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0 KUc;ük ııanıar 
"-ile k~y~c~~a~mız~ bir hizmette buh nmak ga· 
:ı .• ı bir Kuçuk ilanlar,, sütunu açıyo~uz. Bu 
~ ... ,r. . h" 
lll a....._ ıçın ıç denecek kadar az bir üc:et, satırı 
~ kuruı alınacaktır. 

tr Bir •y içinde küçük ilan gönderenl<rin ilanla· 
........,ı~etemizde parasız ne,redilecektir. 
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Gazi Hazretlerinin mühim nutukları 
..... pns - - - - - - - - -- - - - - - -

acunu, geçen yıl içinde korunma 
yüzden silihlanmaya hız verildi 

Uluslar arası sıyasa 
ı __ ka~gus!~a_ düştü, bu 
Cüiılıu;iq"it-Jıükii __ m ___ e ____ t __ i_k __ o ___ ru ___ n ___ m _____ a __ g ___ iı __ ·c-ü.-. m--u---··z---iı ....... __ p ___ e __ k----le __ ş_t.-ir-ir_k ___ e __ n~ 

barışın sarsılmaması için elimizden geleni esirgemedik!. 
~ !iirkiye Büyük Millet Mecliıi B e • k •• ek. e d \ıl e d e 
~~:ı::~~~::1:~-::::!~: ugun u musı l egersız · ır 
~l~ıını Yaptı. Bu münaıebetle 

ıı Hazretleri her ıene Meclisin Ticaret bağlılıklarımız, kar!ı • 
lçdıarnd ·· 1 d.kl · ·h 1 tııkJ 'ı' a ıoy e ı erı tarı i nu • hkh, denk, an atmalar çevreıi i . 

arını irat ettiler. çindedir. 
L Saat 15 e çeyrek kala Mecliste Ökonomik ııkıntınm ortaya 
·~eı· kl , . a yo ama yapıldı ve ekseri. çıkardığı yeni giditler içi~de, ye -:•n ~evcudu an1aııldıktan son. ni ticaret yöndemlerinin iyilikle • 
İ1t ~zı Hazretleri sürekli alkıılar ri görülmüttür. Ancak, bir yan ~ 
~ hıtabet kürsüsüne geldiler ve dan da, dıt ticaretimizi, yardımcı 
ltı~ı::rça~ı tiddetle alkıtlanan nu· kurumlarla, doğru bilgilerle ko -

ını ırat ettiler. Jaylaıtırmak yolları araıtırılmah • 
~utku aynen bildiriyoruz: .dır. 

J..u ~kara, l (A.A.) - Reisicum· Arkadatlar, 
r aı:retleri B ... M · d.. B·ı· · · k' d ki diinc.. . . , · nı. • nm or• ı ınınız ı, ıtarıya ıaltı a • 

Ergani ödüncünün, üçüncü bö • 
lümü de, bu yıl, beklenildiği gibi 
kapanmıttır. Ulusumuzun, böy -
lelikle, hem devle~in maliyece o -
lan gücüne güvenini, hem de ba -
yındırlık sıyaıamıza verdiği de • 
ğeri, bir daha göıtermiş olmaıı, 
övünülecek bir erginliktir. 

Devlet itlerini maliyece ıağ -
•am bir temel üzerine kurmak için 
Millet Mecliıinin gösterdiği uya • 
nrklığı övgülerle anarım. 

.y. .y. .y. . 

ken, bir yandan da barıım ıaraıl • 
maması için, uluıların birlikte ça • 
htmasma umut veren yoldan ay • 

rilmamak uğrunda elinden geleni 
eıirgememittir. 

Cumhuriyet Türkiyeıinin, doıt• 
luklarına çözülmez bağlılığı, geç• 

miı yıllarda, türlü itlerde denen• 
mittir. Ulusumuzun acunca ta.nın· 
mıt özlüğünün gereği de kartılık· 
h verilmit sözü tutmaktır. Buna 
ne türlü özenildiği, bundan böyle 
de özenileceği bellidir . 

Balkan antlatmaıı, Balkan dev· 
Jetlerinin, bir'bir:lerinin varlıkla· 

top) u ıçtıına devresinin dördüncü rımızın batlıcası, ekim ürünleri • Ulusun, uluı ıençlerinin, ço -
llut.::~a Yılını açarken aıağıdaki mizdir. Bu yıl, ürünlerimizden cuklarının ıağlıkları, sağlamlık -

"'B·~rat huyurmutlardır: bir nicesinin değeri geçen yıllara ları, ıürbüzlükleri, üzerine düt - rına özel saygı beılemeıini göz 
CJiincij U~Uk Millet Mecliıinin dör- göre daha elveritli olmuttur Ya • tüğümüz çok gerekli bir diriklik önünde tutan mutlu bir belgedir. 
Ianına ~vreairıin dördüncü top· prlan siloların da, yurdumuzun üı· ittir. "Sağlık aoyıal yardım ha • Bunun, sınrların korunmasın .. 
ierli ")~· ını acarken, ulusun de· tün güzellikte ol n ürünlerini, pi- kanlığının,, bu yönden bize kıvanç da, gerçek bir değeri olduğu bes -
'tını. e ıilerine aayıı arımı ısuna• yaaalara tanıtmak'a çok yardımı verecek yolda çalıtma\:.t.a olBuiu • bellidir. 

G olacaktır.. Bununla birlikte, ekim nu görmekteyiz. Ankarada toplanmıı olan "Bal· 
l'elc:ı· ~en yıl içinde, yurtta çok ge- itine, ürünlerimizin arıtılmasına, ,,. "' "' ka~ antlatma div.:nının,, verimli, 
dele~ •tler ıörülmüıtür. Dıı i§lerin· bütün özeninizi vermeniz çok ye • Kültür itlerimiz üzerine, uluaça yerinde, çalıtmasını ulusumuz ıev· 
itti 

1 _araıız çalıımalarımız da, ge- rinde olur. gönüllerimizin titrediğini bilini • giyle karııladı. 
\ay '1Y•tamıı:a, uluıal ülkümüze Arkadaılar, niz. Bu itlerin batında da, Türk Arkad&Jlar, 
d, ru~ .~Iarak baıarılmıttır. Bun· Yurdun hayındırlıg"" ı prog~ ramı· tarihini, doğru temelleri üstüne Ulusumuz, genel öl<onomik, re· 

n oturü b ·· "k 1. . 

Bunu müteakip Ki.zım Pat• 
kürsüye aelmit ve: 

"Arkada!1ar, 
Beni tekrar riyasete intina'Dı • 

nızdan dolayı çok müt~e'k'lririm. 
Bu vazif emde sizin de yardımı • 
nıza güveniyorum. Ve hepinizi 
saygı ile ıeli.mlarım,, 

Sözlerini söyledikten sonra ki· 
tip ve encümen intihaplarına ge-

çilmittir 
Nutukta geçen Türkçe kelU.... 

lerin kartılıkları !Unlardır: 
Türkse Oamaftlıc:a 
Sayın - Güzide, muhtena\.i 
Oye - Aza, unsur,. uzuv. 
Ulus - Millet •• 
Genel "sen, seniıH - Umu•··· 
Sıyasa "yua" - Siyaset. 
Ulusal "Ulus" - Milli. 
Yöndem - Usul. 
Özen - l tina, dikkat. 

Öğünç, övünç - iftihar. 
Ö°ğümnek - Fahrttm4. 
Öl(önomik - lkhıam. 
Kurum "kurmak'' - l'eJIOJit. 
Berkibnek - Tahkim etmek. 
Gerekme - lcap etmek, !izım. 

olmıllC. 

Gerekenler - İcap ec1enler, uı-, 
oWar. 

