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Denkleşme -, 
SıYasasına doğru mu? 
~ ~vrupa devletleri arasındaki ge
t 1111ll bir dönüm yerine geldiği 

~ le'lle~ ıavattan beri çok kez söy
ktıııııt bir sözdür. Bunun içindir 
~· lOndra görütmelerinden son
Çt' Uluslar araaı siyasasının girdiği 
11.81ı', Avrupa'nın böyle bir dö-

l· b:nde olduğunu gösterdiği halde, 
~ ııu çekinerek ıöyliyoruz. 

d Londra'da Almanya'yı uluslar 
~('1eğine geri getirmek için çok 
liy 1•ıldığ1 anlatılıyor. Avrupa'nın 
~al görüsü (manzarası) Ai
te'" Ya'nın bu yola gelip gelmiye
ıe:•ne. göre fU veya bu biçime gi~ 
ile ~ır. Almanya uluılar demeğı-

1 tiy klrerse, genel savattan önceki 
t• tıı· asal denklik (muvazene) siste

la 
1 ~eride kalmış demektir. Ulus

daıı .. erneğini kurmaktaki amaç, 
~ tıp dolaşarak, sonunda bir sa
~~a Çığır açan böyle bir yolu ka
'•ıı~ara~, Avrupa devletleri ara
bit ;~ı geçimi elbirliğine dayanan 
~ uzene bağlamaktı. Genel sa
)lıllf~n beri bu elblrliği siyasası 
'lıllledi. Gerçek bir aralık Al
A.~!a uluslar derneğine girdi. 
~·~k Almanya girdiği vakit, 
~~et Rusya dışarda idi. Sovyet 
Çekra .girdiği sırada da Almanya 
fc\d1 lllıt bulunuyordu. Şimdiye 

• • ~. ~ar belli batlı Avrupa devletle
~ bir arada, uluslar derneği 

~ ~ r u içinde toplanamadı. Lond
f ~ıı Jıı:utıneleri bu amaçla yapılmıt 
~ .\ı ır çalıtmadır. 

~ a ~ya uluslar derneğine ge
d" b llıezse ne olacak? Fransız 

e d~~kanı Bay Lava), böyle bir 
t )~ da Fransa'nm güdeceği si

~~1 açık olarak anlatmıthr. 
l~i la Roma protokollerini pek
~~b~k. Sovyet Rusya ile birle
~), ır doğu Lokamoıu imza
~,ea,~· Daha bir takrm feyler ya
>,°), ır ki, bunun sonu Alınan
~,~ernber içine almak demek 
'tıy ~r. Gerçek Fransa'nm Al
~~le~ Ya kartı etrafına topladığı 
d~l)a er .. ~?ktur. Sovyet Rusya, 

1.t~let) K~çuk andl&flDa, Baltik 
\~e ~rı bugün Fransa ile bir
d~aii ~~nıektedirler. Ancak bu, 
d~t. Ü •çın doğru olan bir durum
~.tıltle lııslar araaı geçimi bir kez 
~ı )a,'~e yolunu tuttuktan sonra, 
~ıııı11~ ak~ ~vvetlerin eninde 

.• t k a, bırbırıne denk gelmesi 
ıl' ~ç[Iİ a~~? gibidir. Fransa en 
'( .,,11•111 lforundüğü bir sırada Lebis

~oqtı): .~u devletten ayrılarak Al
d tııkle 1 e birljkte yürümesi de bu
t~;,ııı•ıı:ıe kanununun ne kadar 

d 't-tihz ?lduğunu gösterir. 
~ t~letle ~?s~ermittir ki, Avrupa 
) ~~eti tı ıkıye ayrıldımı, hemen 
~011ıtı1ı er birbirine denk gelmek 
~ l'tıı':ta tutar. Bismarck'ın Fransa
~ollıbiıı •ava.tından sonra yaptığı 
\j bitlik~lon, Almanya ve kendisi
~/ ~'Re e Yürüyenlere Avrupa' da 
~ 1".i . .o\ ınenlik (hakimiyet) ver
t~ ll'e llcak bu uzun sürmedi. 
ı-:ıı,~ ~~ed~n. Rusya ayrılarak 
~i ı. it,) e ~~rlıkte yürümeğe bat· 
~ ~de iı;.a ~ç . taraflı andlaşma 
lıt tt İki t 1 Yuzhi bir siyasa güttü. 
tt~tı':ta"> ara.f ta. &iliıblandı. Al
\1 •11ııu~J0k güçlü gören fngilte
li '!dı ve a Fransa ve Rusya'ya 
~t •ıra!Jvvetler en denk geldi-
~ lfiin da da genel savat koptu. 

e aynı yol batında bu-

Memleketin her bucağında seçim 
bir gün içinde sona erdirildi 

lstanbulda seçim canlı tezahürlere vesile oldu 

1625 ikinci seçmen dün reylerini kullandılar ve Halk 
Fırkası namzedlerine ittifakla rey verdiler 
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Müstakil General Refet 
290 reyle aeçildi 

Betinci Büyük Ulus Kurultayı
nı tetkil edecek yeni saylavlar, 
dün yurdun her kötesinde, büyük 
merasimle seçilmittir. Memleketin 
her tarafında, Cümburiyet Halk 
Fırkası namzetleri ittifakla saylav 
seçilmitlerdir. Büyük Türk mille
ti, bu seferki İnti hapta , medenl 
olgunluk ve kabiliyet ini bir defa 
daha göstermit olmaktadır. 

Şehrin manzara.n 
intihabat dolayısile, dün lstan• 

bul bir bayram manzarası arzedi
yordu. Fevkalade dünlere mahsus 
bir hal vardı. Resmi, hususi bütün 
binalar, sokaklar bayraklarla def
ne dalları ile süslenmitti. Sabahın 
en erken saatinde, bütün lstanbul
lular sokaklara dökülmütler, inti
habat dolayısile, yapılacak alayın 
geçeceği yollar üzerinde toplanı
yorlardı. lnti·habat dolayısile, dün 
bütün _vatanda,Iar heyecanlı, se
vinçli bir gün ya,amıtlardır. 

Sandık boıtur 

1stanbulun mülhak kazaların
daki ikinci müntebipler, dün sabah 
erkenden tebrimize gelmit bulu
nuyorlardı. Havanın, dün günetli 
olması, yapılan merasime, aynca 
bir zevk veriyordu. 

Rey •andığı 
Saat yedi buçukta belediye reis 

muavini Hamit ve intihabat teftit 
heyeti azaları, belediyede toplan-

lunulduğuna biç kutku getirme
mek gerektir. Bu gün için Alman
ya güçsüz ve yalnız olabilir. An
cak yarın güçlenecek ve güçlen
dikçe de kartı taraftaki kombine
zondan devletler ayrılarak kendi 
tarafına katılacaktır. Ta ki her 
iki kombinezon güç bakrmından 
birbirine denk gelecek ve en denk 
geldiği bir sırada da bir sava• 
batlıyacaktır. Bunun içindir ki 
Avru~a'da uluslar arası geçiminin 
yarınki görüsü Almanya'nın ulus
lar derneğine geri gelip gelmiye
ceğine bağlı olduğunu söylemek, 
yersiz bir söz sayılamaz. 

A. Şükrü ESMER 

Yurdun aiya.a hayatında tarihi kalacak reaimlerden I Türk kadını ilk 
defa saylav seçiyor 

mıtlardı. Rey sandıiı belediye ö- Halk Fırkası vilayet idare heyeti 
nünde hazır bir vaziyette duruyor- reisi Cemal Tunca ve tehrimi:ııde 
du. Sandığı hamil bulunan kam • bulunan bazı aaylavlar da gıılmit 
yon bayraklarla, çiçeklerle süslen- bulunuyorlardı. 
mitti. intihap teftit heyeti azaları- Bayan Nahiyenin nutku 
nın bineceği 6 otomobil de beledi- Saat dokuza çeyrek kala, yeni 
yenin önünde bekliyordu. Reis mu 
avini Bay Hamit ve azalar otomo
billere binerek Taksime gittiler. A
layın geçeceği yollarda zabıta ter
tibat almıttı. lki taraf kaldırımlar- 1 
da hıncahınç halk dolmuftur. 

Taksim meydanı gittikçe kala
balıklatıyordu. Saat sekizde Be -
yoğlu, Betiktat kazaları ikinci mün , 
tebipleri, Üniversite rektörü Bay ~~.,~(j 
Cemil ve yüksek tahsil talebeleri, 
cumhuriyet gençler mahfeli mey
danda toplanmıt bulunuyorlardı. 
• Taksim meydanında 

Saat tam sekiz buçukta, önde 
motosikletli zabıta memurları oldu 

, ğu halde, rey sandığını hamil kam
yon Taksim meydanına gelmitti. 
Sandık, burada, heyetler ve halk 
tarafından büyük tezahüratla kar
tılandı. Her taraftan alkıtlar kopu
yordu. 

Bu sırda vali ve belediye reisi 
Muhittin Üstündağ, Cumhuriyet 

Caddelerde dünkü tezahürat 

saylav namzetlerinden Bayan Na
kiye, abide önünde hazırlanan kür
süye çıkarak, fU nutku okumuttur; 

Sayırın yurddqlarunl 
Bugün, seçim ııünii: Milli hikimiye

(Devamı 6 mcı ııahifedel 

ilk- reyi atan fırka genel Katibi Receb Peker oldv 

ta rk'fe Ulus 
Ulusca gösterilen birlik bütün göz
leri yeniden yurdumuza çekmiştir 

1ST AN BUL ı 8. A. A. - Reisicümhur Ata türkün 
ulusa beyannamesi ı 

Sevgili yurttaşlarım, 
Bana ve partime İnanmızı ve güveninizi yine gös

terdiniz; saylav namzedi olarak ıize sunduğum arka .. 
daşları yüce seçiminize değerli buldunuz. Uluaca gös
terilen birlik, ülküye bağlılık bütün gözleri yeniden 
yurdumuza çekmiştir. 

1935 seçiminin bittiği, bu, 8 Şubat akşamı Tür
kiye; İç ve dış alanlarda bundan sonra da karşılaşabile
ceğimiz türlü meseleler önünde nasıl bir azim ve kuv· 
vet manzarası göstereceğini bir daha acuna bildirıniıı 
oldu. 

Öz dileğimiz yurdun yüceliği, yurttaşın genliğidir. 
Kama} ATA TORK 

' . ·ı . ı-.-' '·1 • ' : - • 1 
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Saylav seçimi neticeleri 
Yeni kurultayda 399 saylavımız vardır, 

17 si, kadın 13 Ü müstakildir 
ANKARA, 8 (A.A.) - Dahi

liye vekaletinden tebliğ olunmut· 
tur: 

8 Şubat 935 cuma günü mem • 
leketin her tarafında yapılan say
lav seçimi ayni günde bihnittir. Se 
çilmesi icap eden 399 saylavdan 
17 si kadın olmak üzere 386 ıı C. 
H. F. namzetlerinden ittifakla ve 
13 ü de müstakillerden ekseriyet
le aeçilmitlerdir. 

Seçilen zatların aldıkları reyler 
afağıda gösterilmittir: 

Ankara 1213 rey 
Kamıil Atatiirlı 

'.Akaglindüz, EşrEi Demirel, Falih 

ATATÜRK 
ISTANBUL, 8.A.A. -Rem

cümhıır Atatürk bugün Karaköy 
ve Beyoğlundan geçerek $işli
ye luıJ.w otomobille bir gezinti 
yapmışlar ve Şişliden Hürriyeti 
ebediye tepeai yolu ile yaya ola
rak Darülacezeye uğramıf ve o
ranın vaziyeti hakkında izahat 
almlflardır. 

Atatüı:k Şiflide nahiye ocağı 
gençlerinin vermif olduğu mü
uımerede hazır bulunduktan 
aonra gece de Fırkanın Perapa
lmıta verdiği baloyu te~ril et
mişlerdir. 

Yeni aıylavlara tbblig 
Cumhuriyet Halk Fırkası Umu

mi katipliğinden tebliğ olunmuf· 
turı 

Cumhuriyet Halk Fırkası umu
mi reislik divanınca namzet göste· 
rilen saylavların intihapları tahak
kuk ettikten sonra mahallerinde 
teftit heyetlerince mazbataları ha
zırlanmak üzere her birinin ait ol
duğu intihabat dairelerine nüfus 
kayıtlarını ve soy adlarını telgraf
la bildirmeleri iyi olur. 

Rılkı Atay, Rasim Aktar, Şakir Kına
cı, Rilat Araz, Yalıya Galip, Ahmet U
lus, Mümtaz Olonen, Mütfik Ayaı, Sa
h Kara Mehmet, dolctor Taptaa - ınüa. 
takil -. 

Alyon 866 rey 
Ali Çetinkaya, Haydar Çerçel, Ce

mal Akçın, izzet Akoaman, izzet Ul
vi Aykurt, Mebrure Günenç, Kereste
ciyan - müstakil - , 

Amasya: 309 rey 
Esat Uru, lsmail Hakkı Mumcu, 

Nafiz Akbn. 
Antalya ı 590 rey 

Doktor Cemal Tunca, Numan Ak
ıoy, Rasih kaplan, Celal, Nafiz Arıcan, 
Türkan Baıbui - kadın ., Tayfur Sök

( Devamı 7 inci sahifede) 

Müstakiller 
lstanbul, 8 (A.A.) - C. H. fırkası 

aenel .katipliğinden teblii olunmuı tur: 
8 tubat sabahı baılıyan saylav seçi

mi yurdun her tarafında akf&IDA kadar 
bitmiştir. Her yerde ittifakla C. H. fır. 
kası namzetleri seçilmiılerdir. Fırkaca 
namzet ııösterilmiyerek müstakil say. 
!avlık için bot bınkılmıı olan 13 vila
yette fırka ikinci müntehipleri umumi 
reislik divanının beyannamesinde yazılı 
maksada hizmet için reylerini muhtetlil 
müstakil namzetlere vermiılerdir. Müs
takil namzetlere verilen reyler nisbeti 
her yerde bafkadIT. 

Kimler seçildi 7 
ANKARA, 8 (A.A.) - Bugünkü 

saylav ııeçiminde kazanan müstakil say. 
lavların adlan ve kazandııklan rey ıa
ynı tudur: 
Seçim dairesi Rey sayısı 

Ankara : Dr. Taptas 1273 
Afyon: Keresteciyan 66ô 
Antalya ı Tayfur Sökmen 688 
Çankırı ı Mustafa Ensoy 412 
Denizli: Mütekaid General Şefik 707 
Eıkitehir : htemat Zihni 422 
htanbul: Mütekaid General Refet 290 
Izmir : Halil 1157 
Konya: Mülekaid General 1352 

Ali Fuad 
Kastamoni : Liıe müdürü Nuri 348 
Muğla : Hüsnü Kitapçı 453 
Niide : Dr. Abravaya 503 
Sivas : Milat Şükrü 868 
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T ARlHl TEFRiKA : 37 __ _ 

---yıkılcl• 
Yazan: Son Yemen uali.si Mahmut NEDiM 

Bertaraf edilmesi ilk planda sayı
lan müşkilô.t biter gibi değildi 

•••••••• 
Mesele mesele üzerine çıkıyordu. Balkanlar, 

Trablus Garb, Girid, 
Arnavutluk, Bosna Hersek ve saire ve saire. 
-Yaman adam bu Sadık Bey, 

doğrusu yaman adam, diyordu. De
ı;ene en doğru hareket çekilip on
ları it başına getirmek olacak, bari 
fU memleketi çevirsinler de biz de 
görelim. 

Fakat iki üç gün sonra Talat Bey 
tekrar beni buldu, ve Sadık Beye 
karfı arkadaşlarımı iykaz etmemi 
söyledi. Bu, hiç le güç bir feY de • 
ğildi. 

Kısa bir müzakereden sonra Ta
lat Beyin istediği olmuştu. 

Aııcak, bence bunun da bir kıy
meti yoktu, o fırka, bu fırka. .. Fa
kat netice ne olacaktı? Talat Beye 
bunu söyledim: 

- Yemen' de icap eden ıslahab 
yakında düşüneceğiz, merak etme, 
hele şu mütkülatı bir bertaraf ede
lim. ... cevabını verdi. 

Bu bertaraf edilmesi ilk planda 
sayılan müşkülat bitip tükenecek 
'6? değildi. Mesele meae~e üzerine 
çıkıyordu. Balkanlar, Trabulus • 
sgarp, Giri~, Arnavutluk, Bosna • 
Hersek, ve bu arada daima ilk saf
ta dahili vaziyet ve fırka itleri ... 
Bütün bunlardan nasıl olup ta Ye
mene, Hicaza, Arabistana ııra ge
lebilecek miydi? 

Yemen imamı: Yahya Hamidet
tin de merakla, metrutiyet hükii
metinin yapacağı ulahab .bekli -
yordu. 

- Ne vakrt? 
Diye soruyordu. 
- Yakında, pek yakında, diyor

dum. 
- Neler yapmak niyetindeler, 

neler düfünüyorlar? 
Merakım tabnin için bir ,eyler 

yazarak cevap veriyordum. 
Fakat bir türlü; 
"Hepıi laftan ibarettir, yapda

cak bir feY yoktur, da.ha doğruıu, 
YemP,"le sıra gelinceye kadar bek
leyecek takat yoktur, beyhude ümit 
ile beklemeyi-:1iz, idare mulahat 
ıiyaseti hakimdir . ., 

Diyemiyordum. O ıırada bunu 
itiraf etmek te tehlikeli idi. Ancak 
benim biitiln (idarei 1na1lahat) ıma 
rağır;n gün geçtikçe tahakkuk et
meyen vaatlann acı acı ııntı,lan 

•ile ka.,.dqıyorlar ve artık; 
- Ne vakrt? 
Diye. sormuyorlar, hiç ıes çıkar

mıyorlar, vaziyeti onlar da anlıyor 
lardı. 

Bir gün imam bana sonnuftu: 
- Peki, ne diye bu kadar gürül

tü'. p:ıtırtı il.e devir d~ğifti diye ilan 1 
ettınız, eskı ne dcvrın ne günahı, 
kusuru vardı, madem ki itler gene 
o yolda gidecekti? 

Çok samimi bir tavırla sorulan 
bu suale verilecek cevap derin bfr 
sükiittan ibaret kalmalı idi. 

imam Yahya'nm karşısında o 
gün ben bu samimiyeti göstereme
dim ve uzun sözlerle me,rutiyet 
hükiimetinin bütün hüsnüniyetine 
rağmen ıu.r.ılafbğı büyük ve aayı
aız mü•külat yüzünden bir buhran 
geçirdiğini ve pek yakında bu buh
ranın da geçeceğini ve ud ıalahata 
o zaman baflanabileceğini - ken
di kendimi de aldatarak - anlat
mağa ~ 

• • • 
Son Bahriahmer ıeyahatlanm • 

dan birinde, Hidiviye kumpanyaaı
nm Bilbeya vapurunda, köpefteye 
dayamnq, bat tarafta denizi sey
rediyordum. Dalmıfbm. 

Baf tarafta ambar kapakları ü
zerinde iki tayfa bağdq kurmıq • 
lar yelken bezlerini yamalıyor ta
mir r._~iyorlardı. Susan bu iki adam 
bir aralık konuf1Dağa batladı: 

- Mehmet, çabuk ol, daha bir 
.ürü ~imiz var. 

Öteki cevap verdiı 
- Hastayım, gözlerim kararı -

yor, dermanım yok. 
- Doktora çık ... 
- Çıktnn, bu denizde dolAfır • 

aan iyi olmazım, rütubet iliklerine 
iflemif, bu hava aeni öldürür di • 
yor. 

- Eeee ..• 
- Eeesi var mı, ölüm Allahm 

emri ..• çekeceğiz. DoktorlaT kaç se
nedir bunu söylüyorlar ve ben gün 
aen güne daha fena oluyorum, ne 

Temiz bir türkçe konUfuyorlar
dı. 

Yüzlerine dikkat ettim, Yemen
de etlerini çok gördüğüm,yanmı,, 
Arabistan iklimile ka_vrulmuf Ana
dolu çocukları idiler. 

Gayrirbtiyari yanlarına indim; 
konutmağa batladım. Onlar evve
la mütereddit bir nazarla yüzüme 
baktılar. Sonra Türk olduğumu an
layınca dertle,meğe bafladılar. E
lindeki iri çuvaldızı ıert yelken bez 
lerine saplaya aaplaya, irisi anla • 
tıyordu: 

- l.ki.miz de lstanbullu saydı • 
rız. Küçük ya,tan Kastamonu' dan 
oraya gelmişiz. Y erlefmitiz. Arası
ra mendekete sılaya g;derdik. Bir 
aralık. .. kaç ıene oluyor, Ha 
Mehmet, kaç ıene oluyor ... Akılda 
kalır mı? Bizi askere aldılar ve Ye
mene gönderdiler. Altı sene orada 
kaldık. Nasıl kaldık? Neler çek -
tik? Sormayın. Gene talihimiz var
llllf ki altı aene sonra terhis olun -
duk. Tezkere aldık. lstanbula dön
dük. Tam bir baltaya aap olacağı
mız sırada, haydi, gene yakamıza 
yapıttdar, bu sefer Hicaza gönder
diler. Çöllerde görmediğimiz, çek
mediğimiz kalmadı. lnim inim in
ledik alimallah ... Ben üç yerimden 
bu Mehmet te iki yerinden yaralan 
dık .. Aylarca hastanede kaldık. iyi 
olduk. Buradan bizi salrverecekle
rine gene Yemene gönderdiler. Me 
ğer Yemen ayaklanmıtmtf ... Ate, 
keıilmit cebellerde, aç ıuıuz çar -
pıfbk durduk. Seneler geçiyor, tez
kere vermiyorlardı. Ben lstanbul
da evlenmİflİm. Bir de çocuğum 
vardı. Onlardan bile haber alamı
yordum. Param da yoktu ki yolla
yayım. Altı ayda bir maaf veriyor
lardı. Hem de ne?·~ Eh askerlik di
yorduk. Fakat bibnez tükenmez 
askerlikti bu ... Canımıza tak de • 
mitti, fakat ses çıkarmıyorduk ... 
Bu sefer on seneyi geçiyordu, ney
se emir gelmit terhis ettiler, gene 
latanbula gittik. Ne para ne pul .. 
Karım ölmüf, çocuk meydanda yok 
sordum, aradım, ne gören var, ne 
bilen... Yavrucak kimbilir ne ol • 
muf, bulamadım gitti. Neyse, tut
tuk çalıftık, öteberi satıyor, ekmek 
paruı çıkarıyorduk. ltlerimizi bir 
az yola koyduk. Birkaç para birik
tirdik. Üstümüzü batımızı düzelt
tik. Memlekete bir sılaya gidelim, 
bakalım ne var ne yok dedik, top
rak bu, çekiyor adamı, kalktık git
tik ••• Sen misin giden? Haftasına 
varm. dı, gene yakamıza yapıflılar. 
Ne oluyoruz derneğe kalmadı, hay
di aıkere" .. 

-Bitmedi -

Yurdda 
Hava durumu 
Bazı yerler açık, bazı yer

lerde kar ve yağmur 
ANKARA, 8 (A.A.) - Ziraat Ve-

ki.Jeti meteoroloji enstitiiıünden alı

nan maliımata ıröre, son 24 aaat içinde 
yurdun doğa kısmiyle Akdeniz kıyıla
rında Adana, Dörtyol yağıııız ve diğer 
yerler tamamile yağıılı ıreçmiftir, Ya• 
iıt Kaıtamonu ve ~yle Yozgat. 
ta kar diğer yerlerde yağmur fddinıle 

olıınuıtur. Olçülen en çok Yaiıt mikda
n An tal yada 62, Bursada 15, Yalova ve 
Boluda 12, Kebıud ve Tununbeyde 11, 
Ankarada 2 ve diier yerlerde 1 - 8 mi
limetre arasındadır. 

