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lsveç Veliahtinin 
Ziyaretleri 

Isveç Veliahti Prens G~stav Adolf 
Hazretlerile muhterem refikalan Pren
ses Louise, kızlan Prenses lngrid ve o: 
ğullan Prens Bertil evvelki g~nd~ı;ıben 
memleketimizin muhterem nnsafirı hu· 
lunuyorlar. Prens ve Prenses Hazret
lerinin gerek I.tanbulda ve 1Jerek dev
let merkezinde gördükleri kabul, bu ne-
vi resmi ziyaretlerde göaterilmeıi taa· 
mül halini alan misafirperverliğin hu
dutlarını aşarak lsveç ve yüz küsur se
nedenberi hu ıimal memleketini idare e
den büyük hanedan hakkında samimi 
bir tezahür mahiyetini almıştır. 

Filhakika uzak bir memleket olmasına 
rağmen, lıveç ve lsveç)iler ötede~beri 
Türklerin kalbinde hususi bir yer ışgal 
etmiştir. Bu, Çarlık Rusyasınm her iki ' 
millete de düşman olduğu zamanlara 
kadar geri gidiyor. lsveç Avrupanm 
en eski kültüre sahip olan memleketle
rinden biridir. Üç dört bin aenelik bir 
kültür ile iftihar edebilen ve bin iki yüz 
senedenberi de istilaya uğramayan bu ı 
devlet on albncı asırda Gustav Yasa ha· 
nedanına intikal ediyor ki, lsveç'in bey· 1 
nelmilel hayattaki en faal devri bu ha- 1 
nedana mensup hükU.mdarlar zamanın .. 
dadır. lsveç'e parlak bir fütuhat devri 1 

yafatan büyük Gustav Adolf Vasa ha~e
danını kuran hükUmdarın torunu oldugu 
gibi, on sekrainci aarın ilk çeyreğinde 
Osmanlı imparatorluğuna iltica eden on 
ikinci Şarl da bu hanedana mensuptu. 
Türklerin Isveç'e karıı yakın alakaları, 
dem.irbat namile tanınan on ikinci Şarl' 
ın ilticası yüzünden Osmanlı imparator
luğu ile Çarlrk Rusyası arasında bir mu
harebe çıkmaıile baılayor. 

Bundan sonra lsveç'in başına çok 
muhterem bir hanedan geçiyor: iki gün· 
denberi memleketimizi şereflendiren 
Prens HazreHerinin mensup olduğu bu 
hanedan, Napoleon'un maruf kumandan• 
!arından Bernadotte tarafından tesis e• 
dilmiştir ki hu, lsveç'in tarihinde ehem· 
miyetli bir dönüm noktası tetkil eden bir 
hidisedir. Bundan sonra lsveç için uzun 
bir sulh ve müsalemet devresi haşlayor. 
Viyana muahedesinden sonra lsveç on 
dokuzuncu asırdaki harplerin hiç birine 
karışmayor. Hatta yirminci asrın baş .. 
)angıçlannda Norveç Viyana kongresinin 
ıneydana getirdiği bidiği bozup ta ayn 
bir devlet kurmak i stediği zaman, lsveç
Jiler, milletlerin kendi mukadderatları
na hakim olacakları prensibine hürmet 
ederek ittihadın nihayetlenmesine mu
vafakat ettiler. Bu zamana kadar tarihte 
emsaline nadir teaadüf edilen bu bidiee, 
milletlerin kendi kendilerini idare pren• 
ıibini takviyeye yardım etmiştir. 

Muhterem misafirimiz Gustav Adolf' 
un mensup olduğu büyük hanedan za
manında lsveç, büyük tlerakki ve inkişa
fa mazhar olmuştur. -Kültür sahasında 
daima en medeni memleketlerin seviye
sinden a§ağı düşmeyen İsveç, son sene
ler zarfında sanayi hayabnda büyük 
hamleler yapmıştır. lsveç sanayii yava, 
yavaş dünya piyasalarını istila etmeğe 
başladı. Dünyanın en iyi çelik mamulatı 
laveç'te yapılıyor. bveç lokomotifleri, 
lsveç otomobilleri, lsveç kağı. 
dı lsveç mamulatı olan gemi-
ler içinde en uzak piyasalara 
kadar sevkedilerek, sanayi hayabnda 
büyük tecrübe kazanmış memleketlerle 
rekabet ediyor. lsveç sanayi sahasında
ki bu inkişafını her ıeyden evvel, halkı
nın yüksek kabiliyetine borçludur. Fil
hakika lsveç mille6 çok çalışkan, doğru, 
dürüst ve tetebbüs sahibi insanlardır. 
Bundan maada hveç'i11 dağlarından a• 
kan sulann büyük mikyasta yardDDI ol
muştur. hveç ıu kuvvetinden sanayide 
nasıl istifade edilebileceği hakkında 
dünyaya harikalar göstenniı bir mem
lekettir ve bu, bizim gibi sanayi haya
tına yeni ablan bir memleket tarafından 
tetkik edilmeğe değer bir noktadır. h· 
\leç sanayiinin son hamlesine yardım e
den ehemmiyetli bir amil de Büyük 
harp olmuştur. Fakat eğer Isveç'lilerde 
*etebbüı kabiliyeti ve ba§layan bir iti 
idame ettirilmek sebat ve metaneti ol. 
masaydı harp içinde aanayiin aldığı hız 
sulhtan sonra tavaadı. Halbuki sanayi. 
in en büyük hamlesi harpten sonra ya. 
pılmııbr. 

Guıtav Adolf Hazretleri lsveç mille. 
tinin çok ıevdiii bir hanedanın çok sevi .. 
len bir uzvudur. Kendisi yalnız büyük 
ve medeni bir milletin ~ına geçmek 
için yetiştirilmiş bir devleb adamı değil, 
ayni zamanda büyük bir aliın ve edebi
yat, sanayii nefise ve sporun hamisidir. 
Prens Hazretlerinin bilhassa asarı ati
lıa hakkında çok derin t~tebbüleri var
dır. Eğer hükı1mdarlığa namzet olmasa, 
dünyanın herhangi üniversitesinde asan 
atika müderri sliğp yapmak için bu saha
da bilgisi kafi gelirdi. lsveç alimleri ta· 
rafından Yunanistan ve Kıbrısta yapı· 
lan asarı atika araştırmaları Prens Gus• 
ta Adolf Hazretlennin himayeleri ile 
ha arılmıştlır. Muhterem Prens ve Pren
ses Hazretlerinin memlektimizi şeref
le d rmel ri, bu asıl millet hakkında a
llrlardanbcri perverde etığimız sev~~ ve 
i.~rgının h yecanını tazelemege ve6ile teş. 
b 1 ettı, llu ziyarctın h s ve ticaret sa
d:::,•nda hveç ile memleketimiz arasında 
gına ~ıkı bir t~§riki. mesaiye yol açaca
tna~ f~P~c yoktur. Esasen Mustafa Ke
te .r.urkıyesile lsveç arasında böyle bir 
ı.J" ı mc ai mevcuttur. Milli mücade
••ne n ~onrn hı imle ilk ticaret muamele
tu ,/ır. n ecnebiler hveç'Jilcr olmuş
·~:nı 1:ürkiye hakkrnda beslenen bu 

•n ıukranını biz daima kalbimizde 

Gazi Hazretlerinin bü_qük konukları 
• 
lsveç Veliahti Hz. Ankara garında 

Gazi Hz. tarafından karşılandı 
Gustav Adolf Hz. ve aileleri erkanı Ankarapalas oteline 

konuk edildiler ve bundan sonra 
Çankayaya giderek Gazi Hz. ne iadei ziyaret ettiler 

Veliaht Hazretleri yemekte .. 

ANKARA, 3 (A.A.) - Reisicum· 
hur Hazretlerinin büyük misafirleri 
lsveç Veliahti Prens Gustav Adolf Hz. 
ile zevcesi Prense• Luiz ve kerimesi 
Prenses Jngrit Hazeratı hususi trenle 
bugün saat 10,45 de Ankaraya gel • 
mişlerdiı'. Pı eıu ve Prensesler Haze• 
ratı istasyonda refakatlerinde B. 
Millet Meclisi Reisi Kazım, Baş
vekil ismet Paşalar Hazeratı, Ha-

riciye vekili Tevfik Rüş .tf' -- ,,,,,q gr 
tü, Riyaaeticumhur umu 4-I J ..,. 
mi katip vekili Hasan " r. ." _ • O 
Rıza, Başyaverleri Ce • ~ ~· ~I : -:; () ~ t 9 f • "G tJ..ı:l 
lal, muhafız alayı ku • • 0, • .. . • . ., .. ()" 
mandam hmail Hakkı ; : I : '" \) t 
beyler bulunduğu hal - : .'J :. i () ; 
de Reisicumhur Hazret- • ,~ !' o 0 

!eri tarafından karşılan t -. -4 
\!) & _. 1 ..___ __ 

mıştır. istikbal merasi- ~ _..,J 

minde vali ve belediye 
reiai Nevzat, Hariciye 
Vekaleti umumi katibi 
Rifat, protokol şefi Şev. ...------~-·L..-':,.;;:.;r-~•-------< 

k F b 1 1 A o ~oqo ~ :=: ~ : G.aa ... -t•«." d.ıb 
et uat ey er e n • = - ..- .....- c-.- ı _ _,_ . .-,-.---= 

kara mevki ve merkez JJ]] i l1TJ~1M 1" ~ .. ,...lföjffffTI i ı ı .. ı:Lfü$ritv iJTil))Jnr;; 
kwnandanları ve emıü • Misafirimizin Ankara istasyonunda nasıl kar-
yet müdürü Salih Bey şılandığını gösteren kroki .. 
de hazır bulunmuşlardır. Takdim me Hazretlerinin nvceleri prenses Luiz 
raaiınini müteakıp Reisicumhur Haz... ve Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey, 
retlerile prens ve prensesler haze- üçüncü otomobilde de veliaht hazretle• 
rab ihtiram merasimi ifa eden aske- rinin kerimeleri prenses lngrit ve mu-
ri kıtanın önünden geçmİ§ler ve mu- habere müfettişi Hüsnü Rıza Paşa yer 
zika lsveç ve Türk marşlarını çalınış- almışlardır. 
tır. istasyon binuından çıkarak oto • Reisicumhur Hazretleri büyük ko-
mobiUerine binerlerken istaayO!n dı§ın nuklarıru otele götürdükten &onra Çan-
da yer almış olan mekteplilerle kala- kayaya avdet buyurmuşlardır. 
balık bir halk kütlesi veliaht ve pren ANKARA, 3 (A.A.) - Reisicum· 
sesler hazeratıru sürekli alkışlarla kar hur Hazr~tleTinin konuğu olarak bu &a• 
§ılamışlar ve bir süvari kıtası selaın bahtanberi şehrimizde bulunmakta o-
durmuttur. lan lsveç veliahb prens Gustav Adolf 

Muhterem misafirler ikamet ede. Hazretleri öğleden evvel Çankaya köş-
cekleri Ankarapalas oteline giderler • küne giderek Gazi Hazretlerine ıadei 
ken birinci otomobilde Gazi ve veliaht ziyarette bulunmuşlardır. 
Hazretleri, ikinci otomobilde Veliaht (Devamı 6 ıncı sahifede) • ,, ••• ,,, ••••• ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, ••• ,,.,,,t., •• ,,,.,,.,,,, •• , ,,, •• ,.,,.,,,.,,, ......... ,,.,,,,,. 

Roman.qada yeni kabine 
--------------------------------------------Kab ine yi tekrar M. Ta-
aresko teşkil etti 

M. Titulesko kabineye dahil delildir, fakat 
baıvekil kendisiyle yakında anlaıılacağını 

ve tekrar hari"~veye ııeleceğini zannediyor 
BUKREŞ, 3 A. A. - r· ikinci Ta taresko kabi - ı 

•• 
nesi hakkında Romen 
efkarı umumiyesi çok 
mütehaliftir. Bazdan, 
bunu, öncekiden daha 
ıınütecanis bulmakta ve 
yaşayacağını ümit et • 
mektedirler. Bir kısım 
kimseler de hiç bir ~
yin halledilmedjği ve si 
yui vaziyetin §İmdi es
kisinden daha vahim ol 
duğu fikrindedirler. La 
kin, herkes için, asıl me 
sele, M. Tituleskonur 
yeni kabinede bulunup 
bulunmıyacağıdır. "Di • 

mineaça'' gazetesi, res• 
nl. Titulesko M. Tataresko 

men v&ki olan istihbaratına müsteni
den, M. Titulesko'nun, sonunda ka • 
bul edeceğini ve gelecek hafta batın 
da Bükre§e döndüğü vakit kendisinin 
kabineye iıtiraki ~klinin görütülece 
ğini yazıyor. Bu gazete, ayni zaman• 
da, Başvekilin, hususi bir mahfeld" 
vaki olan beyanabnı da kaybetmekte• 
dir. Ba§vekil, M. Tituleıkonun vazi
yeti hakkında aonılan bir ıuale ce• 
vaben, demiştir ki: 

- Kendisile anlaşacağız. Onun 
bana edecek bazı sitemleri olduğunu 
biliyorum. Ben de ona içimdekileri 
ıöyliyeceğim. Eminim ki anlaşaca
ğız. 

Diğer bir rivaye.e göre, Ba§vekil 
§Öyle demiştir: 

- M. Titulesko, prensip itibarile 
kabul ettiğini, fakat kabulünün bazı 
§artlara bağlı olduğunu, bana telgraf 
la bildirdi. Ben de kendisine ayni ce• 
vahı verdim. Görü§eceğiz, konuşaca • 
ğız ve anla§acağız. 

Gene haber verildiğine göre, M. 
Titule•ko ancak, müteveffa Başvekil 
Duka ile 'birlikte çizilmiş olan harici 

ta§ıyacağız. Ticaret muvazenesini temin 
etmek için ecnebi devletlerle ayrı ayrı 
klearing mukaveleleri İmzalamaga baş
ladıktan sonra bizimle bu yolda ticaret 
münasebetine girişen ilk devletlerden 
biri de lsveç'tir. Veliaht Hazretlerin'n 
memleketimizi ziyaretleri şüphesiz bu 
münasebetleri takviye edecektir. Muhte
rem Prens ve Prenses Hazretlerine hoş 
geldiniz derken muhterem şahı&larında 
asil lsveç milletini selamlarız. 

Ahmet ŞUKRU 

aiyaaet programı,. esası Üzerinde ka
bineye İ§tira:k edebileceğini bildirmif 
tir. 

"Universul" gazete&i, M. Tituleako 
dahli olmadığı takdirde, kabüıenin be 
kası hakkında çok betbin bulunmak
tadır. 

BOKREŞ, 3 (A.A.) - Rador Ajan 
ar bildiriyor: M. Tatare&ko yeni ka
bineyi fU suretle teşkil etmiştir: Baı
vekil ve teslihat na21n ve Hariciye na 
zın M. Tataresko, Dahiliye: M. lncu
les, Adliye: M. Viktor Antonesko, 
Maliye: M. Viktor Slaveako, Milli Mü 
dafaa: Ceneral Pol Angelesko, Zira• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

La Turquie --
Buıün ikinci yıhna bastı 

Gazetemiz tarafından lransızca 
olarak neşredilmekte olan La Turquie 
bugün bir yoşını bitirmiş oluyor. Bir 
gazetenin hayatında bir yılın gerçi e .. 
?e_mmiyeti yo.ktur. Fakat yaşamak 
ıçın de evvela doğmak Uizımdır. La 
Turquie bu bir yıllık ömrü içinde mil· 
li hayatunızın cereyanlarını, memle .. 
ket hadiselerini en doğru olarak gay. 
ritürklere öğretmeğe ve bildirmeğe 
çalışmı§lır. 

Gerek memleketimizde, gerek baş 
ka yerlerde gösterilen ve gittikçe bü
yüyen altika La Turquie'nin önüınU.z .. 
deki yılları için daima yeni bir hız ve 
gayret membaı olacaktır. 