Denk - Muadil, mijsui. 
Ekim - Ziraat. i!lerindek: .. u~ l mec uın uluı da büyük emekle durmadan yürü· kurmak, öz TiH-k diline,· değeri 0 • nel sıyaaal karıııklığı büyük ol· 

Jıı.... 1 ozenı, u uıumuzun can· tülmektedir. lan geni§liği vermek için candan g""unlukla k&r§ılamııtır, kendine ı 
ıı, ıerçekte~ ö • ·· ·ı l ld 1 ı· )'değer. gunç 1 e anı mı· Bugün, yapılmakta bulunan ye· çalıımakta 0 uğunu söy eme 1 • gösterilen yolun doğruluğunu an· 

· d · 11 b ·· k'I met yim. Bu çalıımaların göz kamaf • lamıttır, yen1·den çıkabilecek güç · 

Urün - Ha11lat, ına'.htul, 
Bayındırlık - lmar, wıır.... -
Bayındır - Mamur. 

~. rkadatlar, nı emıryo arı eı yuz ı o • 
Olk reyi geçmektedir. · Satın alınan· tırıcı verimlere ereceğine timdi '" lükleri yenmiye de anık olduğunu 

enin ök ·k b 1. · · ~ L• onomı kurumunu )arla birlikte devlet elinCleki de • den inana i ırstnız. göstermittir. 
t•ıterek ıen. l t k ,,,. ,,,. Jt. 

\Qtt ... 1! e me ' en önde miryol1arımız bet bin kilometre • · Son belediye seçimlerinde, rey 
sin uıumu_z itlerdendir. Onun i • yi geçer. Arkadaılar, kullanabilecek olanların, yüzde 

' tanayı Proı l h · d 1 d,ll .. .. ramımızı, durma • Güzel ıanat arın epıan e, u us yetmiı betinden çoğu reylerini 
'Yurutmekteyiz. Arkada!lar, gençliğinin ne türlü ilerletilmesini kullanmıtlardır. 
~ "r,aarlanan fabrikalardan ço • Geçen yıl, bütçede alınan tu - iıtediğinizi bilirim. Bu, ~apılmak Uluıun, içerde birliğinin, hem 
'.ilin ~rı temelleri atılmııtır, hepıi • tumlardan ölçülerden ayrılmıya - tadır. Ancak, bundan en çabuk belli, hem denenmif. olmuı, ge .. 
te urulup itletilmeıi için fen. rak yürümiye özenle çalıtılmaK • en önde götürülmeıi gerekli olan }ecek için, en büyük güve~tir. 

' lllaliy ' 1 1. o • l H"Y 
.._\aft ece gerekenler de bulun. tadır. Dev et ge ırının, oran an • Türk musikisidir. Bir ulusun ye· Arkadatlar, 

o~; . dığı gibi gerçeklettirileceği çok ni .d~ği.t!~!iğin~ öl~ü, musiki~e l Dördüncü Büyük millet· Meclisi, 
dereceıtın, en belli ekıikliğini gi • umulur. Türk para.ar sağlam de • değıtıkhgı alabılmeaı, kavrayabıl· uluı birliğinde, devlet ııyasaıında 
teçlllede olan bu fabrikaları, çok ğerini tutmaktadır. Hükumet bu mesidir. yüksek'. çalııma ·değerini göstermit 
'-'etirı enn'.. k:rup .. İ§letmek, hüku • aıyaıaya çok değer vermektedir, Bugün dinletmiye yeltenilen tir. Bu toplantı yılındaki çalıt • 
o1"~t on e roreceği itlerden bundan böyle de bu sıyaıadan ay· musiki yüz ağartacak değerde ol - malarınız sıraaında, size gelecek 

·~ k . ::---___ rılmıyaca lır. maktan uzaktır. Bunu açıkÇa bil •. uluı itleri için 'de, en doğru yol -
b • meliyiz. Uluaal, ince duyguları, . )arı bulup göstereceğinize güve • ou ak f . b. b. .k dütü.;celeri anlatan, yüksek de .. nimiz vardır. 

'" ~ 

. Şam ecı )f ısı • yitleri, ıöyleyitleri toplamak, on.. Toplantınız kutlu olsun .. 

1 ları, bir gün önce, genel ıon mu • -. • - "' et kazası oldu ıiki kurallarına göre i!lemek ge - Nutu'k tiddetle alkıtlandıktan 
rektir. Ancak, bu güzeyde, Türk ıonra riyaset intihabı yapılmıt ve 
uluıal musikisi yükıelebilir, ev .. neticede 265 aza müttefikan Ki.. 

Antmak - ]'ufiye etm.IL. 
Oranlamak - Talmıitt ebaılli; 
Ödünç::__ lstiliru. 
Güç - Ku

0

dref, kunef. 
Oimek, övmek - Sem ""'6· 
Diriklik "dirilt" - H.,.att, 
Soysal "•oy" - 1~ 
Bakanlık - ;YekaJet, 11 u~ 
Bakan - :Vekil, :nuır!I 
Kural - :K.lide. 
Güzey - Saye, ~ 
Evren - Feleli, Yfmt. • 
Evrenni - Al~ 
PekittinnelC - hkw;j9.ıiıl 1'I\ 

~ 
Barıt - Sulli. -
Göreii aiti .- Ja&il:ı~ 
Ani: - '.At.I. 
'.A"nı..tma - MitM. 
Özel ''öz" ...ıı. Huıuı~ 
Ozel - Ezıe'I, enet 
Mutlu - IWitiyar, sn&MI 
Belge - Hiiccef, .... · 
Siyasal - Siyal. 
AnımalC - Haz ... .,,.._ ~ 
A·nılC - 'Amade, liult. 
Güvenç - ls\inaftifjp ... 
Güven - ltima'f. ~" Ö..iiıad':'; •~t. 18·:'° ta matbaamı. ı 

~t \re hiiv· ec~ hır l>ııiklet kazaaı ol
~ ... :ı.::. •• •Yeti meçhul 19 • 20 a 1 • 
:h~.: -aa Parde ··ı.. Y ' a 

di muha~ririmize .•u şekilde anlatmıt· 1 'k.d · · 1 b·ı·· 
:ı rense muıı 1 e yerını a a 1 ır. zım Pataya rey vermitlerdir. Kutlu - Müfeyw• ta 

Küküri~erib~anlığ~ınbu· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tir: 

-t6 .... ıu u bir aenr D et-._ .. '""'-ralı bi . "Z -

t ~ 2419 ııkletle Sirkeciye gi-
ı;_~ Eı~u~e.rab toför Mehmet 
--n. ~- n ıdare ettiii oto L. 

- - ... llftl!l mouı ,_ 
~ ır. 

~1 çok tiddetli olmu .. 
~ tencin :r ve 
' lol C&nıına kafası otomo -
lııı...:' ~e •bı 'b ~arJ>arak canu parça· ?· ' umu, yanakları parça. 