Kamı toprak iistünde en fazla kalın· 
lığ. Kanta 64, Erzunımda 41, Malat
yada 20 santimetredir. Hava ıuhuneti 
düne naz •.ra.n Trakya, Eıre alanla:rmda 
6 derece dütmüt n diğer yerlerde 5 -
10 derece araamda yükse!miıtir. 

En dÜJük :oubuaet dereceleri ı.ıfırın 

altında Kanla 22 Erzunımda 10, An
kanıda 11fırm Üıtünde 2 derecededir. 

MlLL1YET CUMARTE51 ŞUBAT 1935 

Hindistanda a.llrılıklar 

Müslümanlar muht-;r bir 
devlet nii kuracaklar 

' •••••• 1 

Bunların kendi aralarında teşkilatı, 
parolo :arı ve hatta s!:ahları varmış 
LONDRA, 8 (A.A.) - Mor • j !ahla bile muhakkak surette tatbik 

ning post gazete1i iyi haber alan edilebilecektir. 
bir muhabirine atfen yazdığı bir Bugün Pokistan kelimesi, vila-
makalede diyor ki: yet hükiimetleri olan Pencap, Sint 

"Hint hükiimeti altında bir Hin- Bülücistan, Ke,mir, Afganistan i-
dıstanda, mühim aykırılıklar ola- le timali garbi hudut vilayetleri -
cakbr . ., nin harflarından yapılmıftır. Ve 

Bu gazeteye göre eğer lngilte- müslüman ahali arasında ağızdan 
re Hindistanın idaresini Hintlile- ağıza bir Parola gibi gezmektedir. 
re bırakırsa, Hindistanın fimalin • Bu suretle tetekkül edecek blok, 
de bütün müılümanlar Pokistan i- denize genit ve mühim bir mahre-
simli muhtar bir devlet kuracak • ci olan kuvvetli bir devlet olabi • 
!ardır. lir. Bufikrin tahakkukuna atılmaz 

hiç bir ınania yoktur. Çünkü Afga-
Bu planın kuvvetli ve bir çok nistan da dahil olduğu halde bü-

gizli taraftarları vardır. Ve icabın- tün bu vilayetler ırk ve din bakı
da Hint boyunduruğuna geçmek is- mından birbirlerine sıkı s;ırette 
tiyen müslümanlar tarafından si • bağlıdırlar. 

Harb imkansız 
Kılınabilir mi? 
Makdonald son teklifin 

büyük bir 
adım olduğunu söylüyor 

LONDRA, 8. A.A. - B. Mac 
Donald, Lutonı:la (Bpd Fordshire) 
yapdı."ı bir söylevde demitdir ki ı 

- F ransız-lnı:;;liz anlatmasında 
taarruza kartı uluslar diplomasisi
nin bugüne kadar yaratamadığı 
çok müessi- ve koruyucu tedbirler 
vardır. Eğer, dünyan1J1 herhangi 
bir noktasında harp yapmayı ta
sarlayan mutaarrız bir devl:-t çı
karsa bu devlet, dütmanına laar· 
ruz için tayyarelerini gönderir 
göndermez, karşısında kendisine 
zafer, imkansız puakacak bir kom
binezon bulunduğunu bilir. Bu, sul 
ha doğru atılmıt '·'iyük bir adım, 
hart>ı tasavvur edilemiyecek ve 
imkansız kılacak büyük bir adım
dır. Bundan başka eğer muharebe. 
!er o~ursa biz yalnız kalmıyacağız. 
Almıoıya ile Franaamn her biri 
feref hisleriyle uygun olarak ka
bul edemiyecekleri teklifler yap
mıflardır. Meselenin güç tarafı, 
evvela kiminle ite bqlamakda i
di. Biz, aynı zamanda her ikiıi ile. 
başladık ve Franaaya fimdiye ka. 
dar Alman milleti tarafından tet
kik edilmekte olan bir beyanatta 
bulunduk. Bunun neticesi olarak 
Almanyanın başında mütemadiyen 
istediği teref tacı olarak uluslar 
kurumuna döneceğini ,umuyorum. 
Fransa il.e Almanya orada emniyet 
meselelerini münakıqa edecekler· 
dir. Bu müzakerelerin neticeainde 
silahları bırakmaya dair daha bü
yük bir ulualar arası anlaşmaaına 

götüren ve harab edilmit bulunan 
yolun tamir edileceğini ve böylece 
ulusların sulh haline doğru bir 
başka özlü merhale aşacaklarını 
ümit ediyorum. 

Hava taarr.slarma dair, Fran
sız-İngiliz anlatması hakkında Bay 
Mc Donald, işçi fırkaaının 1934 de 
tamamen bu fikre istinaden Ce
nevrede yapılnıı' olan bir "proto
koler,. kabul etmit olduğunu ha· 
tırlatmı,dır. 

Sovyetlerde 
Genişlik 

Sovyet esas 
Teşkilatı 

Değiştirilecek maddeler 
için bir ted-

kik komitesi teşkil edildi 
MOSKOVA, 8 (A.A.) - Taa ajan-

11 bildiriyor: Sovyet Rusyarun yedinci 
büyük kongresinin dünkü kırpanıı cel· 
sesinde Bay Molotof Sovyet tqkilitı 

esasiye kanununun ıslahına esaa olacak 
prensipleri bildirerek bu 11lahatı zaruri 
kılan sebepleri uzun uzadıya anlırtmıt
hrı 

1918 de Savyet te§kilab esasiye ka
uununuın eaaalan Lenin tarafından ku
rulduğu zamandan beri Sovyet Rusya• 
daki ımıflar araımdaki niıbet tamami
le deiiflDİt ve memleketin ikbaadi, iç
timai bünyesi yüluelmiştir. 

Oöylela, bunlar Staline komisyonu 
tarafından 1923 te, Sovyet tetkilatı e
aasiyea.i kaleme abndıiı zamanki ıevi
yelerile bile mukayese edilemez. Bina
enaleyh bu teıkilib eauiyerıin bir çok 
abkiım ealriınit ve memleketin büny0o 
ainde haad olan eaaalı cleiitiklikleri 
artık tekabül edemez bir bale ırelmiıtirı 

Evvelce taınamiı. müsavi olmıyan 
seçim timdi bütün manasile müsavi ya· 
pılmalıdır. Seçimlere 18 ni bitiren her 
fert müsavi haklarla ve bilakaydütıırt 
itt:irak etmelidir, 

Tetkik komisyonu •erildi 
MOSK.OVA, 8 (A.A.) - Reuter a. 

jansından: TeıJUlatı esasiye kanununu 
yeniden tetkik için yapdan 32 kiıilik 
k 

. 1 
omiteye Stalin reis ıeçilmiıtir. 

Maliye komiseri, 1935 yılı için büı.. 
çe varidat tahminlerinin 65.700 milyon, 
maaarifatın 65.200 milyon olduğunu bil. 
dirmiıtir. Bunun içinde ıoayal aigorta· 
lıar için altı buçuk milyar, müdafaa için 
de ayni mikclar dahildir, 

Atinadaki İtalyan elçisinin 
bir ziyareti 

ATINA, 8 (Milliyet) - Bura. 
daki İtalyan elçisi başbakan ve dıt 
itleri bakam vekili Çaldariai ziya
ret ederek Kalimnos adaaında tam 
bir intizam bulunduğunu söylemit 
ve bazı Yunan gazetelerinin. on iki 
ada vaziyeti hakkında yazdıkları. 
yazılardan dolayı tikiyette bulun
IDUflur. 

Tüfek değil, 
Kurşun 

Maliye komseri yeni bütçe . " . • 
d k 1 

" 
1 

Venızelosa gonderılen ıerı 
en ra am ar soy eyor 1• " . 
MOSKOVA, 8 (A.A.) _ Sov- ateş ı tufekler oeymış? 

yet merkez icra komite.inin top • ATINA, 8 (Milliyet) - Girit 
lantııında maliye halk komiseri valisi, Venizelosa oğlu tarafından 
Grinko Sovyet Ruıyanın 1935 büt- iki seri atetli tüfek gönderildiğini 
çesini anlatarak ı930 da 12 milyar ve bunların gümrükte bulunduğu. 
ruble olan bütçenin 1934 de 53 7 nu bildirmeai üzerine bakanlar ho-
milyara çıktığını söylemit ve 1935 . Y.etin'7 bu tüfeklerin kendi~i~e v~ 
~nesi için de varidatın 65 7 mıı • nlmesı kararlatmıfb. Gece ıç ıtlen 
yar olarak teabit edildiğini bildir- bakanı gazetecilere bunların seri 
miştir. atetli tüfek olmayıp ıeri atetli rü-

ökonomiye 7,2 milyor, memle - v~lver kurfUJll~n olduğunu ve v~ 
ket müdafaaıına 6,5 milyar, kül • nızel~sun şahsı ~uh~ızlar~ ait 
tür ve soysal itlerine 15 milyar, hu- ?!d!'~n~an .k~ndılerıne verilece • 
ausi bütçelere yardmı için 4 milyar gını bıldırmıft:ir. 
ve devlet baokuının kredi men • ----
balarını kuvvetlendirmek için de Mecliste tokat 
2 milyar ruble tahsil olunmuttur• MADRIT, 8 (A..A.) - Meclis '-

Devlet varidatındaki bu mühim riılorlannda li1>eral demokrat saylw 
tezayüt aosyalizmin muvaffakiye • Paacual, Dıt Bahm &y Rocha'ya aöy-
tine ve memleketin refahına bir de- lediii bir 1>\ltuktan dolayı Tokat atmq-çare .... 

En yükıek euhunet lzmir ve Sam
ıunda 17, Antalyada 16 derece byde
dilmittir. BugÜn Ankarada ınat 14 te 
ıubunet aıfmn üıtünde 7 de ·..ce yük
ıelmiqir. Riizgir fimall priı:iden sa· 
niyede 4 metre tiir'atle esmekte idi. l !ildir. tır. 

Otuz bin kişi malargadan öldü 
KOLOMBO, 8. A.A. - SP-rendib adcuındaki malarya salgınındoll 

ölenlerin sayısı en az 30 bin tahmin edilmektedir. Muhtelif nahif" 
lerde hastahaneler ağızlarına kadar doludur. Kegalla mezarlığı o /ıl' 
dar dolmuftur ki yeni mezar açmak imkanı kalmamışdır. 

Kurunegala salgının en fiddetli olduğu yerdir. Bütün hastahP" 
müstahdemini ma1aryaya tutulmuşdur. 

Yeni Sov.get Halk komserleri heyet 
MOSKOV.A, 8. ~.A. - Yedinci Sovyet kongresi tarafından •ef& 

len yeni merkez İcra komitesi toplanarak 27 kişilik divanını intilıd; 
etmiştir. Bunlann arasında Stalin, Kalenin, Voroşilol Kaganoviç, Li" 
vinol, Molotof vardır. ' 

Merkez icra komitesi reisliğineKalenin ve katibliğe de EnukidJI 
seçilmiştir. 

Halk komiserleri heyeti şu suretle teşekkül etmiştir : · 
Reis Molotof, dışarı işleri Litvi nol, müdafaa Voroşilol, içeri iP"' 

lagoda, dışarı ticareti "Rozengoltz, ağır sanayi Orjonikidze, orman Lo: 
bol, hafif sanayi Liubimol, iaşe Mikoyan, içeri ticaret V aytz;efı~ 
raat Çernol, zahire ve hayvan yetiftirme Kalmanoviç münakale'"' 1": 
lar Andreel, nakliyat ve su yolları Pakomol, posta ~e telgral Ri'iıol 
maliye Grinko. 

Mejlauk devlet planlan komisyonu reisliğine ve Çutskael de biiJ 
çe komisyonu reisliğine seçilmişlerdir. 

Stalin'in riyasetinde 31 kişilik de bir teşkilatı escuiye komitesi 1#". 
yin edilmiftir ki bu komite yeni kanunu hazırlıyacak ve proİ~ 
merkez icra komitesinin önümüzde ki toplantdarından birinde t'a.d;>. 
için verecektir. 

ita/yan hava teklifine girmegor/af 
LONDRA, 8 ( A.A.) - 3 şubat tarihli Fransız - lngiliz am~~ 

hakkında ltal!a hen.üz lngiltereye cevabını vermemi, ise de ltalyaıı.~ 
dutlannı temın etmiyen karşılıklı hava yardımı mukavelesine iftıff"' 
etmek fikrinde olmadığı söylenebilir. Tcurih olanduğuna göre bu 1""' 
harekete esasen Franınz ve lngilizl er intizar ediyorlardı. 

Gizli eller 
Suçlu Hauptman lehinde 

şehadetler çoğalıyor 
FLEMINGTON, 8. A.A. - Hud

son isimli parmajc izi mutahassısı, 
Lindberg'in çocuğunun kaçırılma
sında kullanıldığı iddia edilen 
merdivende sonradan bulunan çi
vilerden bir kaçının, hadiseden bir 
ay sonra merdiveni muayene et
tiği zaman merdivende olmadığını 
ıöylemifdir. 

FLEMlNGTON, 8. A.A. - O
dun mutahusısı, (!ııtdberg'in çocu
ğu kaçırıldığı zaman kullanıldıeı 
iddia edilen merdivendeki odun i
le Hauptman'ın evinin tavan ara
sında bulunan tahtanın odununun 
aynı odun olmadığını söylemi:
dir. 

Manley isminde- bir nakkq ço
cuk kaçırıldığı aktam Hauptman'ı 
Bayan Hauptman'in çahtdığı furu. 
nun Y..ıınmdaki bir kahvede içer
ken gördüğünü ıöylemitdir. 

logiliz kralının tahtta 
25 inci yılı 

LONDRA, 7. A.A. - Kralın tah 
ta çıkıtının 25 inci yıl dönümü o
lan 6 mayıs için büyjik meruim ha
zırlıkları yapılmaktadır. Bu müna
sebetle Kral İmparatorluğa hita
ben radyo ile bir nutuk söyliyecck
tir. 

Con Saymen Pariate 
SARBRUK, 8. A.A. - Roma üç 

!er komitesi Sar' dan yabancı kuv
vetlerin tedricen çekilmeleri planı
nı tasvip etmittir. 

20 ton biber 
Dünya piyasasını tutnı .. 

isterlerken •.• 
LONDRA, 8. A.A. - Lond..,, 

aimsarlardan müt;,ekkil bir~ 
rup bir müddettenberi biber fit' 
!arını yükseltmek için dünya pif 
salarmda ne kadar biber varsa ~ 
tın almakda idi ve bu suretle lıi' 
riken stok yirmi bin ton tahuıiP ,. 
dilmektedir. . 

Buna rağmen biber fiyatleri ol 
him surette dütdüğünden siıııt"' 
!ardan bazdan tediye hususunP 
mütkülata dütmüf bulunmaktadd' 
!ar. 

Plastıras Sofyada mı ' 
ATINA, 8 (Milliyet) - Ce 

ral Kondilisin, kaçan ceneral 
tirasın Yunan - Bulgar hudud 
kadar gelip geri gittiği hakkıP 
ki habere inanamıyacağmı aöP,1 

mittir. Fakat emniyeti um 
müdüriyeti Plastirasın Sofyad• 
rüldüğünü teyit e1ımektedir. 

Mançukuo ve Japon1• 
BERLIN, 8 (A.A.) - Alman _, 

pon cemiyetin.in himayesi albnda 
pon askeri atateıi miralay Oshima 

akpm Şonberg'deki yeni tehir bin 
da Mançuko haıkkmda bir konferans 
mittir, 

Miralay O&!ıima, Japonyanın, 
çuko dahili tanzimabnda.k.İ faal te 

mesaisinden bahsetmiı ve Mançuk , 
Japon müdafaası ve Japon ökono 
için bir ileri karakol olduğunu ıöyl 
rek sözünü bitiımittir• 

Holanda mektep gemisi dün geldi 

Galata nhtımına ya ""fan Hertsy flendrih 

Limanımızı ziyaret edeceğini ret etmittir. Kumandan ite 
yazdığımı:ı: Holandanın Herlog biraz aonra karaya gideıek ~1' 
Hendrik mektep gemiai dün sabah da sefiri Baron de Harniıttıı" 
gelmit ve top atmak auretile tehri yaret etmittir. 
aelamlamıftır. Bilmukabele Seli • Kumandan vali Muhitıtiı> 
miyeden atılan toplarla mukabele dağı ve İstanbul kumandaıı' lı" 
edilmiştir. Gemi Dolmabahçe önün ral Halis'i ziyaret etmif ve 
de biraz durduktan sonra dönerek yaretler idade edilmiftir. 
Gaita rıhtımına yanatmıttır. Holan Lolanda elçiai pazartesi 
da konsolosu Ba> ,. ok gemiye gi- Holanda bahriyeliler terefiııı' 
derek kumandan Henfriclı'i :ı:iya- süvare verecektir. 
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l) - Gezgin yazıları -

o.~Ig~ geçer gibi! •. 
"'"t· lerf<ı·a k 1 . . ... '""t.Ci ı ·· l" _ ... rar çe en erın goz.une 

}'· ur tı alemler görünüyormu§ .. 
'"e l . . l<ılı;Ple .Q? alırlar kı; vaktıle keramet 

lt)r,1/'. ""ana latanbuldan bağdadı 
s· ırırlerrniı .. 

1 •• .,,, • • 
• d•d,1 a. ıl~ ıcat edıldiği ıcaman yaf
d'"'iııe:r•ıc (kıyamet cilcimetidir) 

F ı. 
L O/,qt b -
""'dı ki h. u ~o~ ? kadar çok te~rar • 
brıi oı,,, ıç bırının kıyamdle munase• 

S qclığını artık herkes anladı. 
ıll)ı.: fc>iın en biiyiik icadı telefon, 

' Iİııi ' •Qnılırclı. Radyo bunların hep 
k l•çti 8 ·• . . b" d" 
"''f 'nQJf • ~Bun evlerım~de ır ı -
da; ••e .. kadar tabii gelen radyo 
'lio 7:~Qo eL"vclki itiyatlaruııcla gö -
'«ııt.ı, Clrtın aa bahını.z na&ıl afallar-

Şi,.,d. 
'•· lo ı artık o da (eski bir fey) ol
ıq ''-'•arı lor, tobiatin gizli kuvvetleri
ıd•b;ı~;~k oııları kendilerine yardımcı 

fe keşifler artıyor. 
lı,· .. • * • 

"-ııı.~tx ,llÜn oluyor ki /ngiltere hü -
~.ı,0 '.r kanunla (Televiıcyon) de-

" 

!•.hn inhi•annı kendine aldı. .,. 
fi u,., Ya? 

ı.., ~ıl radyo telsi:ı: olarak sesi u:z.ak
lıcıııı 'Yorsa ( televi:ı:yon) da ha~ali 
'ioııJ~'· r abii §imdi (Radyo - televiı
~" ~'aber İ§Iİyecek ve u:ı:aktaki 
ıılltt t~rı hem aeaini İfideceh, hem ken 
il receğiz 

1 ·~•ı. 8 . ' . 
Q ~, •• rrtanyQntn b ~·ı r ... /- -
ııı.. •dı •nh" · · · · 
1 
~le ı.ıarına alması ıçuı ıfın ta• 

llıcfqıı llltıvaffak olmuf ve ,,.., . .. .. · 
'lıı•· kullanılab:lecek hale gelmiş 
ı tu., · 
't)n tı a ll'lanmak Iô.zımdır. Gazete· 
fftftııj"'ci:j; malumata 1fÖre hükumet 
....,, •ro•) hayallerini vermek inhi· 

Aı o "1ırtır. 
~).°' makineleri ıimdi /ngilizler 

1~ d ' 1
"'• gitgide radyo gibi bunla -

'Ph: "'uhtelif markaları çıkacağına 
•· ııoı.. 

"""'' İli; ı· •lilı bu makineler 50 ile 80 ln-
Q •I •ra., Yani 300 - 450 lira araaın • 

!.:"'•<ak . L 
.""el ""•· Radyo denılen ve arlı!" 
da, .;. llranıofon, dikiı makinui ka· 
.... b !1•ten aletlerin - bilmem ne-

f•/ıı~, ·~ele halci fiyatları yüıclerle öl-
ı lu İr" . I • ) L' tri,.. l" rn yenı ( te evızyon ma11ı ... 
, '• bu fiyatları da biıce pek pa• 

•, ı., tef,., 
1 "~o 

20 
ez. Fakat burada en kıyak 

r •• IJQh/nııiliıce satılırken 80 lngili:z 
o~ alı &ayılır. 

' 'l!tt h lorıclrada yalnı:ı: 50 kitilik bir 
'>ıj UZurıında (televiıcyon)ım ilk 
bi 1•1bikatı yapıldı. Orada bulu

• ~ .: 8'a.zefecinin intibalannı oku -
Jf' •4ıiJ Ş~fılacak bir harikadır., diyor. 

.f h• ııce ••di film geldiği ıcaman 
1•1,llİ;Yran olmuf isek, bu sefer de 
ı Oç l'on) ôleti önünde öylece ağıcı
< bu •k lıalacağına fÜphe yok. Yal

~ 440;:a ela çabuk alı§acağımı:z mu -
1 ş;,.,.;İk. 
ı iıte,.,. 1 halde Londrada .anbahar

ıJı· ) i. 'Ye ba#ıyacak olan (televiıc -
0 ~•Yonu yalnız 25 mil nuııl kut· 

'•4ı· r nıeaafe dahiline (hayal) ve
d;ri:;· Bu hayaller ne olabilir? Söy
• I(~ ~Öre radyodakinin ayni ola-
Pih•I Utaa)'onun stüdyosunda ba
•lıı, •r oynanacak, meıhur artUt· 
'• 0!"'P Çalacaklar, yahut baZI ti
•,. Ya müzik hollere alıcı aletler 
·'"~ar halka gösterilecek.(Tabü 
it' enı •esini iıitip hem de ha-

4.,,,i'~ceğiz.) PiyaaaJa mevcut 
b~n-;~.?. hayal veren ekranı 33 -

ti 'ıı.t'~ıiQo ~flÜnde yani bir daktilo ka· 
,
4
0 fit h ".az ufak imif. Hayal bu -
tö~ ~"1% tabii boyundan daha kü 

. .., 1~1"fı. ~?rken sesin tabii yü/..seklik
tr >o, .,,;,•az tuhaf düfecek gibime 

· .4uıl> a belki ileride ona da ba§
. 'i; •ıı ~•lıarlar. Tele vizyonla fİm -
1' 

4 
• ı;11 l'ade film verilecekmif. O 

~ •ı "1 ~alarm, hele kıı geceleri 
~>o i ".'1•ri bulacağı düıünülebilir. 