Bonolar 
Yükseliyor 

--o--

Metruk mallardan ıimdlye 

I 
kadar ancak onda biri 

1 müzayedeye çıkarılmıştır 
Gayri mübadillerin istilıkaklarına 

kartılık olarak verilmekte olan bonolar 
ıon günlerde biraz 
yükselmi!tir. 17 y ·
kadar düşmüş ola 
bonoları dün sarraf 
lar yirmi bir otu 
kuruştan aatın al 
ınakta idiler. Hat 
ta evvelki gün yir 
mi ikiye kadar çık 
mıştı, Bunun sebeb 
oon zamanlarda Zi· 
raat Bankası tara. 
frndan fazla mik
tarda malın müza- -
yede çıkarılmış o). 
masıdır. Metruk mal Faik Nüzhet B. 
cabn almak isteyen-
ler, ııayri mübadil olsun olmasın, Jie. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Firdevsinin 
Bininci yılı 

Bugün üniversite konferanı 
salonunda merasim var 

Büyük Iran !aİrİ Firdevıinın bininci 
yıldönümü münaaebetile, burün saat 
1?. ~~ Üniversite konferans salonunda, 
bu>:uk merasim yapılacaktır. Bu me• 
r~•ım. Maarif y ekili Zeynelabidin Be 
Yfn hımayelerınde olacaktır. Mera • 
11mde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
~ın~an ve Universite Edebiyat fa
kultes~ hocalarından Mükrimin Halil 
Bey bır ,konferans vererek büyük ve 
beynelmılel Firdevsinin ha~atı eserle.. 
ri hakkında izahatta bulunacaktır 
. ~ii_n Üniversitede bugünkü me~a

sırn ıçın ~azırlıklar yapıhruştır. Vali 
ve beledıye reisi Muhittin Bey, Jran 
lstanbul konsolosu Üniversiteye gide
rek hazırlıklara iştirak etmişlerdir. 
Konferans oalonu bugün bayraklarla 
donatılacaktır. 

İzmir çocuğu 
--o--

Nezihe Muhiddin 
Hanımın romanı 

Gazetemiz için hazırlana11 
bu yeni romanı cumartesi gü
nünden itibaren neşre başlıyo
ruz. 

Cumartesi 

• 

Beledi_qe intihabı 

B~tün coşkunluğu ve ha
raretile devam ediyor 

Kadın, erkek herkes reyini vermek 
için biri biri ile yarış halindedir 

Sandıklar bugün nerelerde? 
Belediye intihabatı bütün coşkun

Juğile devam ediyor, Halkta, günden 
güne rey atmağa kar§ı alaka ziyade
l"§mektedir. Vatandaşlar reylerini Cum
huriyet Halk Fırkası namzetlerine •e· 
ve seve vermektedirler. 

Rey sahipleri reylerini atarken son
suz bir heyecan ve sevinç duymakta• 
dırlar. intihabın ha§ladığındanberi ge • 
~n üç gün içinde kazalarda atılan ~ey 
miktarı on binleri bulmuştur. Bu §e• 
kilde, 12 gün içinde niıabı ekseriyetiv 
temin edileceği muhakkak görülmek • 
tedir. 

Rey atan vatandaşların hemen yan
sı kadın vatandaşlarımızdır. Ancak ab
lan reylerin, sahiplerinin deftet"lerde 
iıimleri olması lazımdır. Defterde ismi 
olmıyao;ı, fakat biu.at intihap yerine ge
len vatandaşlar reylerini kullanama• 
maktadırlar. Çünkü defterlerde itiraz 
müddeti ~eçtiği için, yeniden isimler 
ilave etmek imkanı yoktur, 

Dünden itibaren rey aandıkJarı, ka• 
zafarda en kalabalık nahiye ve mahal· 
lelere götürülmüştür. Dün çok fazla 
rey kullanılmıştır. Dün buralarda inti
hap yerleri bir mahşer manzarası arze
diyordu. 

Recep Beyin teftişleri 
Cumhuriyet Halk Fırkası umumi 

k~tibi Recep Bey dün Beşiktaş, Haı
koy, ve Karagünırükteki intihap yerle
rini teftiş etmiş, Recep Bey buralarda 
bir müddet kalarak vatandaşların inti· 

haha karfı olan alilkalanm yakından 
tetkik etmiştir. 

lntihabatta umumi vaziyet mucibi 
memnuniyettir. Fırka umumi ki.tibinin 
mahall~ler arasında intihap yerlerine 
gelmesı, halk arasında samimi tezahü· 
~ta vesile olmuştur. Bu tezahürat, 
hılhassa Karagümrükte 27 İnci ilk mck· 
tepte sonsuzdu. 

Recep Beyin intihabın devamı gün
(Devamı 6 mcı sahilcde) 

Kongurular takımı 
Çekler karşısında nasıl bir tabiye la
zımdır, futbolcularımız ne yapmalıdır 
Yarınki Bohemians - F enerhahçe 
~açı ~üyük bir alaka ugandırdı 

Dun, tarudıgmı bir 
aporcu bana dedi ki: 

- Eğlenceli ıeyler ya 
zıyorsun... F enerbahçe 
ile oynayacağını yazdı • 
ğm Bohemiaııs takımı • 
na (Kangurular takımı) 
İllmini vernıipin. Bunu 
da nereden çıkardın? .. 

Kendisine cevap ol • 
mak üzere: 

- Bunu ben çıkarma 
ı dım, hakikat budur. Ya 

nnki (Milliyet) te bunu 
aana isbat edeceğim, de 
d.iın. 

lşte bu okuyucum• 
yazdığıımın uydurma ol 
madığıru i&bat için, Bo 
hemians tarafından gön 
derilen ve futbolcüleri• 
nin re&imlerini ihtiva e• 
den bir kart postalı bu· 
gün bu sütunlara koyu
yorum. Okuyucumuz gii 
recektir ki Bohemians 
futbolcülerinin üstünde 
alllıneti farika olarak 
bir (Kanguru) remıi 

bulunmaktadır ve mem 

leketlerinde .de bu isim 
le tanınmı§tır. Bu hah • 
si burada bıraka • 
rak dün vadettiğimiz 

veçhile Bohemiana karşısında nasıl 
bir tabiye kullanmaklığımız lazımgel 
diğine ve Fenerbahçe futbolcülerine 
ayrı ayn tavsiyelerimize geçelim: 

Çekler, Slavya ve Spartada gördü-

.... 
• 

iki takım bir arada .. 

ğümüz gib~, h815. müsellesti, kısa pas 
Jı çok teknık ve bunun icabı biraz a
ğır oJmakla beı·aber çok müessir bir 
oyun tarzı takip ederler. Bunlara k<lr 

.(Devamı 6 mcı sahifede) 



Ti R'HI Tf FRIKA: 157 

İttihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 

Çete/erin ve çete reislerinin vazife 
ve icraatı teferrüatı ile bilinmelidir 

8 - Harici merkezimizce tali
matta tadilat yapılması muvafık 
görüldüğü takdirde, Makedonya 
da teşkilatı olan komitelerin dahili 
talimatı ve bilhasta Bulgarların ki 
tetkik edilsin. Bu meyanda Ermeni 
,-atandaslarımızın talimatı da na
zarı dikkate alınarak ceza kısmı ile 
beraber bir proje tanzim edilsin. 
Burada umumi maksat açık bir su
ı ette belli olsun. Buna vusul için 
sırasile tutulacak yollar gösterilsin. 
Umumi vaziyete ait fikirler burada 
tasrih edilsin. 

Gene bu nizamnamede tetkilata 
sor; derecede ehemmiyet verilsin. 
Vilayet, lıva, kaza, nahiye ve köy 
te~kilatı kabul olunsun. Her birisi
nin hususi ve umumi vazifeleri kat'i 
surette muayyen olsun. Fevkalade 
ahvalde dahi umumi maksadı ve
fa edecek surette kudretlerine göre 
i, görebilmeleri salahiyeti de!ece
lerine göre bu heyetlere bahfedil
sın. 

Tahlif heyetlerinin vazifeleri me
yanında havas, avama ve askeri 
efrat ile hıristiyan vatandaşlarımı
za ait olmak üzere birer kısa, fa. 
kat tesirli nutuk tahlif suretinin bu
lunması muvafıktır. 

Posta hizmetleri ve vazifeleri 
po;tacıların intihabı ve fedakar
lıkları gayet vazih olarak yazılma
lıdır. Feda.ilerin cemiyet zabıtası 
sıfatile haiz oldukları vazifeler kat' 
i bir surette tasrih edilmelidir. Çe
telerin ve çete reislerinin vazifele
ri ve icraatı da bütün teferruatile 
bilinmelidir. 

Cemiyet efradından birinin ve
ya bir kaçının birden tevkifleri ha
linde yapacakları i~lerle diğer ef. 
radın bu husustaki vazifeleri keza 
mukarrer ve kat'i olmalıdır. Bu me
:elelere dair seri cevabınızı bekli
yo. uz. 

9 - Talimatın ceza kısmında da
yak meselesinin nazarı itibare a
lınmamasını, yani Yahtet alaimi i
le nizamnamemizin lekelenmeme
sini rica ederiz. 

1 O - Yeni projede köy idareleri
ne ve köy muhafaza çetelerine bü
yük bir ehemmiyet atfedilmelidir. 
Köyler fevç fevç gelmektedir. 

11 - Köylülerin muhafaza ve 
hukuku ve tekmil vatand"'larmuz 
arasında bir uhuvvet ve adalet te-
s is ve fira: ilerimizin himaye ve 
muhafazası mühim postaların 
nakli maksadile fimdilik efkarı 
tenvir edi mit zeki köylü ve tehirli 
reisle rin ve ileride tecrübedide 
genç ve faal zabitlerin idaresinde 
çetele r tef kilile gezdirilmesine ka
rar ve ilmittir. Bunda siyasi bir 
m ahzur olup olmadığını lütfen bil
diriniz. Bizim çete tetkil ebnemiz 
Avrupa efkarında nasıl bir tesir 
husule getirecektir? Bu hareketimi
zi emellerine muvafrk görmeyen 
hükumetlerin bu husustaki müda
h_aleleri ve tesirleri n:! neticeyi mu
cıp olacaktır? Abdülhamit, ma
beyin ve İstanbul hükilmeti buna 
hangi noktai nazardan bakacak
tu.? Velhasıl bu çetelerin umumi 
maksada ne derece tesiri olacaktır? 
Buralarının lütfen if'arı rica olu
nur. 

komitelerini muhafaza etmek su
retile de büyük istifadeler memul 
olduğundan, bu itin biran evvel 
halli lazmıdır. Ulahlar, kendilerile 
beraber T osk;.ıarla Bulgarlann bir 
kısmını da bu ittihada sokacakları
nı vadediyorlar. Bu ittihat, Roman· 
ya konsoloshanesinin evrak vesa· 
ire ithalinde yardım etmesini mu
cip olacaktır. 

15 - Bilfarz bir ka~abada hüku
metin cemiyetimize, velev hafif 
olsun, bir darbe vurmak istediği bir 
zamanda o mevkide veya civar bir 
kaç mevkideki asa.kir ve ahalinin 
umumi maksadın tatbiki zamanın
dan evvel silaha sarılarak o resmi 
makamı abloka etmeleri, hatta da
ha ileri giderek tehri bombardı
mana tutmaları haricen ne gibi ma
zarartlar tevlit edebilir ? Buhusus
ta da mufassal mütaleanızı isteriz. 

16 - Mıntakamızda bulunan kı
taların hemen hepsi elimizdedir. 
Şimdi küçük zabitleri bile cemiye
timize idhal ediyoruz. Efrat ise u
mumi maksada yardım için fikren 
hazırlanmaktadır .• 

17 - Eı'Zurum ve Diyarbekir'. 
den halı ticareti maksadile buraya 
birkaç büyük zat celbedilecektir. 
Bunlar gayet mühim zevat imi~. 

18 - Manastır heyeti, cemiyet 
namına gizli bir kütüphane tesis 
arzusundadır. Milletin fikri istik
bal için hazırlanmalıdrr. Bu hakim 
millet, vakit geçtikçe cehli yüzün
den mahkum millet derkesine ine
cektir. Onun için efkarın tenvirine 
hadim ciddi kitapların ve gazetele
rin koleksiyonlarından birl!!r tane
sinin irsaline inayet buyrulmaıı 
çok rica olunur. 

19 - Mektubumuzun cevabını 
en kısa ve en seri bir surette gön
deriniz. Bu mektubumuzu Yanya
da postaya tealim edilmek üzere 
yollıyoruz. Memurumuz, Y anyada 
yapacağı tahkikata göre ftalyan ve 
Avusturya postahanelerinden han
gisi daha emin ise oraya vermesi 
ve cevabını gene ayni bostahane
den (M. A.) adresine beklemesi 
ve diğerı postaya da mektubumu
zun flanca posta.haneye tevdian 
gönderildiğine dair harici merkeze 
gitmek üzere ayrı bir mektup ver
mesi mem:ırumuza sureti mahsusa
sada tenbi •. cdilmi,tir. Memurumuz 
Y anyada bekliyecektir. Cevabınızı 
aldığınız posta ile yukarıda yazılı 
olan _(M. A.) ya göndermenizi ri
ca ederiz. 

20 - Size biraz da bu havali hak 
krnda havadis verelim: 

Makedonyada bulunan hıristiyan 
unsurlar Terakki ve İttihat cemi
yetinin vücudunu hissettiklerinden 
ve kuvevtini dehtetli gördüklerin
den pek ziya.de kutkulanıyorlar. 
Osküpteki Bulgar reislerinden bi
risi: 
-"Artık bütün emellerimiz mah

voldu!,, diye ağlamaktan kendisini 
tu~amamıttır. Diğer bir hıristiyan 
reıs te: 

-"Çok büyük hata ettik, çün
kü Müslümanlaı•ı da uyandırdık! 

Dernİftİr. " 
- Bitmedi-
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Yugoslavqa - /falya münasebatı 

Kral Aleksaı]dr Paristen 
sonra Londraya gidecek 

•••••••• 
~u seyahatlerin gayesi bir İtalya - Yu-
goslavya dostluğu viicude getirmektir 

SOFYA, 3 (Milliyet) - Yabancı 
matbuatın verdiği haberlere göre, Sof 
ya ziyaretinden sonra Kral Alekaandr 
Yugoılavya ile ltalya arasında müna 
aebetleri düzeltmek makıadile Pari&
ten ıonra Londraya da hareket ede
cektir. Fransanın samimi bir ltalya -
Yugoslavya an1a~masını arzu ettiği, 
fakat ltalyanın merkezi Avrupada 
kuvvetli bir nüfuz kazanmasına mey
dan vermemek için çalııtığı anlaşılı
yor. lngiltere iae, Avuıturyanın istik
lali meaeleai kendiıini tatınin edecek 

lngiliz lirası 

Devamlı surette 
Sukut ediyor 
Bu sukuttan İngilterede 
çok endişe edenler var 

LONDRA, 3 A.A. - lngiliz lirası· 
nın devamlı ıurelJte düıüıünden tek 
tük endite edenle; vardır. 

Morning Post gazetesi diyor ki : 
Panmı~ düştükçe ve altın kıymeti yük 

seldikç~, nltın biriktirenlerin o nisbette 
çoğalmasından korkulur. Amerika altın 
esasından ayrıldığı zaman, beyne!rnilel 
kambiyo piyasasındaki hercümercin art• 
mo sından ve beynelmilel ticaretin de bin
nctic·e zat"ar görmesinden korkulmuı
tu. Hadisat. bu tıahminleri teyit etti. 
Şüphe.iz, dü§ük bir para, harici ticaret 
için muvakkat bir münebbihtir. Fakat 
unutmamalıyız ki, lngiltere, ihraç etti
ğinden ziyade ithalat yapınağa mec
burdur. 

1 littrlinin düfmeıi, bunun içindir ki. 
bizi biğane bırakamaz. 