~ ~ ı......en \. · 'alıan ,_ 
'• .-•IQiıat. eye •aldrrr • 
•"aL... ba!lanını!t'rr • 

·~~·· . 
or Mehmet Ferit Efen • 

"Sirkeciden müıteri almıt yukarı· 
ya çıkıyordum. Yukarıdan seyyah o .. 

na değerince özen vermesini, ka .. 
munun dfl bunda ona yardımcı ol • 
maıını· dilerim. 

tomobilleri seliyordu. Bu biiıkletli de 
iki otomobilin arasrnda bulu~uyordu. 
Tam kaza yerine seldiğim vakit biıik· 
Jetli ilti otomobilin arasından · ııyrıla • Arkadatlar1 
rak müthit bir ıüratle üzerime doğru Ulurlar araaı ııyaıa acunu; ge • 
gelmeğe 'baıladı. çen yıl içinde korunma kayguau • 

Şiddetle fren yapbrn . ve durdum. na düıtü, bu yüzden bütün ülke• 
Fakat bisikletli keneli.ini tutamadı. o lerde, ıilahla:nmıy..: ~ız verildi. 
ıiddetle arabanın ıol taraf ana çarptı. Cumhuriyet• hükiımeti de, bun • 
Kafur cama vurarak kırdı ve yere _dan dolayı, bir yandan uluıal ko.• 
yuranlandı." ı .ruma ıücünü pekittirmiye çahtır • 

Bir ·gazeteciyi ölümle 
tehdit ettiler 

Evvelki akıam; zabıtamızın tam za· 
marunda bir müdahalesi sayesinde be
hemehal iılenecek olan sok feci bir ci· 
nayetin önüne ıeçilmiıtir. Bu, evveli· 
ıi alitam vuku bUlduiu koca bir muhiti 
heyecaM, telqa ve korkuya düfiirüp 
lcarıttıran hadiıtnin hayret verici taftİ· 

I 

1 
latını, tahkibtmı idue •ti• ç RJ ll\. 
rimiz !Öyle anlabyor: 

* .... 
sece, şi1ticıe, ıazeteci uıaı :'ı?:Ak.ı: 
dan Halil Lutfi Beyin emmia ~ ! 
ıiddetle çalınıyor. Halil Lutfi ~: 

(Devamı 4 tirill~ 



Balkan nazırlarına 
ziyafet verdi 

a 
Kıyafet kararna
mesi değiştirildi 

Ankara, 31 (A.A.) - Reisi • 
cümhur Hazretleri bugün Çanka • 
ya köşkünde Balkan itilafı Hü -
kUınetleri Hariciye nazırları §ere • 
fine bir çay ziyafeti vermişlerdir. 
Bu ziyafette Murahhaslardan baş· 
ka şehrimizde bulunan ecnebi 
matbuat mümessilleri de bulun • 
muşJardir. 

Bulgar Kralının b un ugu 
trene olda e olmuş? 

kil' 
Ankara, 31 (Hususi) - Ve f, . 

ler Heyeti kararile, ordu kıY0 e '."
1
l 

kararnamesinde bazı tadilat Y~ • tır e 
pılmıttır. Bu tadilata göre; zab~: y 7 
tan kışın haki veya kurşuni reP a.lı ..,. ~ 
te boyun atkısı, kulaklık, kar go ~ d 

Suikast şayiaları 
tekzip ediliyor 

lüğü, siynh lastik ve yün eldi"e 
kullanabileceklerdir. 

ıh · · l r ~t tıyat zabitleri, mütekaıt e d 
Ankara, 31 (A.A.) - Reisi • 

cumhur Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retleri, bugün saat 14.30 da Yu -
goslavya Hariciye Nazır Vekili M. 
Puriç'i huzurlarına kabul buyur • 
muşlardır. 

Mesele. lokomotif küçük 
bir yangından ·ibarettir 

vyetlerle Japonlar 
.11ine bo2uştular mı? askeri memurlar, bayramlar ı 

evlendikleri günlerde, resmi a'~r 
rı' lır. 

r 
ri kıyafetlerde, davetlerde, rrı.e , 

b le ,,ckt simde askeri üniforma giye 1 

ceklerdir. ~a.\'a. 

Ankara, 31 (A.A.) - Bu ak· 
şam Dahiliye Vekaleti Matbuat 
U. müdürlüğu tarafından şehri • 
mizde bulunan ecnebi gazeteciler 
şerefine Karpiçte bir ziyafet veril
miştir. Bu ziyafette Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya Bey, Bükreş Se
firi Hamdullah Suphi Bey ve refi· 
kalan, sabık Romanya nazırların
dan M. Popesko, Romanya Mat -
buat umumi müdürü M. Filoti, 
bütün Romen, Yugoslav ve Yu -
nan gazetecileri, Times ve Daily 
Telgraf muhabirleriyle Türk mat
buatının şehrimizdeki b~hca er· 
kanı ve bu arada Mehmet Asım ve 
Yunus Nadi eyler hazır bulun • 
muşlardır. 

Sofya, 31 (Hususi) - Bir kaç 
gündenberi burada Bulgar kralına 
suikast yapılmağa teşebbüs edildi
ği yolunda bazı şayialar meydan 
almıştır. Kral Boris yanında 

prens Kiril olduğu halde pazarte· 
si gnüü Varnaya hareket etmişti. 
Şayialar göre yolda trene bir bom
ba atılmağa teşebbüs edilmiş, fa. 
kat bomba patlamadan evvel gö • 
rülmüştür !. Diğer bir şayiaya 
göre de trende yangın çıkarılmak 
istenilmiştir! 

Marsilya suikasti dolayısiyle 

gergin bulunan sinirler üzerinde 
bu şayialar heyecan uyandırmış, 

Bulgar ajansı bunların asılsızlığı· 

nı bildirmiştir. 

-0--

Hakikat neymiş? 

Ankara, 31 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk }'ırka ı grupu idare heyeti 
bugün lsmet Paşanın reisliğinde 
toplandı. 

Sovyet Rusya ile Japonya ara· 
sındaki münasebatın normal bir 
şekle girdiğini, iki hükumetin ha· 
zı şartlar altında birbirleriyle an· 
laştıklarmı fransızca Tan gazete· 
sinden naklen yazmışbk. Son ge 
len telgraflar vaziyetin gene ih· 

. tilaflı bir şekil aldığını gösteri· 
yor. Bu telgraflar şunlardır: 

Japonya, 31 (A.A.) - Japon· 
ya Hariciye Nezaretinin salahiyet· 
tar memuru M. Amau, Nevs Chro· 

Kilotlara zırh kullanılacaJrl: 
~ı· 

Pek soğuk mıntakalarda .. e 
mevsimlerinde amirin müsaadefl 
le yakası ve içi kürklü kaput gi~' 
lecekti. Ceket, kaput, muşambl\ ": 
pelerinlerdeki bütün düğmeler b' 

d b. ı . . d .. ı (! zar a za ıt er ıçın ıarı, u , 
parlak; askeri memurlar için bt 
yaz, düz ve parlak; seferde un1ıl 
miyetle mat olacaktır. 

Zabitan baruti renkte çuhadşt 
pelerin giyecektir. Deniz iman11' 
rının kıyafeti, kara imalarının ~1 

yafetinin avnrdır. 

646 numaralı tramva1 
nicle gazetesinin Tokyo muhabi. memuru 
rine hulisatan demiştir ki: Tünel bayii gazete müvezıilf 

"Sovyet Mançu hududu üzerin· rinden Orhan efendi matbaaııırı' 
de vaziyet salim ve sakin olmak • müracaat ederek §U şikayette bıl' 

le • 
gı 

ş 

tasın 

leaa. 
lur 
htırd 

Matbuat umum müdürü Vedat 
Nedim Bey tarafından söylenilen 
nutka ecnebi meslekta§lardan ba· 
zrJarı hararetli mukabelede bulun· 
mm.lardır. 