1ld;~,P" de konserleri öldürecek · ;;•d, ~Acaba öyle oldu mu?.) /n
••100 ~ milyon televizyon aboneb,,. :ııı. t~hmin edilmesine rai • 

0 '•do"· 'fın fİmdi/ik herke•in ko-
, •;,,., rılı edeceği bir ıey olmı • 
~ı.:;"•Y~rum. Bununla beraber 

ib; 1•4ı,, 0 bıraıc kıpırdanıp, azıcık 
Ph ~"ti Varyete numaralan lalan 
4 ~· (" Programlarla çalııırlarsa 

•• lele · . , 'l>qı Vızyon) rekabetınden 
4ı.,, Gnnıa:&lar. Lakin filmleri 

• Q ı.;, r•ktığı gibi göstermekten 
~"'ı 0 ::Y Yapmaıclaraa tabii ileri· 

"''·""'" '1ırlar • ..._..ı;:ı el .. - • 
~ ~ • ı.:';;'!Ünl. Bu it ilerlemif. O

ı41 "'· l'ıf unya (teleıJi:ııyan) prog-
404°'ıb~ı. 9-e!Q fÖyle: 

4 /l~tııııİa"/'brYare ih_tilali, lıtanbul 
lııı·'lt: (I• 1r cevelan. 
•.,.),,.,_" arı. dö pren•) ele moto

·ı:-"tt· 
\ı· ... , ... 
'"- <ııfl . b" Qtı "'"q"Q. erın ır nutku. 
• 1' ·Av . tı,~ q1q., f·ı '!afurya • ltalya futbol 

'•• l>i,e, 1 an. Böyle her memle • 
bo.ı:"j>ra r."'ça hadise. Sonra gece 

• J ~'114 1~. h':,,7;'o, birer parça film, 
(f' ıı.,. ''laa., abaıclık numaraları. 
Oı/ •· ""' •n böyle fey önünde canı 

'• k. 
( ·~· ;<( ı,, . 

<~ .'"•an;vı:zyon) denilen ıeyin 
'lı!' dei~;'i.i· • .l'.a1a,.1ı üıcerinde 
Q • llatt. •111 henü:a kavraya • 
le~•l'orı° bunu icat edenler de 

•I olq<oJ, ";· Lakin pek dehfetli t,.. . . c; .sra k . 
ı,1 1 llıbj r fe enlerın dall{a 

rıııı. . 
..1 4· "lda r '~ 'Ilı irıa Olur 1 Londrayı •eyret ! 
~ "-"'~ nırdı?. 

,ş ·~ clehaa, k 
•11 •uve ?•kunç bir ıeydir. 

1 rnsanlar korkmalı. 
1 '>ndra, 3 tubat 935 
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1 
Para· Puı 

Bir zamandanberi ona bir pul 
toplamak merakı geldi. Matbaada 
kime mektup gelse, zarfını yıriı,ı 

Maliyet fiatları 
İndirilecek --Bu husı:sta {abrikalarda 

tedkikat yaptırılıyor 
Sanayi itlerile alakadar banka

larımız, sınai mamulatımızın ma· 
liyet fiatını indirmek için araştır
malar yapmağa batlamışlardır. 

Bir kaç günden beri Sümer 
bank idare meclisi, fabrikalardan 
aldığı raporlar üzerine hu mese
leleri tedkik etmektedir. Fabri
kaların mamulatı halkın satın al
ma kudretine uygun bir hale geti
rilecektir. 

iyi ze, tiıı )etiştirilecek 
Ziraat Bakanlığının gördüğü lü

zum üzrine, mutelif mıntakalar
daki enstitülerde zeytincilik kurs
ları açılmıt. ve bu kurslara zeytin 
bakım memurları devam etmi~ler
dir. 

Yirmiyibulan hu eyi bilgili ba
kım memurları, Bakanlığın emr .ıe 
bugünlerde mutelif mıntakalara ta 
yin edilecek!edir. Bu memurlar, 
zeytinlerin bakımı ve ticaretile a
lakadar olacaklar, kendi mıntaka
larda birer örnek zeytinlik kura
'Caklardır. Ziraat Bakanlığı, zey
tinleri ıslah işine büyük bir ehem
miyet vermektedir. Zeytin ağaç

larına musallat olan muzır böcek
lerle mücadele işi de bu yıl daha 
sıkı bir tekle konulacaktır. 

HalA o mesele 
Ticaret Odası meclisi önümüz

deki Ça~aınba günkü toplantısın
da on aydanberi bitirilmiyen üç 
defa geri bırakmış olan lastik -
deri raporunu müzakere edecektir. 

Almanyadı tiftiklerimiz 
Türk ofisin bir raporuna göre, 

Türk tacirlerinin istedikleri fiat
lar Almanlarca çok görülmeai yü. 
zünden yün ve tiftiklerimiz Al
manyada satılamı)"Or, 

Değeri 1 O frarıktan fa.zla olan 
yünlerimiz için Alman ithalatçıla
rı daha aşağı fiat teklif edilmesini 
istiyorlar. Çok dikkate tayan olan 
bir cihet de Almanvanın anlqma 
yaptığı cenubi Afrika ve Arjan
tinden istediği kadar mal gelme
mesidir. Bu itibarla Alman piyasa
lı..·ının ihtiyacı tamamile kıı.rtılan
mıt bulunmuyor. 
Pamuklarmıızın Alman piyasa· 

larında satışları ayni sebeblerle 
durgunlaşmıttır. 

Trak yada bu seneki tutun 
Trakyanın umumi tütün vaziye

ti bu sene 553, 71 7 kilodur. Bu mik
tar geçen sene 1,601 ,507 kilo idi • 
Binaenaleyh bu sene tütün mahsu
lü azdır. 

lngilterede yeni yumurta 
tEŞ'< ilAtı 

1933 senesi birinci teşrininde 

lngiliz ziraat bakanı tarafından ya 
pılan tefkilat komisyonunun neş • 
redilen raporundaki teklifler ara-
11nda, yumurta ve tavuk cinsinden 
hayvanlar satışının kontrolü için 
muhtelit bir oda yapılmaıı da var
dır. 200 mıntakada birer ambalaj 
istasyonu yapılacaktır. Her mınta
ka 12 nahiyeye ayrılacak ve her na 
hiyede birer memur bulunacaktır. 

Raporda ilkbaharda piyasaya 
verilmek üzere yumurta toplanma
sı, sonbaharda satıt temini, ithal 
edilen ve soğuktan muhafaza edi
len yumurtaların damgalanmaları 
gibi ha~a teklifler de vardır. 

Ambalaj istasyonlarının kurul • 
ması için lazım yanın milyon ln • 
giliz lirasından batka ilk masraflar 
için 150 hin lngiliz lirası ve plan 
tatbik edilince de senede 150 mil
yon lngili zlirası icap etmektedir. 

Gireson fındıkları 
Gireaunda mevsim batlangıcın

dan bugüne kadar 43,410 çuval i
vinde 1 ,344,897 lira kıymetinde 

4,136,690 kilo fındık içi, ve 10,371 
çuval içinde 147,040 lira kıymetin
de 812,880 kilo kabuklu fındık ih
raç edilmittir. Fındık fiyatları ye
niden yükselmif, fındık içi 48, ka
buklu 22 kuruttan muamele gör • 
müştür. 

Hal temmuzda 
Bitecek 

-·-
Belediye a~ri bir bılıkha

ne yaptırmak isteyor 
K ı esteciler yangın yerinde ya

pılmakta olan meyve ve sebze ha
linin inşaatı iliv!!ler de dahil oldu
ğu halde temmuza kadar bitecek
tir. 

Bel!'diye, hali yaş se·bze, husu
sile kavun, karpuz mevsimine ye
tiştirmek istiyor. Yeni hilde top· 
tan meyveler, Yllf ve kuru sebze
lerle hububat ve yumurl satışı :;a· 
pılacaktır. lleride buz depoları ya
pıldık.tan sonra yağ s;;.1ışı da hale 
alınacaktır. Balık satışı da beledi
yeyi düşündürmektedir. Balıkha
nenin bugünkü vaziyeti gerek sıh· 
hi, g-:rek iktisadi bakımdan elve· 
ritli değildir. 

Lokar.t ı va Nrahane işleri 
Küçük sanatların Türk vatan

dllflarına tahsisine aid kanunda 
lokanta ve birahane itçiler.i hak· 
kında sarahat bulunmamaktadır. 

Cemiyet reisi Bay Recep, kanu
nun tefsiri suretile hu meselenin 
halledilmesini temin etmek üze
re te~ehbüsat yapılacağını, böy
lece 400 Türk garsonun işsizlikten 
kurtulması mümkün olacağını ıöy
lemittir. 
Mısırlı seyyahlara kolaylık'ar 

gUsterilacek 
Belediye şehrimize gelecek 

seyyah miktarını artırmak, bilhas
sa seyyahların bir müddet şdıri
mizde kalmasını temin etmek için 
bazı tedbirler almağı düşünüyor. 
Belediye ilk tedbir olmak üzere, 
bastırdığı fransızca, İngilizce ve 
almanca propaganda risalelerini 
muhtelif memleketlerde turizm ifle 
rile uğra,an cemiyet ve teşekkülle
re gönderecektir. 

Belediye, latanbulun istilı!ba!de 
bir seyyah tehri olacağını düşüne
rek daha genit bir teşkilat yapmak 
lılıımgeldiği fikrindedir. Bunun 
için latanbulu tanrtınak maksi.dile 
hariçte propaganda yapmakla be
raber T uring klüble hükfunet nez
dinde tetebbüıattl\ bulunulacaktır. 

Belediye, geçen sene olduğu gl· 
bi bu sene de Mısırlıların yazı ge
çirmek üzere tehrimize gelmeleri· 
ni temin için Turing ldühle berab~ 
•imdiden Kahire ve lskenderiye
deki tetekküllerle tem_!'-Sa geçını:k 
istiyor. Bunlara lstanhulda kolay
ca sayfiye tedarik etmeleri ve o
tel kötelerinde kalmamaları için 
kolaylıklar göaterilecektir. 

Yogurthaneler 
Belediye, tehir meclisinin kara· 

rından geçen, bir yoğurt imali ta· 
limatnamesi hazırlamıtb. Bu ta· 
limatnameye göre yoğurt imal e
dilecek yerler, mutlaka, temiz ve 
sıhhi şeraiti haiz olacak, kaplar ta
limatnamede tatjf edildiği tekilde 
hazırlanacaktır. 

Bu tlimatname geçen teşrini 
evvelden itibaren tatbik edildiğin
den talimatnameye uygun olmıya
rak yapılan yoğurtlar müsadere e: 
dileceklerdir. 

Kadıköy ve OskUdar suyu 
Kadıköy su şirketinin tebekesi

ni ge:ıitletınek için bir komisyon 
çalıf1Dakta idi. 

Komisyon, auyun taafiyeai itile 
de yakından alakadar olmuftur. 
Son ~nlerde yapılan tahlil ile su
yun temizlenmeğe muhtaç olduğu 
görülmüttür. Elmalı suyunda vak • 
tile yapılan havuzların bu günkü 
ihtiyacı kartılamadığı anlaşılmıt
tır. Heyel yakın.da tetkikatının ne· 
ticeıini vekalete bildirecektir. 

Bundan aonra su mıktarının ço
ğaltılması, Kadıköy ve Osküdarın 
yüksek yerlerine ıu çıkarılması, su 
yun temizlenmesi için yeni bir pro
je azırlanacaktır. 

Maltepeye elektrik 
Istnbulun en yakın köylerinden 

biri olan Maltepede bili elektrik 
yoktur. Şehrin adeta bir mahallesi 
sayılan hu yakın köyde elektrik ol· 
mayıfı biraz da utanç veriyor. Ye· 
ni belediye reisi Bay Cemal Kara
kat bu sene martta Maltepeyi elek 
triğe kavuş.turmUJ bulunacaktır . 

Maltepede 525 ev, 2 mektep, 4 
kahve, 26 ticarethane, bir mezba
ha vardır. Fakat elektrik yoktur. 
Bu sene elektrik getirilince bu ev
lere cereyan verilecelctir. 

lhtikarla 
Yeni mücadele 
Ôkonomi balan'.ığı bazı 

esaslar hazır~ayor 
Ökonomi bakanlığı ibtikarla 

kat'i şekilde mücadele için alına
cak tedbirlere göre bazı esaslar tes 
bitile uğraşmaktadır. Bu arada 
hundan bir müddet önce lstanbul
da ökonomi bakanlığının emrile 
toplanıp yeni ölçülerden mütevel
lit ihtikar olupo!madığını tetkik sı
rasında umumi ihtikar tetkikatı ya 
pan ve lstanbulda ihtikar olmadı
ğına karar veren komisyonun ra
poru kanaat verici görülmemittir. 

lbtikardan korunma kanununun 
ihtikarla mücadele ve ihtikar ya • 
panları cumhuriyet müddei umu
miliğine verme salahiyeti mıntaka 
ticaret ve iktisat müdürlüklerine 
verilmişti. Bu müdürlüklerin lağ -
vından sonra bu işle uğraşan bir 
makam da kalmamıftır. 

Bunun için kontrol itleri muay
yen bir makama verilecektir. 

MAARiFTE 

Gripli talebeye doktor 
gönderil cek 

Çocukları gripten hastalaııan 
yoksul ailelere kültür müdürlüğü 
doktor göndermeğe karar vermit
tir. Ailelerin müracaatım mütea
kip hemen doktor gönderilecektir. 

Ege gecesi 
latanbul Üniversitesinde oku

yan lzmirli gençler her yıl olduğu 
gi:bi hu sene de Maksim' de bir 
"Eğe gecesi" hazırlamağa haşla~ıt 
lardır. Bu gecenin maksadı İzmir 
mahsullerini reklam etmek ve E-
' enin yetitdirdiği güzel meyva
ları lstanhullulara tanıtmaktır. 

Şubatın 14 üncü Perşembe gü
nü gecesi Maksimde verilecek bq 
balo için hazırlıklar bitmittir. 

lzmirden bir çok müesseseler 
bu gece için, ihraç ettikleri mah
süllerden göndermitlerdir. Ayni 
gece için, Şehir Tiyatrosu artistle-. 
rindr. ı, lzmirli küçük Ferih güzel 
bir numara ha.zırlamıftır. 

Bono ve para 
Gayrimübadiller komisyonu fa 

aliyete geçtiği için, timdiye kadar 
Ziraat bankasınca yapılan emlak 
satıtı itlerine ait muameleleri dev
ralmağa b&.Jladığını yazmıttık. Es
ki kıymet takdiri komisyonundaki 
itler de yeni heyete tamamile dev
redilmittir. 

Komisyonun halline çalıfacağı 
işler araııında, bono ve para tev
ziab meseleleri en hafta eglmekte
dir .. 

Bu hususun temini için komiı • 
yo nreisi Bay Faik Nüzhet birkaç 
güne kadar Ankaraya giderek Ma
liye bakanlığı ile temaslarda bu • 
lunacaktır. 

Yeni binalara numara 
I.tanbul Beyoğlu tarafında ya

pılan binalara numara takma iti • 
ne yakında b&.Jlanacaktır. Hazır. 
inan numara plakları belediyede 
tasuif edilmektedir. 

1 BORSA 1 
(it Bankaıımdan alınan cetveldir) 

7 ŞUBAT 935 
A.KŞAM FJYA.TLA.RI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latikrau dahili 96,50 
1933 Erı•ni 97 Rıhbm 10 
Kup0nau 30,40 An. mümeaıil 53,50 

• il 28,87,50 Aa. tahYil 1, il 47,85 
• 111 29,25 

ESHAM 
it Bankau Nama 10 ı Reji k•ponau.z 
,.. n Ham.ili11• 10,15 Telefon 
,. ,, Müe••İı 971 Terkoa 

2.20 
14 

19,80 
13,50 
11,50 
o.w 
1,65 
4.65 

Türkiye Cuınhu- • ento 
ri7et Baukaaı 64 fı:ih.t de7. 
Tram••J' 30,25 Şark dey. 
Anadolu. IW.ıe 26,15 B.al,... 
Şir. Hayri7a 16 Şark m. ecıa 

ÇEK FJYATLA.RI 
Franıız F • 12,03 Prai 18,98,37 
Londra 619,50 Belsrat 34,8.CJ,75 
Mili..no 9,33,90 Mo.lr.ova 10,94,20 
Nüyork 78,95 BerJin J,97,97 
Cenevre 2,45,18 Madrit 6,80,54 
Atin• 83,85 Budapeıt• 4,44,30 
Brü.kıe1 1,40,tS Viyana 4.ıı .. 'll 
Amıterdam 1,17,40 Bükreı 78,76,25 
Sof ya 67,98 Viyan-.. 4,25 

NUKUT (Satıf) 

Xuru1 K.arut 

20 F. Franua 169 20 1. lıviçr• 811 
1 DoJar ızs 1 Pezeta 18 
1 Kar. Celc: 98 1 Mark 43 
1 şu. AY. 23.50 1 Zloti :u 
1 1•terliıa 618 20 Ley 17 

20 Lir•t 213 ZO Dinar sa 
20 L.,,a 23 1 Çernoyiç -.-
20 F. B•lçika 115 Altı11 9.32 
zo O.aluni Z4 M•cidiy• 41 

1 Flori• 83 Banknot 240 

POLiSTE 

Eroin 
Satan kadınlar 

Bir ihbar üzerine hep 
birden yakalandılar 

Abanoz sokağında oturan Gülü
zar ve Sabahat adlarında iki ka
dın zabıtaya miiTacaatla o civarda 
bir çok kadınların heroin sakla
dıklarını söylemişlerdir 1 Bu habe
ri alan zabıta tahkikata giri,mit 
ve lazım ge1en tedbirleri alarak 
söylenilen yerlerde araştırma yz,·. 
mı~ır. Bu araftırmada bazı evler
de heroin satıldığı teahit edilmiş· 
tir. 

Bunun üzerine zabıta bu ka
çakçdıkla alakadar olmak üzere 
Maryam, Nebahat, Mualla diğer 
Leman, Makbule, Melahat, Mü
rüvvet adlarındaki kadınları sor
guya çekilmiştir. Sorgu neticesin
de bunlar hakkında evrak tanzim 
olunmut ve hepsi birden ihtisas 
mahkemesine teslim edilmitlerdir. 

Esrarlı adam 
Hanı adında bir adam şüpheli 

bir vaziyette Kumbaracı yokuşun· 
dan geçerken polisler kendisini ya 
kalamıslardır. Karakolda üzeri a
ranınc~ Hansın cebinden esrar pa· 
ketleri çıkmıştır. Esrarlar mü sade· 
re edilmif, Hana mahkemeye ve
rilmittir. 

Merhametten köpürmüş 
Belediye tarafından sokaklarda 

köpe1..;~ri öldürmeğe memur edi
len Kazım adında bir adam Ba
kırköyünde köpek zehirlerken o
rada bulunan T oma adında bir a
dam kızmıf ve Kazımı döverek 
yaralamıştır. 

ite el koyan zabıta T omayı ya
kalanmış, yaralı Kazım tedavi al
tına alınarak tahkikata _başlan
mıttır. 

Kadına dayak 
Mecidiye köyü civarında Ayte 

adında bir kadınla komtusu MeL
med ötedenberi bir ccocuk meselesin 
den kavga ediyorarmıf. 

Evvelki gün Ayte ile Mehme
din karısı gene dövüfmütler, ge
ce Mehmed eve geldiği zaman ka
rısı kavgayı anlatmıştır. Bundan 
fena halde hiddetlenen Mehmed 
hemen Aytenin evine gitmit ve a
çık bulduğu kapıdan girerek ka
dıncağızı yakalayıp fena halde 
dövmii1tür. 

Evin diğer bir odaııında outran 
Muzaffer adında hamile bir kadın 
da korkusundan fena halde has
talanmıf ve ölüm halinde hastane
ye kaldırılmıftır. Zabita zorba 
Mehmedi yakalamıtbr-

YQzUk oyunu 
Bazı saf adamları dolandırmak 

için hile icat etm~enler kalmıyor. 
Bu arada yüzük oyunu da epey rol 
oynamaktadır. Hatta bir çok do
landırıcılar camekan üzerinde yü
zük oynatma suretile para kazan· 
mayı sanat haline sokmuşlardır. 

Dün böyle bir dolandırıcıya pa
ralarım kaptıran Zeyrek caddesin
de Halil çaVUfWl kahvesinde sa • 
kin Recep, polise b&.J vurarak Kan
tarcılar caddesinde Ekrem ismin • 
de bir şahsın yüzük oyununda 7 
lirasını dolandırdığını iddia etmit
tir. Suçlu Ekrem yakalanarak tah
kikata batlaıımışbr. 

Ağzında sigara, uykuya varan 
sarhoi 

T epebafında bir barm adamla
rından Tanaş gece har kapandık
tan sonra sarhot olarak ve ağzııl'· 
da sigara ile yatmıştır. 

üzerine de yorgan yerine bara 
ait iki halı örtmüttfır. Ağzındaki 
sigara yanar halde iken Tana, u
yumlJl ve halılar da ateş alarak 
yanmağa batlamıftır. 
Çıkan dumanlardan nefes alama:& 

bir hale gelen Tanat uyanmıf ve 
güç hal ile kısmen yanınıt halıları 
söndürerek, hem kendi hayatını 
kurtarmış hem de muhakkak bir 
yangının önüne geçmiştir. Polisce 
lazım gelen tahkikat yapılmakta
dır. 

Sebebsiz dayak 
Kurtuluşta tair sokağında otu

ran Andon polise bat vurarak, Tar 
labaşında sakin Arfağın ken~isi~i 
sebepsiz olarak dövdüğünü ıddıa 
etmittir. Arşak yakalanarak tah • 
kikata batlamnıttır. 

Kalb durması 
Dün Sirkecide Salkımsöğütte 

Posta telgraf atelyesine heıntebri
lerini görmeğe gelen Eğinli, Alem-

kendisine verir. O da bu mektubun 
pulunu, damgasile beraber kesip 
saklar. Yalnız mektuplardaki pul
ları değil, dünyanın dört bir yar.ı.İ· 
dan gelen gazetelerin pullarını ( :ı 
kesip toplar. Bu yüzden matbaada 
üzeri pullu, bir gazete, damgası ve 
pulu koparılmamıf bir tek mektup 
göremez olduk. 

lran, Efgan, Hint, Mısır, Cava, 
lspanyol, ita/yan, Fransız, Sovyet 
J:'ıısya, Bulgaristan, hangi devle
tin pulu o:Jrsa olsun, mutlaka ke
sip cebine yerle~tirecek. 

Geçen gün, yine pul toplamak 
merakile gazeteleri delik defik e· 
derken gördüm: 

- Bıkmadın mı, hiila ... 
Anlamamış göründü: 
-Neden? 
- Neden olacak, pul toplamak 

tan ... 
Acı acı güldü: 
- Ne yapalım, a kardq, para 

biriktiremiyoruz, bari pul birikti • 
relim, dedik! ... 

Kulakmisafiri 

Gümüş paralar 
Tamamının basılışı mart 

içinde bitirilecek 
4 milyon lira olarak basılacak 

gümüş liraların tamamının basılışı 
martta bitecektir. Hükiimet, mev • 
cut gümüt liraların çıktıktan sonra, 
artık eski devirlere ait gümü~ pa
raların kullanılmasını muvafık gör 
mediğinden eski gümüş liraların 
kullanılmasını, gelecek yıl kanu • 
nun son gününden itibaren menet
mittir. Aradaki bir yıla yakın müd
det içinde eski güm.üt paralar yal. 
na: buı.cJa olarak alınıp satılabile • 
cektir. 

Zabıta motosikletleri 
lstanbul zabıtası için Avrupaya 

siparit edilen 24 motosiklet güm • 
rüğe geknit ve çıkarılmasına bat
lanmı9tır. 

Böylece emniyet müdürlüğü em 
rindeki motosiklet miktan 45 i bu
lacak ve motosikletli zabıta me • 
murları miktarı artbnlacakbr. Ta. 
kibat hususunda bu hızlı vasıtalar
dan çok istifade edileceği umulu -
yor. 

Ereğli limanı ve kömür 
elektrik santarlı 

Ereğli limanı ve kömür hav • 
zaıında yapılması mukarrer elek • 
trik santralını yapmak için Maliye 
bakanlığına tekliflertle bulunmııt 
olan Viken Metropoliten tiıir.eti • 
nin müdürü Miıter Pi.;harda ve ar
kadatları dün Ankaradan tehrimi
ze gelmişlerdir. 