Londra bankerlerinin ziyafeti 
LONDRA, 3. A.A. - Londra ban

kerlerinin senelik ziyafetinde, M. Nevi! 
Ç..ınıherlayin tU sözleri söylemiıtir: 

" Geçen yıl, tahakkuku beynelmilel tıİ· 
caret üzerine müessir olacak bazı ga .. 
yelerden bahsettiğimi hatırlıyorum. Ez
c.ümle, bütün düoyanm itimadını haiz 
olacak beynelmilel bir para esasının ka· 
bulün.de iırar ebniıtim. Bu gayeye bu 
sene de yaklaım•t değiliz. Buna muka
bil 1 ngiliz para11 son aylarda istikrarı· 
nı mükemmelen muhafaza etıniıtir. Ce
çenlerde, hterlin lirası biraz zaaf göster
di. Fakat bu, bu mevsimde her zaman 
görülen, geçici bir keyfiyettir. Bununla 
be,aber iıLerlinin muayyen bir hatte 
tutulma"11na f....,. ehemmiyet verilmeme
si fikrindeyim. Şimdiye kadar mütead
dit defalar söylediğim gibi, hükumetin 
para siyaseti, timdiki halde, İıterlin lira· 
sının istiklalini muhafaza etmekten iba
rettir. 

Amerikada yeni bir grev 
MARIETTA, (Amerika) 3.A.A. -

Rome'de on iki haftalık bir grev ilan edil 
diğini haber alan hükumet, oı·aya 503 u
k"< sevketmeğe hazırlanmıştır. Askerler 
16 mitralyöz, 400 tüfek, süngü, gaz bom
b~ları ile mücehhezdirler. 

bir eşkilde halledilirae, İtalyan • Yu
goılav anl&§Dtasına yardım etmekten 
geri kalmıyacaktır. Kral Aleksandr, 
Paria ve Londrada Avusturya istikla
li meselesindeki Yugoslav noktai n&· 

zarını izah edecektir. 

Yugoslauya kralınnı teberrüü 
SOFY A, 3 (Milliyet) - Yugoslav

ya Kralı Alekııandr, hareketinden ev 
vel fakirlere dağtıılmak üzere Sofya 
belediyesine 100,000 leva teberrü el· 
mittir. 

ispanyada 

Kabine buhranı 
Hala devam ediyor 

Mösyö Lerru hala ka
bineyi teşkil edemedi 

MADRID, 3. A.A. - M. Lenoux, 
radikal-katolik kabinesinin teıkilini ka
bul etıniıtir. 

MADRIT, 3.A.A. - M. Lerroux he
nüz kabineyi teşkil edememiı, hatta bu
nu ne suretle teşkil edebileceğini dahi 
sarahaten söyleyememiştir. Daha ıimdi
den, birçok dedikodular başlamıştır. 

Mümaileyh bir merkez • sağ cenah ka
binesi teşkilini tasavvur ediyorsa da, ar
kadaşlarının listesini tamamlamak için 
M. Jil Rob!es'in dönmeıini beklemekte
dir. Bundan istidlal edildiğine göre M. 
Lerroux, istifa eden kabineye benzer 
bir kabine teşkil ecrcek, ve fakat müs
takil sağ cenah fırkaları federasyonuna 
mensup mebusların da iıtiraki ile, kabi
nesine daha çok sağa meyyal bir şekil 
verecektir. 

Sol cenah mahafili, böyle bir kabine· 
nin Reisicumhur tarafmdan taıdık cd.1-

miyeceği ümidini beslemektedir. Bir
çok kimseler, sarahaten sağ cenaha 
mütemayil bir hükumetin daha başka 
endişeler doğuracaiı fi.krindedirler. 

Rusya - Japonya 
Amiral Y amamoto bir 

harp ihtimali görmüyor 
SEATTLE (lngiltere), 3. A.A. - A-

miral Y amamoto, kendisile mülB.kat e
den bir gazeteciye, Japonya ile Sovyet.
le< arasında balen mevcut ihtilaflann, 
barbctmeğe hacet göstermeksizin, halle
dilebilir olduğunu aöylemittir. 

Çin farkı demiryollarında 
MOSKOV A, 3.A.A. - Viladivostok

tnn bildiriliyor : Japon-Mançuri memur
ları 2.1-7 tariiıinde tevkif ettikleri iki 
Sovyet ıimendifer memurunu Ruı top
rağına nakletmişlerdir. Bunlar, yalan İ· 
C.dede bulunmağa mecbur edilmek için 
polisin işkencesine maruz kalclıklanru 
bildirmişlerdir. Yapılan tıbbi muayene 
bu hakikat< meydana çık'-'"11'11f ve me
murların bozulan asabi cümlelerini teda
vi için sanatoryoma nakillerine lüzum 
görülmüştür. 

MOSKOVA, 3. A.A. - Kabarovık
dan bildiriliyor : Polis, Mupen iıtaı
yonunda Çin ıark şimendifer memurla
rına ait kulübü iıgal etmiştir. 

• 
· iş kanunu layihasının tetkiki 

'ANKARA, 3 (Tele/onla) - Maliye Vekaleti tarafından bir müd
dettenberi tetkik edilmekte olan I:; kanun layihası vekaletin mütaleası 
ile bugün Bafvekalete tevdi edilmiştir. 

Maliye tetkik heyeti kadrosu 
ANKARA, 3 (Tele/onla) - Maliye vekaletinde vergi kanunları

m tetkik edecek tetkik heyetinin kadrosu Maliye vekaleti tarafından 
icra Vekilleri Heyetine verilmiştır. Kadronun bugünlerde çıkması bek
lenmektedir. Haber aldığıma göre Avrupadan miitehasstagelip kadroda 
mevcut memuriyetlere tayinler yapılıncaya kadar tetkik heyeti bürosun 
d:ı üç Maliye müfettişi çalışacaktrr. 

Maarif müdürleri arasında 
ANKARA, 3 (Tele/onla) - Si.ıas Lisui tabii ilimler muallimi 

Sacit Bey, Sivas Maarif müdürlüğü ne, Bergama ikma1 mektebi müdii • 
rü lbrahim Ertuğrul Bey Sinop Ma:ırif müdürlüğüne, lstanbul ilk tedri
sat müfettişi Hüsamettin Bey Beyazıt Maarif müdürlüğüne, Maraf Ma
arif müdürü Osman Rahmi Bey Krrklareli müdürlüğüne, Urla Maarif 
müdürü Fevzi Bey Amasya Maarif müdürlüğüne, Bursa Maarif müdü • 
rü Bedri Bey Diyanbekir Maarif müdürlüğüne, Sinop Maarif müdürü 
Şefik Bey Maraş Maarif müdürlüğüne, Diyarıbekir Maarif müdürü Ra • 
şit Bey Erzurum Maarif müdürlüğüne, Amasya Maarif müdürü Hayri 
Ibrahim Bey Muğla Maarif müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Uşakta Ergani tahvillerine rağbet 
UŞAK, 3 ( A.A.) - Ziraat ve iş bankalarına gelen Ergani demir• 

yoı7arr tahvilatı • c • tertibi hamilen satilmıştır. 

Deniz konferansında 

Vaşington ve 
Londra deniz 
Muahedeleri 

--o- -

Japon murahhası bunla
rın feshini istiyecek 

SEATILE, (lngiltere), 3. /\.A. 
Londrada ihzari deniz müzakerelerine İ§~ 
tirak edecek o~an Jaoon murahhaır ami
ral Y amamoto, matbuata beyanatta bu
lunarak, vazifesinin, Vaıington ve Lond· 
ra bahri muahedelerinin feshini bildir· 
mek ve dünya sulhu için yeni bir plan 
teklif etmek olduğunu söylemiıtir. 

Mumaileyh demi§tir ki : 
• Amerika ile lngiltere bu feshin haki

ki sebeplerini öğrendikleri zaman mü
naıebalımızdaki pürüzler ortada~ kalk
makta gecikmiyecektir. 
Japonyanın sulh planı tecavüz silah

lannın azaltılması esasına müstenittir. 
idealimiz, milletlerin kendi seli.metleri· 
ni temin edecek kadar silahlara malik 
olmaları ve baıka memleketleri tehdit 
edebilecek mıktarda silah bulundurama
m:ılarıdır. 

Küçük itilaf 

lktısat meclisinde Mösyö 
Y evtiç'in bir nutku 

İktısat Vekili --Celal Beyin Antalyada 
yaptığı 

tetkikat ve ziyaretler 
ANTALYA, 3. A.A. -1 tisat Vekili 

Celal Bey o.in vilayeti, kumandanlığı, 
belediyeyi, C. H. Fırka11nı ve Halkevi 
ile mahalli ve mali mücıseıeleri ziyaret 
etmiştir. Elek~rik ve çeltik fabrikalarını 
da gezen Vekil Bey ıahilde ıella!eleri 
görmek için denizde bir tenezzüh yapmıt
lır. Refakatlerindeki mütehassıslar ıu 
kuvvetlerini tetkik etmişlerdir. Gece Ve
kil Bey şerefine bir ziyafet verilmi1tir. 

Celiıl Bey bugün kazalara gidecek ve 
Manavgat'ın eski Antalya iskelesinden 
vapurla Alanyaya geçecektir. 

ANTALYA, 3.A.A. - iktisat Yeki· 
li Celili Bey, vali ve Anlalya mebusla
rı ile beraber bu sabah saat 7 de Manav· 
gat'a hareket etıniılerdir. 

*. * ANTALYA, 3 (A.A.) - Alman 
malumata göre iktisat vekili CelAI Bey 
Manavgattan saat 14,30 da vapurla 
Alanya tarikile Mersine gitmiılerdir. 

Maliye Vekili geliyor 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Mali. 

ye Vekili Fuat Bey yann veya cuma 
günü lstanbula hareket edecektir. 

Belediye teadül cetveli 
ANKARA, 3 (Telefonla) - latan 

bul belediyesi teadül cetvelinde yapı
lan tadilat kararnamesi ali ta.dik& 
iktiran etm.iıtir. 

Fazla işçi kullanan 
müe&seıeler 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Nafıa 
iıleri taahhütlerinde bulunanlarla mu 
ayyen mevsimlerde fazla İtÇi kullanan 
müeseaeler tarafından Maliye V eki
letine vaki müracaatlarda kazanç ver 
gisi kanununun 26 ıncı maddesinde 
yazılı muhtaaar bordro teklinin buh. 
ran ve müvazene vergilerine de teı .. 
mili istenmiıtir. 

Vekalet teklifi tetkik etmiı ve tek 
lifin kabili tatbik olduğuna karar ve
rerek ne aul\etle muamele yapılma.aı 
lazım geldiğini alakadarlara bildir • 
miştir. 

Tehlikede kalan vapur 
HALIFAKS, (Yeni lskoçya), 3.A.A.

Beverhil tvapuru1 Temöv adasının 700 
mil açığında fırtınaya kapılıp tehlikede 
olan Milpul-Braket vapurunu kurtar
mağa gitmiştir. 

NEVYORK, 3.A.A. - Amerika ban
dıralı Blakgull vapuru, iki vapurun Mill
ı,>0l tarafından imdat iıareti verilen yer
leri dola,hklarını, fakat bir türlü gemiyi 
bulamadıklarını haber vermektedir. 

BELGRAT, 3 (Milliyet) - Küçük 
itili.fın iktıaat mecliıi müzakereleri .. 
ne devam etmektedir. Mecliain evvel
·ki günkü i çtimaına riyaset eden M. 
Y evtiç, murahhaslara hitaben aöyle • 
diği bir nutukta demiştir ki: "Küçük 
itilaf devletlerinin iktısadi sahada yak 
la~ı:naları davasını daha kısa bir za • 
manda tahakkuk ettinnek için !azan 
olan kuvveti size vereceG: o1an fazi
let ve liyakatinize hitap ediyorum. 
Bugün, gösterdiğiniz faaliyetle, mu • 
kavele veya itilaf ıeklinde tasdik edil 
me.si için daimi meclise arzettiğiniz 

Romaya ~iden fransız birçok meseıeıeri hallettiğinizi büyük 
bir memnuniyetle görüyorum • ., 

tayyarecileri M. Yevtiç, elde edilen neticelerin, 

Akdeniz: ve karadeniz sa
hillerinde zirai tetkikat 

ROMA, 3. A.A. - Italyan tayarele- küçük itilafın iktısadi teıriki mesaisi-
rinjn ziyaretini iade içi~ buraya on fran· ni imkinsız görenleri kat'i olarak tek 
"~ t<lyyareıi geldi. zip ettiğini kaydetınitşir. 

12 - Haricen bazı konsoloıha
nelere vçya sefaretlıanelere müra
caat edilirse acaba evrak ve esliha
nın memleket dahiline sokulması
na delalet ederler mi? Bu hususta 
lngiltere, Fransa ve Romanya 
konsoloshanele:tinden yardrnı bek
lenebilir mi? Bu baptaki mütaleala
rınızı ve tetebbüslerinizin netice
sini bildirmenizi rica ederiz. 

,--------------------------------~-----------------) l EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ J 

KASTAMONU, 3. A.A. - Ankara 
yüksek ziraat enstitüıü profeıörlerin
M. Gleysberg Akdeniz ve Karadeniz llllD

t.ııkalarmda ziraat vekaleti namına yaptı· 
ğı tetkik ıeyahatından dönerken vilaye
timize de uğraınıt burada kendircilik, 
meyvacıbk hakkında tetkikler yaparak 
Ankaraya gitıniıtir. 

13 - İngiltere konsoloshanesi 
hemen iki aya yakın bir zamandan
beri hergün bandıra çekiyor. Bun
daki maksat nedir? Hariçten ve 
dahilden İngiliz konsoloshaneaine 
müracat edilerek Bulgarlara yapıl
dığı gibi İslam ahalinin de idare
ten tevkif olunamamaları tavas
sutu istenilse acaba bundan bir 
mahzur doğar mı? 

l4 - Ulahlar da ittihada talip 
olmu,lardı. Bu hususta Selıinik 
merkezi umumisi kendileri tarafın
dan gösterilecek zevat ile Selanik
t~ müzakere edeceğini vadeylemit
tı. Fakat aradan epeyce bir zaman 
geçtiği halde bu müzakere yapıla
madı. Onun için Ulahlar ümitsizlik 
e~e~~ g~stermeğe başladılar. Çok 
~ukur dun aktam Selıinikten gelen 
memurla bugünden itibaııen mü
zakereye batlandı. 

Yunan hududundaki Ulahların 

İngiltere'de siyasi 
fırkalar 

Philipp Soupault, lngiltere'nin ai
Ytu_i ahuali hakkında Excel&ior gau
teaınde bir tetkik neıretmekte ue bu
na baılıca netice olarak gerek muha
lauıkiirlartla, gerekse liberallerde si
yasi faaliyeti idame edecek yeni a
damlar bulunmadığını tesbit etmek
te_dir. Bu iki büyük partinin baıında
kı .zevat vakıa bazı nohtai nazarlan 
müdafaa etmekte iseler de, bunlar fi
kirler için mücadele etmiyorlar. Mu. 
hala=karlar ue liberaller arasında 
~uhalefet cenahları tefekkül etmiı
tı~. Soupault bunlar hakkında §Öyle 
dıyor: 

Sağ cenahta Winston Churchill bu
lunuyor, kendiai tekrar muhalazaktir 
olmuıtur, büyük otoriteye maliktir ue 
mül.rit bir muhafauıkôrlık siyaseti ta
raftarıdır. Churchill Muıır'dan dönen 
Lord Lloyd tarafından yardım gÖr· 
mek~e~İr. ~u'!'aileyh mensup olduğu 
partının Hındııtana lıarıı aldığı vazi .. 
yeti çok muahaz.e etmektedir. Chur
chill ue Lloyd, Baldwin'i zaaf göster
mekle ittiham ediyorlar. Bir kaç ay 
içinde Hindistan meselesi tekrar had 
bir ıekil alacaktır. 

Muhafa=karlann 4 ue S teırini
euuelde Bri•tolda uukubulacak fırka 
kongrelerinde h'ikômetin Hindııtan 
politikası, ruzname6inin baıında bu ... 

lunnyor. Muhafazakarlar içindeki aol 
cenah muhalefetini terakkiperverler 
teıkil etmektedir. Bunlar umumiyetle 
genç parti azalan olup umdeleri 
gençleıtirmek fikrindedirler. Terak
kiperuerler, bir çok meselelerde mu
tedil İstikametli amele fırkacıları ile 
hemfikir bulunuyorlar. Amele fırk.uı 
terakkiperuerler grupuna iltihak yo
lunda günden güne ilerlemekle ue on
larla bir intihap ittifakı aktine ama
de bulunmaktadırlar. Muhafa%aktir 
kabine azaları arasında dahi tam bir 
fikir ittihadı mevcut değildir. Bun
lardan bazıları gümrük himayesine 
fİddetle taraftardırlar, diğerleri i.1e 
liberal gorüş •ahibidirler. 