Sofya, 31 (A.A.) - Pzartesi 
günü Varnaya gitmekte olan Kıral 
Boris ve Prens Kiril'i hamil bulu -
nan yolcu treni Strajist istasyonu -
n yirmi iki kllometre kala. maki· 

Umumi riyaset divanı tarafın· 

dan B. M. M. reisliğine namzet gös
terilen Balıkesir Meb'usu Kazım 

Paşanın namzetliği ve umumi riya
set di\'am tarafından C. H. :Fırkası 
grupu reis vekilliklerine namzet 
gö terilen Tekirdağ l\leb'usu Cemil 
ve Çankm Meb'usu Abdülhalik 
Beylerin intihapları müttefikan 
kabul edildi. Cemil Beyin reisli· 
ğinde müzakereye devam olunarak 
Büyük 'Millet l\fcclisi vekillikleri
ne idare amir ve katipliklerine • 
namzet gösterilecek zc\'at ile grup 
idare heyeti azası seçildi. Seçilen tan çok uzaktır. Çok korkarım ki, lunmuştur: 1ı~et 

ufacık bir kibrit, vahim bir karı • - 646 numaralı tramvay tt>' Zira, 

Üniversitede dünkü 

toplantı 
Dün üniversitede bütün fakül -

le dekanlarının iştirakiyle bir top
lantı yapılmıştır. Rektör Cemil 
Beyin reisliğinde yapılan bir içti· 
mada kayit ve kabul işleri görü· 
şülmüş, bir ınıfta iki defa dönen 
talebenin vaziyetleri, edebiyat ve 
hukuk fakülteleri için kabul edile· 
cek kitaplar tetkik olunmuştur. 

Üniversite talimatnamesine, 
profesörlerin devamı hakkında ko 
nulan hükümlerin tatbik edilmesi 
için istişare komiteleri seçilmiştir. 
Her komitede biri ecnebi diğeri 
Türk olmak üzere ki profesör bu· 
lunmaktadır. 

-,()-

Ticaret odası umumi 
katipliği 

lstanbul Ticaret ve Sanayi O· 
dası umumi kntipliğine Türkofis 
İstanbul tubesi müdürü Cemal B. 
tayin edilmiştir. Cemal Beyin ye· 
rine kimin getirileceği henüz belli 

ne tekerleklerinin yağ kutusu ateş 
aldığından durmuştur. Bu hadise 
esnasında makinistin de parmak -
Jarı yandığından en yakın istasyo· 
na kadar treni bizzat Kırat götür· 
müştür. 

Bulgar ajansı, bu hadise üzeri -
ne çıkarılan her türlü şayiaları 
tekzip etmektedir. 

• 

i yeni grupun idare heyeti azası şun
: )ardır: Damar Bey, Rasih Bey, A· 
i ziz Bey (Erzurum), Abdulhak Iley 
i (Erzincan), Kılıç AH Bey <Gazi 
: Antep)J İhsan Pnşa (Giresun)1 Fu
i at Bey (Kırklareli), Hamdi Bey 
E (Ordu), ltasih Bey (Sıvas). .......................................................... 
Amerikada "açlık 
yürüyüşçüleri,, 
Albany, -Amerika - 31 (A.A.) 

- Kıt için yardım dilemeğe ge • 

len "Açlık yürüyüşçüleri,, nden bir 

şıklığı mucip olabilecektir.,, muru, gazete satmamıza mani J gud 
M. Amau, şarki Çin demiryolu· maktadır. Biz, nerede gazete fi da 

nun en.tın o.lınmaama müteallik Ö· talım? Bu memur efendiye sö)'l llılğ 1 
rüşmelerin hemen bitmiş olduğu • yiniz, sokaklar tramvay şirketi11 O 
nu teslim etmekle beraber, bu a • değil, hepimizindir. Bizi niçin ~ 
bş verişin temin edeceği kardan rak yerlerinden kovmak istiyor 
ziyade, Japonların Vladibostok Tramvay şirketinin bu şikif 
mıntakasındaki Rus askeri tahşi - etrafında dikkatini celbed~ 
datına ehemiyet vermekte olduk • 646 numaralı efendiye devlet if 
larını gizlememiştir. atı kuvvetine sahip olmadığını 1 

Japon payitahtı ile başlıca şe - tar etmesini rica ederiz. , 
birlerinin daimi surette Rus tay· Bir hakim vefat ettJ , 

--0-
yarecilerinin tehdidi altında bu • Birinci ticaret mahkemesi il~ 

B k·ı p kk"" .. grup, Hutson köprüsü üzerinde lunduklarını hatırlatarak, M. A • smdan Yusuf Ziya Bey kısıt. ., 
aşve 1 ş. n ın teşe uru k mau, şu sözleri ı'lave etmi•tir: hastalıgyı müteakip vefat etnıi~t:e 

zabıta uvetleriyle çarpışmıştır. ~ , 
Ankara, 31 (A.A.) - Cumhu- "- Bugünkü şartlar içerisinde Cenazesi dün adliye memurirı l• 

ld k l 1 k Yürüyüşçülerden 20 kişi yara - J< ıı riyet yı önümnü ut u ama in· böylece ihdas olunan bu vaziyet, erkanı tarafından kaydırılarıı ~I' 
1. w • d b 1 1 h · lanmıA ve bunlardan 12 sinin has· d k d k h l'k rlı~ ce ıgm e u unan arın epsıne ay· ~ küçük görülemiyecek kadar vahim irne apı a i şe it ı meza 

rı ayrı cevap ve tebrikte bulun· tahaneye kaldırılmalarına mecbu· bir tehlike teşkil etmektedir. Ne • na defnolunmuştur. ,_,..d, 
mak imkansızlığından ötürü Ba§· riyet hasıl olmuştur. 40 kişi tevkif tice itibarile, Mançuko hudutlarını •11111111n111••11 ... ıımıın11nı1mnnmmmı=ııııııııı""'""'uun ~il, 

d 'l · · nı ele geçirmek niyetinde de~ ,~ 
vekil Paşa Hazretleri to.,ekkürle· e 1 mıştır. tehdit eclen bu tehlikeye kar•ı o • 11 ~ dir.,, dedikten sonra, JaponYL' .... ' 
rinin iblağına Anadolu a1ansını Başka ı'stı'kametten gelen 150 radaki Japon kuvvetlerinin icap do•· şimdilik Akvam cemiyetine .• e' 
tavsit etmiştir. eden müdafaa tedbirlerini düşün • h) kadar yürüyüşçü de §ehre yaklaş· mesine imkan olmadığını söY 

G
• d--o--b. I k maktadırlar. Zabıta, mitralyözler meleri tabiidir.,, rek sözlerini btirmiştir. ~ 
ıresun a ır yo cu am- . H a hA d' 1 ·ı 1 1 M k 31 (AA ) Jıı.f' ve gaz bombalarıyle bnları karıı· u ut a ıse ene meşgu o • os ova, . . - de' 

yonu dereye yuvarlandı 1 lamağa hazırlanmıştır. mak ve Porstmouth muahedesi ah· Mançuko mabtuatı, Çin şar1' .,,Je 

değildir. 