Maliye bakanlığı ile tirket ara· 
sındaki müzakereler henüz bitme
mittir. Mister Richards mahallinde 
tetkikatta bulunmak üzere Ereğ • 
)iye gidecek ve bir hafta sonra mü
zakereye devam için Aııkaraya dö
necektir. 

Bay ( Hacı ) Adil öldü 
Eski Meb'usan mecliıi reisi ve mül-

L 

ga Darülfünun mü· 
~---... derriılerim:len Bay 

(Hacı) Adil Arda· 
müptela olcluitu 
k.Jp bastalıfından 
kurtulamıyarak dün 
•aat on altıyı otuz 
bet geçe vefat et· 
miJtir. Merhumun 
cenazeci buırfuı sa
at on bir buçukta 
Bebeite dofru Bo
eaziçi (Feyziiti) u. 

sesini ıeçtikten sonra il< tramvay dura
lı karıımıdaki yal ilan kaldırılarak Ar· 
navutköyÜnden Şirketi Hayriye vapu· 
ru ile Beıiktııta nakledilecek ve Sinan 
paıa camiinde namazı kılınarak, ailui
nin ıömiilü bulunduitu Ma1*a kabrisla• 
nına defnolunacaktır. Allah rahmet ey• 

le•in. 

darda Hüıeyinin kahvesinde sakiıı 
lshak kalp durmasından vefat et
mittir. 

Kınh kavga 
Dün gece saat 1 de Küçükpa • 

zarda Demirlaf mahallesinde otu
ran mutambacı Osman ile aynilıa· 
nede sakin Fcttahm arasında kav
ga çıkmış, Fettah Cemali sol ba • 
cağından Cemal de Fettahi başın· 
dan çakı ile yaralamıttır. Her iki· 
si de yakalanarak tahkikata bat· 
lanmıttır. 



• 

___.__o_y_a_r_v_e_k_i_şi_I_er_I_( ._ __ Ö_z_d_i_Ii_rn_iz_I_e __ 
Yedigiin 

Bu hafta Y edigün'ün 100 üncü 
ıayısı çıktı. Çoktanberi yurdumuz
da magazinlerin, cönklerin çıkması 
ile batmasının bir olduğunu o ka
dar gördük ki içlerinden birinin 
böyle iki yılı doldurabilmiş olması
nı büyük bir muvaffakıyet diye 
ka~ılıyoruz. Y edigün okunmak, p
kunarak kazanmak için çıkıyor; o
kunup kazanıyor ki günden güne 
büyüyor, güzelletiyor, daha büyük 
bir Özenle basıhyor. llk çıktığı gün
den beri onu biriktirdiniz ise birin 
ci sayısı ile bu yüzüncü sayısını bir 
kartıl~ttınn: iki yılda ne kadar iler 
lemiş olduğunu görürsünüz. Sedad 
Simavi, okuyucularından gördüğü 
yardıma kartılrk, her gün daha çok 
çalı~ası gerektiğini unutmuyor. 

Y edigün'ün böyle yaşıyabilmit 
olmasına, büyümesine niçin bu ka
dar seviniyoruz.? Doğruıu, onun 
sa't edebiyat, fikir i,Ieri ile tutuna
bil<liğini görseydim, yani o bir ma
gazin değil de bir cönk, bir "re -
vue" olsaydı elbette daha çok se
vinirdim. Ancak bu biçiminde de 
onun ilerlemesi, yurdumuzda oku
yadarın arttığını gösteriyor. Bun
dan başka Y edigün, kendisine ben-

- zeyen batka magazinlerin de yer
letmesine, tutunmasına yol açmıf 
oluyor. Yarın çıkabilecek olan bir 
"revue., için de okurlar onarıyor 
(onarmak - hazırlamak) diyemem; 
çünkü her teyin ancak kendi so -
yundan :ııeylere alıftırabileceğini bi 
lirim. Vakit geçirmek için okunan 
yazıların yavaş yavat yüksek ede
biyat yazılarını sevmeğe götürece
ği, bugünkü Mantar yutmaz Sezai, 
Tirfe feraceli taze, Billur gerdan 
gibi romanları okuyanların yarın 
Homeros'u, Shakespeare, Balzac'ı, 
hatta Edgar Poe'yu kapışacakları 
doğru değildir. (Birini okuyan ö
bürüne el sürmez demiyorum, her 
ikisine de meraklı plan bulunur. Bir 
kişinin hem ava çıkmağı, hem de 
gazetelerde bilmece halletmeği se
vebileceği gibi; fakat biribirine a
lıştıracağına inanmam). Magazin 
edebiyatı ile "revue" edebiyatı da 
biribirinden o kadar ayrı teylerdir. 

Y edigün' de edebiyat yazıları da 
yok mu? Elbette var. Sedad Sima
vi bu ülkenin tanınmıf, tanınmağa 
başlamış, hatta daha yeni işe giriş
mit yazarlarının hemen hemen hep 
sinden müsahabeler, hikayeler alı
yor. Bir şiir sepi de açsa belki iyi e
der; çünkü bir magazinde - az ol
mak üzere - ona da yer vardır. 
Ancak bir magazin çok güzel, çok 
ince yazılarla çıksa bile yine edebi
yat okurlarını çoğaltamaz; çünki; 
havası o değildir; bir estetik görüf, 
inan için çarpışmaz; her türlü gö
riişe açıktır. Kaygusu ancak güzel, 
okurlarının severek okuyacakları 
yazılar koymak olabilir. (Güzel ya
zı koymak kaygusu, bir edebiyat 
"revue" sünün kaygusu değildir; o
nun bir güzellik inanı vardır, ona 
uymağa, onu yayınağa çalışır.Bun
ların ikisi - hep güzellik çevre -
sinde dönmekle l eraber - bir de
ğildir, belki biribirinin aksidir. "A 
macrmız güzel yazı koymaktır,, di
yen edebiyat cönkleri de gerçekten 
birer "revüe,, değil, programını 
daraltmış birer magazindir. Bunun 
için biz de eski Servetilünun'dan 
Rübab'dan ve Dergah'tan başka e
debiyat "revue" sü çıkmamıttır.) 

Magazinlerin ed-;"iyat kaygusu 
ancak güzel yazı basmak olabilir 
dedim; bunun için de yeni akımla
ra değil, ötedenberi yerletmit gö
rüşlere açıktır. Çünkü okurları e-
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Vakitsiz ilk yaz 
"Aydında kar yağıyor •.. Muğla

da havalar soğumağa başladı. Er
zurumda soğuk, sıfırdan aşağı 18 
e düştü. Karsta, yağan kar, bir 
metreyi buldu .•• ,, 

Yurdun dörtbir bucağından ku -
!ağımıza erifen bu duyumlar, lstan
bullularda, bir imrenti uyandırsa 
yeri değil midir? ' 

Biz ki, ilkteşrind en beri kıfı bek
liyorduk. Şubat ortalanna yaklaş
mı,ken, yıpratıcı lodostan başka e
sinti göremiyoruz. 

Günler oldu, paltolan sırtımız -
dan attık, lastikleri ayaklarunız -
dan, sargıları boynumuzdan çıkar
dık. Sıcaktan ıoğuğa, soğuktan sı
cağa geçmek yüzünden, en ıağlam 
gövdelilerimiz bile kalayı yere 
vurdular. Evlerin içi, yorgan döfek 
yatan ıayrularla doldu. Ecza evle
rinde reçeteler üst üste yığılı du -
ruyor. 

Okullar, çocuklan bulaşıcı grip
ten korumak için, on gündür kapı
larını kapadılar. Nereye gitseniz, 1 
hep bu vakıfsız yazın, arkası kesil
meyen lodosun sözü oluyor. 

Hepimizde bir dermansızlık, bir 
iç üzüntüsü, bir sinir gerginliği var. 

iyi ki, belediye hava işlerine ka
rı.,mıyor. Yoksa, şimdiye kadar, 
çoktan: 

- Bc'ediye, bu kötü lodosu gör 
müyor mu? nedir bu arkası kesil -
meyen çisenti yağmurlar? diye sız
lanmağa başlamıştık. 

Sözü kısadan tutalım; karakışı 
dörtgözle arar olduk. 

insanları yerlere seren bu dönek 
havalardan bir kurtulsak ... diyo -
ruz. Her şey, gününde aranıyor -
muş meğerse ... Şubatta bahar ha
vası koklamak, Zemheride buzlu 
hoşaf içmek gibi oluyor. 

Ey kar! Nerdesin? Gel, bizi bu 
vakıfsız baharın elinden kurtar! .. 

Salahaddin GUNGöR 

~ 1 K sineması 
3 ' . .. l f"I u senenın en guze ı m 

EKMEK~i lADIN ı 
büyük muvalfakiyerle devam ediyor. / 

Bu filmi kaçır•ayınız. ._ 

debiyat ile bilhassa uğraşanlar de
ğil, ar."\sıra ona da be, on dakika -
!arını verecek olanlardır. · 

Y edigün'ün gördüğü rağbete se
vindiğimi söylerken ileri sürdüğüm 
bütün bu "kayıd" !ar, iti ıalt ede
biyat bakımından dütündüğümüz
de anılır. Onun tuttuğu yolun da 
doğru, haklı olduğunu inkar etmek 
değildir. Yedigün bir magazin ola
rak bizde şimdiye kadar çıkanla -
rın en İyisi, en olgunudur. Ben o
nun koleksiyonlarını severek karıt 
tırıyorum. Hem onun gördüğü ra;. 
betten, edebayiatçılanrnız da bir 
ders çıkarabilirler: okuru alakadar 
etmek, kendimizden çok onu dü -
fÜnmekle, ona bir gez beğenilme
nin yetmeyip her gün beğenilmeğe 
çalışmak gerektiğini bilmekle olur. 
Rağbeti sürdürmek de ona ermek 
kadar, belki de daha güçtür; Yedi
gün buna muvaffak olduğu, okur
larını müşkülpesend etmekten 
korkmadığı için sevilecek, sayıla
cak bir magazindir. 

Nurullah AT AÇ 
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baıstonlarını kollarının altına kıs
tırmıf İngiliz polisleri, bir buçuk a
sır geri kıyafetleri ve şapkalarının 
renkli tüylülerile insana karn~val
da imi• hissini veren ka.rabı~er
ler yanlarındaki Türk polıslerıne 
emirberine bakan mağruY alaylı 
binbaşılar gibi koltuk kabartıyor
lardı. 

Yan sokaklardan gel~ laterna 
ıcslerini işitince sinirler ıtün bü
tün gerilmitti. Taksime ı;t:iince de
rin 11trnefes aldı: 

- Ohhh ! ne cehennem! 
Ve sanki geriye dön~ekten ür

küyormuş gibi geniş ve seri adım
larla Harbiyeye doğru yürüdü. Ora 
d .. n Şi,liye çıktı, Bir müddet geli
fi!ı'üzel dola~tı. Sonra: 

ltıUeıHfi: Nazmi Şahap 
- lstanbulun hiç tadı kalmadı .• 

- d' e söylendi -
Ve geriye döndü. Harbiyeden 

kalkan tramvaya yeti,emeyince 
Taksime kadar gitti. Orada bir 
çeyrek kadar bekledi Fakat bu 
beyhude bir bekleyi• oldu. Tram
vaylar o derece dolmuşlardr ki 
vatmanlar istasyon yapmadan ge
çiyorlardı. 

- Tünelle inmekten başka çare 
yok.. 

lstemiye istemiye tekrar Beyoğ
luna daldı. Attığı her adımda ca . 
nını sıkan bir kötülükle karşıla,ı
yordu. Parmakkapıya geldiği za -
man Mis sokağından çıkan bir ec
nebi çavu,la göğüs göğüse geldi. 
Herif dişleri arasından, tükrük gi-
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bi bir küfür fırlattı, sonra elinin 
tersile genci öyle bir itti ki az kal
ım eczahanenin camı kırılacak ve 
Nazmi paldır küldür, ıapanla fır
latılmış bir taş gibi eczahaneye gi
riverecekti. Bir başka belaya tutul
maktan çekinerek sesini çıkarmadı 
yalnız yürü,ünü biraz hızlattırdı. 

Halk, sinemalara, pastahanele
re veya dar sokaklardaki randevu 
evlerine dağılanlar çok olduğu i
çin biraz seyrekletmitti. Bunun i
çin Galatasaraya kadar kolaylıkla 
ul.1ştı. Orada, limonatcının önünde 
bir an durdu bir gazoz içti. Sonra 
gene hızlı bir yürüyüşle İngiliz sa
rayına saptr. itte ne olduysa bura
da oldu. 

Ecnebi zabitlerile askerler çok 
yaprak ıigaraaı içtikleri için, Be -
yoğlunda hemen adım batına bir 
tütüncü dükkanı açılmıştı. Bunlar
dan bir tanesi de limonatacının bi
tişiğinde idi. Ve herif "işgal kuv
vetlıırine yaranayım da müşterile -
rim fazlalaşsın!,, diye küçücük dü. 
kanının önüne öyle büyük bir bay
rak takmıştı ki, bu bayrağın gön
deri adeta Kuin Elizahet dridnav
tının grandi direği kadar vardı. 

HİKAYE 

Bazı dostlar 
Aramızda bazı dostlar var ki, biz 

onlan aile harimimize dahi aokarı~. 

Söz ve sohbetlerine doyum olmaz. Her 
ne mevzudan konuşuha, onlar iki ayak
lı kütüphane gibi, yerinde cevaplar ve
rirler. Evin bir müşkülü çıktı mı, derhal 
sağa sola koşarlar, tanıdığı, tanımadı
ğı görürler, müşkülü hallederler. Böyle 
hem eğlendiren, hem de insanın batı 
sıkışınca bir çaresine bakan dostları kim 
aramaz. 

Arif Ruhinin de böyle bir dostu var
dır. Anlatıyordu : 

- Geçen gün bizim bakkal dükka
nına geldi. Bizde bakkal denilen adam 
nedense bot"Ç vermezse yaııyamıyor. 
Umumi bir kaide olmuı. Sağlmn mü§te
rilerden korkum ya, bunlar yumurta de
ğiller ki sallayasın, bazıları çürük çıkı
yor .. Şerefi bilirsin. (Bilirdim. Bu Şeref 
yukanda bahsettiğim dostlardandı.) Bır 

gün dükkana uğradı. Yanında, üstümüz
deki apartnnan kapıcm Ali de vardı: 

- Alinin işini yoluna koydum, dedi. 
Hakikaten adamcağıza bir istida· yaz
ımı, polisten itini çıkartnuı, 1uıunu 
yapmıı, busunu yapmıı. Ali memnun .• 
Zavallı adam bu iyiliğe nasıl mukabele 
edeceğini dütünü.;ordu. Şerefi memnun 
ebnek le o kadar gÜç bir şey değjlınİf. 
Ali hesabına kendisine bir paket sigara 
verdim. Oldu, bitti. 

Bir kaçgÜnsonragene uğradı! O aı .. 
rada Ali de gelmez mi? Meğer adamca-" 
ğızın baıka bir derdi daha vaımıı.Umu
mi harpte Çanakkalede İmİ§. Kendisini 
§dıit oldu bildikleri için Erzurumdaki 
kar111 batkasile evleıuniı. Ondan yjmıi 
yaılannda timdi, Konyanm bilmem han
gi köylerinden birinde rençberlik eden 
bir çocuğu varmıı. Alinin istediği, bir 
istida yazılsın da oğlu babasının lstan
bulda sağ olduğunu bilsin. O kadar .• 
Şeref için bundan kolay ne var? 

- Hemen timdi iıtidayı yazarız, de
di. 

Hem de usule muvafık güzel bir is
tida yazdı. Fakat birtaraftanda benden 
bir fİfe rakı istedi. Göz ucile de Aliyi i
ıaret etti. Oyleya, qini yapıyor, para a
lacak değil, bir ıite rakıaını içecek. 

Ben de Aliye ifBl""l ettim, kabul et
ti. Rakıyı verdim. Mübarek, tiıeyi pat
lattığı gibi suıuz muıuz, ıöyle kuru 
bir meyva ile dikiveriyor. 

Şerefin talikati yerindeydi. istida ya
zılmı1, ıiıe de btimiıti. O sırada aldana 
bir §ey geldi: 

- Şeref be, dedim, bizim mahallede 
gayri kabili tahıil bazı alacaklar var, 
(Unları bır yoluna koyabilir misin 7 

O ııün hakikaten par&ya ihtiyacım 
vardı. Şeref hemen atıldı: 

- Elbette, dedi, ben donlarım .için 
canımı veririm. 

Mütemerrit borçlulardan birinin • 
vini tarif ettim. Fakat kendim de berayı 
ihtiyat arkasından gittim. Şeref ne yap
.. beğenirsiniz? Kapıyı çalmrf, açılır a
çılmaz, hemen içeriye girerek, kapıya 
arakasından dayanmıı. Evdekiler onu 
bir kaç defa benim dükkanda gördükle
ri için pek korlmıamıılar. Fakat Şeref 
asılmıı: Paralan •• 

Yüksek sesle bağıra çağıra konuıtu
iu için, evdekiler konu komıuya rezil 
olmak k.oriı:usile neredense bulup bulut· 
turup borcun yarısından fazlasını eline 
tutuıtuıımuılar. 

Şeref aldığı par~ı betamanu"\.a ge
tiı-di. Buna memnun oldum. Bafka a
partımanda ikinci miitemerrit bir borç
lu daha vlll'.dı. Hazır ırelmitken Şerefi 
oraya da saldırayım dedim, gitti. Ora
da da bağıra çağıra para isterken, üst 
katta tüccar Hulki Beyin kızı evde bir 
hadise var diye korkarak dütüP bayıl
mıı. Gürültüyü duyan kapıcı bittabi 
müdahale etmek istemiı. Şeref çenesi
ne olduğu kadar bazusuna da kuvvetli
dir. Kapıcıya oracıkta bir t<01İz dayak 
~I· - . 

CE;ldi, oradan da para getirdi. Ma
tallım bizim tahsildar o aün pek ya
mandı. Her halde bütün bunlara muka
bil benden de bir !ite rakı ile bir paket 
siırara isteyeceğini düıilnüyordum. Bu· 

Nazmi hızla geçerken bu kocaman 
bayrak tembel tembel dalgalanı -
yordu. Dalgınlıkla farkına vara -
mamıştı. Ona sürtününce fesi ye
re düştü. Nazmi fesini almak için, 
eğilirken iri yarı bir ada~, yeni 
;:ıençe vurulmut kocaman vidala 
kundurasile Üzerine basmaz mı? 

O canım tılık feı rezil kepaze 
oluvermişti. Genç bir herife, bir fe
se baktı, sonra hiç bir frenle zap
tedilemiyecek tiddetli bir hırs be
lirdi içinde ... Ve iki elile bayrağa 
sarılır sarılmaz; 

- Çatmırt ! . 
Diye bir seı ititildi. Gönder orta

sından ikiye bölündü ve bayrakla 
beraber, evvela geçen yolcuların o
muzlarına ve sonra yere düttü. Ve 
yere düşmeıile beraber Nazmi de 
burun üıtü yere yuvarlanıverdi. 
Evvela bir kişi, sonra on bir, yüz 
bir ve binbir kişi... Bütün Bcyoğ -
lu, otomobillerden, tramvaylardan, 
arabalardan atlayanları, berber dü 
kanlarından yüzleri yarı sabunlu 
fırlay •. n!arı, pastahanelerden pa -
rnsız kaçanları ile bütün Beyoğlu 
üzerine çullanıvermitlerdi. 

- Sizi pek kıyasıya dövmütler-

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Ô•manlıca kartılıklarını yazdıi l"lfZ kelime• 
larin öz türkçe mukabillerini yaza ... k teklimi· 
zin bot hanelerine yerleıtiriniz ve keserek 
"Milliyet Bilmece memurluğuna., •i;'nderini:ıı:. 
Bilmecemizi doğru halledenler arasında kura 
çekiyor ve kaz.ananlara hediyeler veriyoruz: 

Müddet pazartesi •Ünü akıama kadardır, 

Yeni bilmecemiz 
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ı• 1 1 1 1 1 

•ı ••••• ı • 

ı •I i 1 1 ı• 1 

ı•ı J•ı ı •ı ' .•ı 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

•I 1 1 1 •I• 1 •I :••ı 1 ı•· ı • 
•ı i• . 

ı•ı 1 1 1 1 

l••ı 1 ' 1 1 .• , ' 
1 ' 1 • , .. 1 -

SOLDAN SACA • 

1 ., 
•• 1 

1 

I• 
•ı 

' 
ı• 
1 

l - Kemale ermiı 2, Li.tife, kalbur 4, 
2 - Balii olmak, berıT urat olmak 7. 
3 - iptida, birinci 3, 
4 - Tevem 4, Emmekten emir 2, 
5 - Beyaz 2, Cesur, erkek 2, 

1 

6 - Sali.bet keıbetmek, taıaHup etmit 10, 
7 - Bir mektep 4, Akran, emsal 2, 
8 - Uz.ak nidaır 2, Emıal, zevç 2, 
9 - AIUnet, can, de•a 2, Dünya 4, 

10 - Atikir 5, Rabıt edatı 2, 
l 1 - Bedel, müli.zemet eden, naip 5, Çehre, 

sahife, haıerattan biri 3, 
YUKARDAN AŞACI , 

1 - Kıraat etmek 6, Akıl, zaman 2, 
2 - Sersem 4, 
3 - Seyran, teferrüç 7, 
4 - Akur, derin, hattı f.i~ıl 2, Kabile lt 
5 - Tersine okursan ayı yuvasıdır 2, Ha· 

reket ettirmek 8, 

7 - Emmekten emir 2, Yemek 2, Bir •r· 
kek ismi 3, 

8 - Rabıt edab 2, Ekmek ıatan 7, 
9 - Ziraat 4, Yemek 2, 

10 - Yama 2, Gen it 4, 
11 ~ EkUI, tikemperver .C, Fiil 2, L.ih.im 2 1 

na da razı o]muıtum. 
Fakat bütün hadiseler burada kal

saydı .• 
Çok geçmeden bir polis dükkana da

yandı. Bizi karakola iştiyorlamıq. Aman 
neye? Neyesi, meyesi karakolda öğre
nilirmiı, dükkanın kepengini indirip 
karakola gittik. Hadise fU: 

Bayılan kızın evinden merkeze tele
fon etmiıler. Dayak yiyen kapıcı da ka
rakola tiki.yet etıniı. Davacı üıtüne da
vacın 

Karakolda ben bu iıi halledinceye 
kadar akla karayı seçtim. Bayılan kızın 
aıTeiine tarziye verpim. lıi böylelikle 
davacıların davalarından vaz geçmeleri 
ile meseleyi kapattnn. 

Tekrar dükkana döndük. Artık baı
ka mesele çıkmaz diyordum. Şeref bu 
sefer kapıcı Aliyi çağırdı: 

- Bu istidaya pul lazım, dedi. 
Gittiler. Sonradan öğrendim ki a

damcağıza dört liralık pul alclırnnı • 
Artık düld<anı kapabnak zamanı cel

miıti, giyindim, ıapkamı her nman 
karıı duvarda bir çengele asardım. Bir 
bakbm ki, çengelde f8pka yok. Hem 
de bana §Öyle böyle on dört liraya mal 
o'lınut bir fapkaydı. Yere düpniiftür 
diye her tarafı aradan, yok, yok, yok. 

O zaman Şerefin ondan evvelki ba
zı tabii görünebilecek hareketleri ırö
züınde mana aldı. Mutlaka taı>kayı o 
almııtı, belinin bir tarafına sıluıtmp 
gitmifti. Hiç olmazsa dört liraya satar 
ya.. Dört lira da bullar, etti ıekiz .. iki 
ıiıe rakı ile sigaralar da caba .. 