Liberallerin şimdi iki grupa aynl
mıı olmcuı muvakkattir. Zira bütün li
berallerin tôbi oldukları esas kaide 
bir ue ayni olarak kalmıştır. Onlar 
bir kaç aydan beri ancak teferrüatta 
deği,iklikler göstermektedirler. Libe
rallerin artık bundan sonra muhafa
zakarların dununda kalmağa ue -/n. 
giltere'de söylenen bir tabirle- on
larla bir gemi tayfası teşkil etmeğe 
tahammül edemiyecekleri gÜnden gü. 
ne tezahür etmektedir. 

Liberaller, /ngilİ% iktısadiyatının 
büyüklük ue kudretini teıkil etmif 
olan serbest ve müşt.,,..,k mesai poli· 
tikaaına dönmek lüzumunu ileri aü .. 
rüyorlar. I ktıaadi tecerrütten llCU • 
geçmek husumnda liberallerin na.ııa• 

riyesi memlekette daima artan bir 
muııafa'kat ue taraftarlık bulmakta
dır. 

Tuna havzası memle
ketleri tetkilatı 

BUDAPEŞTE, 17eylül .- Bir Tuna 
hau%4Sı memleketleri teşkilatı yapıl
ması fikri etrafındaki münakaıalar 
dolayisile Hauas ajansına beyanatta 
bulunan, eski Başuekil ue Otu% üçler 
Komitesi reisi M. Betheln'in mahrem 
dostlanndan eski na%ır ue Milli Birlik 
Komitesi a%4Sından M. Gabor Ugron 
demiıtir ki : 

" Hükumet lırk<nrndaki arkadaşla
rım gibi ben de Macaristan'ın arazi 
iddialarımızı terketmemi.z:in istenme
mesi, Milletler Cemiyetinin akalliyet
lere ait mevzuatına hürmet edilmui 
ue siyasete taalluk eden bütün müna· 
kaşaların terk edilmesi ıartile, Tuna 
hau%4Sı memleektleri arasındaki bağ
lan kuuuetlendirebilecek her fırsatın 
benimsenmesi ltllımgeldiği kanaatin
deyim. 

ltalya • Fransa arasında yapılacak 
bir yakınwıma, fÜphesiz; Auusturya, 
Macari&tan ue Küçük ltiltil beyninde 
İf birliğini kolaylaıtırır ki, bu da Tu
na havuuında Fransanın mevlıiini 
feukalade tahkim eder. Bu olursa 
Macaristan, sınai mamulatı.na ve top .. 
rak malııulritına ;yalnu: bllflna pazar
lar aramaJı mecburi,..etinden kurlu-

lur ue hom1u deuletlerin temasta bu
lunduktan satımlarla müna•ebatta bu· 
lunur. Bundan maada, Orta Aurupa 
iktısadiyatı için de mükemmel bir tah
kim uıutıası elde edilmiı olur ue bu 
da siyasete fayda temin eyler.,, 

(L'O.,uvre) 

Sovyetler ittihadı Şark 
havalisi güzel sanatları 

Yeniden tanzim edilen Şark kültü
rü müzesinde Acem, inkılcibından ev· 
uel Asya ue Soııyetler ittihadı ıark ha
ualisi gÜzel sanatlar kısmı açılmııtır. 

lran güzel sanatlarının iki bin yıl 
hüküm sürmüı olan Aıemenit haneda
nından çok daha euuelinden itibaren 
zamanımıza kadar olan sa/halan bu 
kısımda gösterilmektedir. 

lnkılciptan euuelki merkezi. Asya 
gÜ%el sanatları kısmında Aaya Müslü
manlığının nüfuz etmemİf bulunduğu 
deuirlere ait bazı vazolar ue T ürkis
tan, Ôz.beki•tan ue Tacikiıtan gÜ%el 
sanatlarından nümuneler, mimari ôbi
deleri, modeller ue tablolar vardır. 
Bu mÜ%ede: 

'1>-------
T ehli keli madde 
Bir mühimmat fabrika
sından nasıl aşınldı? 

BRIÇPORT. 3.A.A.(Amerika - Mü
himmaf fahrikalannın birinden 100 kilo 
ağırlığında (polnol) aşo-ılmışlır. Çok 
tehlikeli bir patlayıcı madde olan b 
( polnol) un çalınmıı olması, tehriıı 
146.000 ehalisine dehşet ıalmıftır. Zi
ra bu madenin motörlü nakil vasrtalari-
1~ taşınma11 pek ziyade tehlikeyi mucip
tir. 

Rusyada mcbuı intihabatı 
MOSKOV A, 3.A:A. - Bütün Sovyet 

Rus yada mebusan intihaba tına baılan
mrştrr. -Buğday piyasası dü üyor 

VINIPEC, (Amerika), 3. A.A. - Ba 
day piyasasında miihim diışiiklük haber 
v_e~iliyor. Vadeli aatıı piyasaları, dun 
ıınik hılıına, yuzde J,5 diıtmüıtür. 

Souyetler ittihadı §"rk hauali&i mua- Feci bir tayyare kaı:a.sı 
sır ~üzel saantla?. Aurbayican, Ô%· , BIŞOP, 3. A.A. - (Amerika) Bir 
bek'!tan, ve1~c~1kısttanh' tab

1
lolan, ue "!m rika aıkeri tayyaresi alevler İçeri-

sınaı mamu ...... ı e eı rr o unmaHta- ı~nde, cı,·ar dağlara dütmüıtiir. içinde. 
dır. kı bq kı ·den, yahu:& birisi pullfutle at• 

(Tası ajansı) lıyarak kurtulmuıtur. 



IF1:Lıci6ill 
Yol parası 

Taşa ölçelim: Tıpkı lngiliz lira
sı gibi evvelce on lira iken şimdi 
alh liraya düşen bir vergımız 
vardır. Yol parası... Hepimiz bu 
yol parasını biliriz. Çünkü azlığı · 
na bakmayın! Bir tıirlü peşimizi 
bırakmayan bir vergidir. Verdiği
miz birçok vergiler arasında hiç 
şüphesiz en azı budur. Bizi en çok 
kovalayan veya kovalar gibi görü
nen de budur. Ben bunun sebebi
ni arastırdım ve buldum •.• 

Bir kere bu para vergilerin tak
simi sırasında doğrudan doğruya 
alınan vergilerdendir. Doğrudan 
doğruya alınan vergiler de mükel
lefin psikolocisi itibarile en az se
vimli olanıdır. ikincisi bu verginin 
alındığı yer, tarih muayyen değil
dir. Ummadığınız yerde önünüze 
çıkar ve en fenan müteaddit defa
lar muhtelif yerlerde önünüze çı
kar. Çünkü: 

Yol parasını tahsil için doğru 
düriist bir usul bulunmamıfhr. Her 
mahalle kendisinde oturan veya 
ralıf<Ul adamların isimlerini bir lis 
te halinde belediyeye verir. Bu su 
retle bir adam muhtelif yerlerde 
listeye girer. işte ben! Hem yazın 
oturduğumuz Çamlıca tarafların -
da, hem de kışın oturduğumuz 
Beyoğlunda listeye dahilim. Buna 
ilave Kabataşta çalıştığım bir mek 
tepten dolayı orada, gazeteden do 
layı da Sirkeci listesinde yani tam 
dört listede yazılıyım •.. Demek be 
nim için her sene alhşar liradan 
yirmi dört lira tahakkuk ediyor. 
Bu Qfağı yukarı bakkal bahçıvan 
gibi çalıştığı yerde oturanlardan 
başkalarında böyle böyle cereyan 
ediyor ve oturduğu yerden ayrı ça 
lışanltırın hepri en aşağı iki yerde 
listeye yani tahakkuka giriyor. 
Böylece latanbuldtı hakikatten çok 
uZtık bir yol parası tahakkuku ya
pılıyor. Fakat tahsilat bitince bu 
mihılar yandan fazla tışağı düşü -
yor, Çünkü bir tıdamın üç deftı da 
gölgesi için vergi tahakkuk ettiril
miş olduğu anltışılıyor. Ayni ada
mın böyle muhtelif ve müteaddit 
yerlerde yazılı olufu onun bu muh 
telif yerlerde yol parası yüzünden 
tttkibata uğramasını mucip oluyor. 
JÇalıfılan yerlerdeki takibat evle -
7e naz'aran dahtt salim şekilde ya
pılıyor. Çünkü gündüzün çalışmtı 
saatlerinde müracaat eden tahsil
ıltır mükellefi yerinde bulabiliyor. 
Lakin evlerdeki takibat o kadar 
•elametle cereyan etmiyor. Mükel
lefler tahsildarın aradığı is stıatle
rinde evinde bulunmuyor, 'Kadın • 
lar ıla ev erkeğinin vergi makbu -
21ınun nerede olduğunu bilmiyor • 
lar vebilemezler. Tahsildar da işi u
:atmak istemiyor. BaZtın şahsi 
fİddetile, bazan polis mariletile 
verginin evden tahsiline tefebbüs 
ediyor. Bu suretle evvelce alınmış 
vergilerin bir kere daha tahsil edil 
'diği ve mükellefin lüzumsuz yere 
fİddete maruz kaldığı oluyor. Hat 
ta ben böyle birinin geçen sene iki 
defa alınan yol parasından alacağı 
olan altı liranın bu seneye mahsup 
eclilmesini istediği htılde tahsildtı
nn bunu dinlemediğini de biliyo • 
nım. Bunun sebebi bu yol vergisi
nin muhtelif yerlerden muhtelif 
tahsildarlar tarafından tahsi1 edil 
mesidir. O halde? .. 

O halde artık bu keşmekeşin, 
bu karışıklığın, halkı ve memurla
rı izaç eden bu fena şeklin değiş
tirilmesi lazımdır. Zaten tecrübe 
ile anlaşılmıştır ki; mükellefi ver
ginin mikdarı değil, cibayet rtırzı 
İzaç eder. 

Bence bu yol parasını herkes 
lalan ay Ztırfında oturduğu yerde 
vermelidir. Herkesin mutZaka bir 
İfİ olmaz. 

Tektıiitler, iratçı/ar, işsizler ika
metgahı htıricinde çalışmazlar ... 
Halbuki herkesin mutlaka bir otur 
duğu yer 11ardır. Ev, apartıman, 
pansiyon, han veya otel ... imdi ar
tık bu dağınık 11e herkesin şikaye
tini mucip olan muhtelif yerlerde 
ttıhakkuk listeleri yapma usulünü 
bırakıp lstanbulluları ikametgah • 
lorına göre yol vergisine tabi tut
mak zamanı gelmiştir. Bımunla 
lı~m memurların lüzumsuz ve faz
la çalışmalarından kar edilecek, 
lıem de. mükellefler önüne gelen 
)'erde yol ı,ergisi yüzünden izaç 
edilmi~ olmıyacaklardır. 

FELEK 
~ o---~--

Ç in heyetinin dünkü 
ziyaretleri 

~ ~ehrirnızde bulunan Çin askeri he 
.etıd ak de . un, mibmandarlan ve harp a hi,.7k' muallimlerinden Nahı! Beyle 
•-ı 1 le zabitan Atış Mektebini ziya-
•i..; elntişlerdir. Bugün harp akademi
ı..11,,.teaec:ekler, yarın ak,am da An· 

h id 
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EKONOMi 

Oda meclisi 
Seçimi ---yakında yenileneceği için 
şimdiden hazırlığa başlandı 

Üç senede bir yapıhnakta olan Ti
caret Odası meclisi azalığı eeçimi bu 
sene yenilenecektir. 14 kanunuevvel 
1931 de intihap edilmiı bulunan bu 
defaki oda meclisinin müddeti önümüz· 
deki ay sonunda nihayet buhnaktadır. 

Odaca, intihap hazırlıklarına baı· 
!anmak üzeredir. Meclisin pıwırteai 
günü yapacağı içtimada bu mesele gÖ· 
rütülecek, intihap işleri ile meşgul ol
mak üzere bir komisyon oeçilecektir. 

Stok buhday 
Geçen hafta içerisinde ıehrimizde 

biriken stok buğday miktarı 21,601 to
nu bulmuştur. Bu miktardan maada 
değirmenlerde ele 12,717 ton kadar buğ
day mevcut olduğu tesbit eclilmi}tir. 

Oda meclisi toplanamadı 
Ticaret odası meclisi dün aylık iç

timamı yapacaktı. Fakat ekseriyet ol
madığı için toplantı pazartesi gününe 
bırakılmıı br. 

Marsilya seyahati geri kıldı 
Marsilya Ticaret Odası naımna ge

çenlerde nfemleketimize gelen heyetin 
ziyaretini iade maksadile bir seyahat 
tertibi düşünülmüş ve bu hususta Ti
caret odasınca bir komisyon seçilmiı
ti. 

Birçok tacirlerimizin de iştirak ar
zusunu gösterdikleri bu seyahat bazı 
sebepler dolay11ile tehir edilmiştir. 

MAA.RIFTE 

İlkmekteplere 
Tehacüm 
İlk sınıflarda yeniden 

şubeler açılıyor 
İlk mekteplere kayıt ve kabule de

vam edilmektedir. Bu aene ilk mek • 
teplerin bilhassa ilk sınıflarına teha
cüm pek fazladır. Her mektebin ilk 
amıfmda iki, Üç ıube açılmışbr. 

lstanbul Maarif idaresi talebenin 
fazla tehacümü karıısmda birçok yer 
!erde yeniden ilk mektep açımağa ka
rar vermiştir. Bu mekteplerin mikdan 
80 i geçecektir. Bunlardan bafka ayn 
ca Sofularda bir ilk mektep daha 
açılmııtır. 

llkmekteplere alınacak 
talebenin yaşı 

11k mekteplerin ilk aınıfına alına
cak talebenin Yll§J hakkında bazı te
reddüt olmuş ve Maarif müdiriyelın
den sorulmuıtu. Maarif müdüriyeti 
mekteplere gönderdiği bir tamimde 
927 • 928 tevellütlü çocuklann mek
tebe kabulünü bildirmiştir. 

izin alan profesörler -
Tıp fakültesi müderrislerinden 

Profesör Schivartz ile profesör Sip
mann izin alarak Almanyaya gitmiş
lerdir. Profesörlerin derslerini mua • 
vinleri vereceklerdir. 

Tıp ve Hukuk fakültelerine 
rağbet fazla 

Bu sene Üniversiteye hayli talebe 
kaydedilmiştir. Bu talebelerden çoğu 
tıp ve hukuk fakültelerini tercih et
mişlerdir. Fakültelerde tedrisat baş • 
lamasına rağmen fazla müracaat üze 
rine, kayıt ve kabul zamanının deva
mı muvafık görülmüştür. 

Maarif musteşarı bu akşam 
gidiyor 

Birkaç gündenberi ıehrimizde bu
lunan maarif müste§arr Rıdvan Nafiz 
Bey dün lstanbul maarif idaresinde 
tetkikatla meşgul olmuş, öğleden &on 
ra Beyoğlu Alman liaesini gezmiştir. 
Rıdvan Nafiz Bey Alınan mektebi mü 
dürü M. Preusser ile iki saat kadar 
görüşmüş ve mektep hakkında iza • 
hat almıştır. Rıdvan Nafiz Bey bu ak 
fA1D Ankaraya dönecektir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankaaındao alınan cetveldir) 

3 T. Evvel 934 
AK~AM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
]atikra:ı.ı dahili 97 R.ıhhm. 17,75 
1933 Ergani 97 Mümeııil 49,75 
Unitürk Z9,SO n 11 46,15 

~ il 28.15 " ili 49,00 
" 111 28,35 

ESHAM 

it Bankasr Nama 
•• ., Hamı1 ne 
,, .. Müe• is 
Ti.irki1• Cumb11-
riyet bankaaı 
Tran1vay 
Anadolu Hisse 
Şir. Hayriye 

10 l Reji kupon•= 2,.25 
10 Berlin 1,97,70 

105 Tcrkoa 18 
Çimento 13,20 

59 1 ttibat dey 1 :ı .. ıı;o 
32 Şuk dey. 0,85 

27,40 ı Bal1a • ı.ss 
15,50 Şark m. ecza 3,40 

ÇEK FiYATLARI 
Lorıdra 615 Prağ 19,74,5 

Pariı 12,06 Belgrat 34,69,75 

Nüyork 80,02 Moskova 10,82.75 

Milirıo 9,28,75 Berlin 1,97,45 

Cene\-·re 2,44.60 Varıova 4,19,45 

Atina 83,38,25 Buch.peşte 3.98,16 

Brü1'se1 3,39,85 Madrit 5,81.!lti 

Amıterdam 1.17 Bük.reı 79,47 

Sof ya 66.30,50 Viyana 4,26.ISO 

Dün ıehrimize gelen Yugoslav ve Bulgar güref takımları ••• 

Balkan güreş şampiyo
nası bu akşam geliyor 
Yunanlılardan sonra Yugoslav ve 

Bulgar güreşçiler dün geldiler, 
Romanyalı1ar da bugün geliyor 

ilk ikisi Türk milli takımının ga- 1 
lebesile neticelenen Balkan güre§ şam
piyonluğunun üçüncüsü bu ak§aın saat 
tam 21 de l:ıeyoğlunda Fransız tiyatro
sunda başlıyacaktır. 