Giresun, 31 (A.A.) - 21 yolcu - ................ ,,.......,,,. ... ,."""" .. !!!l'!!mn ıı--=ıı~m li.aır.ını Mançuko hudutlarına da miryollarınm satışı meseleS~deıı 
ile Karahisardan Giresuna gel • culardan bir kadın ölmüı, iki teşmil eylemek üzere bir Sovyet • Sovyet Rusya aleyhinde yerı:ftı<· 
mekte olan bir :kamyon Asırlık kadın, bir erkek de ağır surette Japon - Mançu muhtelit heyetinin şiddetli hücumlara başln~ . .,ı<il 
köyünün bir kilometre ilerisinde yaralanmıştır. Yaralılar hasta • teşkilini faideli sayan M. Amau: Tas ajansı bu meselenin buS'u ııış' 

-o- yoldan çıkarak dereye yuvarlan • haneye kaldırılmış ve şoför ne • "- Mançuko hükumeti, Çin vaziyeti hakkında salahiyettartıti 

D ı mış, kamyon parçalanmıştır. Yol • zaret altına alınmıştır. topraklarının herhangi bir kısmı· kamlardan !U malumatı atrıı•t ,o~ 
ansı çay ı~-~Emll ............ ,_ .............................. __ .. .,..................................................... SovyetRusyafedakar•S tP' 

fokathyan salonlarında 2 Teş· i (Y b h l • d l ? 
1 

haddine kadar giderek Japorı "\' 
rinisani 1934 cuma günü saat on _ .:JQ a. e1azete erı ne llJOY ar. rın mezkUr demiryolunu snll~ 140 
yedide bir danslı çay verilecektir. 11_._ ____________ dj __ ·-----------··--------~---------- mak için vermek istedikletl ~" 

1- • ve 
-o- l' AKIT - Melınıet Asını Bey, ''BÜ· cut kanunları degil... oörüleıı Türk malzemesi uc Türk iş· milyon yen'i kabul etııır~. ii 11.t'' 

K d"ll" k ı· · d · · d sii1°
5 

'' an 1 1 JZ ısesın e yük insan,, isimli başmakalesinde, Bo· Onun yirmi, yirmi beş sene eı•ııcl çiliği ile iamamlammşlır. "llu eserde, paranın üç sene ıçın e 01e•1 

güzel bjr müsamere lu mcb'usu Hasan Cemil Beyin Al· söylediği bu sözlerin l:ıymctini biz Türk vilayetlerinin sembolü ile de kit ve sülüsanı e§ya ile öderıj\JJc'~ 
man mütefekkiri F. Gwıdolf'tan ter- Türkler kadar candan anlamış ve lı:ar§ı karşıya kalıyoruz. ViUiyeler C· ne muvafakat eylemiştir. }<fit' 

30 Birinci Teşrin Cumhuriyetin cünıe ettiği "Büyük insan,, serlcvlıalı innanmış bir millet yoktur. . . t-ı kk '· .. h . .. • vadesi ileride gelecek oları lt~"'' '
1 11 inci yılı şerefine Kandili kız vının wıa . ·u,..u, cum urıyct rcıınu· k rJ .... (ı 

eserden sitayişle bah ediyor. Melımet Asını /Jcy, eserin /la an nin temcllc.~cn kudretidir. Bu kud- ler hakkında eıham çı a "e 1 

lisesinde talebe larafmdan güzel .Müellif, kitabını harpten evvel ya- Cemil /Jey tarafından uazılan mu- reti fikir lıaİindc ifade eden DalıUiye m ve bu eshama JaponYıl11111 
bir müsamer verilmiştir. zarak ölnıü tür. Eğer şimdi yazsay· kaddimesinden de balısederck, bunu 

1 

kil' ş··k .. K lr' f d' d 1 • t · t'r tt' 
1 

. . . . ue ı u ru aya ,cycne en ı e, o masmı ıs emış ı · d~r 
Müsamerede "Bir yuvanın şar• dt, şüphesiz, dalıa miikemmcl niinıu· karılerme tavsıye etmcklcdır. S R bu }<n '( ' _ ._ eserinin karşısında bir san'at adamı ovyet usyanın )lt 

kısı,, isimli piyesle "Şer'iye mah- neler bulacaktı. JJillıassa Tiirk dün· -= - 1 b'I J pollYa tel' · v AKIT _ "l•aretler,, siilmmncla, gibi tebrike lciyıklır.,, viz erine muka ı a cJettil< 1 

kemesı,, isimli bir komedi oynan· yasını 11eni baştan yaralan biiyük " h b k f l · red ıe Sadri Etem Bey, Ankarada yeni açı- ...____ angi ir e a eh '·a~e 
mış, talebeler zeybek ve bahriye timsal eserini ikmal edecekti. ı I 111uıt- ıe' lan Vilayetler evini ve Emniyet cibi· iri LL YET "Ankara nutuklan,, başka dcmiryollarının . ı·ııi iS ,, 
danalarında çok muvaffak olmuş· F G d lf b • ı • • b.. b d t slılfl ~r • un o cşcnn ııcr şeyını U· desini anlatmakla, hunun en büyük aşlığiylc, Alımet Şül:rü Bey, Balkan nin imza ı akahin e e 1• 0tıı.1~ 
İardır. Umumiyet itibariyle çok "k f ti · t v ı t ae.1~ ... e Yll · er erın yarat ıgını an atıyor. san'atklirlardan Haltzneister'in şah • misakı konşeyinin Anlmı-a içtinıaında mektedir. Bu ise, gaye f ,.tle"W 
yüksek istidada sahip olan talebe Doğru yolu bulmak için kıU1vuz ola • eseri olduğunu söylemektedir. Fa • söylenen nutukların samimiyetinden Sovyet Rusyanm rnefl a 
hanımları tebrik edcrı'z. rak b ·· ··k · l ·· t • k t b l · uyu • ınsan arı gos enyor; mcv- ·a , u yapı ar, eskiden o kadar lıor bahsetmektedir. • aykırıdır. 



eııi'!t 'lÖciişiim: 
ty Hilal·ahm~;f 
Sen· 

z anan bugün ıçın 
•1• c doğurdu ! 

a.ıetern· d 
fet •ııı 1ı: Bu ·~ e ayrıca okuyacak· 
ı · tiri lgarıstandan gelen muha
i. ;; Çok sıkıntıdadırlar. 
k' ~ili Yatında bir adam gördük. 

ııı ay k 
0ı· ~d a • başı kabak, Bulgari&· 
·eO lic: an kal kını§; ırktaş vatanına 

a. etrniı O"'I k .. e ıı.ltı .. ... g unu arama ıçın 

1' , k 8un Yol yürüyerek lstanbu
dJ. ğr adar gelmiş .. Matbaamıza da 

'Yarak d d' . d ~r ö~ er mı yan ı. 

rı· 'ıt, J~endik ki, bu adamcağız aç
e "okt gle Yemeğini yiyecek parası 

ı Ur S ... ... .. t t b r.a" l · oguınaga yuz u an u 
le g~ arda ayağına bir yemeni bi

'Yerniyor. 
Şiıph . 

rGa esız, vatandaslarımız a -
leı~~~a da pejmürde hallilere hiç 
lurk Uf ~dilmez değildir. Lakin, 
hııtd' rnısafirperver olmasile meş· 
iı-.. ur. Kapısına sığınan karde

t' ı1~~k(kendi karnı aç olsa bile) bir 

11• ~de Çorba, bir ayakkabı ikram 
t .• 

ı1 bilh~ssa, bunca felaketlerden 
I• i~ ta, oğlunun izini de kaybeden 

d4l'l•nda bir babaya karşı azıcık 
ti~! tahim ve şefik davranabili-

tol~ ' şefkat ve merhameti kim 
Stecektir? 

unu vatandaşlar ferden mi 
ilPacaklardır? ' 

Fakat un t l k' B l tiıta ' u maına ı ı, u ga -
n nıuha . . . b h l ı~ıet· . ~ırının öyle bir a 

., ' nef aını r 'd d b'l' <.İra f encı e e e ı ır ... 
ı ' o, e endi b' 

" gudur· f 1 .. k ır milletin çocu· , e a et y" .. 
ada d I uı.unden muzaye-

1 '... . a 
0 

sa, efendi ha1inde kal-
gı ıater. 

ti . Onun için, Bulgaristan muha -
b~~llt Yardım, ancak İçtimai ola -
re ~rd; hu da, Hilaliahınerin vazi -
'' ir. 

tıt ]Balolar veriliyor, rozetler da -
11Yor · l 'ah· • 1ane er toplanıyor, hayır 

'~ 'ı>leri hibelerde bulunuyor tah· 
~t mevcuttur... ' 
llur· b t'q· 7 un u paralardan bir nebze· 

tıı ı 2 Yaşındaki çıplak, aç ve ço· 
~Unu ka b tt'""· • • ~ık b· Y e ıgı ıçın yüreği ya-
~ ır Türk mülteciye sıçramaz