• 

Bugünkü progra~ •. 
17,30 lnkilap dorsleri: iın"':"Jııll": 

den nakil, Manlti-a saytavı 1 

1gp 
18,30 jimnastik; bayan Asud•·~· 
Dans musikisi·, plak. 19,30 tin . " 

f nı ·' 19,40 Spor Eşref Şefik. 20 sen ~ pr 
bert. 20,30 Bayan Bedriye Hah;0 ~ miroaz. 21,15 Son haberler. 21, ıtlİ 
yo orkestrası. 22 Radyo caz ye 
orkestrala,rı. 

223 Kzb. V A R Ş O V A, 1345 '°;,,ıo 
19,15: Paderevıl,;.inin eserlerinden • 

piyano. 19,45: Reportaj. 20: Çocuk . .fJ(sf" 
- Plik. 20,50: Haberler. ıpor, 21 • ;ı ' 
val muıikiıi, 21,45: Sözler. 22ı Senfj;,kli" 
kestra konseri. 21,45: Orkestra. - 1, ı..' 
lar. 23,15: Danı musikiai. - Sözler· '1,~ 
dradan HanrJ Hali B.B.C. danı orkP 

175 Kbz. M O S K O \[ A, ı714 "'ı;, .. J 
18,30: Kızılordu için "'t.zun BerlJ(olk 

temsil. - Orkestra konseri. 19,30: .. ,.,. 
ra için (Fierte) adlı ti1atro. 20,30: SsO 11 
05: Fransızca neıriyat. 24,05: Iıveçç• 
yaL Jfl> 

823 Kbz. M O S K O V A, (Sıalô•) 
0 

17: Karıtık konser. 18,20: Moak.••p .., 
ıında verilecek temsili nakil. 22,30:_ ; ..,, 
karıtık musiki. 24: lspanyolca neıra)'" · 
allere cevaplar. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 '"'ı 
18,30: Budapeıt• konser orkestr"~ı,t 

Haberler. 20,20: P;yano birliıiile t•f ~ 
SO 1okeç. 22,30: Haberler. 22,50: Mac&~S: 
ıi. 24.; Aylık haberler (almanca.) z4, 
1,05: Son haberler. 

785 Kbz. L E 1 P Z I G, 382 "" 1. 
F

. 'k : . 
19,10: Karııık kon5er. 20,30: ızı · 

herler. 21,10: 'Polenblit,, adlı operet. 
Haberler. apor 23,50: Büyük ko11ıer. 

686 Kbz. B E L G R A O, 437 "" 
19,20: Plak. 20,ı5: Haberler. 20,J0'f 

neıriyet. 21: Piyano konıeri. 21 130: ı'ıi 
22: Popüler ıarkılar. 23,.20: Haberler· 
Radyo orkestrası. 

638 Khz. P R A G, 470 m. 1 
18,05: Piyano - keman aonatla~ı, 

Sözler. 18,JS: Pl.ik. 18,45: Okonoaıık 1 
J'at. 19,05: Almanca muaikili neıriy•l· 
Haberler. 20,15: Salon orkeıtraıı. - ~ 
21: Praa operasında verilecek "NO~;. 
pe:raııru nakil. (Bernardino Molinarı0 

sinde.) 

823 Kbz. B O K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz pli.k ne:ıriyatı. t8: 1 

orkestrası. 19: Saat a1an, haberler·,. 
Radyo orkeıtraıı, 20: Konferanı. 20 Jı. 
keri mektep talebesi tarafından koro 1' 
21,05: Radyo cazı. - Sözler. 22,20~, . 
c.uırun devamı. 23: Haberler. z3,-· 
vehane:don naklen konter. 

574 Khz. S T U T T G A RT, 623 ,... 
19,30: Radyo ıkeçi. 20, Plak. 21: tır.;. ı 

21,15: Şarkılı piyes. 23,JOı Danı nı1.111k 
Gece: konser&. 

Yarınkı program 
ISTANBUL: . 

17,50 lnkilap dersleriı Universı 
nakil Manisa aaylavı H.'!anet, 19 

1 lar için jimnastik, Bayan Azade, 
Uab6r1er, 19,40 Ztkuiya ve aıka 
Havayen kitar, 20,10 Ziraat B ~ 
namına konferans: Şefik (Hayvaıt 
baytarcılık), 20,30Mayestro Golde 
koro heyeti, 21,10 Ş:'.r, 21,20 soıı 
berler, 21,30 Radyo caz ve tango 
rası,Rafit ıan. 

IBlilliye 
Aınn umdeıi " MlLLlYET " (1, 

ABONE OCRETLE~; 
Türki:re içia H-.rif" 

L. it, ı.. .... 
3 ayhiı 4 - 1 ,.. 
• • 7 &O ı• .... 

_..!!..,-~·~~~....:1~4-=:.....~--"~ 
Gelen evrak seri Teriime&.- &f ., 

seçen nüthalar 10 kuruıtur.- aas• 
matbaa7a ait lıler i.çia mGdlriJ•':.
racaat edilir. Gazetemi:a Uin1arı• 
liyetini kabul etmez. 1 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriı· 
Sigortaları halk için müsait §eraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4887 + 814 

di. Hayatınızın kurtulmut olması 
hepimizi hayrete dütürmü,tür de
sem yalan söylemiş olmam, geldi
ğiniz ... daha doğrusu polislerin sizi 
bir sedye içinde buraya getirdikle
ri zaman vücudunuz mosmor kesil
mitti. Ben kaburgalarınızm kırıl
mış olacağını tahmin etmi,tim. 
Burnunuzun direği kırılmıştı. Nak 
avt olmuf bir boksör hurnu gibi 
yamyassı olmuştu. Ağzınızdan 
kan geliyordu. Ba~ınızda, dizleri
nizde birçok sıyrıklar, yaralar var
dır. Size derhal bir "Antiseptik,, 
aşı yaptırttım. Elbiseniz parampar
ça olmuttu. Vallahi azizim kurtul
manız bir mucize olpıuştur. Bunu 
müessesemizin bir muvaffakıyeti 
addt:ttiğimi ve böbürlendiğimi san 
mayınız. Hayır .•. sizi Allah kurtar
mıttır. Siz bize bir kıyma yığını ha
linde getirilmittiniz. 

Sıcak bir haziran günü etrafı çi
çek tarhları ile süslü bir avluda çok 
nazik bir tavırla bu sözleri söyle -
yen adam, Beyoğlu hastahanelerin 
den birinin sertabibi idi. Ve kalın
ca bir bastona yaslanarak içinde 
aylarca yattığı binaya gözlerini 
daldıran Nazmiye elini uzatarak i-

lave etti: f" 
- Bir daha batınıza bir fe 

gelmesini istemiyorsanız bil 
de durmayınız. Sizin esir y• 
ğa küçük bir istidadınız bi~1 
Anadoluya gidiniz aziziın· 1 ~ 
men Anadoluya gidiniz. Or•, · 
!erin sinirli gençlere, kavgıı' 
sanlara ihtiyaçları vardır. 

Bahçe kapısında bir aralı~jJıİ 
yordu. Gazetenin batmusııh lı' 
nu almağa gelmitti. Doktor ıJell 
tefekkür ederek hastahaııe ıd~: 
rılınca ilk iti ona sormak 0 .,,,r_. 

- Kuzum Anadoluda ııe tı" 
- Musahhih ona hayretle 

1 

tı: " -~' 
- Bilmiyor musun? DuıtY' ~1 

lup bitenden haberin yok ~I ~,ı 
- Yooo. . . Aylardaıı }ıe 

te okuduğ yok. tt~1 
- Tabii buldun rahatı;·· Jlil"" 

bakff,ı kızlara dikkat ettıııt· 
· d ·· l I rın en guze ... hı"' .J 

- Gevezelik etme ~I!". ilİf~~ 
versen. Gözüme hiç bırı.~1 (11i.İf• 
di. Ben can kavgasına du~ 1 
yahu. . . . ıııe' 

Ve gittikçe artan bır eJi / 
sordu: - Bittı1 



• 

j 
'V" ali es :Beri 

Ciorya Svanson'un ilk 
kocası, Glor}'a ile geçen 
atlı dakikalarınıanlatıyor 

lı' t~Ya Suvanıon'u ilk defa görür ı nett'te orada i~i. Bir kaç filmi onu met· 
Iİilc b·z •evdirn. O zamanlar mahçup kü- hur etmiıti. Glorya'ya baktı baktı da: 

'•r .figüran kızdı, rejiaör bağırdığı "Bu güzel vücutla, bu nefis yüze inıan 
l&ı~ n titreyerek kaçan küçük bir kız .. • malik olur da hala cow - boys filmleri 
~~·İ, Ben de o tarihl..-de film çevir - mi çevırir? Ben onu angaje ediyorum . ., 

ı;ı,; ın •tlarnııtnn. Kumpanyada çevrilen Adama hararetle teıekkür ettim. Ben 
"ı-ıe,.;zu ihl>arile hemen hemen ayni itin fa~kında değildim. Vakıa Glorya 
'ıiitıı; • O zamanlar Cow • boyı filmleı·i günun birçok ıaatlannda benden uzak 
ıl. =,. 1 tutuyordu. Bir defaaında kırmızı 
~ L olacaktı. Fakat çok para kazanacak, bü-
~";""erikalı yerlileri cow - Boya'ları 
~ · •Y tün güzel kadınların sevdiği ıeyleri ıatın 
",_ 

0 r, kesip aaıyor. Diğer defaaında 

~"' almağa bol para bulacaktı. Halbuki gü-
. · ~ • lıoyı'lar kırmrzı derilileri kesip 
4~ ·~rd zel romanım burada bitiyordu. ıBen far· 
..... İk u. Mütemadiyen bu çeıit filmler kında değildim. 
~ lu• ::: zevkini doyuruyordu. Glorya Mack Senett'in filmlerinde 
~•L kumpanyada Glorya da bizim· 

~ ı.. """r §Öhretin en yüksek kademelerine çıkı -
"'"- . oynuyordu. Bir gün bütün ce-
~ "'Ilı t ı yordu. Etrafında bir sürü güzel ve zen. ' ~d· op adan ona bir sandviçle kah-
~ f lıtı ettim. Ben ona nazaran birıu: gin adamlar pervane gibi dönüyorlardı. 
t llzja k Gittiği yerde bütün gözler OIMl çevrili-
<ıı-d azanıyordum. Şaka değil, bir 

"' •to~.b yordu. Bana gelince·, ben ona engel olu· -·ııı., .. ··~ ilim vardı. Onu her akıam 
ı.. ~ t•türü d"' Gl b . k d" • . yordum. Gloryaya günden güne mühim \'-Yt r um. orya enı en ısını rolleı· veriyorlardı. Onun aylığı benim .. 
~ 1-taı:de~ bir adam nazarile ırörüyor· kini fersah fersah geçmişti. "Tencereyi 

ı.... lıkı ben bu küriik esmeri deli ..;_ k t "dit ..._-"'1)1' s-- ... ayna an,, o ı ..• 

.,....,,ie Ordum, Fakat ona izdivaç teklif Ekseriya eve çok geç geliyordu. Ben 'd •eıa~ edemiyordum. Çünkü iı- kendiıini bot yatakta bekliyordum. Bir 
""- ıı,~ ki 0 çok meı'ut ohun, halbuki gün bet gün, on gün kendi kendime dü-

~ı'. 1 
Ut etmeğe ki.fi param yoktu. 

~ • ıetl ıündüm; vicdanım: 
\. ~lıııı e •onra gene Şikago' da baıka "Ondan ayrıl. Glorya ıenıiz daha 
1l ~, l>anyada beraber çahtıyordu.k. mes'ut olacak.,, diyordu. Kalbim: "O • 
'"lc.~.~"neıile beraberdi. Nihayet ka • 

"'~ nunla beraber kal. Çünkü seviyorsun ... ,, 
> , d Orada açlıktan ölmüttü ya. diye haykırıyordu. Nihayet vicdanım 
~~l)<lrd a ben de ucuz otel odalarında daha ağır baıtı. Çünkü filmde gördüğü-
.,. lık Ek · ·· • ı 1.1 • • "'and . · ıenya og e yane .. erımız nüz bu çirf<in adamın güzel bir vacdaru 

'-ı... h;..:•~le bir konıerve balıktı. Bır vardır. Evlendiğimizden iki ıene sonra 
t~n 1"ınizi seviyorsak böyle yap· ayrıldık. 

~'İtııi 1i<lllık olacağım ona söyledim. Glorya'yı bu güzel erkeklerle görme• 
~~ ahul etti. 1916 da evlendik. ğe tahammül edemiyordum. Kalbim o • 
~ ı-..,~dlonraları sinemanın en yüksek nun esmer güzelliğile doluydu. Bütün 
lııı 1 h;, ~n olmaıma rağmen, Önce tasarruf ettiğim paraları topladım. An· 
>~~il 0 ka danı W alace Beery idi. Ben neme babama verdim. Kendim de Çine 
~~ t~. taka dar mağrurdum ki paramız giden bir vapurda tayfa oldum. Avun -
-..: ııq 1 t Para11zhk bize vızgeliyor· mama, onu unutmama imkan yoktu. Bij. 
-,,,·~ ene k liın . . 
~ tıllııı e enın tam manasıle tün Çini, Japonyayı dolBflım. Filmlerim. 

j 1 ~ •ıı~••ı1ıı" ÇOcıık ıribi mes'uttum. Sade de yaşattığım bedbaht adamlardan dalıa 
,ı ıı._~ı-.,. ın. ilk ıevgimi bütün kudreti-
)', ."'iti..: ~h verrn· tim" O • , yüz bin kere bedbaht olmuştum. Aç, açık 
J ~ ·•111 hiit.. 1t • nu meı ut et " kaldım. Çalıpnağı sevmiyordum. Günün 

~· liari<ld un varlığımı fedaya hazır • birinde ebeveynimden mektup aldım. 
'p 1.. "'di&i- ~ 800 frank kazanıyordum. Onlar da sefalete dü•mü•ler, beni kendi-

"I ~, -·• fıtnıı d GI • • >G~ ~Sİiciil. er e orya'ya da ba • ]erine yardım edeyim diye çağırıyorlar
dı. Glorya'nın olduğu Hollywood'a ayak 
baımamağa yemin etmiıtim. Fakat bu 

ı..::~ ~ay811 ~oller. bulabiliyordum. Stüd-
' f ~ l.iıj &ıderdık. iktisat ettiğimiz 

\1~ ~il) k h.rıa tatillerinde ırezdirirdi. 
,f li. li • {;J~ ebeveynimi yanımıza al· 

!iiıııı •r ı1ı,1 'Ya huna mümanaat etmemiı· 
(O.:'.'• t"'"i ".tt:vı zaten sevimli bir tebeı
•."Tiıııı· ., ıtırird· H •-.d •le. ı, . 1• er §eyde uyuıurduk. 
11,.d'· tlb•ı lill.bal hakkında ümitlerimiz 
" ıL ,. le bir - . 1 • 
·d~k' <ak ırun ~engın o acagız 
)'tlt • <::10 r at, Yazık ki ikimiz de zengin 
\İ· iki •eYa Yı bibnem fakat ben ha • 

•ı.:':"· (,:ij kc k •aatten ba,kasmı gör-
lı '•• ' n u fel' k . . "lll 0~,ı~ " etım onun zengın ol 
Ilı )ı. "'1 ttı B-'- 1? B" .. <ı ~, "od•lıTı · -.n na.. . ır gun 

'• k..;, 0 zaman artistleri topla-
~eue · 0 •Uru)orduk. Mack Se- I 

ıözümü anamı baba~ düıünerek geri 
aldım. Şikago' da beraber çahıtığımız es• 
ki bir arkadaı Hollywood'da çok ilerle
miıti. Bana mühim roller verdi. "Affe
dilmez gÜnah" ta çok muvaffak oldum. 
Sahnede "ağır sıklet şampiyon" ıöhre
tim de almıı yürümüştü. Aylığım yük· 
seldi. Ebeveynimi sefaletten, otel odala
rından çıkardım. Onlara küçük bir villa 
yaptırdım. Bugün bankada param, evim, 
otomobilim her ıeyim var ... Fakat en bü
yük zevkim eıki zamanlarda kaldı. Şim
diki eğlencelerim av ve yarıştır. işte o 
kadar ... 

• 1 A 
Sahifadakl reslmler 

Solda: IValas Beri'nin güzel bir pozu. 

Sağda : Tatlı bakışlarıyla Glorya Swanson. 

Aşağıda : iki güzel sesli aşık: Jean Kiepura, Martıı 
Eggerth. 

'-----------------------------~~ 
artha Eggerfh ile 

J ea.~ :EeiepLira. 

Acaba evlenecekler mi? 
Günün Carususu ile Schubert'in 
bitmemiş senfonisinde ki sevgilisi 
sevgil~rine dair neler sögligorlar? 

Gazeteciler Martha Eggerth'i ziyaret J 

etmİ§ler. Jean Kiepura ile nişanlanaca
ğının doğru olup olmadığını sormuılar
dır. Bitmemiı senfoninin emu.lıiz yıldı· 
zı tatlı tatlı gülmüıtür. Fakat Schubert 
yarım bıraktrrdığı senfonideki gibi yam 
maz bir kalıkaha ile değil ... ve demiıt\r 
ki: 

- Evet, sorduğunuz sual doğrudur. 

Büyük artiıt bu ricalara dayananıa
mıı, ve otomobilinden ayağa kalkarak, 
bir kaç tarkı aöylemiıtir. Manzara ı.~'<i· 
katen görühnemit bir ıeydi. Viyananı.ı ------
büyük bulvan adam almıyordu. Evler
den apartımanlardan baılar uzanmıı, nö- ------
betçi polisler vazifeler;ni unutmuı her
kes bu büyük artiıti vecd içinde dinliy0> 
du • 

Fakat itin felaketi Jean Kiepura 
o gece istirahat ebneden trene binip Var ------------
§Ovaya gidecekti. Orada "Milli müze,,, 
teıis etmek için bir müsamere yapıla-

Biribirimizle niıanlanacağız. Fakat bil
haııa yazın bizim izdivacımız ille reklam 
için yapılan ve bir hafta sonra bozulan 
artist evlemnelerinden olmayacaktır. Biz 
biribirimizi hayattaki alelade bir genç 
kız bir genç erkeği nasıl severse öyle se
viyoruz. Ve bütün arzumuz sakin ve 
meı'ut bir hayat ya§Blnaktrr. Gürültüs:U. 
Fakat mes'ut ... ,, 

cak, Jean Kiepura .,da hganni ed&- Arıı·sılerı·n ı·sıı.;ıra .. ları cekti. Yolda ha •eşi Y<- '"eldi. ., 
Ve memleketi •mez birkaç 

;;u mülakat Peıtede olmuıtur. 
Bir ba~ka gazeteci, günün Caruso'•u 

olan Jean Kiepura'yı Stokholm'de ziya
ret etmiı ayni ıuali ona da 50nnuıtur. O 
da aynen: 

- Evet sorduğunuz sual doğrudur. 
Biribirimizle niıanlanacağız fakat bil • 
haua yazın ki bizim izdivacımız öyle 
reklam için yapılan ve bir hafta sonra 
bozulan artiıtlerin evlenmelerinden ol -
mayacaktır. Biz biribirimizi hayattaki a• 
leli.de bir genç erkek bir genç kızı nasıl 
severıe öyle seviyoruz. . • ilah ••• ., 

işte bu suretle, bu iki büyük ses artİs· 
tinin niıanlanacaklan bütün dünyaya 
kendi taraflarmdan ilan edilmiı oluyor. 

Son zamanlarda kısa bir telgraf Jean 
Kiepura'nın hastalığını haber verince 
Martha Eggerth hemen ceceyarısı Peı
te'deki tayy~. hangarına kotmuı ve gÜ· 
zel ni§Bnlmna doğru uçmuştur. Bütün 
dünyadaki Jean Kiepura'nın hayranları 
hastanın ilk haberlerini sabırsızlıkla be4ı;. 
len:ıişlerdir. 

Jean Krepura'nın hastalığı 
şnhretinden ileri gelmişlir 
Bu büyük artistin geçirdiği son has

t.ılık, filmlerindeki mevzua o ka<lar ben
zemiıtir ki eğer doktorlar resmi imzala
rile hastalığının seyrini bildirınemit ol
salar buna bir reklam hastalığı denehilir. 

Haıtalık §Öyle ba§lamııtır: 
Viyana operasında Jean en yükıek 

muvaffakıyetlerinden birini daha göı -
termiıti. Binlerce halk onun tiyatrodan 
çıkışını bekliyorlardı. Jean Kiepura s&
yircilere imzalı fotoğraflarını dağıbnıt· 
tır. Fakat tiyatronun kapmndan otomo· 
biline gidinceye kadar batma gelmedik 
aıkıntı kalmamııtır. Nihayet birkaç 
düğmesini kurban verdikten ıonra oto· 
mobiline binebilmiıtir. Fakat halk ot<>
mobilin önüne ;yığılmıı, arabanın yürü
mesine imki.n bırakmamıılard..-. Halk 
hep bir ağrzdan: 

- Seni operada dinlemeie paramı~ 
yoktu gelemedik. Bari l>ıze burada bir 
ıarkı söyle, Toaca'J'I söyle ... ,, 

güp;~;~t;n ~. •• hayatı Film yıldızları hazan bir 
vet~~~·~~~~~~ı.~::;:~ ~!rg::t,gn~:t::;. ı fı·ım çevı·rmek ı·çı·n Martha da halktan hayli aılkınhlar çek-
mektedir. Bir keresinde istasyondan i
nince halkın hücumu karıısmda, tef dö 

garın odasında saatlarca kalmağa mec- ı k tl kt d 1 
bur olmuttur. Diğer bir defa da halk<>- ne ere a anma a ır ar 
tomobilinin basamak yerilerine hücum 
ebnit ve kınnıttır .. Artistin mantosunun 
etekleri yrrtılmıı kendisi de hayli zede
lenmif tir. 

Halk tarafından bu kadar sevilmesine 
kim bilir ne kadar mağrur olduğunu ga· 
zeteci artiıte sorduğu zaman: 

- Ne yapayım alııtnn. Çünkü birkaç 
senedir bu böyle .•• Sahne hayatım es.ki
dir. Kendimi ihtiyarlamıı bile görüyo • 
rum. 

- Kaç yaıındasıruz? 
Martha küçük bir tereddütten sonra 

gÜzel bir tebe11ümle: 
- Nisanda 22 yatıma gireceğim. 
- Sinemaya nasıl baıladmız? 
- Richard Erichberg bana ilk bir 

filmde rol verdi. Bu filmi çevirecek artif
tin en aıağı 18 yaıında alınası 18.zımdı. 
Halbuki ben o zamanlar 17 yaıında idim. 

Yatımı bir yaı büyülttüler • 
- En büyük muvaffakıyetiniz? 
- Londrada Capitole'de bir film göı· 

teriliyordu. Kral, Kraliçe, Prens dö Gal 
Bernard Sbaw orada idiler. Hatta Ber· 
nard ile o zamandanberi ahbabızdır. 

- llk evlenme talebi size kimden ırel 
mittir? 

- Bu çok gariptir. Sertinde bulunu
yordum. Romanyalı bir genç köylüden 
bir mektup aldım. Bu zavallı köylünün 
yedi tane ineği, 6 tane öküzü ve her cins 
tavukları vanrut. iyi bir koca olacağını 
vadediyor. Reımini de beraber gönder· 
mitti• Yüzünü unuttum. Fakat iğri ba
cakları vardı. O akllmda kalımı ... 