Balkan §lllDpİyonluğuna gincelder
den ilk olarak Yunanlılar gelmişJ ... cı;. 
Dün de gerek Bulgar ve gerek Y ugos
lav güreşçiler gelmişler ve alakadarlar 
tarafından kar§ılanarak otellerine yer • 
leştirilmi§lerdir. 

Bugün de Romanyalılar gelecekler 
ve doğrudan doğruya tartılmağa gide
rek akşam müsabakalara iıtirak • ede
ceklerdir. 

llk ıampıyonaya Bulgarların, ikincisi· 
ne R~nyabların iştirak etmedikleri 
düşünülürse bu akşam başlıyacak olan 
üçüncü Balkan §ampiyonluğunun en 
tam ıampiyonluk olacağı anlaşılıyor. 
Çünkü bu sene bizden baıka Yunanis
tan, Y.ugosltıvya, Romanya ve Bulga
ristan da müsabakalara iştirak elmiş 
oluyorlar. Bunun için güreşçilerimizin 
bu sene de muvaffak olarak ellerinde 
bulunan Balkan §antpiyonluğunu mu
hafaza etmelerini temenni ederiz. 

Bu eeferki müsahaJıalar gerek iıtf• 
rak eden millet]erin beşe ç.ılanaaı ve 
gerek bu milletler giireıçilerinin çok 
çahfllll§ bulunmaları dolayısile ~olıı he
yecanlı ve çetin olacalıtır. 

Güreşlere yarın akşam devam edi
lecek cumartesi akşamı son müsabaka
lar y.pılarak üçüncü Balkan ıampiyo
nu meydana çıkacaktır. 

Muvaffakıyetler ..• . .. . 
Güreş federaoyonundan: 

1 - Bu aktam Fransız tiyatrosun
da saat tam 21 de baılanacak üçün
cü Balkan ıampiyonası için tertibat il 
marn edilmiıtir. 

2 - Müsabakalardan evvel üçüncü 
Balkan güreşleri açılacak, olimpiyad 
yemini ve milletlerin reami takdimi ya. 
pıldıktan sonra müsabakalara ba§la. • 
nacaktır. 

3 - Fran11z tiyatrosunun koltuk • 
lan numaralı olduğundan bu koltuk
lann mikdarı kadar bilet &atılacak, 
bundan fazla aatıı yapılmıyacaktır. 
Belediye n:mnurları bizazt giıe tetki
latını idare edecek ve pilandan hariç 
bilet vermiyecektir. 

4 - Her üç gün için de ıimdiden 
bilet almak kabil olabilecektir. 

5 - Müsabakalar ba§laymcaya ka 
dar evvelden bileti olan herkes gire· 
bilecektir. 

6 - Kapıda fazla izdihama mahal 
kalınmaması için, zabıta evvelden ted 
bir alacaktır. 

7 - Bilet fiyatlan paradi 50, loca 
lar balkon ve koltuklar birer liradır. 
llk beş sıra lüka mevkidir. 

8 - Bu sabah saat ondan itibaren 
her cins bilet Fransız tiyatro gişeain .. 
den alınabilecek ve mikdar dolar dol
maz ertesi gün için bilet verilecektir. 

9 - Müsabakalarda meralı.!ılann 
sükfuıetle maçlan takip etmeleri tav
siye ve rica olunur. 

10 - Sahneye kollarında hususi 
band bulunanlar vazifedarlardan ba§ 
ka hiç kimae ginniyecektiw. Binaena
leyh redde manız kalmamak Üzere 
bandı olmıyanlardan hiç kimaenin gel 
meye tetebbüa etmemesi rica ofonur. 

Gümüş paralar 
-o--

Gelecek hafta paraların ba
sılmasına başlanabilecek 

Yeni gümÜ§ paralann baınlına11 

liazırhkları ikmal edilmiıtir. Cımıar • 
tesi gününtfen itibaren paraların pul, 
yani para halinde keailm~ine batla· 
-ca.k, belki önümüzdeki hafta ba§ın 
da da baarlma iti baılayacaktır. Bası
aılacak paraların kenanna işlenecek 

olan Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin 
kabartma mı, yoksa oyma mı yapıla
cağı henüz lesbit edilmemiıtir. Lira • 
lıklar §İmdiki on kuruşluklar ce.aıne
tinde, fakat daha kalın, 50 kuruıluk
lar, heı kuruıluklar cesametinde, 25 
kuruşluklar da yüz parahklar cesa • 
nıetinde oalcaktır. Paraların 15 aene 
müddetle tamamen silinmeden teda • 
vülde kalacağı umubnaktadır. Silik pa 
raların tedavülde kalmaması için de 
devlet hazineaine intikal eden bu ka
bil paraların derhal darphaneye gön
derilerek yeni paralarla tebdili, bu su 
retle tedavülde silik para bırakılmıı
ması düşünülmektedir. 

Paralar ha.ılır basılmaz tedavüle 
çıkarılacaktır. Paraların mal sandık
larına nakli için tahta kutular yapıl
nıaama da başlanmı§tır. Halkın ilk çı 
kı~ta paralarını kolayca değİ§Iİrebil • 
meleri için darphanede de bir gİ§e a
çılma•• muhtemeldir. 

Gümrük için yeni 
memurlar 

Gümrüklere alınacak memurlar i· 
çin, bugün giimriikte bir müsabaka 
~ti~anı yapılac_aktır. Memuriyet için, 
pmdıye kadar b>r hayli müracaat ya
pılmııtır. 

--·ea~~ 
Dün akşam yoktu.! 

Fransa mizah muhanirlmnclnı bi
rinin fU lıkraoı pek çoklannca m<'Ç
hül değildir. 

Parisi gez.meğe gelen bir Amerikalı 
otomobile binmi§, fehri dolaşırken fO· 
förden İzahat alıyormuı: 

- Burası neresi? 
Eyfel kulesi/ 
- Ya... Amerikada bi;ı; bunun iki 

mislini bir haftada kurarız. 
Şoför alclırmanug. 

Biraz. sonra büyük bir binanın önün .. 
den geçiyorlarmı§. Sormuı: 

- Burası ne? ... • 
- luvr mü2esi ! 
Amerikalı piposunu dişlerile ısıra· 

rak gülmüş: 
- Biz Amerikada boyle bir binayı 

üç günde dört misli yapanz. 
Şoför susmuş. 
Biraz; sonra meşhur N otrd am kili -

•esinin önünden geçi;ııorlarmıı. Ameri
kalı sormuı: 

- Burası neresi? 
Paridi ıoför dudalı bükmüş: 
- Vallahi bilmem. Dün akşam bu

rası meydandı. Diin gece yapmıfla7 ga-

/iba! 
Fransız mizahı Amerikalıyı sustuT

duiu gibi biz.i de epey güldürür. 
. F ~~at bizim bazı günlük haıJadisle

rımızın Fransız mizahçısını nefesinden 
katıltacak kadar kuııııetli olduğuna 
fÜphe yoktur. 

Bugü~lerde gaz;ete sayfalannı göz;
den lfeyırenler hararetli bir (süt) me
selesının devam ettiğini görüyorlar. 
!len bu (süt) mesele6ini gazeteciliğe 
ıU. başladığım gündenberi, yani yirmi 
seneclenberi biliyorum. lstanbulun süt 
meselesi, bir vakitler gazeteleri doldu ... 
ran meşhur (Panama meselesi) ni 
( J?rt!yfüs meselesi) ni geride bırakan 
bır meseledir. Koca bir dünya harbi ol 
clu. Yer yüz.ünde hükumetler kalktı, ye· 
nileri meydana rıktı, en çetin arazi, 
milliyet meseleleri halloldu. Fakat Js. 
tanbulun (süt meselesi) henüz tapta
:ze dir. 

Baz.ı ga;ı;«eı..- tuhaflık olsun diye 
bundan yirmi otuz. yıl euııelki kolek
siyonlardan parçalar alırlar. Ne hacet, 
süt meselesi varken! 

Burhan CAHlT 

ADLiYEDE 

İstanbuldan 
Terfi edenler 

lstanbuldaki hakimler
den kimler terfi etti 
Adliye tefrik encümeninin teıiie 

müstahak gösterdiği hakimlerin listesi
ni metin halinde d!ğer sahif_emizde ne§· 
rediyoruz. Bunlar içinde lstanbuldan 
beşinci hukuk reisi Ahmet Kizmı, bi
rinci ceza reisi Necip Nadir, ikinci hu. 
kuk reisi Mehmet Zeki, altıncı hukuk 
reisi Salahattin, azalardan Mehmet Ke
mal, aza miitazimi Süleyman Nazım, 
sulh hakimi Mustafa Nusrat, müddeiu
mumi muavinlerinden F eı4ıat Refik, 
ıulh bakimi Niyazi, müddeiumumi mu
avini Mehmet Salim, aza mülazımı A· 
li, sulh hakimi Ahmet Arif, aza müliizı
mı Tahsin, su»ı hakimi Suat hannn, 
Mustafa Asnn, aza millilzımı Feridun 
Ekrem, müstantik Mu•tala Kemal, mücl
deiumumi mua'Vini Ahmet Nurettin, 
aza mülazımı Zeki, müstantik Cemal, 
aza Murat Hu!Usi, ihtisas müddeiumu
misi Mitat, ihtisas müddeiumumisi Re
tit, dördüncü hukuk reisi lıian, Üskü
dar ceza hakimi Ali, aµ Mehmet Na
zif, Ahmet Sabri, müstantik Abdülka
dir Vahi:t, sulh hakimi Halil, Salahat
tin, Reıit, Şakir, Cevat, aza Faik, Üs
küdar müddeiumumisi Haydar Naki, 
üçüncü hukuk reisi Zeki, İcra reisi 
Ali Kemal, aza lanail Hakkı, Üskü • 
dar hukuk hakimi irfan, müddeiumu
mi başmuavini Salih Esat, ikinci ce • 
za azası Bürhanettin, müstantik Mu
hittin, müddeimnumi muavini lsmail 
Hakkı, aza mülazimi Mehmet Ham • 
di, aza mülizim.i Ahm.et Nurettin, 
Üıküdar müddeiumumi muavini Na • 
zif, sulh hakimi Hweyin Avni, Os • 
man Tevfik, müddeiumumi muavini 
Ahmet Remzi, aza mülizimi Recai, 
Üsküdar hukuk hakimi Ümran, müd 
deiwnumi muavini Salim, Sabri, Muh 
lis beyler birer derece terfie layik ve 
müstahak görülımüşlerdir. 

Kanunuevvelde tatbik edilecek ye 
ni h8.kimler kanunu her hakimin bu
lunduğu derece üzerinden maaı alma 
larıru emrettiğine göre bu zevattan 
terfileri icra edilenler barem derece· 
Jeri ne oluna olsun hakimlik derecesi 
Üzerinden maaş alacaklardır. 

Kanunuevvelde tatbik eclilecek o
lan hiki:mler kanunu ile beraber ad
liye<nizi alakadar eden birçok kanun
lar da tatbik &ahasına girmiş olacak • 
tır. Bu kanunlardan başka yeniden bir 
kaç kanun da hazırlanmaktadır. 

Bu meyanda avukatların tasfiye • 
&İne, avukatlığın (hukuk) ve (ceza) 
ihtisas eıruf)anna aynJacağrna dair 
bir kanun yapılacağı da söylenmek • 
tedir. Bu huausta gerek lstanbul ha· 
rosunda, gerek Adliye mahafilinde 
hiç bir ımalfuoat olmamakla beraber 
bu fayialar .on zamanlarda kuvvetlen 
miıtir. Avukatlar meyanında bazı mü 
tehuııs zevatın temyiz ve ağırceza hi. 
kimliği gibi yüksek ha.kimlik makamı 
na getirilecekleri de söylenmektedir. 

lskAn suiistimali davası 
Kmlu mütec:aviz ıuçluau olan i&kan 

suiistimali daTaaına dün ağırceza mab 
kemeainde devam edilmit. fakat ıuç
hılardan Sabri Bey gelmediği için mu 
hakeme .15 Teırinisaniye bırakılmıt • 
tır. 

Komllnistlikten suçlu o n t 
Komünistlikten euçlu Salahi, Hik 

met ve arkadll§lannın muhakemesine 
dün ağırcezada devam edilmiştir, mu 
hakeme gizli olarak devam etmiştir. 

Kaçakçılar 
Kaçakçılık suçundan dolayı do • 

kuzuncu ihtisas mahkemesine aevke
dilen Ha.yık, Arif ve Mehmet ismin • 
deki Üç suçlunun duruıımalan bitiril
miştir. Mahkeme, her üçünün de se
kizer ay hapse konulmalanna ve pa
ra cezası ödemelerine karar vermiş -
tir. 

Köpekbaşı davası 
Bir ecnebi Amerikan kaput bezi 

finna .. tarafından yerli kaput bezle
ri aleyhine açılan marka taklidi dava 
ıına dün ikinci ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Dünkü muhakeme
de ehli vukuf dinlenilmiş, bunlar yerli 
bezlerimizdeki markaların ecnebi be
zindeki markanın taklidi olmadığını 
aöylemi§ler ve yemin etmitlerdir. Mu
hakeme kararın tefhimi için batka gÜ 
ne bırakılmıştır. Bu dava Adliye ma 
hafilinde Köpek.başı davası diye tôh· 
ret abru§tır. Taklidi iddia edilen mar 
ka bir köpek başı resmidir. 

Adlf ıstılah'ırın tUrkçesi 
Adliye veka.Jeti Adliye iılerinde 

kullanılan ve hemen hemen biı· du • 
ru§ma ve suçlu kelimelerinden başka 
kafesi arapça olan adli JStılahlarımı· 
zın bir liste$inİ yapmış, ve bunların 
türkçe mukabilleri bulunarak Adliye 
Vekaletine gönderilmesi İçin bir ko • 
misyon teşkili lstanbul Adliyesine em 
redilınişti. Bu ıstılah komisyonu yal • 
nız htanbulda değil, bütün vilayetler 
adliye dairelerinde ve mevcut bütün 
barolarda toplanacaktır. lstanbul ba
rosu da böyle bir komisyon seçmiştir. 
Bu komisyonda avukat Sabri, Haşim 
Refet ve Necati beyler de vardır. Ko
misyon ilk içtimaını bugün yapacak 
ve arapça ıs.trlahlarının yerine kaim o 
lacak türkçe kelimeleri ve ısh ahlan 
bulacaktır. Adliyede toplanması icap 
eden komisyon daha seçilmemiştir. 
Bu komisyonun da bugün seçilmesi ve 
cumartesi günü de ilk içtimaını yapma-
11 muhtemeldir. 
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Cürüm ve ceza 
Şehir tiyatrosunda oynanan o

yunu burada tenkit edecek deği -
lim. Maksadım yanlış anlaşılma -
sın "cürüm ve ceza" serlevhası al 
tında Akay, demiryolları gibi idtı· 
relerde tesis edilen mahkemeleri 
mevzuu bahseJmektir. Cürüm ne 
dir? Uzun boylu hukuki mütaleat 
yürütecek değilim; fakat hül.Ua • 
ten denı~ebilir ki cürüm, cemiyeti 
beşeriyenin kanunlarla, nizamlar
la, örl ve adetlerle menettiği feyi 
yapmaktır. Ceza bu cürmü işleye
ne uslansın ve bü- daha yapmasın 
emsaline de ibret olrun diye tat -
bik edilen gerek maddi, gerek ma 
nevi, gerek nakdi bir eziyettir. 