' ona b' lı-cı:ı ır ayakkabı alınamazsa, 
Çort l>arası tedarik edilemezse 

Qa v ·ı , 
lia e~ı em ezse neye yarar? .. 
l\ Ydı, Hilaliahmer ı 
S entlini göster. e. • •• 

nı anan h ·· • · .:ı ... , ugun ıçın aogurdu ! 
(Vft. O) 

lt~Y&aşturucu maddeler 
lJ CjakCjıhğile mücadele 

1 ~ Yuıtı.ıru 
·~· ile .. cu maddeler kaçakçı -
~\llb~ıd:~cadele etmek üzere ls-
8.ltil> h·· Uyuşturucu maddeler 
to Uroau 
~. te!kil e ." n_amı altında bir bü-
''luh"f dtlrnış ve Müdür)·· ..... r ... a2a }( ugune 
\\ ~mir· C unıandanlığı lstihba -
~\ı 1 afer B · ~!tur B·· ey tayın olun -

l>ıdl' A. ~ronun merkezi Bahçe -
tı~ıtral ~0~Yan hanında 19-21 
!~ttul'\ı ı aırededir. Evvelce u -
''l\ıh cu rnadd l k 
~i af aıa T e . ~ er açakçıları 
t I> edil §kılatı tarafından ta-
'laf tnckteyd' s·· 
l a~a 1( 1• uro ve Mu -
'ttdadır. urnandanlığının emri al-

----fakir 

Beş kaçakçı · Bu(gar qakalandı 
Gümrükte Lftogada /--Korucu 

üniversite ve 
gençler 

HABER gazetesinde Vala 
nurettin Beye · 

Evvelki günkü HABER de 'Üni
versiteliler, ecnebi dil, kitap ve sa
ire,, baılığı altında Ahmet Şükrü Be

suistimal işinin 
aslı nedir? 

thmalkarhğı görülen me
murlar elli değil, beştir 

M'lliyet gazetesi, Güm • 
rük Baş Müdürlüğü em -
rinde bulunan on beş memnun işten 
el çektirildiği ve dahn eli işten çe· 
kilecek elliden fazla memur bulun 

duğu yazılmıştı. Sebep te 
Manc'ni isminde bir musevi tüc
carıı; sekiz sene evvel yaptığı bir 
sahtekarlıkta bu memurların or • 
tak olmasıydı. 

Meseleyi Gümrüğün salahiyet· 
tar bir maka.mrnd?n tahkik ettik. 

Bize bildirildiğine göre sah -
tekarlığı tutulan Mançini E • 
fendinin yaptığı işlerde ih
malkarlığ~ görülen memur a
dadedi beş kişiden ibarettir. 
Aynı zamanda bu memurların eli 
işten çekilmiş değildir de. Beşi de 

gümrük müfett:şleri tarafından 

sorguya çekilmiıler, haklarında 
tanzim edilen evrakı tahkikiyeleri 
vilayet idare heyetine tevdi ve ida 
re heyetince de lüzumu muhakeme 
kararı teze'kkiir edilmiştir. Luzu· 
ımu muhakeme kararını alan beş 
memur, bu karara itiraz ettil<lerin
den evrakları takımıyle Şurayı 

devlete gönderilmiştir. Evrak 
ikinci derecede Şurayı devletçe 
tetkik ve bir karara raptedilecek, 

şayet Şurayı devlet lüzumu mu • 
hakeme kararını lastik ederse 

mahkemeye verilerek ve muhake
me neticesinde vazife1erine niha • .. 
yet verilecektir. Yoksa şimdi hep· 
si işlerinin başrndadırlal'. 

Selçuk kız san'at 
mektebindeki müsamere 

Selçuk Kız San'at Mektebinde 
dün Cumhuriyet bayramı müna • 
sebetile güzel bir müsamere veril-

miştir. Müsamere tamamen tale • 
be Hanımlar tarafından hazırlan· 
mııtır. istiklal marşile başlanmış, 

ta,ebeden bir Hanım kız Cumhu -
riyet hakkında güzel bir hitabe 
söylemiştir. Müsamerede monolog 
ve şarkılar söylenm=ş, Aka Gün • 
düzün "İkizler,, isimli piyesi tem -
sil edilmiştir. 

Selçuk Kız San'at mektebinin 
itina ile hazırlanmış ve iyi tertip 
edilmiş olan müsameresi büyük 
bir muvaffakiyetle bitmiştir. Ha • 
nım kızlar !iddetle alkışlanmıştır. 

--o-

Yeni Şehir MecF si 
buÇ?Ün toplanıyor 

Yeni Şehir Meclisi bugün saat 
ondörtte ilk celsesini yapacatkır. 
Meclisi Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Bey, kısa bir nutukla a· 
çacak, aonra Riyaset Divanı, Ka -
tipler, Daimi Encümen azaları se· 
çilecektir. Meclisin bu devre top • 
lan tısı bir ay sürecektir. 

--0-

Kadıöy Halkevi açıldı 
Kadıköy Halkevi dün mera -

simle açılmıştır. Evin bulunduğu 
binanın üst katma Kadıköy Fırka 
Merkezi yer leımiıtir. 

Esrar yapıp 
satıyorlarmış! 

MahkOm olurlarsa cezala• 
r1nı ~ektikten sonra hudut 

harici edilecekler 
Uyuşturucu maddeler takip bü

rosu tarafından beş kaçakçı Bul
gar yakalanmıştır. Büro, bir müd
det evvel Lingadaki bir kaç bos
tanda Hint keneviri dikildiğini ha
ber almış ve memnu olan bu zer· 
riyalı yapanları sıkı bir kontrol al· 
tına c.lm1~tı. Hint kenevirinden 
esrnr yapıldığı için dikmek, ihraç 
etmek ve satmak 2313 numaralı 
kanunun üçüncü maddesine göre 
memnudur. Langa bostanlarında 
dikilen Hint kenevirleri evvelki 
gün sahipleri taraf mdan söküle • 
rek esrar yapılmıya başlanmıştır. 
Tam bu esnada uyuşturucu mad • 
deler takip bürosu memurları ani 
bir baskın yaparak kaçakçıları ya
kalamışlardır. Hint keneviri di
kilen bostanlarla sahipleri ıunlar· 
dır: 

ı - Büyük Langada orta bos • 
tansokağında 70 numaralı evde 
oturan Pandeli oğlu Uyanın bos • 
tanı, 

2 - Büyük Langada Atmaca 
sokağında 34 numaralı e~de otu· 
ran Bulgar tebaasından Hiristo 

oğlu Melodinin bostanı, 
3 - Langada Atmaca sokağın • 

da 36 numaralı evde oturan isti • 
fan oğlu Uyanın bostanı, 

4 - Ungada Çuvalcılar soka • 
ğmda oturan Bulgar tebaasıdnan 
Glikol oğlu Bilagosinin bostanı, 

5 - Langada Çuhacı oğlu so· 
kağında Pandelinin bostanı. 

Bu beş bostanda 80 kilo Hint 
keneviri sapı bulunmuş ve müsade 
re edilerek bir arabaya yükletil -
miş, dün akşam emniyet müdür .. 
luğüne getirilmiştir. 