Şimdi Martha ıEıırırertlı niıanlıaırun 
batı ucundadır. Jean K.iepura iyi olur 
olmaz sessiz sachuız evlenecekler ve A
merikaya gideceklerdir. 

Herkes sinema artistlerinin ne 
müthit para kazandıklarını bilir. 
Yalnız bilmediğimiz bir şey varsa. 
O da bu artistlerin zannedildiği 
gibi kolay kolay bu paraları ka • 
zanmadıklarıdır. Yıldızların bir 
filmi meydana getirmek için gece 
gündüz çahflllalarını timdilik bir 
tarafa bırakalım da hazan hayat
lannı ve sıhhatlerini bile tehlikeye 
koyduklarından malfimat verelim. 

Johmry Weissmuller'ın 
çektikleri 

Tarzan'da Weissmuller'in ne ka
dar tehlikelerle kartılaftığını gör
müşsünüzdür. Aslanlarla güret e
den, su aygırlarını bıçaklayan, • 
timsahlarla sannat dolat oynayan 
bu artist hiç farkına vafmadığımız 
daha batka ıstıraplar çekmiştir. Fi 
lin çıplak sırtına binmenin neler 
tevlit edeceğini hiç dütündünüz 
mü? •. W eissmuller file her bindiği 
zaman, bacakları kan içinde kalı· 
yordu, çünkü filin derisi çok sert, 
kırışıkları çok muhritti. 

Sinema artistlerinin çektiği ııtı· 
rapları yazmakla bitiremeyiz. Bo
lero' da gördüğümüz Carole Lom
bard fevkalade güç bir dansı çok 
yüksek ökçeli bir iıkarpinle yap
mağa 'l!lecıburdu. O ıtelik bu dansı 
öfrenmek prova etmek için günler· 

ce çalıttı. Hep bu yüksek ökçelerle. 
Onun için onu George Raft'ın kol
ları ara,ında gözlerini bayıltarak 
dansettiğini gördüğümüz zaman 
buna bir aşk sarhotluğu demeyiniz. 
Zavallı ne yapsın? Canı çok acı
yor da içine fenalıklar geliyor ... 

Daha ıstırap çeken artistlerin sa
yısını çoğaltabiliriz. Anna Dvorak, 
Massacre filmini çevirirken müthit 
bir yılan kendisini ııırdı ve az kal
sın ölüyordu. Kendisine derhal a.. 
meliyat yapıldı ve çok ıstırap çek
ti. 

Margaret Sullivan "hir kadın aa
la unutmaz" filmini çevirirken az 
kaldı ölüyordu. 

Her yeni film artistlere yeni yeni 
acılar bahasına maloluyor. Halbu
ki zavallılar bize sanatlarının an
cak zevk ve neşe verecek taraflan
nı gösteriyorlar. 

Claudette Colbert'ın 
çektikleri 

Bu sevimli Fransız artisti apan
disitten ameliyat olduktan on bet 
gün sonra Havai adalarında çevri
len bir filmde rol almağa mecbur
du. Bu filmde zavallı artist ıaatlar
ca yarı beline kadar çıkan buz gi. 
bi sular içinde durmağa mahkum
du. Havai adalarının iklimi icabı 
tufan gibi yağan yağmur artistlerin 
ateş yakıp ısınmalarına da mani ol· 
duğu gibi sıcak yemek yemelerine 
imkan vermiyordu. Haftalarca bu 
hal devam etti. Henüz yarası ka
panmayan Claudette Colbert ilıte· 

lik at üstünde her gün 15 kilometre 
mesafe katediyordu. Çünkü filmin 
çevrildiği yere ancak bu şekilde 

vasıl olabiliyorlardı. Ondan sonra 
artiste yalınayak çalılar arasında 

dilı;enlere sürünerek yürümek dü
fÜyordu. Ve bütün bunlar bir aşk 

macerasının içinde geçtiği için üs
telik zavallı Claudette 8.tıkı Willi
am Gargan'a gülmeğe, neşeli bir 
aşk sahnesi yaratmağa muvaffak 
oluyordu ... 

Başka bir artist, Joan Blondel, 
o da apandisite yakalanmıttı. Fa· 
kat filmin bitmesi lazımdı. Joan 
Blondel ameliyat olmasına iki saal 
kalaya kadar filmdeki rolünü oy • 
nadı. Apandisitin olduğu yer fena 
halde acıyor. Za va.Ilı artist arada 
sırada beş damla afyon ruhu ile ıs
tıraplarını teskine çalışıyordu. 
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Sahanlıkta tabancalı adamın karan
lıkta gölgesi bile zor görülüyordu 

Hülasa 
[ f antoma - Hırsiz namile maruf o

lan Martcn Dal hususi bir baloda ga
yet l:. ıp bır hırsızlık vakasının içine 
karnın ıştır Çalınan şey ev sahibi Ma
dam K"vcrlıhın yeşil elmasıdır. Bunu 
Brına is..-n1ndc bir genç kız aşırmıştır. 

Maka; ~.ıdur. Çünkü bu yeşil cl
m&:ıs Cim ... vrınjer isminde bir adamın 
katkdildıı;ı gece bunun üstünde idi. 
Ve elmasın bir parçası da cinayetin ol
duğu yerde bulunmuştu. Brina bu mü
cevheri tekrar elde ederek kendisini 
kurtarmak istiyordu. Halbuki mücev
her tekrar ortalıktan esrarengiz bir şe~ 
kilde kaybolmuştur. Bunu acaba ev sa
hibi Kovcrlih aşırmasın? Fakat neden 
bu adam böyle bir hırsızlığı yapacak
tır? 

işte Dal, şimdi genç kıza bir yar
dım olmak üzere Kovcrlihin arkasını 
takıp etmekte ve elması bulmağa çalış
maktadır.) 

Dal kendi kendine: "acaba Ko
verlih orada timdi ne yapıyor? di
ye sordu. Bo adamın harekatı git
tikçe kendisine daha garip görü
nüyordu. Barenjer'in evinde ne iti 
vardı?. Ne gibi bir vicdan azabı 
üzerine çullanmıttı da onu bu de
rece asabi bir hale sokuyordu? Ni
çin? .• 

Düşüncelerini bir tar?fa bıraktı 
ve pencereye baktı. Acaba rüya 
mı görüyordu, yoksa sahiden per
denin önünden bir gölge mi geç -

• mifti?. Bir müddet bekledi. Fakat 
bir tey göremediği için aldandığı
na hükmetti. Esasen bu hayret e
dilecek bir şey değildi ki ... Kover
lih odanın içinde pekala dolaşabi
lirdi. Niçin ikinci bir adamın da 
ö' ünün içine girdiğini zannediyor
du. 

Birden, genç adam kahkaha ile 
gülmeğe batladı. Şimdi işi anla -
mıştı .. Pencere aralıktı ve rüzgar İ· 
çeri girerek perdeyi krmıldatıyor
du. Buradan uzakla~ak için dön
dü. Fakat bu pencere onu miknahs 
aibi çekiyordu. Kendi kendine : 
"Ben de ama budalayım,, diye di
ye tekrar geri döndü. Gene ka~ı 
kaldırrma geçti. Kapıyı itti. Ve 
merdivenleri tırma'lmağa ba,ladı. 

ikinci kata geldiği zaman hiç se 
bepsiz, gayri ihtiyari durdu ve ka
ranlıklara nüfuz etmek istercesine 
gözlerinin bütün kuvvetile etrafı
na bakındı. Ne bir teY gördü ne de 
bir tey i•ilti. Bu sabah beyni ama 
da fena it)iyordu. Gene omuzları
nı kaldırdı ve yukarı çıkmağa bat· 
ladı. Fakat bu sefer ayaklarının u
cuna basa basa çıkıyor, duvara tu
tÜtunuyor ve merdivenleri gıcır -
dabnamağa çalı,ıyordu. Çıkacak 
daha bir iki basamak daha kal -
mı,tı. Dal bo,u botuna tekrar bu
raya geldiğini düfündü ve brotu 
bir kere yokladı. 

Gene durdu. Ve bu sefer sırtın
da bir ürperme hissetti. Bu sefer 
muhayyel bir enditenin tesiri al -
tında değildi. Dar bir çizgi halinde 
bir aydınlık karanlığı yarıyordu. 
Ve Barenjer'in kapısının aralık ol
duğunu gö•teriyordu. Dal, acaba 
K.overlih dıtan çıkmak üzere mi 
diye dütündü. Sonra gözlerini ka
pının aralığından sızan aydınlık
tan çekerek karanlıklara daldırdı. 
Orada yalnız müphem bir gölge 
~klinde bir adam duruyordu. 

Dal onu henüz görmüttü ki adam 
kapıya doğru bir adrm attı. işte 
ondan sonra hadiseler timtek süra
tile biribirini takip etti. Meçhul a
dam ko~unu kaldırdı. Kapının ara
lığındaki aydınlıkta bir rovelver ı
•ıldadı. F antoma Hırsız bir çığlık 
kopardı. Si'· hı tutan kol bir sani
ye titredi. Tabanca patladı. Bunu 
odanın içinden gelen bir inilti ta .' 
kip etti. 

Dal kota kota son basamakları 
çıktı fakat daha ziyade ilerliyeme
di. Sahanlıkta, tabancalı adam kar
tıaında dikiliyordu. Karanlıkta göl 
geai bile güç seçiliyordu. 

Gölgeler içinde istihzalı bir kah
kaha aksetti, adam zıpladı ve Fan
toma · Hırsızın üz~rine abldı. Fan
toma muvazenesini kaybetti ve mer 
divenlerden ta alt kata kadar yu • 
varlandı. 

Yanından birisi geçmit ve ona 
bir tekme ile beraber bir hayli de 
küfür savurmuftU. Sokak kapısı • 
nın hızla kapandığını duydu. Batı 
dönüyordu. Ve kendisini kaybet . 
memek için ı i7ra,ıyordu. Ne yaptı
ğını bilmez bır vaziyette cebini 
yoklıv~• Y r-·'I ,..fmaslı hro• orAda 

idi. Bunu anlar anlamaz müteselli 
oldu. 

Dal güçlükle ayağa kalktı. Ve 
trabzanı tuttu. Hayır, hi.la ayakta 
duracak mecali yoktu. Kafa tasının 
ikiye ayrıldığına kanidi. Fakat hiç 
le müteessir olmuyordu. Yuvar· 
!andığı merdivene baktı. Gözü 
merdiven sahanlığına takılmıtb. 

Bu kadar vahtice taarruz eden a
damı gözünün önünde canlandır • 
mak istiyor fakat muvaffak olamı
yordu. Çünkü hatırasında ondan 
yalnız müphem bir gölge kalmıttı. 

Batını hafifçe çevirdi ve tatala
dı. Karanlığın içindeki bu ziya 
büzmesi ne idi? ... 

Evet timdi hatırlıyordu. Adam i
leri doğru bir adım atmıştı ... Son
ra bir rovelverin namlusu parla -
mıt, bir ses ititilmi,, ve bir cinayet 
irtikap olunmuftu. 

Parmaklarile trabzanı yakaladı. 
Büyük b.r gayret sarfederek ayağa 
kalktı. Ve sarhoş bir adam gibi iki 
tarafa yıkılarak yukarı çıkniağa 
batladı. Merdiven bitip tükenmek 
bilmiyordu. Yukarı, sahanlığa çık
tığı zaman, merdivenlerin ayakla
rınin altından kaydığını hissediyor 
du. 

Ziya büzmesi gözünün önünde 
par:ıyordu. Biraz trabzana dayan
dı ve bu baş dönmesinin geçmesi
ni bekledi. Sonra kapıyı açtı. 

Nihayet içeri girebilmişti. Duva
ra sırtını verdi. Yazı hanenin üstü
ne konmuş bir lambadan zayıf bir 
ziya aksediyordu. Etrafa bakındı. 
Sanki bir elektrik cereyanına tu -
tulmuş gibi titredi. Kafasının bü • 
tün uyuşukluğu gitmiş, gözünün ö
nünde oynatan gölgeler kaybolmut 
tu. Müthit bir manzara kartısında 
idi: Cimi Barenjer'in koltuğunda 
Koverlih oturuyordu. Vücudu ha
reketsizdi. Batı sol omuzunun üs
tüne dütmüt bir kolu, masanın Ü· 
zerine doğru uzanmıttı. 

Fantoma - Hırsız hayretten dona 
kalmıt gibi idi. Bundan bir ay ev
vel de Cimi Barenjer ayni koltuk
ta, ayni masanın başında öldürül
müştü. Şimdi de Koverlih ayni a
kıbete uğramıştı. 

Dal bir adım daha atb. Ve dur
du. Gözlerini oğutturdu. Gözlüğü 
kaybolmuttu. Belki merdivende 
dütmüttü. Fakat ne ziyanı var? 
Dal'in bütün dikkati yeşil bir tele 
v~ madeni bir cisme takıldı. Bu te
lefondu. Koverlih'in elinin altında 
duruyordu. Ahize yerinden çıkmış 
kolunun yanında idi. 

Dal uzun uzun buna baktı. Dü -
tüncelerini toplamağa çalıtıyordu. 
itte bu garipti. Cimi de şüphesiz 
imdat çağırmak için ahizeyi aç • 
mıştı. Ceset bulunduğu zaman te
lefon te!i halının üstünde sarkıyor· 
du. Halbuki timdi telefon ahizesi 
masanın üzerinde idi. Bu teferrüat 
istisna edilirse vaziyet eskisinin 
ayni idi. 

=i!!!!!!--
F antomo - Hırsız ilerledi. Gö • 

rünüte nazaran Koverlih te tehli
keyi hisseder etmez imdat çağır • 
mak istemitti. 

Y alnrz vaziyetlerin biribirine 
müşabeheti garipti. 

Genç adam timdi yazıhanenin 
yanında idi. Yüzü kül gibi olmuf, 
etrafı tetkik ediyordu. Birdenbire 
eğildi. Koverlih'in sol omuzunun 
altında ıiyah bir leke vardı. Bu Je. 
ke sıcaktı. Ve oradan incecik bir 
kan sızmıf, prhtılaşmıftı. 

Dal elile yaraya dokundu. Son
ra Koverlih'in nabızlarını yokla • 
yarak yüzüne baktı. Memnu~du. 
Yara sathi idi. Adamcağız sadece 
bayılmı,tı. Katil, kurtunu iyice he
defe isabet ettirememitti. Belki 
kendisinin bağırması, katilin elini 
titretmitti. 

Genç adam daha rahat nefes a
lıyordu. Bir cinayetin önüne geçti
ği için memnundu. Hiç şüphesiz 
timdi gidip bir doktor çağırmak la
zımdı. Belk de Koverlih tarafın • 
dan imdat istenen kimseler gele • 
ceklerdi. Fakat ne zaman? Dal'in 
vazifesi gidip bir doktor bulmakh 

- Bitmedi-
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~'.em· ekelin her Bucağında seçim ( M Ü T E F -E R R i K 
(Başı 1 inci •ahilcde) 

tin hız aldığı gÜndür. Kendi varhğını 

inkar eden bir rejimi yıkıb da yüce var
lığa kavuıan Türk milleti, büyük bir s.
vinç ve heyecan içinde ulusal yükümüuü 
yapıyor. 

. Yüce milletim ! 
Gül1 eğlen, sevin; her ıey senin, her 

hak senin. Sen, Türk jçjn &'ere.ken ve-

lstanbul saylavlarından: Abdül
hak Hiimit Tarhan, General 

Şükrü Naili 
rimli itleri kendi düıünce ve keatiri
minden başka bir ölçüye vurmıyan, bü
tün uluı işlerinde kayitsiz, şartsız, her 
ıı&liJıiyeti kendinde toplıyan Türkiye 
Büyük Millet Medi&inde temsil edilen 
yüce bir varlıksın. 

Sevgili yurttaılarnn. 
Bugün, her kalpte yaııyan •yni iilı.ü 

ile hepimiz büyük inkılapların heyecanı 
içınde bu ulu~al varlığı da kıvanç ve se
vinçle kutlulıyoruz. Ne yapsak yerinde, 
ne yapsak azdır. 

Türk varlığı eşi görühniyen bir di
ril it, göz kamaşhrıcı bir ileri gidit i-
bideaidir. · 

Yüzlerce yıl acun ülkelerine kanad 
açan, yer yüzü uluslarına önderlik ya
pan büyük ooyumun albn tan'hi Sam
ıunda doğan ve bütün Türk eline ıtıiı-

l•tanbul saylaıılarından: Bay Ne-
fet Ômer, B°ay Halit Etem 

ru ıalan bir güneşin <~tında yeniden par. 
laırut genç, dipdiri bir Türk de'l'leıi o
larak canlanmıı ve yeniden hWanıruttır. 

Bu hız acuna yalnrz bir ileri- aa
vaşçıfı değil, doğuda ve batıda bir ya
rıt kurucu ve koruyucMu kazandırmış
tır. 

O günden beri kolu gibi kafasının 
da kuvvetli olduğunu bütün acuna gös
teren Türk; erkeiii kadar ı..dırurun da 
değerli olduğunu iobat ediyor. Her 
Türkün nabzında çarpan alil kan, tek 
bir nabızda gı'bi vuruyor. 18 milyon 
birlikte çalıııyor, birlikte ha!anyor • ., 

B. Relik AhmeJ kürsüde 
Bayan Nakiyeden sonra, Şehir 

meclisi azasından Refik Ahmet 
kürsüye çıkmıf, rey atmanın, mil
letin hakimiyetini kullanması de
mek olduğunu söyledikten sonra 
dem ittir ki: 

" Arkadaılar, milli haı.iıniyetin yo-

Alay hare!ıet ediyor 
Nutuklardan sonra, Cümhuri

yet abidesine, belediye namına bü
yük bir çelenk konmuttur. Çelenk 
konma merasimini müteakip, •e
hir bandosu istiklal marfını çalmış 
tır. 

Mart dinlendikten sonra, en 
önde rey sandığını hamil bulunan 
kamyon olmak üzere, alay Taksim
den hareket etmiştir. Sandığın ö
nünde, tehir bandosu yürüyordu. 
Sandığın arkasında da Valinin, son 
ra fırka reisinin, intihap teftit he
yeti azalarının, Üniversite, ticaret 
odası heyetlerinin otomobilleri i
lerliyordu. 

Alay istiklal caddesinden ga
yet yavat geçiyordu. Evlerden, a
partımanfardan, mağazala:-dan 
konfetiler, serpantinler atılıyordu. 
Bütün bu nı.erasim esnasında, en 
çok nazarı dikkati celbeden fCY, 
ahalinin ve azlıklara mensup yurt
datların, tevk ile, heyecanla, can-

Amerikalı ıeyy:ıh ie:iyor j 
Bu hafta çarşamba günü tehri

mize Amerika bandıralı Königs
tein vapurile 180 kadar seyyah ge
lecektir. Vapur Nüyorktan hareket 
ettiğin<len yolda batka limanlar -
dan da lstanbula seyyah almıttrr. 
16 bin ton hacminde olan bu vapur 
limanımıza ilk defa olarak gelmek 
tedir. 

Vapur ertesi günü Amerikaya 
hareket edecek ve buradan Akde
niz limanlarına ve Amerikaya yol
cu alacaktır. 

Hapıshaoeler ve 
kanunu 

avukat 

ANKARA, 7 - Hapishaneler 
. ve avukatlar kanunu layıhaları ü

zerindeki tetkikler bitmiştir. Bun
lar, yeni meclise verilecek ilk layı
halar olacaktır. Avukatlar kanunu 
layıhasında gösterilen ihtisas züm
releri evvelce yazıldığı gibi büyük 
'ehirlerde tatbik edilecektir. 

-o-

Yunan borcları 
ATINA, 8 (Milliyet) - Londra 

da Yunanis.tanın alacaklarile mü
zakerelerde bulunan Besmazoğlu
nun bu müzakereleri devam etmek 
üzere bir hafta kadar daha Londra 
da kalacağı hükumet mahafilin • 
den teyit edilmektedir. 

bir - Viyanada muazzam 
latanbul saylavlaTından: Bay Ham- balo 

di Denizli, General Refet 
dan gelen bir istekle yaptıkları te- VlY ANA, 8.A.A. - 1934 sene-
zahürler olmuttur. sinden beri ilk defa olarak Viyana 

Galatasarayda, tehir bandosu tchri senelik fakirler balosu muaz-
kamyonlara binmiı, ve rey sandı- zam salonu ile muhtetem merdiven 
ğını ttıyan kamyonun önüne geç- leri kamilen donatılmıt olan şehir 
mittir. binasında verilmitdir. Bu balo ta· 

Alay bu tekilde Tepebaşı, Şita- rihi ve an'anevi bir balo idi. Ve 
ne yokutu, Galata, Karaköy köp- her seferinde imparator baloya ge 
rüsü yolile Emin önüne gel mittir. lirdi. 
Eminönünde, halk, esnaf tetekkül- Reisicümhur ile hükumet azala-
leri, meydanı doldurmutlardı. As- rı, belediye azalar~ tarafından me-
keri bando, Ulusal martı çalıyor- rasimle kartılanmıttır. Belediye 
du. R~y sandığı burada, her ta- reisi, baloyu, hükumet reisi en bü-
rafta ol-duğu gibi, halkın çofkun yük Viyanalıya bir kadeh ikram 
alkıtlarile kartılandı. Daha büyük etmek suretiyle açmıtdır. 
bir kalabalık halini alan alay, An- Eski imparatorluk ailesi azala-
kara caddesi yolile fırka önüne rından bir çoğu baloda hazır bu-
çıkmıf ve oradan Beyazıda gel- lunuyorlardı. 
mittir. -o--

l•tanbul saylaıılarından: Bay Ya
şar, Bay Salah Cimcoz 

Konferans salonunda 
Beyazıt meydanında, iki yerde, 

iki ayrı müzika çalıyordu. Fatih ve 
Emnönü kazaları ikinci müntehip
leri, halk, ellerinde bayraklar oldu 
ğu halde sandığı kartılamıtlar, te
zahüratta bulunmutlardrr. 

Beyazıt meydanı, bir mahşer 
manzarası arzediyordu. Rey san • 
dığınıJafıyan kamyon, Üniversite 
konferans salonunun iç kapısına 
kadar girince, alay durdu. 

Sardaki kuvvetler 
LONDRA, 8. A.A. - B. Con 

Saymen tayyare ile Parise gitmİf· 
dir. 

-o-

Sabıkastzlar da parmak 
izi aldırıyorlar 

NEVYORK, 8.A.A. - Meşhur 
milyarder, Rokfeller'in oğlu kendi 
arzusile parmak izini aldırmıştır. 

Amerika adliye tahkikat dairesi 
şefi B. Huver, bütün iyi vatan· 
datlan da parmaklarının izlerini 
almağa davet etmittir. Şimdiye ka
dar bir çok tanınnııf kimseler par· 
maJdarının izlerini aldırmışlardır. --
Rakusi müebbed habse 

mahkum oldu • 
PEŞTE, 8. A.A. - Macaristan

da komünist diktatörlüğü esnasın
da halk komiıerliği etmiş olan Ra
kusi müebbet hapse mahkum ol

HABE R LEJJ 
Bir tren çarp1şnı11sı / 

For Vilyam . Ontaryo, 8 (A~.)~~ 
Bir tren, geçit Üzerinde içjnde 1~ d 

• çı " 
olan bir kamyona çarpmıştır. 9 '' 
mÜ§, 5 i§Çİ yaraJanmış.hr. 

-o- 'f• 

Amerikada yeni bayıPcl· 
hk tahsisatı 

VAŞiNGTON, 8 (A.A.) .
yındırlık itlerine ve itsizlere f' 
dım için 4,880,000,000 doları~., 
sisi için hükumet projesi etrad. 
da mücadele devam etmekte 1!'1 
. Hü~umet, bayındırlık i~le~,ı' 

çın verılecek aylık ucretlerııı 
tisinin hususi sanayi tarafıııd~ 
rilen ücretlerden 50 dolar eı.• 
masını istiyordu. 