F aktıt mesela vapura koşuyor • 
sunuz; ko,uyorsunuz da tam kal -
karken atlıyorsunuz. Bu esnada bi 
let almağa vakit bulamamışsınız, 
veyahut ta aldığınız bileti kaybet· 
mişıiniz, bu cürüm değildir. 

Cürüm değildir, fakat cezası var 
dır. Biletçi gelir 11e size ceza keser, 
iki mislinden fazla bir para verme 
ğe mahkUm olursunuz. 

Sonra şimendiferde yakın istas 
yonlardtı bilet almak bir mesele -
dir. Tiren gelmeden beş dakika ev 
vel bilet almak mecburiyetindesi -
niz bunun için bir merdiven inip 
bir merdiven çıkıp, bileti alacak
sınız ve sonra tekrar bir merdiven 
inip btr merdiven çıkıp treni h,ek
liyeceksiniz. Vakıa her gün bu zah 
metlere katlanmak mecburiyeti 
vardır. Fakat meselô bir gün de si 
zin istasyona gelmenizle, trenin 
istasyona gelmesi ayni Ztımanda 
vaki olabilir. Merdiven inip çık -
mağa vaktiniz yoktur. Tireni de kc 
çırmak İstemezsiniz ve derhal bir 
vagona atlarsınız. Bindiğiniz va • 
gon ister birinci, ister ikinci, ister 
üçüncü olsun sizden maktu bir fi
yat ceZtı alırlar ... Mesela Haydttrpa 
şada birinci mıntaka için bu ceza 2t 

kurustur. Halbuki bu bilet alelade 
ahvtJde birinci için Jt; ;ı,; 
10, üçüncü için 8 kuruştur •.• Ve gi 
dip gelme aldığınız ;:..._ •• 
cü mevki 5 buçuk kuJUşa gelir •. 

Bu cezanın sebebi nedir? Sonra 
neden birinci, ikinci, üçüncü mev
ki yo~cusu arasında cezada ırittih
çe arttın bir nisbet vardır? Bunun 
sebebi meçhuldür. 

Eğer bilet almadan trene bindi 
diye ceza alınıyorsa, bunda yo'cu 
nun hiç bir kasdı yoktur. Beda
va gideyim diye trene biletsiz bin
memıtir. Belki yetişemediği için 
bil et alamamıştır. 

Eğer tren dahilinde bilet memu 
runu ifgal ediyor, onu fuzuli yere 
yoruyor, şayet ceza alınmazsa her 
kes bilet almadan trene biner ve 
trende bilet alır, diye düşünülüyor 
sa buna cezai bir mahiyet verilme 
melidir. Bu takdirde mesela bilet
çi içeride meşgul edildiğinden do
layı bir mikclar mesela yüz para 
fazla para alır. Olur biter. 

Ortada bir cürüm yoktur ki ce
za olsun. Halkı clurup dururken 
hiç yok yere izrar etmenin manası 
var mı? 

Bu ceza usulünün salim bir şek 
le raptı herhalde daha muvtıfık o
iur ktıntıatindeyiz. 

Mümtaz FAiK 

Bir ecnebi bestekarın 
ellinci yıldönümü 

Bestekar ve piyaniat Furlani'nin 
ıanat hayatının 50 inci yıldOnüı ü rn.lİ 
nasebetile yarın Beyoğlunda ltalyan 
amele cemiyteinde sant 17,:;0 da bır 
konser verilecektir 

Tramvay ve elektrik 
ıirketile müzakereler 
Naiia vekaleti ile tramvay ve elek. 

trik ıirketleri arasında yapılacak mü
zakerelere bugünlerde Ankarada bat· 
!anacaktır. Her iki şirketin murahha•la· 
n ve Belçikadan teftiş için şelırinÜze 
gelen M. Mautoer Ankaraya gitmiş'er
dir. 

Nafia vekaletile yapılacak temaslar
da elektrik Jirketinin ıennayeai mese
leai, daimi tramvay tarifesinin teııbi ti 
işi ve daha birçok pürüzlü meseleler 
görü şül e<:cktir. 

Yurttaş 
C. Halk fırkası bü

yük Türkiye, Kema
list Türkiye ve yek
pare millet ülküsü
nün ifadesi ve tek 
teşekkülüdür. 

Belediye azalığı 
seçiminde reyini C. 
H. fırkası namzetle
rine ver ... 
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Astait yoıJar ·-K-tıç_a_k_ç_ıl_ık___ Mübaıir Ada çayı 
Arapçadan dilimize geçen öyle 

U• • t Ü Od C Kaçakçılık, eskisine bakılırsa, kelimeler var ki, bugünkü kafamız· 
S ••• çok azaldı. Fakat, gene şurada bu· la düşününce, bize gülünç geliyor. 
Yaruk Yuz .. ıu·· ..;ftçinin ıarı ekinlere rada, yakayı ele veren karakçılar Mesela" •u "mu''başı"r kelı"mesı" 

r .. , r n ·-
yakı•tıg' ı kadar kara asfalt ta yeşil or· var. Demek bu kötü huyun büsbü- M b • d b • d. • ' ü aşır, arapça a te şır e ıcı, 
manı ıüılüyor... tün kökü kazınamadı. Hiç bir yafa mu''ı"deleyı"cı" man" as" ına gelı"r. Mah-

Her asfalttan her yeşil tepeye do":ru (1) k k l • • 
d kal 1 . , • aça çıyı, yo a getir~ıyor. keme kararlarını, ı'cranın o"'deme tırmanırken; arkamız a an ev erı t •· b l 

h. ·· ·· · · z.ı k' b ı· ·ı•• Uğrunda başını vereceğini ise, emı'rlerı"nı" teblı"a etmekten başka nişe ır, onumu e ı e ıren v: ..,. ., 
ka 2 bu i•i yapıyor. ları Çan ya aanıyoruz... r - bir iş yapmayan miiba,.1rlerin, neyi 

Burada; tabiatin dalgalı Yetili Kaçakçılık, hırsızlığın en baya- r· 
Ve lanatl·n ı's\ı' karası bı'rı'bı'rı·ne kah bo· - k k d K k müjdeledik/erini ben daha anlaya-

gısı, en or uncu ur. aça çı, madım. 
ğuşur gibi, kah kuC:klaşır gibi ~mış· yurdunu sevmez. Evini barkını, 
!ar. hayatin farikası olduklarını gozlere y Geçen gu'"n matbaada oturuyor roluğunu rocuğunu düşünmez. ur- ' • haykırıp duruyorlar... .. .. d k l • b" '"b • • d" l • 

· b' d ba k dunu sevmeyen, evı"nı" barkını, rolu- u • çenye ır mu apr gır ı. çı-A•Calt ve çayır ... Hıç ır yer e ş a ,. 
iki zıt yanyana gelince bu kadar uygun ğunu çocuğunu, düşünmeyen adam mizden birine bir çağırma pusula-
ve maniılı olamaz ... Bir halının iki ayrı içinde yaşadığı topluluk (2) için sı (celpname) getirmişti. Kendi-
renkteki nakışı ıribi. Girift ve kıymetli bir yüz karası saydmak gerektir. sinin arandığını mübaşiri görür 
serilnıiş duruyorlar... " l b• k d ··ı 

Beylı'kten karırılan nesne, ne ka- gormez an ayan ır ar a aş, gu e-S<killeri canavarlıktan zahifeliğe ıre- ~ 
çe,; ve hızları yere inmıt tayyare.eri an- dar değer•İz olursa olsun, gene o- rek: 
dırnn yeni ol<>mobiller, biribirlerini ko- nu kaçırandan sorarlar. - Ver, bakalım, mübaşir efen

bilir bana ne valayarak bayırları tırmanırken asfalt Kaçakçı, ylanız törü (3)nün de- di ••• Dedi, gene kim 
dag· l:ırın etrafında harekete getirilmiş mu··ı"deleyeceksı"n 1 

g- il, senin, benim onun, bizim, he- • elektriklenmit tapı rolanlan andmyor... M b • l d• 
· pı"mız" ı·n bayıg" (4) ımı~ı yemi,. olu- ü aşır gü ümse ı: Hava, buhar olmuş bir yağmur gıbı; ._ ,. 

heran, yağmur mu çiseliyor diye elinizi yor. Çünkü kaçınlan bir tek top- - Ne yapalım efendim, bize ne 
göğe tutarak damlayacak bir şey bekli- [u iğnenin, ortadan yok olan geliri, derlerse, onu alıp getiririrz! •• 
yorsunuz ... Tabiatte, bu pazar da, niha· gene bizim sırtımıza, yükle- Bu bir icra emri imis. Arkadas 
vetsiz pencereli ve çok yüksek tavaniı k • K k l • ka / k ki b • b ··d • ' hk" 0

/ · nece tır. ara rı ıaa nrı ge me 88 ır orcu o emege ma um o • bir kilisenin ruha rahatlığı ve kasveti ~ x 0 • T 

beraber veren bir hali var ..• Her Ingiliz, için yer yer kurulan yarguç (5) lar, duğunu anlayınca, kağıda şöyle bir 
tabiat dininin bir mümini! her lngiliz ü- nerede bir kaçakçı yakalarlar•a en baktıktan •onra: 
zerinde bir "kubbei hadra,, tesiri bırakı- ağır berge (6) ye çarpmaktan çe- - Hof geldin, mübaşir efendi! .• 
yor ... Gezinti ve eğlence, bir ibadet ka- kinmiyorlar. • dedi, doğrusu bu tebşiratına diye-
dar sakin ve programh... k k J k k k r 

k k bil b . ük' .. .. Fakat ne yapılsa, aça r ı ce yo ••• Açı ta, gün~tey en e uy gorun- .. 
meyen bir ağacın gölgeıinde gibisiniz; büsbütün ortadan kalkmıyor. Yüz. Adliye mübaşirlerinin adı, de-
ve serin deyip geçilen bir acaip ve simi de yetmiş, yüzdeseksen azalsa bi- ruhte ettikleri vazifeye doğrusu 
soğuk, Aayadaki l'lgiliz tesiri gibi kibar le, gene bir takım bucaklarda, ara hiç te uymıyor. Mübaşir yerine me-
ve nüfuzlu deriden kemiğe doğru ilerli- sıra tepen bulaşık ağnğ (1) lar •ela; "Bildirgeç,, yahut, "Yasa U• 

yor... gibi batıp batıp ortaya ,..kıyor. lakrısı,, denilemez mi? "Hemistid., deyiz; 1780 de Protestan• ,.. .. 
!arın Katolikler aleyhine yaptıkları kı- Kaçakçının; yasa Üe, berge ile Kulak MISAFlRI 
yamın karar:aştığı, idare edildiği mer- yola getirileceğini ummamazlık et
kez ... Şimdi basık tavanlı, usız bir kahve- miyorum. Fakat, bir de kaçakçılı
hane olan bu bınanın duvarları, kulakla- ğın yuvaları olan yerlerde, köylüle
rını bkayan veriniğe rağmen hi.li Lord 
Gordonun (Proteıtanların elebatıaının) re öğütler verilmif olsa, onlara ya. 
bir mahzenden gelir gibi yükıelirken bile pılan işin, kendileri için ne kadar 
gizlenen ve birden gidip ruhların izbele- korkulu olduğu anlatılsa, filan yer-
rinde yer eden sesini dinliyor gibi... de, falan kaçakçının nasd tepelen-

Roma iıgali zamanında bile mevcuW o- diğini, yuvasının nasıl darmadağın 
lan bu köy• timdi lngiliz çiftlerin girin- oldu;;u bildirilse sanırım ki büyük 
ti çıkışlarında yabancı gözlerden kendile- " 
rini siper aldıkları arızalı ormaıı.::ıklarile, asığlığı (8) görülürdü. 
bir iki yüz sene evvel çetelerin ce soy- Kaçakçılık, daha çok bir buyan 
guncuların 11ğıodıkları ve fırsat bekle- (9) işidir. Kaçakçılıkla ve kaçak. 
dikleri bir yer olmakla meşhurmuı... d 
Londra, bir dev ıribi büyümüı, bu kasa- Çl ile çarpışırken bir yan an da 
bayı da yutmuJ, timdi 0 da ıehre birle- kaçakçılığı doğuran tıltağ (10) ı 
şen bir çok kö:;-ceğizler ıribi bir kenar ma- ortadan kaldırmağı düfiinmeliyiz. 
halle ve bir münzevi meıire halini almıt••• M. SALAHADDİN 

Yüksek tepe,iklerdeki seyrek ağaçların 
arasından Londranın yükıek binaları ba
fif sisin içinden dalgaaız bir denizde 
rüzgar bekleyen IÖnük yelkenli büyük 
gemilerin güvertelerine benziyor ••• 

Muztarip ve buhranlı dünyarun bütün 
meı'uliyet ve e:ünabını üzerine alan bü
yük şehirlerin başında gelen Londra da, 
zekamı gürültülwden, boğuşmalardan 
daha çok ürkü'•~ ve dütündüren kibar 
ve müstehzi bir sükiit var. Bu süki'it, in
sanı bütün hadiselere hazırlayan ve için
den pazarlıklı yapan bir maddi ve manevi 
hava, ciğeri ve ruhu birden dolduruyor ••• 

Bütün ada, dünya geıniıi üstünde e
min ve mahir bir rasat kulesi gibi; yağ .. 
muru, doluyu, gök giırültüıünü vaktin
den evvel biliyor; Menfi ve kötü aayılan 
hadiselere bu vasfı veren iim.illerin batın 
da olacaklarını urrunamak, beklememek, 
hazulıklı bulunmamak gelmez mi? O 
biliyor; doluyu da çiçek açma11 kad,..'. 
ve hep ayni durırun ve eorarh gülüşile 
kartılayor ... 

Londra, pazarlarından birini daba ge• 
çirdi; yarın ruhlar, iki günlük tatilden 
sonra, serin ve iyi bir duıtan çı.kınıı 
vücutlar gibi rahat ve gergin, iıe ve ha .. 
yata atılacak ... 

Bebçet KEMAL 

llYfll 
------- -··-' 

Bugünkü program 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündü.& neıriyab. 17,45: Çocuk net· 

riyalı. 18: Priıoraı Dinicu orkeıtraıı. 19ı Ha
berler. 19,15: Konıer;n deYamı. 20: Oni•erıi .. 
te 20.20: Hafifi rnuıiki. 20,45: Konferana. 2lı 
Plik ile Donizetlinin "DON PASOUALE., o· 
peraaı. 

823 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
19,15: Piyano ile idi.aile lnsiliz muailr:iai. 

19,45: Muaahabe, 20: Taıannili pİ7ano konıe• 
ri. - Mu.ahabe, 20,30: Plik.. - Muıahabe. 
21: Hafifi muıiki. 21,45: Muaahabe. ZZ: Ak· 
fam konaeri. 22,45: Konferans. 23: Reklim ve 
konıer. 23,15: Dünyaca tarua.mıı bet aeı (plk.J 
23,45: Almanca lı::onferaa.ı. 24,05: Danı muaİ• 
kiai. 

545 Khs. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.30: Eduardo Bianko tanıo orkeıtraaı. 

19.J(): lnailizce derı. 20: Taıannili hafif mu· 
ıiki. 20,40: "Ayrıla.hm,, iıimll ıtüd10 neıeli 
piyeıi. 22,30: Muıalıabtı. 22,50: Musikide ıa• 
natki,rane ıabneler. Haberler. 24: Siıa.n muıİ· 
kiıi. 