Bahçe sahipleri de yalcalana • 
rak emniyet müdürlüğüne teslim 
olunmuştur. Bundan başka llya • 
nın evinde yapılan araştırmada 

elli sekiz kilo kaçak siyah ıarap 
ta bulunarak müsadere edilmiştir. 
Suçlular sulh mahltemesine verile· 
ceklerdir. Bunlar Bulgar tebaa • 
sından ve Makcdonyalıdıt'. 2313 
numaralı kanunun yirmi üçüncü 
maddesine göre haklarında bir ay· 
dan altı aya kadar hapis cezas! 
yerilmesi icap etmektedir. Hint 
kenevirleri imha edilecektir. 

Suçlular, mahkum olurlarsa 
hapis müddetlerini bitirdikten 
sonra hudut haricine çıkanlacak • 
lardır. 

Polis haberleri : 
--------~-------E 1 ek t r i k f e ölUm 
Knsımpaşada tuğla fabrikasın· 

da amele Mehmet dün elektrik 
cereyaniylc ölmüştür 

Elektrik Cjarpması 
Tramvay tamircisi lhıan efen· 

di dün tamirat işiyle uğraşırken e· 
lektrik cereyt\niyle yere düşmüş, 
hastahaneye kaldırılmıştır. Vazi -
yeti tehlikelidir. 

Araba alhnda 
Siirtli Abdullahın idaresinde • 

ki araba sekiz yaşında bir çocuğu 
altına almış, yaralamıştır. Çocuk 
baygın bir halde hastahaneye kal -
dırılmıştır Abdullah yakalanmı! • 
tır. 

iki kişiyi neden 
öldürmüş? 

Köy muhtarile .korucu
nun muhakemesi başlıyor 

ye karıılı!: ohrak çıkan bir yazınızı 
okudum. Bu bahse dair bir söz de 
ben söylemek istiyonım. 

"Kitabımız yo!:. Talebe öğrcnme!C 
için. hocayı dinlemcğe mecburdur,, 
deniliyor. Bu iddiayı biraz nazaı~ bu
luyonım. Şöyle ki: Bugün Oniver
titenin en devamlı talebesinin bile e- . 
linde, tıpkı lisel:ırde olduğu gibi, her 

d • derse ait iki üç yüz sayıfahk bir kitap, Geçen Temmuzun on ye incı 
bir "takrir,, var. Fakııt bu takrir ta· 

gecesi Çatalca kazasına bağlı Kı • lebenin geliıi güzel tuttuğu bir not 
zılca Ali köyü ahalisinden yirmi değildir. Yadoğnıdan doğr.ıya mü 
yedi kişiden mürekkep bir kafile, derriıin ne§rettiği bir kitaptrr, yahut 
köylerindeki ihtiyar heyeti odası • ta ~.1üdcrrisin sıkı b!r surette tashihin
nı basmışlar ve odada buldukları den gcçmiı ve o:ıun tasdikini haiz bir 
muhtar Kadri efendiyi öldürmeğe eserdir ki bu da müderrisin eseri de-

mektir. 
teşebbüs etmiılerdi. .• c·· · .~ dcv·:n et?enler bu ki~-'a 

o zaman ani olarak hücuma müderrisin takriri arasında pek bariz 
maruz kalan muhtar Kadri efendi l:ir mutabakat, hatta ayniyet görür
de bu tecavüz kar§ısında kıpırdı • ler. Yani müderrisin söylediklerinin 
yamamış ve ancak köyün korucu - yüzde yüzü değilse bile her halde yüz-

su Halit efendiden imdat istemiş • !~ıd~~~1~!:e~ok~:i1v!:it~ta~=a~a~ 
tir. Y etiıen korucu Halit efendi takririni adeta bir kitap halinde bastı
ateş ettiği ıilahiyle ikinci muhtar np telebenin eline venniıtir. 
Feyzullah oğlu Hüsmenle, köyle • Üniversiteye kaydolunan her gen
lerinden Salih oğlu Latifi öldür • cin ilk ı§ı, imtihan çayında 
müştü. boğulmamak için lilzım gelen ve kafi 

bir tedbir olan bu can kurtnmnlardan 
Vaka gecesi Dağenice köyü ka· birer tane edinmek oluyor. Ondan 

rakolu jandarmaları tarafından e• sonra talebe derse devam etsin veya 
le geçirilen korucu Halit ve muhtar ebnesin, dersi dinlesin veya dinleme
Kadri efendiler, Çatalca müddei - ıin, bu kitabı okuyor ve okuduğunu 
umumiliğine verilmitler, orada kııfasına sindirdi mi, imtihanda kaza. 

yapılan ilk tahkikat ve istintak myor. 
Eğer müderrisin takriri her §eyden 

karariyle şehrimiz ağır ceza mah- üıtiin ise orta tahsil kokan bu kitap-
kemesine gönderilmi§lerdir. Ça • lar nedir? 
talca müstantikliği, maznunlar • \ıakıa talebenin bilgilerini derin • 
dan korucu Halit efendiyi, Türk !ettirmek için bat vuracaklan yüksek 

ilim -Jcitaplanmız yok. Fak.at gene d.: ceza kanununun 450 nci maddesi 
yükrrk takririn esasını müderrisin tak-

mucibince tayin cezası isteğiyle ririnden ziyade, yukanda bahsettiğim 
ağır cezaya sevketmi§ bulunmak • tashihli ve tasdikli kitaplar teıkil edi
tadır. Koruscu Halit hadiseyi şöy· yor. Çünkü müderris bu kitabın çer-
le anlatıyor: çevesinden enderen dııarı çıkıyor. 

_ "Köyümüzden, öldürdüğüm Denilebilir ki bu kitaplann birkıs• 
mı huliıadır, bütün takriri ihtiva et

Hüsmen, birinci muhtarlık ıevda • mez. Fakat bunlar hulasa da olsa, 
sındaydı, Halbuki birinci muh - malemki böylebir hulasaya talebe lü

tarımız, yani benimle beraber zum gö•iiyor, müderris üstüne sah 

şimdi maznun bulunmakta olan çekmekle bu lüzumu teyit ediyor, o. 
Kadri efendi seçilmiş bir muhtar• niversite makamı da bu ite göz yumu
dır. Bir iki defa zavallıyı, benim yor, o halde bu kitaplara müderrisin 

takriri kadar ehemmiyet veriliyor de. yanımda ölümle tehdit ve istifa mektir. 

etmesini teklif ettiler. Fakat Kad· Elde bu notlar olduktan sonra, 
ri efendi buniara kulak asmadı. İt- hasbelknder beş on derste hazır bu • 
te bundan muğber olan Hüsmen )unmamağa mahkUm bir ilim isteklisi 
bir sürü adam tophyarak adamca• esastan bir ' -f ı<.,ybetmi§ sayılamaz. 
ğızı öldürmeğe kalktı. Ben de Bu ,·aziyet karıısındn devam mecburi-

ld ti ile Üniversitemizi aabileştinnekte Yetiı:tim. Her ikiıini de ö ür -
:r ve yüksek tahsile susamıı ve yüksek 

düm.,, tahsil yapmak mecburiyetinde olan 
Muhtar Kadri efendi teıvik cür· bir çok yurttaştan bu nimetten mılh-

münden suçludur. Korucu Halit r.ım etmekte fayda ne? 
efendi hakkındaki müstantiklik Bugünkü §artlara &Öre yüksek 
karan olan 450 nci madde idam tahsil yapanuyacak bir 
cezasıdır. Bir kaç güne kadar bu , ________ i_li_m_ı_·,_ıek_li_si _ _ 

meraklı davaya ağır ceza mahke· 
ıneıinde batla nacaktır. 

Posta gişeleri erken 
kapanacak 

Posta gifeleri bu akşamdan iti
baren saat 19 da kapancaktır. Dün 
akıama kadar giıeler saat 20 ye 
kadar açık bulunuyordu. 