Ayan ve mebusan medi•!'~ 
deki ileri gelen unsurlar hükİIP': 
(kıtlık ücretleri) tesis etıııeı.le 
ham etmişlerdir. 

Atlantik hav~ postala; 
NEVYORK, 8 (A.A.) - Y•~ 

11 dü,ünülen, Lindbergin teslıit , 
hazrrlandığı Bahri Muhit aıırı battı;,j' 
bu hattı yapmak isteyen tirkel, ~ f 

metten hat üzerinde bet noktad.• dl 
kiz bin kilometrelik neıir claire•1 • 

bet telsiz iıtasyonu kurmak için ,.Pi 
ade istemi1tir a 

-o-

Tayyare yıldırımdall ~ 
düşmemiş • 

~ LAHI, 8.A.A. - Suriye ~; 
rinde 7 ki,inin Glümüyle neti' .j 
nen tayyare kaza~ı hakkırıd•, 
ıkikat yapan hükumet memurtl J 
yarenin yıldırım isabetiyle ~ ıf 
belki makinasının kırılması jjJ 

ne yere düterek parçalandıii1Jll 
dirmittir. 

Mareşal Pilsudskio'İll ~ 
kardeıi öldü 

V ARŞOV A, 8. A.A. - 1\1 !# 
Pilsudski'nin ölen kız karde~ 
cenazesinde bulunmak üzre~ 
hükumet erkanı ve yüksek y; 
ve mülki rical huıusi trenle ~ 
noyaı hareket etmitlerdir. 1\1 1 

oradadır. 
--o--

Sovyetlerin aldıkları 
man gemileri 

HAMBURG, 8. A.A. - SO~ 
hükiimetinin satın aldığı .AIJll 
caret gemileri Üzerlerinde 5° 
mürette'Jatı olduğu halde bil 
hareket etmitlerdir. 

YENi NESRIYA1'. 
• 

Türk Tıb cemlyetl 
mecmuası 

Dotkor Şükrü Hazım Tiner, . 
aör Nissen, Dr. Osman şerafettil' 
lik, Dr. Etem Bakar, Pıf. Bur .• / 
Toker, Dr. Fethi Erdenin td>llf 
havi olarak çılanıttır. 

Sandık indirildi, salona alındı. 
Bundan sonra, alaya ittirak eden 
yüzlerce otomobilden ikinci mün
tehipler salona gimıitlerdir. 

muttur. 
~~======~=====~ .. ~ 

için, müstakilen namzetliil~ ~ 
yon mütekait general Refet jıı~ 
rey alarak müstakil sayla'f ~ 
edilmittir. Yeni seçilen it 
saylavlarmın isimlerini yP.ı ol lstanbul saylavlanndan: General 

Hakkı Şinasi, Bay Sadetl:n Rıza 
lu Ciimlıuriyet abidesinden geçer, onun 
içindir iri intihab sandıimı reylerin ve
rileceği yere götürmeden önce buray:ı 

geldik. Ciimhuriyet abidesinin çewesin
de toplandık. Yüreklerimiz onun lıİ2e 
verdiği derin saygı ve bailılık dunru· 
lanrun ta§lmılıiı içindedir. Şelırin ta
zinılerini bu kutlu hatıranın eteklerine 
i rrakacaiız.,, 

Reyler atılıyor. 
Üniversite konferans salonu 

fevkalade bir tekilde süslenmi9ti. 
Kapıdan girince, Atatürkün büyük 
bir büstü göze çarpıyordu. Sandık 
ıalonda, hitabet kürsüsünün önü
ne yerlettirildi. Vali ve belediye 
reisi Muhittin Üstündağ sandığıh 
kapağını açmıt ve içinin boş oldu 
ğunu gösterdikten sonra kapamıt· 
tır. 

Konferans salonu hincahmç dol 

Tak•imde Bayan Nakiye nutuk söylerken 

muştu. Ön sıralarda Fırka genel 
katibi Recep Peker ve refikası yer 
almıfb. Şehrimizde bulunan bazı 
eski saylavlar da göze çarpıyor • 
du. 

Salonda, ıiyah bir tahtaya, fır
kanın lstanbul namzetleri, diğer 
bir tahtaya da müstakil namzetle· 
rin isimleri yazılmıftı. Müstakil 
namzetler tahtasında mütekait ge
neral Refet, saffet Uludağ, Nezihe 
Muhittin, Ali Fethi, lamail Şefik i· 
simleri yazılı idi. 

ilk reyi fırka genel katibi Bay 
Recep Peker, ikinci reyi de refika
sı atmıttır. 

Bundan sonra sıra ile ikinci 
müntehipler reylerini kullanmıt • 
lardır. Reyler dün yazdığımız ka
za sırasile atılmıştır. Dün reye iş
tirak eden ikinci müntehiplerin sa 
yısı 1625 idi. 

On a'hı namzet ittifakla seçildi. 
Rey atma işi aktam saat 18 e 

kadar devam etmittir. Rey atma 
iti bittikten sonra, heyet huzurun· 
da sandık açılarak reylerin tasni
fine batlanmıt ve tasnif ıaat 20 ye 
gelmeden bitirilmittir. Tasnif ne
ticesinde Cumhuriyet Halk Fırka
s.nın lstanbuldan gösterdiği 16 
namzet ittifakla İstanbul ıaylavı 
seçildiği anlatılmıttır. 

General Refet 290 rey alarak 
seçildi 

Boş bırakılan 17 İne; saylavlık 

Abdülhak Hamit, Net~tpei~ 
Ali Barlas, Ahmet Hamdı ~to!.J 
men, Ali Rıza Tarhan, J)o tfll"' 
fik SaytJam, Halil Etı;ın C' 
Sadettin Rıza Uraz, :>al~ ~~ 
Ziya Karamürsel, Hamdı ~ 
fa, Yaşar, Hayrullah Erki~ ~ı' 
ral Hakkı Şinasi, Gener ,1 ~ı 
Naili, Fakiha Ünyen, Genet I 
fet. .Jııl') 

Bu neticeye göre latallb JJ'1_
1

. 

saylavından biri kadındır· .. d';; 
F akiha Bursa kız lisesi JJI" 
dür. 1ıiti 

lıta~bul saylavları~d~;I Jll 
müstakıl saylavdır. Must 
lav da general Refettir.. ~j 

lstanbuldan müstakılerı 'f,,ı 
ı.kl . . k d' ~ r ıe zet ı erını oyan ıge 

rey alamamıtlardır. JI 
Bütün memlekettef 11~ 

Dün memleketin ınuhte:~-fl;t 
rinden aldığımız bir çok te ., 1" 
yapılan seçimin her Y.e:de b~ı•""'i. 
gibi kutlulandığı anla~ılnt~~j' 

Halkevleri ve bütün kil 1 t~ 
ta olmak üzere halk, ulu~~ ~ {, 
)erde bulunmutlardır. ~çı e l17il'~ 
betile nutuklar söylenın 1' ~lef j,( ı 
ni aaylavlara muva.~f~k ·Y:1111ı1l"A' rek alkıılamıfln'. Butun k de ,,,. 
naruruf, geceleyin her yer 
yapılmıtbr. 
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F.hahçe,Beşiktaş, Beykoz! Saylav seçimin 
dün maçları kazandılar 

•• !S 

J Univerıite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

ticeleri 
(Bap 1 inci aayfada) 

me• - müstakil - • 
Aydın: 586 rey 

~alatasaray kongresinde Güneşle bir
_Ştnek işini tedkik için bir heyet seçildi 

Adnan Ertekin, cloKtor Mazhar Ger
men, Abidin Ozmen, Tahsin San, Naz. 
mi T opçıı, Nuri K.izmı. 

Balıkesir ı 1172 rey 
Enver Adakan, Hacim Tezer, O. Ev. 

ren, hmail Hakkı Uzunçarıılı, Gene
ral K&zmı Ozalp, Mehmet Cavit Demir, 
Omıan Niyazi Burcu, Hayretttin Ka
ran, Saibha Gökçül • kadın •, Rahmi, 
Cemal, Dr. Hasan Vaııf Somyürek. 

Bayezit : 217 rey 
Ihsan Tay, Halit Bayrak, Ubeydul

lah. 
Bilecik: 250 rey 

1 brahim Çolak, Salih Bozok. Dr. 
ceneral Beıim Omer. 

Bolu: 285 rey 
Cevat Abbas Gürer, Dr. Emin Ce

mal Suda, Haoan Cemil Çambel, lıımail 
Hakkı Uzmay, Şükrü Gülez, Milat Ku· 
ray, Milat. 

Burdur: 225 rey 
Muatafa Şeref Ozkan, Halit Ona· 

ran, ıbrahim Nemci Dilmen. 
Bursa : 1051 rey 

1) .. lleşiktt1J ·Vela maçında heyecanlı bir saniye "" .. 

Ar.af Daraa, Dr. Refik Giiran, Eaat 
Sagay,Muıtafa F ebmi Gerçeker, Re
fet Canıtez, Dr. Galip Kahraman, F .... 
tin Güvendiren, Dr. Sadi Konuk, Atıf, 
Şekibe Şekip lıel - kadın ., Sadettin Fe
rit Talay. 

Çanakkale : 485 rey 'dil,ı;. llç •tadda, lik maçlanna ıievıun 

lıı.L~lf """tloı- ~tadında Fenerbahçe ve Iıtan· 
a_ hiri.ıci talmnları karfılaıtılar. 

' ~t lbrahimin hakemliii altın· 
~. •alıaya ııı ıekillerde çıktı-

t 
t~~eı Hüaamettin - Yaıar, 
~ :"tat. Ali Rıza, Esat - Niyazi, 

1 IUaffer, Şaban, Fikret. 
' t~~'Por: Hikmet - s.l>ih, Ali 
~ ~-S...U, Enver - Cihat, Nff• 

IQ, ......, l...,.;ı, Rept. 

~\;~ye Fenerlilerin ıılu bir akı· ı 
' la dı •e iyi oyuru:ulanııdım mah- • 
~~laponuı Hkı bir müdafaaııı 
~ıltt a bu akınlar devrenin ıonuna 
'ııı.~ d.,,,llnı etti. Umumiyetle hakinı ,;n Fenerliler oyunu açmağa te-
1\ıı ._ etn.edildeıi için htanbulsporun 

~~~1"--mcı. mütanacliyen ııkııık bir 
le J..o, • b •• d L-.. LO 
eti.,~ ve ıı J'IZ on .,.. ..... 

~cidar ICap etti.r.ıiii kadar eol çı· 
t4u_ ~ • Yalım Namık plisa bir 

" . tele gol yaıı-i>ilıli. 
"tltı • 

- ~it ."' devrede F enest>abçe, açıkian-
' ~ OJUnıı açmağa mııTllffak o
~tt ~IQ r~ değiıti ve aıraaile Mu
lıııtı~ aban, Fikret ve Namık birer eol 
~' l&tıaııbulspodıılar yqô.ne sa· 
~Penaltıdan attılar. 

'-ılı, İİnıit edilılilıi kadar sevkli oı. 
~I\ ıı., nı&çt1111 evvel, aıruile Fener· 
' ı_ı._•e Ialtnı,uı,por ııenç talmnlan, 
ı, ~le.ı, tkinci kümeden Altmordu 

1\- letiıen lı:arıılaıtılar. 
t"'-t ~ Fenerliler 2 - O Kazandılar. 
ltıı la talanıı da lisanslarını tıetirme
'*ııı~ıılaporlulara hülım.a calip 
'ıh., . -.a aralanndlıki yaptık· 
\ .\it,""-• lllaçı O - 3 Fenerliler kazan. 
11ıı<li, bordıı Beylerbeyi takımını O - 1 

't' Taksimde 
lı..ı (~ •tadında Beykoz birinci ta· 
~tltlllı. l':"ıan çok hikiuı ve ııüzel oy· 
~liı., SıııeYtnanıyeyi 7 - O mağlup 

tıı.~ 
~\ı .~' maçında Beykozlular t' "1 ""i ıçin Süleymaniye hükmen 

nıdı. 

t~ Fener stadında · 
~~llhç. atadında B y Sııphınin 
'f, t'1, 1 altında karıılaşan Bctiktat
'-tiı, ll>Ua.n §Öyle tetkil edilmişti. 

~-._ Ş1•t: Melmıet Ali - Nuri, Fa· 
•f, t'i '"•ket, Saim, Hasan - Fuat, 

4 \' •! •zııu, Hakkı, Hayati. 
~ ~f, ,~: lialük - Saiın, Sül&yman
.._ ..... tf• 
\~ ı., ı, Vahit - Mustafa, Enver, 
llL llht"tenı Adnan. 

t~ .. ~ • 
~ \•I old e çok zevkli, bararetli ve 
~lıt~ ıı. IU. ııolü Vefa he&abma 
~i· l:t,ı.ı.,:t•ptı, Bıına Betiklaş h""4· ' ı, "'.ııkabele ederek beraher
l lltiıı.; ettı. ilk devre, 1-1 bitti. 

'~•ti d..vrede oyun ayni zevk ve 
~l te,;'*'~afaza ediyordu. Fakat 
~ bir •cıleı-in tqviklerile ııittikçe 
~~~a.ı..!:~l alan qyun, bereket ver• 
q~ •l• ç f: 111 Yerinde ve kat'i müdaha· 
qi~ ll.11. ~ ll"ından çılnnaktan kurtul· 
l~~l b;, to.~a Vefa kaleciai Halilk, ye• 

• tlev 
8~11le yüzünden oyuna gÜç· 

t ıı.,. d lll>ı etti. 
~l t "'1red 
~ 'ııa.ı-..ı. " Hakkı ve Nazun birer 

'ldı. Betiktq maçı 3 - O ka· 

~il~ 
liı, -..._:.ı OTv.el küçükler ve B talmn· 
~lıl-., 

3 
o.ki ınaçlarda küçük Be • 

ı,,. ı te•- - O kazandı. Betiktat B. 
"ıı ........ r"· lı/•ldi. •.,ınden Vefa hükmen 

lı~llttj ~ 
ı,~, ltit f., nin Eyüp • Hilal ,.... 
~ ı "• .::.be! . ıniiaabakalannra en 

' 3 ~ızi idi. Hilalliler bu 
Gaı - 1 kazandılar. 
o.. a~~sar ıy kongresi 

f4.1, ,,'lf•l;J, bir laayet aeçtiler 
._..,y ladiibü senelik kon • 

ııreaini dün yaptı. Oğrendiğimize ııö
rcı Bay Cevdet Refik, Milat, Suphi, Oı 
man Müeyyet, Suaddan mürekkep es
ki idare heyeti bir ay için 't'azifeaind• 
ibka edilmiı ve bundan aonra Günet 
kulübile birletiP birleflllemek meae • 
lcıai göriifülmiiıtiir. Birleııne aleyhin· 
de MSz eöyli:rıec;:ek bullAlup bulunma • 

Ahmet Cevat Emre, Şükrü Yatın. 
Ziya Gevher Etili, Dr. Muatafa Ben.
&iıu, Hilmi Ergeneli. 

Çankın ı 412 rey 
M. Abdülhalik Renda, Rikat ünür, 

Ziya Eıen, Sami Çölpçen. Muatafa 
Enaoy (Müstakil). 

Çoruh: 763 rey 
Alı:.if, Ali Zırh, Abf Tuzun, Fuat 

Tuncay, Hasan Cavit, Aaun Ue, Meh
met Ali Okar, mühendis Oıner Fehmi. 

Çorum ı 620 rey 
Dr. Mustafa Çantekin, lamail Ke

mal Alpoar, lnnet Eker, Münir Çağıl. 
Nabi Rıza Yıldırım, Eyüp Sabri, bay• 
tar Ali Rıza. 

Denizli ı 707 rey 
Dr. K&zım Samanlı, Emin Aalan 

Tokatlı, Haydar Riiftü Okdem, Ma.z· 
bar Müfit Kansu, Necip Ali Küçüka, 

1 Yuauf Batkaya, Dr. Hamdi, mütekait 
ııeneral Şefik (Müatakil). 

Befik • Vefanın dünkü oyunundan 
bir erutantane 

clığı hakkında yapılan bir aorııuya 
kinue bir fey eöylememiıtir. Bunun 
üzerine Güneı kuliibile müzakereye 
ıriritıııdt üzere ıBay Abidin O-er, Tev. 
fik Ali, Nihat Asım, Mehmet Ali, Oa. 
man Müeyyet, Mıııblı, Sermet, lhaan 
ipekçi, Aıım ve Kilmil Etemden mü
rekkep on kiıilik bir heyet aeçilmiıtir. 

Bu buıuıta düfiinceleri anı....ı. için 
Güneı ldübüncle idare heyetini aradık, 
fakat tatil ııünleri oldııju için idare he
yetinden kimseyi bul•nıul.ık.. Kliipte 
bulduğumuz futbol, denizcilik, a.Uetizm 
ve teniı baıkaptanlarile ayrı ayn ııörüı· 
tük. Fakat bunlardan: 

- idari itlere kantmayızdan batka 
cevap alamadık. 

E. H. S. 

MEMLEKETTE 

Bir çocuk bir çocuğu 
vur u 

MERZiFON, (Milliyet) - Bu
rya bağlı (Alıcık) nahiye merkezin 
de bir çocuk bir çocuğu vurdu. 
Nuğman oğullarından, Osman oğ 

lu Ahmed in 8. 10 yaşlarındaki kızı 
Fahriye ayni köyden ve ayni yatta
ki Abdullah kızı Cemile ile köy 

bekçisinin evinde oynarken, bir a
ralık gözleri ocağın üstündeki ta
bancaya ilitiyor. Ve tabancayı a
larak karıştırmağa ba,lıyorlar. O 
esnada, birdenbire patlayarak için-
deki bir kurşun, Fahriyenin aağ 
kasığı üzerine isabet ediyor; ve 
sağ kabaetinin afllğı kısmından çı· 
kıyor. Doktorların hayretini mucip 
bir 'ey varsa: çok tehlikeli bir ver. 
den geçtiği halde, kurtunun kat'iy
yen bir zarar vermemesidir. 

~ek tep· "'rİ n Marm!l.r a f c
lalc: .. t edel ->rin~ yardımı 

MERZiFON, (Milliyet) - Bura
daki mekteplerin hepsinde de birer 
"gençlik hilii.liahmer derneği., var
dır. Bunlar azalarının maddi yar
dımiyle merkeze epeyce yardım
da bulunurlar. Son merkezden ge
len ve kollarndan yardım bekle
yen "Hilaliahmer.,in tamimi üzeri
ne faaliyete geçerek, htiklii.l mekte 
bi; 678, İrfan me' tt>bi, 561, Kara. 
Mustafa paşa mektebi 932 5 cum 
fiuriyet mektebi, 172 k~ruş ~~rmek 

' ·ı "~3 •. k sure,ı.ı.e, '- ,, ıtra . i'sur kuru,, Mar 
~ara havzasındaki, sar:antı dolayı
sıle aç ve peri,an ka 1 a>ı yurtt14la ra 
yardımda bulunulmuştur. 

Diyanbekir ı 
General Kazım Sevüktekin, Zekii 

Apaydın, Zeki Meaut Alaaıı, Zülfü 
Tiğrel, Huriye Baha iz (Kadın), Tev
fik bilııe, Riiftü. 

Edirne : 368 rey 
Faik Kaltakkıran, Şeref Aykut, Dr. 

Fatma Şakir {Kadın), Mecdi Boyaan. 
Elôziz I 

Ahmet Saffet Ohkay, Fazıl Ahmet 
Aykaç, Fuat Ağralı, Fuat Ziya Çiyil
tepe, Tahsin Berk. 

Erzincan ı 
Abdulhak Fırat, Aziz Samih Ilter, Saf. 

fet Arıkan, Hikmet lıık. 
Erzurum : 810 rey 

Aziz Akyürek, Dr. Ahmed Fikri Tıı· 
zer, Nafi Atuf Kansıı, Nafiz Dumlıı, Ne
cip Alam, Tahsin Uzer, Nakiye E!gün 
- kadın - General Zeki Soydernir, 
Fuad, Şükrü. 

Eski,ehir ı 422 rey 
Ahmed Ozdemir, Emin Sazak, Yıııuf 

Ziya Ozer, Osman, htaınat Zihni 
-ma.takil-

Gaziantep: 688 rey 
Ali Kılıç, Nuri Conker, Retit Ağar, 

Şahin, Bekir Kaleli, Remzi Gürez, O. 
mer Aaon Aksoy. 

Giresun : 614 rey 
Hakkı Tarık Uı, General Ihsan Söh· 

men, Talat Onay, Münür Akkaya, Sad
n Makaııdi Anal, hmail Sabuncu, Mu· 
zaffer Kılıç. 

Gümü?.ane : 438 rey 
Ectip Servet för, Hasan Fehmi, Şev• 

ket Erdoğan, Ali Şevket Onderaev, M. 
Durak. 

/çel : 493 rey 
Emin lnankıır, Hakkı Saydam, Ferid 

Celal Guven, Hamdi Onııun, Süleyman 
Fikri Mutlu. 

lstanbul : 1625 rey 
Abdıılhak Hııımid, Prf. Ifr. Nel}et O· 

mer 1 rclelp, Ali Barlu, Ahmet Hamdi 
Deni:ı:men, Ali Rana Tarhan, Dr. Refik 
Saydam, Halil Etem Eldem, Sadreddin 
Rıuı Uraz, Salah Cimcoz, Ziya Kara· 
mursal, Hamdi Mustafa Gürsoy, Yaşar, 
Hayrullah Ergin, Or. General Hakkı 
Şinui, General Şükrü Naili, Fakihe Oy. 
nen - kadın -, mütekaid General Re
fet - müstakil-. 

Isparta : 380 rey 
Hüseyin Hüsnü Ozaamar, lf>raiiim 

Oemiralay, Kemal Turan Unal, Müker· 
rem Unsal. 

lzmir: 1157 rey 
Dr. Tevfik Rüttü Araa, Kiımil Dur

ıun, General Kazım inanç, Celal Bayar, 
Esad Bozkurd, Rahmi Köken, Hamdi 
Aksoy, Şükrü Saraoğlıı, Sadeddin Epik. 
men, Bena) Nevzad - kadm -, Hüs
nü Çaktr, Hasan Ali Yücel, Halil - müs. 
takil -. 

Kars : 660 rey 
Baha Tali Ongören, Yııaııf Akçura, 

Mehmed Nazif, General Muhiddin Ak· 
yü;ı:, Om ... Kamil Küntay, Eıad Oğıız, 
Hüsrev Sami. 

Kastamonu : 797 rey 
Tahsin Çoıkun, Velet lzıbudak, Sıt· 

kıŞerif, Dr. Tevfik Aslan, Şerif, Ab
dürrahman Ekrem, lbrahim Karan • 
tay Dr. Şükrü Şenozan, Nuri (Müa • 
ta kil). 

Kayseri : 690 rey. 
Ahmet Hilmi Arga, Reın Ozaoy, 

Nahit Keren, Ferruh Güpgü-, Süley
man Dernirezer, Veli Yatın, avukat 
Haaan Ferit, Salih. 

!(ırk' -.. ... e 'i : 3'lS rey 
Dr. Fuat Ua. y, Şev !.et Odül, Züh

tü Akın. 
Kır.ehir : 285 rey 

Hazım Börekçi, Lfıtfi Müfit Ozdet. 

Ali Rıza Eser, Mehmet Seyfeli. 
Kocaeli : 677 rey 

Ali Dikmen, lbra.him Süreyya Yl
iit, Kemalettin Alpak, Ragıp Akçin, 
Sal&lı Yargı, Dr. General Ziya Nuri, 
Hasan Hayri Tan, Nedim Bozatık. 