Khz. PRAG, 470 m. 
18.SS: Almanca neıriyat. 19,55: Mutababe, 

20, 10: PJıi.k, derı. 20,30: aRdyo orkeıtraır. 
21,lOı Musahabe. 21,25: Plik. 21,30: Radyo pi· 
J'eti. 23,15: Çift piyano konseri. 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Alm.an akıamı' 20,35: iPyano muıikiai. 21: 

Haberl~r. 20,35; Piyano konserinin de•amı 
21,30: Karıtık Ol'lı:eatra konseri .• 22,20: Alman 
eıerlerinden konser. 22,45: Haberler. 22,50: 
Alman mu•ikii•nin devamı. 23,20: Danı plll:
ları, 

686 Khz. BJ;:LCRAT, 437 m. 
19,30: Plik, 20,40: R.ekl&mlar. 20,50: PJik. 

21: Muıahabe. 21,30: Senfonik konıer (Bel· 
srat filharınoniıi tarafınclan.) 23,30: Danı 
plakları. 

ROMA • NAPOLI • BARI, 
21,45: Karııık lı:onıer. 23.05: Danı muıikiıi. 

24: Son haberler. 
841 Khz. BERLIN • Tecel 357 "'· 
19,30: Muıahal.e. 20: Viyolonıel konseri. 

(Piyano refakatile.) 20,40: Aktüalite, haberler. 
21,15: "Scbenk ein den Wein,den holden,. iıim
G musikili temıil. 23; aHberler. 23,20: Danı 
aıuıilciıi-

950 Khr. BRESLAU, 316 m. 
18.SS: Keman kooaeri. 19,25: Şür. 20: Mu· 

..ı..ı... 21ı Kı .. ı.aı...ı... 21,15, (1000) ..e,.ı; 

(1) Yasa - kanun, (2) Topluluk -
cemiyet, (3) Törü - hükumet, (4) Ba
yığ - hak, (5) Yarguç - mahkeme, 
(6) Berge - ceza, (7) Ağrıg - hasta. 
(8) Asığhğ - fayda (9) buyan - ah
lak, (10) tıltağ - ıimil, sebep. 

YENi NEŞRiYAT 

Haıar Türkleri 
Türk tarihi tetkik cemiyeti azımn· 

dan Kocaeli mehuıu Reşit Salfet Bey 
geçen kıt muıevi Arnika! cemiyetinde 
verdiği bir konferan11 küçük bir kitap 
halinde neıretti. 

Geçmitimizin olırun bilginlerinden 
aayılan Retit' Saffet Beyin Hazar Türk
Ieri mevzuu üzerindeki bu konferansı 
ıehrimiz muıevi i.leminde derin bir 
alili uyandırmıttı. Bu küçük kitabın 
büyük değeri vardır. Çünkü bir defa 
tetkik mahıulüdür. Orta Asyadan ıre· 
lip, Ruıyanın cenubunda ve Kafkaıya
da karar kılan, uzun zamanlar kendi 
ultanat ve medeniyetlerini yerleştikle
ri yere nakteden Hazar T üı<klreinin 
nasıl ve neden Muıeviliği kabul ettik • 
!erini Öğrerunek ve bilmek gerektir. 

Tarihte din teıiri Avrupaya ırelen 
Tüı<klerin üzerinde muhtelif tesirler 
yapmıştır. Meıeli Bulgarlar ve Ma
carlar hıriotiyanlaımııtır, bir kııım 
Türkler iılamlatmııtır. Fakat Hazar 
Türklerinin de birçoğu musevileımiı
tir. Hazar Tiirklerinin bayatı tetkike 
çok değer genit bir mevzudur. Rept 
Saffet Bey küçük kitabında bu geniı 
mevzuun perdeıini açıyor. O zamanki 
kaynatma ve birleıme hareketlerinin 
naaıl bir cereyan aldığını ıebeplerile 
ııöoteriyor. Retit Saffet Bey Muaevile
ri Semit (Sami) olarak kabul etmiyor, 
Hatta onlann kanının büyük bir kıs· 
mını Ouralo • Altaique addediyor. 

Küçük kitabında bu haausta birçok 
lanınmıt ecnebi müverrihlerin de iddi. 
aıını İlllat edecek .ifadeleri vardır. Ta 
lopanyaya kadar kol atan Hazar Türk
lerinin eoki Şark ve Garp Sakinleri 
komtuları ile dostlukları dü§maniddan 
gerçi böyle bir küçük kitapla hülasa 
edilemez. Fakat Reşit Saffet Bey bu 
kiıa.bı ne.ır~ekle ortaya en açık bir 
hakıkat ıddıa11 koymuıtur. Miladın al
tıncı asrında bir Öz Türle kavmi altı a• 
sır ırkına has necabet ve asaleti ile de
ğiştirdiği dine en yüksek vazifeyi ifa 
ehnittir. 

Altı asır Kafkaslarda süren Türk 
museviliğini, içimizdeki birçok musevi • 
le~. dahi. b_ilmez. Onun içindir ki Hazar 
!urklerının hayatı biz Türkleri oldu
g~ kadar, Muıevileri de en yakından 
a~a~~dar edecek değerli mevzulardan 
bırıdır • 

nota: ~: Son haberler, 23.25: Munihten: Danı 
muııkııı. • 

547 Kbz. MOLACKER, 523 m. 
l~,30: Plik. 21: aHberler. 21,10: Saar 21,30: 

Bavıyera '1e•telerinden. 22.20: Skeç. 23: Ha~ 
be~ler. 24: Çift piyano konıeri. 24t25: Dana 
plakları, 1 den 3 çe lcadar: sece muıikiıi, 

592 Khz. V!YANA 507 m., 
18,40 Keman konıeri, Müsa.haLe 20 05 Haf

tanın icmali, 20,30 Franç Scb•ber~'ia' tarln
larından. 21.10 Şiirler, 21.30 Rad,..o kabaresi. 
23,30 Haberler. 23.SO S...foailc ko•Mr • 

BEŞiKTAŞ 

DİKİŞ YURDU 
On senedenberi tedriıatırun mü

kemmeliyetile tanınıruı hanımlar 
biçki ve dikit mektıebidir. Mezun 
hanımlar biçki ve dikiıi mükenune
len öğrendikten maada aynca çi
r,ekçilik, fapkacılık, korsecilik ve bo
ya ile tezyinatı da öğrenirler ve tam 
bir san'atkar olarak yetişirler. Mek· 
tebin ders programını ve feraitini 
mutlaka görünüz ve isteyiniz •. Kayit 
devam etmektedir. Akaretler 64 No. 

•1--1111!1!!1!1!1• 6811 

lstanbul ikinci icra Memurluğun. 
dan: ipotek cihetinden paraya çevril· 
meai takarrür eden ve yeminli ehlivu- ' 
kuf tarafından dört bin bqyüz lira 
( 4500 T. L.) kıymet takdir olunan 
Beyoğlunda Kurtuluşta eski Punççu 
Hiriıto yeni KurtulU§ caddesinde ka
in eski 6 yeni 273 275 numaralarla 
mii?-akkam ve tahtında dükkilııı mÜf 
tem.il bulunan bir bap hanenin tama
mı açak arttı11maya vazedilmiş olup 
5-11-934 tarihine müsadif pazartesi 
günü aaat 14 ten 16 ya kadar daire
mizde açık arttırma suretiyle aatıla • 
caktır. Arttınna bedeli kıymeti mu • 
hammenenin yüzde yehniı betini bul 
madığı takdirde aon arttıranm taah
hüdü baki kalmak Üzere satıı on beı 
gün müddetle temdit ve 20-11-934 ta-

rihine tesadüf eden Salı günü keza aa 
at 14 ten 16 ya kadar dairemizde ya. 
pılacak olan açık arttırmasının dahi 
arttırma bedeli, muhammen kıymeti • 
nin yuzde yetmit betini bulmadığı ıu
rette aatıı 2280 numaralı kanun ah • 
ki.mına tevfikan ıreri bırakılacaktır. 
Arttırmaya iıtirak etmek isteyenlerin 
mezkıir gayri menkulün kıymeti mu
hamıneneainin yüzde yedi buçuğu nia 
betinde pey akçeıi veya milli bir ban 
kanın teminat mektubunu hilmil b~ 
lumnalan laznndır. Hakları tapu sı • 
cilleriy>le sabit olmayan ipotekli ala· 
caklılarla irtifak hakkı sahiplerinin 
ve diğer alakadarların bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve murafa dair olan 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 
ırün zarfmcla evrakı müsbiteleriyle 
birlikte dairem.ize bildirmeleri !az
dır. Aksi halde haldan tapu aic:illeriy 
le sa.bit olmayanlar &atıf bedelinin 
payl&fDIUından hariç kalırlar. Müte • 
rakim vergi, vakıf ican, tanzifiye ve 
tenviriyeden mütevellit belediye rii • 
.uınları mütteriye aittir. Daha fazla 
malUınat almak isteyenlerin 7-10· 
934 tarihnden itı'baren dairemizde a• 
çık bulundurulacak arttırma ıartna • 
mesiyle 934-4295 numaralı dosyasın• 
da mevcut ve mahalli mezkiinın ev • 
aaf ve mesaha ve aairesini havi va .. 
ziyet ve takdiri kıymet raporunu gÖ· 
rüp anlayacakları ilan olunur, (3255) 

................... 

Jlilliy~ı 
Aınn umdesi "MILUYET" tiJ'. 

ABONE OCRETLERlı 
TürkiJ'• içİQ Hariç içi• 

3 ayhiı •• ı ı • , • 

6 " ••••••• 
12 " ••••••• 

L IC. L. K. 
4- 8-
7 50 14 -

14- 28-

Gelen e-.rak aeri •eri1me1:,- Müddeti 
S9Ç•n nüıbalar 10 kuruıtur,- C..11ete •• 
matbaaJ'& alt itler için müdiri7ete milra· 
caat edilir. C.Uetemb: illnlarm ••'ali,. .. 
tini kabal ebnes. 

(J~rj 

Bahçe1er'd• ada çayı yetiıirken 
insanların ölmeı.ine ıa.tılır •. ,, 

(Li.tince bir ıöz) 

San> diyor: 
"Orman perisi öfkeliydi beni payladı: 
- Ne arıyorsun orada, kaynağımın 

yanıbaşında. Ormanların, çayırların ıa· 
zmıôu dinleyorsun. Onlar seni dinleye-

sin diye bestelerunemiş. Şair, her şeyin 
ıcığınr, bıcığını çıkaran hülyalı, kuruntu
)~ insan ... Sonra ormanların, çayırların 
ıırnnı dile getirirsiniz. Çekil oradan, 
bahçelerimde, çayırlarımda itin yok ıe· 
nin ••. ,, 

Orman perisinin homurdanmasından 
ürkmedi şair saeını tabiatin ahengine uy
durdu. Çrkan ıesten duyduğu h .;ikati 
tıpkı tıpkuına olmasa da, ıerbest bir ter
cüme ile kendi diline çevirdi. 

Hekim ormanlarda, çayırlarda dolaşark 
hastalıklardan epeyıinin devasını ağaç
ların kabuklarında, otlarda, çiçeklerde 
buldu. 

• • • 
Meva.imi gelmiş olmalı. Kıptı karıları 

kırlardan toplamışlar. Başlarında ıepet
ler sokakları çın'atıyorlar. 

- Adaçayı, adayı ... 
Yukarda, başlığın altındaki Latince 

ıöz, belki bir kanaat neticesi olar~k söy
lenmiştir. Belki de hekimliği pek aade
lettirmiı olan eskilerle alay için. Ne için 
söylenınit olursa olıun her halde eskiler 
adaçayını çok severlerdi. Bu kutlu otun 
her derde deva olacağına ıi.nanırlaı·dı. 

Bellibaşlı eski hekimler ara11nda otu 
çok aevenler ve tutanlar vardı. Uzun sü
ren hastalıklar geçirdikten ıonra çok za
yıf düşmüt olanların terlerini keımede 
adaçayının tesirni ilk önce Vansiviyetin 
bildirmittir. Bu hastalara içine adaçayı 
atılmıt ıarap veya İspirto içirirdi. Adaça· 
yının ter keımek hauaıını yeni hekimler 
de anlamıtlardır. 

Doktor Möria adaçayına dair yazdığı 
bir eserde, bu otun veremliler üzerinde 
hasıl ettiği iyliğinden bahsediyor. Tesiri 
içtikten iki saat sonra görülüyor ve ilacı 
bıraktlktan sonra günlerle devam ediyor. 
Uzun müddet adaçayı kullanan bazı haı· 
talarda iıhal ve bal/,"n artıyor. Terin ke· 
ıilmeıile vücuddan çıkamayan hastalık 
zehirferi bu vasıtalarla çıkıyor. 

Adaçayının veremlerin gece terlerini 
keıtiğini matmazel Riyubov da söylüyor. 
Ve bunu batka ter keıici iliıçlardan ziya
de beğeniyor. 
Adaçayının ikinci derecede ıayılan 

faydaları da var. Kuvvet verici ve uyan .. 
dıncıdır. Beynin işlemesini arttırır hazım 
borusunu sıkıştırır, yerne'< istet .. ni uyan
dırır, hazım işini kolaylattırır. Adaçayı
mn kokusunu veren İnce yağ, sinirlerin 
en iyi kuvvet ilacıdır. Sinirlere kuvvet 
veren iliçlann çoğu ile önce sinirleri kuv .. , 
Tellendirir, ..,nra zayıf düşürür. Adaça- 1 
yınm yağında bu yaramazlık yoktur. 

Sinirleri dütkün olanlara lngilterede 
adaçayı ıurubu veriyorlar. Bu ıurup §ÖY· 
le yapılır: 500 gram kaynar ıuyun içine 
50 ğram adaçayı atılır, bir saat bırakılır. 
Çay suyla beraber kaynatılmaz, demlen
dirilir, buna 100 gram da ırliıerin katı
lır. Ve bu ıuyun içinde 750 ırram ıeker 
eritilir. 

Terlemeye kartı bu ıurup1an ıründe 
iki çorba kaşığı içilir. 

Tentürü ve seyyal hülaıa11 daha ziya
de tercih olunur. 

Yan yarıya adaçayı tentürü ile rüm 
karıtbrılıp friksyon yapılırsa oaçları kuv
vetlenÖıriyor ve güzelleıtiriyor. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

TEPEBAŞI ŞEH1R 
TlYATROSUNOA 

Bu akf'llJl 
saat 20 de 

CORO"A 
VE CEZA 

20 Tablo 

Yazan F. M. Dor 

toyevsky. Tercüm 
eden Retat Nuri. 

• • • 
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E&ki Fransız Ti}'&trosunda 
11-10-934 Pertembe günü akta

mmdan itibaren saat 20 de 

YARAŞA OPERET 
3 perde, Besteliyen Jobann. Ter
cüme eden: Ekrem Ra.tit. 

KİRALIK VE SATILIK 
Şiılicle BııJııar çutısmda on odalı ne

zaretli bir villi satılıktır. 

* Beyoğlımda Miık ookaimda bet o
dalı mobilyalı bir apartman kiralıktır. 

* Şitlide iki cepheli üç bin arıınlık 
bir arsa ya tamamen veya kıımen satılık·. 

tır. 

Mütemmim malumat için 
42238 müracaat. 

telefonla 
6647 

Şerir Murtaza 
Daha küçük yaşındanberi birçok sabı· 

kaaı vardr. Ufak tefek ıirka!J cerh falan 
filan.. • Hapse alışmıştı. Nihayet işini 
büyüttü Laleli yangın yerinde bir kaç 
gece pu~u kurdu, kuyumcu Osman Nuri 
Efendiyi eline geçirdi, Paralarını aldı, ce
sedini parça parça etti. Oradaki bot ku
yulardan birine attı. Elmaılardan birini 
ıatarken Kapalıçarşıda yakalandı, Polis
lerin elinden kaçmak için iki poliı memu
runu da öldürdü. Hem taammüt, hem 
tasavvur, hem de daha binbir türlü eaba· 
bı müşeddede ile onu idama mahkum et
tiler. idam kararı 32 seneye tahvil olun
du ve kodese girdi. 

Hakim ona demitti ki: 
- Bak, yaşın benüz yirmi beı. Tam 

çalışacak çağdasın, vücudun sıhhatte. Ni· 
çin bu katil fiilini irtikap ettin, namusun
la çalışınadın? 

O: 
- Sana ne. Sen cezanı ver, geçsin git

sin. Demiıti. 
32 s<ncyc mahkum oldu. 
Otuz iki sene bir ömür demektir. Ha

pishaneye genç girip ihtiyar çıkmak de· 
mektiı-. Belki de mahpesinde çürümek, 
ölmek demektir. 