-o
Yugoalav adliye naztri 

istifa etti 

Belgrat - Yugoslavya adliye 
nazırı M. Buja Maksimoviç istifa 
etmiştir. Bunun üzerine nazırlar 
meclisi hemen toplanmıf ve bu 
istif anın nasıl sebeplerden ileri 
geldiğini tespit etmiştir. 

Kıbrısta yeni bir gazete 
Kıbns'ta Lefkoıe'de (HABER) 

adıy1e Türkçe bir gazete İntitara batla
mııtır. Tebrik ederiz. 

İpekli kumaş kaçıran 
bir Matmazel 

Romanyadan şehrimize gelen 
Romanya bandıralı Recel Karol 
vapuru yolcularından Nevat is -
minde bir Matmazelin hareketleri 
şüpheli görülmüş, üzerinde araş • 
tırma yapılmıftır. Neticede manto
sunun astarı arasına gizli bir su • 
rette dikilmi§ İpekli kumaşlar bu· 
lunmuştur. Matmazel yakalanmış· 
tır. 

Vekil muallimler 
Muhtelif ve meşru mazaretlerTe 

vazifesine gelemiyen ilk mektep 
muallimlerine yarım maaş verile
rek yerlerine vekil tayin edilmesi 
kararlaıtırılmışbr. Bundan mak
sat mektep1erin hocasız kRlmama• 
ımı temindir. 
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1 -- Eminini, a.,_.lu, Betik • 
tq,' Kacf&:~y malaaDdıldarmclan 
Dl&af alanlarm yoldame auame • 
leleri malmüdürlülderi merknle • 
rinde yapılacaktır; 

Cet.elde D'"8araları teı • 

-· ff F 
Dlila hr 

, .. 
.............. 1 

Asi.eri J'etimler 
1 - 3IO 

311 - 700 
701 - tOIO 

1•1 - 1400 
1401 - ili 
Mina,..~ 

1 -300 
301-800 
801 - 900 
901 - aa 
Aı. t.lariltleri 
IOl - l300 

5301 - l800 
-1-8900 
uo1 -aoo 
GOl-"4>0 
8801 - il& 
Mülki,.. tebütleri 
3001 - 3300 
3301 - 3800 
•t - ill 

llmi1e ve hidemab fttuİJ'• • ...,, 

FatihkUuı 

Eyüp ıitai 
Aab,i ,..timleri 
1943-2200 
UOl-2340 
Aa. l:9lmıitleri 
1171-UIO 
1211 •• 
~ .. ,.timimi 
7391 - 7ISO 
7151 - 7781 

pit ••• ,... •ıııi._, ..... -
111, Beykoz, Adalar, Kutal ve di· 
ier kualarm yoklama itleri de 
cetYelde tayin edilen aünlercle ka· 
za merkezlerinde icra lnlmacaktır 

2 - Fatih, Olküdar bzalan • 

Kuımpqa - Beyoilu (Papkap1Smcla) 
Aa. yetimleri Aa yetimleri Aabri J'•timleri (Pata kapıımda) 

4001 - 4200 1 - 171 2231 - 2468 
4201 - 4400 176 - 3IO 248 - 2732 
4401 - 4870 311 - l20 2733 - 29 
ilmi,.., Mil. ,..tDr. 2911 - 3226 
6001 - 1110 Al - 712 3227 - 3478 Millü,.. ,.etim 3479 - 3800 
6111 - &HO 
Aa. tebiitleri 
5001 - SllO 
5301 -1410 

2001 - 2111 Milki1'• yetim 
5001 - 5300 

wı - seoo 
•ı-ıno 
Mlllü,. tekaüt 
8201 -6275 

6Z'll - 8375 
1376 - ili 

1111 - 2300 
2401 - 2IOO 
A.. tekaiitleri 
1001 - 1200 
1201 -1400 

1401- leso 
Mülki,.• tekaüt 

3001 - 32IO 
mı -ili 

Samatya ıiteai, F atili: 1 nei site 
Mlcsi ,..m.leri A.mi ,..m.leri 
1147- 1400 
1401- 1700 
1701- 19G 
At. tebüta.ri 
4213-GOO 
•t-4700 
4711 - IOl4 
Milki,.. J'•timleri .,. _.,. 
Mülki,. t.kaiitleri 

1 -300 
301--
801-900 

901 - 1148 
2341 - 2800 
2'01 -JOll 
Aa. tekaitleri 
•ı -3800 

•7• - .... 3801 - 4100 
4101 - 4213 
1483- sa 

MUU,. J'•timlm 
'701 - .,... 
7717 - 1100 

nm JOlrhrma"'!llttttrftvrt ""*fflta · 
ki cetvelde yazılıdır: 

3 - Yoklama muamelesi 8/ 
TEŞRiNiSANi I 934 salı ıünü 
hatl1Jacak %7 Tepini Ani 934 ıalı 
aünü bitecektir; 

5301 _.., 

Aa. teka6tleri 
1 -200 

201 - 400 
401- IOO 
:eo1-aoo 
801 - 1000 
1001 - 1400 

Milld,.. tmitlei . ....,.. ............ 
4001- 4200 
4201 - 4IOO 

Fatilı: 2 inci site 
MilDJ'• tekaitleri 

Milki,.. •iitıen 
aoı -asn ..., _ 93IO 

timi,.. ........ 
( 1 - - ) 
( 9801 - lllO ) 

-4 - Zannaaı1an ıa111pteri yap· 
bracakl,n yoklan& ilmllh&Mr • 
lerile birlikte yeni Ye fotoiraflı 
nüfus c:umhuriyet cüzdanmı, rea • 
mi senet, maq cüzdanı ye malul 
ise raporlannı ıetirecektir; 

•• 
Fakat ...... talepl•ini mltacatma 

wtbtQ•, w Wr ....... : 
_ ........... bil ·-ı-ıiJ•· 

••• , .... Zila ttlul' lilstee Jrasınô ... .. ,.. ............. . 
Halil Utfi 8eria ._ t.Jep ~ 

da .Wrli....,., w .._. Hz s ·ır ............ ....,.. .. 
a..111, • .... eu ' almcıa: 

- Yaı .,,.r.• 0..- ...... ,...._ 

A .. Jetimleri 
3001 - 3250 
3211 - 3500 
3501 - 3700 
3701-39 
3Nl-4ZIO 
4251 -Da 
Aı. tekaiitleri 
IOOl - 1250 
1211 - llOO 

-· - S'7IO 1711 - 8000 
•ı-ili 

Betildaf kuall A.-. ,.tisnllri 
ı -250 

211 - IOO 
IOt - 7IO 
711 - ili 

Milki,.. ,..timJed 
3801 - 37IO 
3711 - ili 
Aakeri tabitlerl 
1801 - 1800 
1•1 - 2000 

2001 - 2200 
2201 - ili 

~: ... / ~ tekaitleri 

5001 - l2IO 
JW,. .. • .... 
1211 - ili 

5 - Mtıri.CUt zam 
10-12 Ye 14-18 ya bclard 

8 - Yoklama ilmüt. 
fotoiraflann umkla,ap 
ıı Ye resmi mühürle iptal 
ıi talimatname icabmdan 

hadise 
lide INr anda üç ,.ülira 
kadar İnlaniyebİs -..-•• 
........ fazladar. 

lıte, Halil Lütfi S.,. 
tehdidin •erdiii korkudar. 
7ui ıaikutlenlen ele alclıiı 
ihti,..th danaıuaak lii-im ... 
,.or. Ve nzİJ'•tİ idare etli 
aoma . ullrta Witiin Alllıkall~ 
deki clikkatiıü .. takiWai 
de de artbrqor. 

v ......... .-tMi.., 
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miaii itlmardea, fUat 
hatlaalhuleı-.~ 
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