Kütahya 852 rey 
Recep Peker, Muhlis Ekrem, 11-;eh· 

met Somer, Natit Hakıkı Ulıığ, lbrahim 
Dalkılıç, Omer Davut Dinç, Besim A. 
talay, Dr. Lutfi Kırdar, Dr. Şakir Ah· 
met. 

Mardin: 6U!I rey 
Abdiirrazak Satana, Ali Rıza Er· 

tem, irfan Ferit, Hilmi Çoruk, Dr. Rıza 
Levent, Edip Ergin, Omıan Dinçer. 

Konya: 1352 rey 
Ahmet Hamdi Dikmen, Kazım GÜ· 

1'81, Muzaffer Göker, Mustafa Ulusan, 
Mustafa Lütfi Eken, Naioın Hazım O-

1 - Bedeli keşfi 269,007, 78 lira olup hayvanat ve neba

tat en~titü~ü bin~sı inş:ı-atı 24-2-935 pazar günü saat 15 
d.e Ünıvenıte de ihale edilmek Üzere kapalı zarf usuliyJe ek
sıltmeye konulmuştur. 

• 2 -v Talipler bu İşe ait d~sya.ları almak için Üniversite 
mımarlıgmdan alacakları vesıka ıle Üniversite veznesine 14 
lira yatırmaları lazımdır. 

. 3 -. T ~pler bedeli keşfin yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat· 
larıyle bırlikte kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de U A 

Katipliğe vermiş olmalan 18.zımdır. (660) muını 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

nat, Tevfik Fikret Sılay, Kazım Okay, Adet 
~diz Aydilek {Kadın), Muatafa Ha- l l 
lıt,_ Dr. Omıan Şevki Uludağ, Şevket, 
Alı Rıza, Cemal tekin, General Ali Fu 1 

Kap 

Çuval 

M. 
HAAV 
HAAV 
7705 

No. K. G. Cinsi Eşya 
Bila 841 oo Kına 

31 500 
18 650 

.. " Kartona merbut at {Müatakil). 4 
Malatya : 785 rey • 

815 " p 
lamet lnönü, Dr, Hilmi Ortaç, 

Mahmııt Nedim Zabç•, Vasıf, Muttalip 
Oker, Mihri Peklaf, General Oıman 
Koptagel, Om:ıan Hilmi Taner, Em· 
rullah Barkın. 

Manüa : 988 rey 
Dr. Saim Uzel, llikmet, Kini Ak

eken, Mebmet Sabri Toprak, Oanan Er
çin, Refık Şevket ince, Turgut Türk
oğlu, Tahir !tit, Yatar Ozoy, Kenan o. 
rer, Kazım Nami Duru. 

M artıf : 379 rey 
Mehmet Erten, Mitat, Nuri Ural, 

Hasan Reıit Tankut, Kemal Kusun. 
Muğla : 455 rey 

1 

' 

' 

Dr. Hüseyin Avni Ercan, Şükrii JCa.. • 
ya, Yunuı Nadi, Nuri Tuna, Hüsnü Ki· 
tapçı - müıtakil - , 

1 

MUf: 269rey 
.. Hokkı Kılıço~lu, Naki, Şevki, Şük. 

ru. 
Niğde : 583 rey 

Afımet 1 evcik Uluçay, ı.-·a>k Soylıı, 
Hal.it Mengi, c..it lluan Oral, Dr. Ra· 
•İln Ferit Talay, Kamil, Dr. Abrırvaya 
- miiıtakil - • 

Ordu : 694 rey 
Ahmet Ihsan T olqıöz, .l:tamcli Yal

man, l.mail Çııma, Ali Canip, Dr. Zi
ya Naki Y altının, MııJıidılin Seha Para, 
Sellin Sırn. 

Sinop: 449 rey 

1 .. 5709 

1 " 
5709 

1 ,, 5709 

1 
" 

3980 
1 

" 
5709 

2 Transit SBA 

-
818 
818 

818 

819 

bili. 
819 

5228 

5229 

4 000 

3 880 

2 680 

2 650 

1 560 

66 000 

dıvar kiğıdı 

İpekli pamuklu 
şapka şeridi 
Viskostan ipek. 

ten şapka şeridi 
Viskostan ipek. 

ten şapka şeridi 
Mukavva kutu 
ipekli pamuklu 
ppka şeridi 
inci taklidi cam 
gerdanlık 

Yukarda yazılı 9 kalem maim arttırma ile iç ve dış mem· 
lekele verilmek üzere 9-2-935 tarihinde müzayedeye çıkarı· 
lacağmdan isteklilerin o gün saat 13 de İstanbul İthalat 
Gümrüğünde 6 numaralı satış anbarmda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (535) 1 

'~--~~~~~.A.~~·-r_ı~~-----1-a .... ~a.1;...;;a~r~ı .......... I 
Askeri Fabrikalar ihtiyac ı için aşağıda yazılı 3 kalem 

Kereste açık eksiltme usulile alınacağından vermek isteyen
ler bu Kerestelerin evsaf ve şe raitini anlamak ve eksiltmeye 
girmek için 18 Şubat 935 pazartesi günü saat 14 de Bakır· 
köy Barut Fabrikalarında Sat malına Komisyonuna müracaat 

ları. (448) 

Dr. Galip Hakkı Uatiin, Yveuf Ke
mal Tangritenk, Hulusi Orııçoğlu, Cev
det Kerim lncedayı, Hüsamettin Okan, 

Tokat : 635 rey 
Hüonü Koanay, Nazım Paray, Re

sai Eripen, Süreyya Gença, Galip P .. 
kel, Hürrem, Faik Sermek. 

200 adet az çıralı Çam Ağacı 5:5,5 x 0,18 x O,Otj3 
6,30 ı 6,50 x 0,18 x 0,013 
4,30 : 4,60 x 0,16 x Oı013 

Samsun : 702 rey 
Dr. Asnn Sirel. E~em Tuncay, Meh

med Yunııa Günqdoğdıı, Rıııeni &rkın, 
Zühtü Durukan, Meliha Ulat - kadın -
Mehmed Ali Yürükel, Muatafa Tunalı. 

Seyhan : 751 rey 
Ali Münif Y ege'na, Damar Arugoğiıı, 

Hilmi Uram, Omer Resul Biçer, Gene
ral Naci Eldeniz, lbrahim Mete, Eama 
Nalman - kadaın -, Tevfik. 

Siirt : 308 rey 
Halil Hulki Aydın, Mahmud, Şevki, 

Süsoy, lsmail Müttak Mayalı:on. 
Sivas : 873 rey 

Necmeddin Sadık, Rasim Batara, Rem
zi Çiner, Şemseddin Günaltay, Ziya Ba· 
ıara, Vam Şarid Seviğ hmail Meh· 
med Uğur, Sabiha Görkey - kadm -, 
Hüsrev Gerede, Milat Şükrü - müıta
kil-. 

Tekirdağ : 432 rey 
Ce~I Uybadın, Faili qztrak, Şakir 

Keaebir, Yahya Kemal, Hüıeyin Rahmi 
Apak. 

Trabzon: 856 rey 
Daniı Eyüpoğlıı, Halil Nihat, Haaan 

Saka, Nebi oğlıı Hamdi Olkümen, Sü· 
leyman Sırrı Gedik, Raif Karadeniz, Se
niha Hıza! - kadın -, Mitat Aydın, 
Sım Day. 

Urla : 575 rey 
Ali Saib Uriavq, Behçet Günay, Meh· 

m~d Emin Yurdakııl, Raiet Ülgen, Ge
neral Ahmed, Fuad, Mııbiddin. 

Van: 263 rey 
Hakkı Ungan, Münib Buya, lbrahim, 

Arvas. 

Y ozgad : 540 rey 
Avni Doğan, Sungur, Süleyman Sır· 

n lçöz, Omer, Ekrem, Emfu Draman, 
Zonguldak; 761 rey 

Celal Sahir Erozan, Halil Karatavııı, 
Ragib, Rif&l Vardar, Hasan Karabacak, 
Eaat, Receb ZühcTü Soyak, Dr. Mitat 
Altıok. 

Reye gelen ikinci seçmenler 
ISTANBUL, 8 {A.A.) - Bugün h

tanbıılda yapılan oaylav seçimine 1639 
ikinci müntehipten 1625 i ittirak etmiı, 
14 kiıi vefat ve hastalık dolayısile reye 
ittirak edememiılerdir. 

1625 ikinci müntebip müttefikan C. 
H. F. namzetlerine rey vermitlerdir. 

Müstakil namzet mütekait General 
Refet 1625 e karşı 290 reyle seçilmiıtir. 

Satı Mehmet Ankarada 
ANKARA, 7. - Ankaradan naınzed 

ııösterilen Bayan Satı Mehmed evvelki 
gün köyünden buraya gelıniıtir. 

Bayan Satı bundan bir iki sene evvel 
Bitik nabiyesinin Kazgan köyünde ilk 
defa muht:>r olmuş bir kadındır. Şimdi. 
ye kadar kiiy iılerinde büyük hizmetle
ri ııönilmü~tür. Köy kanununun tatbiki 
için çalı: çalışmıt yaptığı işlerden biri 
de, köy evlerini beyaz kireçle sıvatmak 
olmuftw-. Bıınıı gören diğer köyler de, 
evlerini beyaz kireçl~ ııvamışlardır. 

Kazgan köyü, Anadolu köyleri ara
sında beyaz evlerile, mamur küçük bir 
ftöy haline gelmiştir, Satı kadm küçük 
bir tarla ı•hİbi b;r müstahsildir. M'lli 
kuı- ·ıluş ı .;ıı v :ııpnda m..,tuı olmuı Meh
med i•minJ ki kocasilo biriikte bıı tar. 
lada çalışmaktadır. 

Satı kadın okuyub yazma öğrenmek 
için bir hoca tutmuştur. 

I 

400 " " 
25 " " 

" 
" 

.. " 
" " 871 

Afyonkarahiıar Belediyesin den: 
Yeni mezarlıklar nizamnamesine göre inşası bitirilen 

Afyonkarahisar şehir mezarlığı ölü gömmesine mahsus behe 
ri on üç lira bedeli muhamminli ve laakal elli sene dayanacak 
tarzda (19) aded defterin tab'ı 27-1-935 tarihinden itibaren 

20 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
lhalei kat'iyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü 

saat on beşde Afyon Karahisar Belediyesinde yapdacaktır. 
Şartname vesairesini görmek isteyenler Afyon Belediye 

sine müracaatla görebilirler. Taşrada olanlar talep ettiklerin 
de posta ücretlerini de birlikte gönderdikleri takdirde kendi 
adreslerine gönderilir. Taliplerin 15 lira teminatı muvakkate· 
lerile birlikte ihale giinü Afyon Karahisar Belediyesine mü· 

racaat etmeleri ilan olunur. (552) 975 

TiFO BİL 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tıı· 

tıılmamak için ağızdan alınan tifo hap
larıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Her· 
kcıa alabilir. Kutuııı 55 Kurut· 

906 

Karadeniz Ereğliai icra memurluğun· 
dan : lstanbulda havagazı ve teıebbüsa· 
b ıinaiye T. A. Ş. ne 5450 lira 30 ku· 
rııı itasına borçlu Rıfat K.&milin mah-

çıız olııb paraya çevrilmesi kararl&ftı· 
nlan 128 numaralı kireçlik kömür ma· 
den ocağında dörtte üç sehim his;eıin· i 

den bir ıehmin nı11f hiue•i 10..3-935 , 
tarihine müv.df pazar günü saat 16 da 
Karadeniz Ereğlisi icra llaireoinde icra 
kılmacakhr. Satış bedeli petindr. Talib 
olanların mezkdr yarım hiııesinin kıy· 
meli mııhammenesi olan 7612 lira 50 kıı
rufUn yüzde 7,5 nisbetinde pey akçası 
vermeleri veyahud bu niıbette müteber 
bir Bankanm tıemiııat mektubunu ibraz 
eylemeleri lô.zandır. Artırma J&rtnaıneai 

Deniz yollar ı 
Ac..!Je!' ~~y~~1.,, 

Tel, 42362 _:. Sirkeci Mühürdarzadı 
Han. TeL 22740 4 

ERSiN YOL 
İNEBOLU vapuru 10 Şubat 
PAZAR günü aaat 10 da Mer 
ıine kadar. (645) 1065 

AYVALIK YOLU 
MERSİN vapuru 9 Şubat 
CUMARTESi günü saat 19 
da lzmir"e k:.Jar. (646) 1J66 

TRABZON YOLU 
KARADENİZ vapuru 10 Şu 
bat CUMARTESİ 20 de Ga
lata Rıhtımından kalkacak g• 
ditte Zonguldak, lnebolu, A
yancık, Samsun, Onye, Ordu. 
Gireson, Vakfıkebir, Tra_bzon 
Rize'ye. Dönütte bunlara ılave
ten Of'a uğrayacaktır. (647) 

10<;"" 

7 ıubat 935 tarihinden !ibaren her keıe 

açııktır. 10 mart 935 tarihinde artırma 
bedeli gayri menkulün kıymeti mııham· 
meneıinin yüzde 75 ni bulmadığı takdir- "••••••••••••••• .. 
de en ıon artıran•n tahüdü baki kıı\· 
mak üzre artırma on beı ııün temclid 
edilerek 25-3-935 bu'ihine müsadif pa• 
zarteai günü saat 16 da muhammen kıy
metin yüzde 75 tini bulmak ıartiyle 
ihalei katiyeai icra kılınacaktır. Ancak i. 
halenin Yüksek Vekiller Heyetince taı· 
vib edilmek 911retiyle tekemmül edecek· 
tir. Son müzayedede dahi sürülen pey 
muhammen kıymetin yüzde 75 ni. bulma· 
dığı takdirde 2280 numaralı kanun ah· 
kamı veçh•le satış düşecektir. ipotek '!'" 
bibi alacaklılarla diğer alacaklılar gaı;n 
menkul üzerindeki baldarını v~ h~aıı11yle 
Cıt.iz ve masrafa dair olan ıddialarını 
evrakı müsbiteleriyle yinni gün içinde 
icra daire•ine bildirmeleri, aksi halvç 
hakları 1 ap , •İcilliyle sabid olmadtkçı; 
sat•• bedelinin paylaıma11ndan hariç ka
ı .cat.la.-. ve tilib olanların tarih ve yev-

Şirket ve Banka 
Memıırlannm nazarı dil.katine: 

Müderriı K. Kömürcüyan aıarmdan ye-
ni harflerie tenzilli be4eli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni mubaoebe ııaulü 122,5 
Ticari malUaıat ve bankacılık 105 
lktiaad ilmi 87,5 
lhtiıao muhasebeleri 179 
(Şirket, sana)"İ, ziraat ve banka) 

ticari ve ameli hesab 70 
Lugaritma cetvelleri (yeni ra· 
kamlarla). 56 
Baıhca satıı y"fİ lld>al kütüphanesi. 

939 

. 

mü mezklırlarda Karadeniz Ereiliıi icra 
dairesinde hezır bul• aları ilan olunur. 

(7902) 
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Z A A F 1 U M U M 1, K A N S 1 Z L 1 K ve K E M 1 K Hastalıklarına Şifai tesirleri Çokt 
HASAN ECZA DEPO Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve·lhtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

Sümer Bank 
Fabrikaları · 

' 

.. 
• 

Hereke ·· F esane 
Kumaılan en iyi Avrupa kumaı· 
larındaa, desenlerinin güzelliği ve 
dokunuılan itibarile farksız onlar
dan daha dayanıklı ve daha ucuzdur 

Bu hali• yün kumaılar, 
ipliklerinln •atlamlık 
derece•i en son •İstem 
aletlerle ölçülür de öyle 
yapılır. 

Bu güzel kumaşların satış yerlerl: 

Yerll Mallar Pazarları 
Ankara • lstanbul • Beyoğlu • İzmir • Samsun 

U FACI 1( .-\\\,~ IC.U M l!.ARADAN 

0l'jNYA~,.K DAR 
&JYa K~~··~ERVET~··DO~O.A R 

Umumi Ne rı at ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 

latanbul Harici Aakeri 
Kıtaat ilanları. 

Cinai Mikdarı 
Torna tezgihı 1 
Ufki Planya tezgahı 1 
Şakuli ve ufki işler 
için freze tezgahı 1 

Kırıkkale Askeri San'at 
Mektepleri atölyesi için yuka
rıda gösterilen üç adet tezgah 
aleni münakasa suretile satm 
alınacaktır. Münakasası 18 -
Şubat - 1935 Pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar İcra 
kılınacaktır. Taliplerin şart -
namesi için mektep satınalma 
komisyonuna ve münakasaya 
iştirak için de münakasa gü
nünden evvel teminatı muvak
katesi olan (225) lirayı Kırık
kale Askeri Fabrikalar Mu
hasebeciliğine yatırarak alım 
mektep Satınalma Komisyo
nuna müracaatları 
(768) (365) 864 

• • • 
1 - 800 aded telefon dire

ğine İstekli çıkmadığından pa
zarlığı 12 Şubat 935 Sah günü J 

saat 15 şe bırakılmıştır. 
2 - Beherinin muhammen \ 

fiatı 150 kuruştur. Birinci pey 
parası 90 liradır. 

3 - Şeraiti eskiai gibidir. 
Görmek isteyenler her gün ve · 
ekailtıneye gireceklerin belli 
gün ve saatte Çorludaki Sa
tmalma Komisyonunda bul~ ) 
nabilirler. (779) (458) 

872 
••• 

1 - Kırklareli kıt'ab için 
pazarlıkla 3640 liralık kesme 
makarna alınacaktır. 

2 - İlk pey parası 273 lira
dır. 

3 - Eksiltıne günü 14 Şu
bat 935 perşembe günü saat 
15 tedir. 

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

874 
••• 

1 - Kırklareli kıtaatı için 
3420 liralık Patates pazarlıkla 
alınacakdır. 

2 - tık pey parası 256 lira 
30 kuruştur. 

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

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

(774) (481) 877 
••• 

1 - Kırklarelindeki kıtaat 
ihtiyacı içiq 8640 liralık Arpa 
pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - tık pey para111 648 lira
dır. 

3 - Arpanın tahmin bede
li 6 kuruştur. 

4- Eksiltme 14 Şubat 935 
perşembe günü saat 16 dadır. 

5 - Şartnameyi görmek is
teyenler her giin eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saat
te Çorludaki Satınalma Ko
misyonuna aelmeleri. (778) 

(483) 878 
• • • 

1 - 12088 kilo Koyun eti
nin açık eksiltme günü istekli
sı ı...dığı dan bir ay için
de pazarlıkla almacaktır. Pa
zarlık günü 18 Şubat 935 pa
zartesi gÜnii aaat 16 dadır. 

2 - Tutarı 4835 lira yirmi 
kuruştur. 

3 - Muhammen fiatı be
her kilo .. u 40 kuruştur. 

4 - tık pey parası 365 lira· 
dır. 

5 - Şartnameyi görmek is
teyenler her gün eksiltmeye gi 
receklerin belli gün ve saatte 

orludaki Komisyona gelme-

RADYOLI 
En Buyuk sergilerde 18 dip! 

48 madalya kazıımıstır. 
Böyle gUzel dişler yalnız 

RADYOLi 
kullaıtanları 

dişle 

Diş tabipleri diyor ki : 
Diılerin Ye ağızın sıhhati sa b 

ak,am günde 2 defa dişleri temizlemekle kabildir - ,. 
Rad• oli~ bil imya u f kalaylı tüblerderlir . 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünd 

Montajına başlanmış olan Kayseri Bez F abrı 
smda bir müddet staj gördükten aonra ecnebi me 
ketlerde ihtisas edinmek üzere (50) usta başı mu 
namzedi seçilecektir. 

Bu ataj ve seçime iştirak edebilmek için şaıı 
şunlardır ı 

1 - Türk San'at mekteplerinden mezun olm 
2 - Askerlikle alakası bulunmamak 
Bu şartlan haiz olan isteklilerin lazımgelen ev 

tetkik edilmek üzere 20 Şubat 1935 tarihine k 
Kayseri Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikasına fi 
dermeleri. ( 584) 

Gedikpaşada lstanbu~ Jandar 
Satın Alma Komisyonund 

1 - Jandarma Hayvanları Eğer takunlaı·ının un 
smda kullanılmak üzere Otuz kilosu üzengilik ve kırk 
dizğin kolu ve göğüslüklük ve kırk beş kilosu tartı k 
olmak şartiyle ve mevcut nümuneleri gibi yerli m 
(Yüz onbeş) kilo birinci nev'i san sabunlu kösele ve ( 
lo balmumu ve (Yüz) kilo keçi kıh ve (Yirmi) kilo a 
liği ve (Yedi yüz) adet döğme üzenği tokası ve ( 
adet dökme dizğin kolu tokası ve (Altmış) metre tey 
bez açık eksiltıne ile aatm alınacak ve eksiltmesi 20 
935 çarşamba günü aaat On beşte Gedikpaşada Jand 
ya ve levazım anbarı binasındaki komisyonumuzda 
caktır. 

2 - Bu malzemenin hepsi için tasarlanan baha (B 
seksen üç) lira (Doksan) kuruş ve hepsinin ilk ten 
(Kırk üç) lira (Seksen) kuruş olup her cinae ait olan 
ları ile ilk teminatlarıda şart kağıdında ayn ayn yazı 

3 - Hepsinin bir istekliye veya bir veya bir kaç 
ayrı ayn isteklilere ihalesi gerek olan bu malzeme iıtel 
nin isteyecekleri cinslere ait ilk teminat mal sandığı 
zu veya Banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı i 
her yukarda gösterilen gün ve saatte komisyonumuza f 
leri. 

4 - Şart kağıdı komisyonumuzdan parasız alınab 
(589) 

Afyonkarahiıar Belediyesi 
Yeni Mezarlıklar nizamnamesine göre inşası ikı 

len Afyon Karahisar Şehir mezarlığı ortasına yap 
(5426) lira 59 kuruş bedeli keşifli tayyare şehitler· 

sus abidenin inşası 27-1-935 tarihinden itibaren yİ 
müddetle ve kapalı zarf usuli yle eksiltmeye konm 
halei kat'iyesi 16-2-935 tarihine müııadif cumartesi g· 
on beşte Afyon Karahisar Belediyesinde yapılacaktır. 
ler resim, keşif ve şartnamesini İstanbul, Ankara ve A 
lediyesine müracaatla görebilirler. Taliplerin (380) 
minatı muvakkateleri ve bu gibi yaptıkları işlere ait v 
riyle birlikte ihale gilnü Afyon Karahisar Belediyesi 
racaatla teklif mektuplarını vermeleri ilan olunur. ( 

Y eşilköy Tohum lılih lstas 
Müdürlüğünd 

Bedeli keşfi 2990 lira 34 kuruş olan müesae 
makine hangarı inşası açık eksiltme usuliyle mün 
konmuştur. Münakasa 20-2-935 tarihine müsadif ç 
günü aaat 15 de 'Vilayet Muhasebeciliğinde yapılac 
liplerin cari aeneye mahsus ticaret odası ve fenni eh 
sikaları ve yüzde 7 ,5 nisbetinde 224 lira 28 kuruş nı 
teminatın vezneye yatırıldığına dair makbuz veya 
falet mektubu ile birlikde, aynı gÜn ve saatten evve 
sebecilikdeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
bu husustaki şartname evrakı keşfiyeyi ve projeyi 1 
mukabilinde müesseseden alabilirler. Tafsilat almak 
ler de Nafıa Başmühendisliğine müracaat edebilirle 


