Komisyonumuza 
gelmeleri. (770') (400) 

863 
• * * 

1 - 800 aded telefon dire
ğine istekli çıkmadığından pa
zarlığı 12 Şubat 935 Sah günü 
saat 15 şe bıralalıruştır. 

2 - Beherinin muhammen 
fiatı 150 kuruştur. Birinci pey 
paraaı 90 liradır. 

3 - Şeraiti eskisi gibidir. 
Görmek isteyenler her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin belli 
gün ve saatte Çorludaki Sa
tmalma Komisyonunda bulu-
nabilirler. (779) (458) 

872 .... 
1 - Kırklareli lat'atı için 

pazarlıkla 3640 liralık kesme 
makama alınacaktır. 

2 - İlk pey parası 273 lira· 
dır. 

3 - Eksiltme günü 14 Şu
bat 935 perşembe gÜnÜ saat 

bi memlekette bulunduğu anlaşıldığından keyfiyet lianeJI 
tebliğ olunur. (615). 

• 
Istanbul Gümrükleri 

Başmüdürlüiündenı 
. 106/ B, 107 /C, 338, 362, 377 /C, 378/C, D, E, F, 379/Cı 

D, E, F, 380/ Al, BI, 383, 413, 414/ A, 528/C, tarife po:ıi~· 
yonlarmm temsil edilen Alman menşeli beyannamelerden bı• 
rinci nüshaları sahiplerinin yanında bulunanları 6 Şubat 935 
gün akşamına kadar ait olduğu gümrüğün Kontenjan 'bürot11 

na getirmeleri. Aksi takdirde Kontenjan tahsisatından istifa• 
de edemiyecekleri ilP.n olunur. (581) ./ 

--~~....;...~,;__~~~~~~---

Galata ithalat Giimrüğü 
Çevirgenliğinden: 

Galata İthalat Gümrüğü Çevirgenliği binasının iç kısır>I' 
nm badanası ile yağmur oluklarının tamiri olbaptaki keşifna' 
me ve şartnamesine tevfikan İkiyüz Kırk Sekiz Lira Elli Se· 
kiz Kuruş üzerinden eksiltme ıuretile yapbrılacağmdan iste~ 
lilerin yüzde 7 ,5 pey akçelerile birlikte Şu!>atın 12 inci s~ 
günü saat 14 de Çevirgenlikte toplanacak Komisyona ıt>11' 
racaatları. (377) / 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: ~ 
Muhammen kıyıPe 

H-.ydarpaşa: Osman Efendi 
sokağı 

Çarşı : Y ağhkcılar sokağı 

Eski Yeni Lira 
46 M. su: ~ 864 

47 19 Dükkinm 
36/64payı 172 

Feneı;:Tevkiicaferkiremit 81 67evin4/12 300 
sokağı payı 

Yedikule İmrahor mahallesi 126 140 dükkan 1116 
İmrahor caddesi : 

Yukarda yazılı mallar 17-2-935 pazar günü saat on do~; 
te Dairemizde müteşekkil satış komisyonu marifetile peş! 
para ve açık arttırma ile ayrı, ayrı satılacakdır. 1steklil~j 
yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatları. (F) (5:._.., 

= 
15 tedir. 

4 - Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Komisyonu
muza gelmeleri. (776) (457) 

874 
••• 

1 - Kırklareli lataatı için 
3420 liralık Patates pazarlıkla 
almacakdır. 

2 - tik pey parası 256 lira 
30 kuruştur. 

3 - Eksiltme günü 14 Şu
bat 935 perşembe günü saat 
15,30 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün ve 
saatte Çorludaki Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(774) (481) 877 
• • • 

1 -- Kırklarelindeki lataat 
ihtiyacı için 8640 liralık Arpa 
pazarlıkla aatm alınacaktır. 

2 - llk pey paraıı 648 lira· 
dı11. 

3 - Arpanın tahmin J>ed' 
li 6 kuruştur. ~ 

4- Eksiltme 14 Şubat 9,. 
perşembe günü saat 16 cla:jı' 

5 - Şartnameyi görJPe e 
teyenler her gijn ekıiltırJe>',ı· 
gireceklerin belli gün ve :: , 
te Çorludaki Sahnalma ,..o 
misyonuna gelmeleri. (7~~] 

(483) 
••• ti· 

1 - 12088 kilo KoyuP e)ıJİ' 
nin açık eksiltme günü iı~e.11• ıı ı,.ıkmadığından bir aY ı~,. 
de pazarlıkla alınacaktır· J"' 
zarlık günü 18 Şubat 935 
zarteıi günü saat 16 dadJı'.·~ 

2 - Tutarı 4835 lira fi 
kuruştur. V 

3 - Muhammen fiatJ 
her kilosu 40 kuruştur· ı; Ji'' 

4 - tık pey parası 36 
dır. )ı j~ 

5 - Şartnameyi görıfle et 
teyenler her gün ekıiltıt>e~ıt 
receklerin belli gün ve sııll e· 
Çorludaki Komisyona f!.e~ 
leri. ( 7 86) ( :rs 911 