Fihakika öyle oldu. Azılı bir şerir ol • 
duğu için aflardan filan da iıtifade ede· 
medi ve tam otuz iki sene hapiste yattı 
ve nihayet müddeti tamam olunca ona: 

- Haydi, tövbe istiğfar et. Müddetin 
bitti. Hapiıten çrkıyorsun. 

Dediler. 
Göbeğine kadar beyaz sakalı ile katil 

Murtaza serbest bırakıldı. iki büklüm ha
pishaneden çıktı. Etrafında her tey değit
mişti. Sultanahmet parkını gördü. Bu • 
rasını laruyamadr. Parktan içeri girdi. 
Ortalıkta tatlı bir temmuz güneti vardı. · 
Ağaçlaı·dan birinin gölgesindeki kanape· 
ye oturdu. Baıını iki ellerinin arasına al
dı, dUşünmeğe batladı. Tam ıekiz ıaat 
düşündü. 

- Ne yapabilirim ? 
Ru •uale cevap bulamadı. 
Dilencilik, hırıızlık, aklından daba bin 

türlü fikir geçti, hiç birini beğerunedi. 
Akşam olmuştu. Hava kararırken yolda 
bir aaama rastııeldi ve: 

- Beni bu gece evinde misafir eder 
misln? dedi. 

Bu, eski bir mütekait memurdu. 
- Kimsin sen? 
- Ben şerir Murtaza, (32) ıene ha • 

piste yattım ve bugün hapisten çıktım. 
Yatacak yerim yok. 

Eski, gün görmüş yolcu bu rnabkıimu 

tepeden tırnağa kadar ıüzdü ve: 
- Gel benimle, dedi. Beraber yürü 

]er. Tam polis noktasının önünden ge • 
çerken: -

- Polis efendi bak şu adamın derd" 
dinle, diye şerir Murtazayı polise ciro 
ti. 

Şerir Murtaza: 
- Suçum yok poliı efendi, yatacak 

arıyorum. 

Poliı memuru Murtazayı ıerbeıt b 
tı. 

Hava l<ararmıttı. Murtaza bot bir 
saya girdi. Ve bir kaç saat orada kal 
Bekçi onu arsadan çıkardı. 

Murtaza dütünüyordu: 
- Ne yapacağım? .. 
Birden karar vennit gibi dik ve ı 

adımlarla yürüdü. Y üıu ıc 

Dükkanlar kapanıyordu. Otellerden · 
ne &"İrdi. 

- - Bu gece beni mi&afir eder miıinİS 
dedi. 

Para İstediler, İçeri almadılar. Yürü 
Biraz ileride ellerinde keoekağıdı, öt 
ri alınış bir yolcu gidiyordu. Li.mba 
~]tından geçerken yüzüne baktı, tan 
dığı bir adam. 

- Efendi, dedi. 
- Buyur. 
- Ben ıeni öldüreceğim. 
- )yi ama ben ıana ne yaptnn? 
- Hiç! 
"Şerir Murtaza,, hakikaten yerden 

yücek bir laf aldı ve 6ii yolcunun k:ıw"tl.ıi 
na öyle bir tiddetle indirdi ki, adam 
CAl\SIZ olarak yıkıldı. Eğildi baktı. Ol 
müıtii. 

Murtazaya karakolda •ordu,_ .. · 
- Bu adamı tanıyor muydun? 
- Hayır! •• 
- Niçin öldürdün? 
- Hiç!.. • 
- Sana bir ıey yaptı mıT 
- Hayır! 
- O halde? 
- Beni, tevkifhaneye götürün. Yat 

yerim ,voktu. Bir yatak için bir adam 
dürülür mü? diyeceksiniz. Oldürülür. 
rir Murtazayı tevkifhaneden baıka k' 
ıe misafir ebniyor. 

TiUrinin dönüp dolaııp ırideceği 
kürkçü dükkanıdır. 

Murtaza o adamı tanımıyor, ona 
kini, garazı da yok. Sadece bir yatak 
nyor ve ona ancak katil olduğu 
yatacak yer veriyorlar. 

Makbule ADNAN 

Bugün 

matinelerden 

itibaren 
İ P E K aineması muazzam filmlerine ba.tlıyor 1 

GÖZÜNÜZLE GÖRDÜGÜNÜZE 
İNANAMIY ACAGINIZ 

GÖRÜNMEYEN ADAM 
Senenin ilk muazzam filmi - Fransızca sözlüdür. 

SUMER 
(Eski Artistik) 

sinemasında 
Mevaimin ilk )>üyük filmi 

PRENSESİN 
ÇILGINLIKLARI 

faheoerini gidip görünüz. Sonderece 
hayrette kalacaluıruz. 

Baı rollerde : 

ALBERT PREJEAN 
MARIEBELL 
ARMAND BERNARD 

TORKÇElZAHATLIFOX 
JOURNAL 

Yarın aaat 11 de tenzilitlı fiyatla 
matine. Tefefon 42851. (3261) 

HARP 
CHARLES BOYER 

ve ANNABELLA 

fERAH SiNEMASf NDA 

Pek yakında 

SÜMER 
(Eıki Artiıtik) olnemaıında ıröı· 

~erilecek olaa 

AŞKIN SESİ 
fibnincle meıbur tenor 

Herbert Emat Groh 
en ırüzel Napoliten serenatları ve bir 
çok melodiler taıranni edecektir. 

------- (32tı2) ....... Ba alqam 
SA R A Y ainemaamda 

JACK PAYNE ve mefhW' orkeıtrall 
tarafmclan 

UNUTULMUŞ 
SF;NFONt 

ııiizel filminde, umumun alkıtlannı 
kozıınan caz, unutulmuı bir melodi 

çalarak müe11ir bir dram gözleri. 
niz önünde canlandırıyor, 

F ox Joumal ve 1' 
D 

Mickey Mouse 

--=~~=;;': ,. Doktor 

HORHORUNI 
F:minönü 

Çeklerin en meşhur prof e!yone. takımlarından 

·soHEMYA, C•mıgııu FENERBAHÇE 
ile karıılaııyor 

Maç saat tam 4 te Fener bahçe stadında yapılacaktır 
Biletler şimdiden (MiLLi SPOR • ZEKi HIZA) mıtızasındı sıtılmıktıdır 
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_,,,,. ~M=U;;; .. -T~E=F=E=R=R~İ ~K~=H=A==B:::;;;E=R=L=E::;;R~~G:;:ü:-z-gı:-.re-r-;-ke_n_s-ağ~d;-a-n -so~l-
dan kulağımıza neler gelir 

rüdü· 

JELEDIYEDE 

eyyar süt 
atıcıları 

ge • Müstahsilıere karşı va• 
zıyet alıyorlar 

ro et· 1 ıtanbulun ıüt meselesi, yeniden 

ırdilll 

azelenmit olmakla berabel', müstahıil
le süt satıcıları ara&ındaki ıon anlat" 

ok yel na teşebbüsleri suya düımüftür. 
-" Bu son hareketin mahiyeti ve mi.na· 

bırv 
ı şudur: . 

Süt müıtahsilleri, ıehnn ucuz ve 
~ d" emiz ıüt ihtiyacını temin edebi~ek 
.. al • naksadile süt satıcılarile anlaşmak 11 • 

emişler ve kendilerine ı2 kuruıtan ha
. olar ... k verecekleri sütleri az ki.rla 
•anaat ·ederek ve olduğu gibi ıatmağı 

seri ıif etmişlerdir. 
Fakat satıcılar, bugün kilosunu 8 

biri• tuNştan tedarik ettikleri sütü ancak, 
~ ~urut fazlasile almağa razı olmuılar, 

iniı? yüzden bir netice elde edilememİJ· 
ir. 

"rüd• Ha!buki mÜ•tahsiller, le . iz süt te
tebC' İni içın bu anlaımayı zaruri gönnek-

121 edirler. Ayni zamanda belediyenin de 
nır 1ileli süt satanlara karıı şiddetli dav
ı ·anması lazım geldiği kanaatindedir. 

er. 
Fakat, satıcılar kendilerine hilekar· 

ık isnat edilmesi vaziyeti ka1"fısında 
mukabil bir cephe almak kararını ver
:ıı·~LrJir. Seyyar satıcılar, ihtiyaçları 

bİ1lan sütl,ri hariçten temin edebildikle
n ri için müstahsillerden süt almamak 
afaılniyetindedirler. Bu hal, diğer tarafın 
yeılvazıyetini güçleştirecek mahiyettedir. 

Ol • Alakadar bir zat dün kendi.ile gö
r-iı~en bir muharririmize ıunları söyle-
m şiir: 

·'- Müstahsiller, satıcılarla anlat· 
mamckh çok büyük hata ediyorlar. Sa· 

c.lar, hariçten, civar köy ve mandra
lardan slit tedarik edebilmektedirler. 
Ve onlara muhtaç olmadrkça da anlat• 
mağa tabiatile yanaşmıyacaklr. 

Bu hal müıtahsilleri çok müıkül va· 
,p,taJzıyete ıokacakhr. Halbuki, itin esası· 

Ol'nı ararsanız, bu gürültülü mevzu bele
. r. Şldi}·enin tabii müdahalesi le kökünden 
kiııl'halledilebilir. Esasen, hileli süt ıatışla

a karşı konulmuı müeyyideler var
yııd r. Bunlan layıkile tatbik etmek iti 

kokünden halleder. Yalnız, bu husu•ta 
~açuacak mücadele geçici olmamalı ve 

.çc.k ha1sa'I davı·anılmalıdır.,, 
" Diğer taraftan ıüt meselesini bel~ 

•· 

i 

bir 

r. 

diye de ehemmiyetle nazarı itibara al
ıı ve harekete geçmiftir. 

Süt satıcılarının sıkı kontrol altına 
alınması için yeniden enıir verilmif .. 
tir. 

Belediye iktisat işleri müdürü A· 
sım Süreyya Bey, dün bir muharriri

ize demiş.tir ki: 
"- Süt işinde yeni tedbirler alın

ası için alakadarlara emir verilmit· 
tir. Bozuk ve hileli süt ıatanlal'la eıaı
I• şekilde mücadele ed;lecektir~, 

Aldığımız malümata göre; lstanbu
l~n •üt derdini kökunden halletmek i
çın !>elediyece bazı tedbirler diişünül

Pktedir. 

Bozuk yağlarla yapılan 
börek ve çörekler 

Son zamanlarda, sokaldaNla börek 
ve çörEık satan seyyar esnafın, boz:ık 
Ya:;larla yaptıkları lıöı ek ve çorekler 
•attıkları anlaıılmııtır. Bu gibi seyyar 
Utıcılar ııdd•tle tecziy~ ccfüecektir. 

Etlere vuru lan damgalar 
Etlere vurulan damların iyi okuna

adığı hakkında bazı t:kayetler ob;uı
ur. Halkın keçi ve koyun ederini iyi. 

tefrik edebilmesi \'C ona göre alma· 
ı için, bundan sonra keçt etlerine kır .. 

zı., koyun etlerine de mavi. damga 
urulmaıı takarrür etmiıtir. 

5ultanahmet halası 
Sultanahmette inıa edilmekte olan 

)'erlatı aıri heli.ıı yakında açılacaktır. 
Buradan hatks Sultıınhamamında ve 
Tak simde birer yeraltı helası daha in
i• edilecektir • 

~ınemacı ların istekleri 
Belediye ile sinemacılar arasında 

Darülaceze resminden çıkan ihtililf elan 
halledilmemiıtir. Sinemacılar ıimdilik 
reımi vermektedirler. Bu resim sattık .. 
ları bilet üzcrinilen verilmekte ve bi
let ücretine zam edilmemektedir. Sine
macılar Baıvekilete bu hususta telgraf 
çektiklerinden verilecek cevabı bekle • 
mektedirler. 

Sinemacılarda11 mürekkep bir heyet 
geçende ıehrimizde bulunduğu esnada 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyi zi. 
yaret ederek bu meselenin esasından 
hallini rica etmillerdi. 

Bundan bir ıki ay evvel belediye, 
Yni meseleden dolayı sinemalan ka
atbğı zaman, meseleye vekil Bey mü

dahale etmiş, ıinemacıların Darülice-
? verg ini verip vermiyeceklerinin 
. r ko syon tarafından tetkik edilme
ıne kara.: v ılmiıtı. Fakat bu komis· 
ons nedense toplanmamııtır. 
eti n lar Ş ru Kaya Beyı ziya· 

ennd komisyonun toplanmasım ri
etmııler ve vekil Bey bu komlıyo-

~n ıuratle teık edileceğini vadet· 
ittir Kom· b on L:_ ısyon u mesele hakkında 

auu'&rı verecektir. 

Esnaf Banko-as_ı_t_a-hk_i_k_" t ı 
. l::ınaf Bank h•d- • f d 
ı &.dl" aaı a ıaeıı etra ın a-
1tlıı;; ~ahkikatf idare etmekte olan 
~ fezlak:~. t'.'hkikatını ikmal e~miı 
f ·.Bu 1 hk?' hazırlamaya batlantıf· 
1:• leca~- ıkat fezlekeainin 80 •ahi-

"'· Uz edeceii tahmin edilmek-

Dereceleri yükselen hakimler 
İntihap 

terfie 
encümeni tarafından 
şayan görülenler 

(E•ki lıiikimler kanununa göıe 
bir dere<'.::ılen diğer dereceye yuk
selmeğe hak kazanan hôkimler 
hakkındaki (idenin bir kısmını 
dün nevretmıştik. Bugün devamı
nı neşrediyoruz: 

Birinci dereceden ikinci dereceye ter· 
fie f8yan hakimler : 

ı - 394S Ali Riza Çubuk müstantiği, 
2 - 4368 Mehmet Şerafettin Osmancık 
mÜ•lıantiği, 3 - 4S93 1. Hakkı Viran· 
şehir müıtantiği, 4 - 494S Mustafa 
Reşat Mudurnu hukuk hakimi, S - 49S3 
Mehmet Ihsan Hayrabolu müstantiği, 
6 - 49ı3 Mehmet Nail Aydm azası, 
7 - 4988 Mehmet Cemal Haymana 
müddei umumisi, 8 - 5013 Hilmi Ki· 
mil Tortum müddei umumiıi, 9 - 5010 
Hasan Fevzi Karaman aza mülizrmı 
(3 üncü dereceye tayanı terfi), 10 -
Sı88 Mehmet Sedat Afyon aziziye ha· 
kimi, 11 - 4ı9ı Hüsrev Mustafa K. 
aza mülazımı, ı2 - S273 Süleyman 
Poıhof hakimi, ı3 - S306 Mehmet 
Muğla müddei umumi muavini, ı4 -
S303 Arif Y ozğat aza mülilznnı, ıs -
S4ıO Ziya Susığırlık sulh hakimi. ı&
S392 Ömer Fuat Seydiıehir müddei 
umumisi (2), ı7 - S464 Ali Riza Muş 
muddei umumisi (3 üncü dereceye şa· 
yanı tıerfidir), ı8 - SS3S Mehmet Salim 
htanbul M. U. muavini, ı9 S542 Ba. 
haettin Sivrihisar müddeti umumısı, 
20 - SSS2 Şefik Yıldızeli hakimi, 2ı -
603ı I. Hakkı Osmaneli ıulh hakimi, 
22 - 5607 Retit Niğde müstantiği, 
23 - S624 Sabri Çorlu müıtantiği, 
24 - 56ı2 Süleyman Arapkir müstan· 
tiği, 2S - S6ı ı Mustafa Sami Ulubur
lu müıtattiği, 26 - 56ı9 Omer Fa· 
ruk Mudurnu müstantiği,27 --560S Meh
met Fuat Karadeniz ereğliıi M. U. si. 
28 - S626 Mehmet Hayri Ayaı mÜ•· 
tnntiği, 29 - 5629 Hadi Acıpa:ı:.am müs· 
tantiği, 30 - S627 Kazım Dort yol 
müıtantiği, 3ı - S632 1. Hakkı Ma_raş 
müıtantiği 32 - S628 Mehmet Saım· 
beyli müst~ntiği, 33 - S634 lbrahim E
tem Mucur hakimi, 34 - S642 A. Ra· 
sım Akdağmadeni hakimi. 3S - S644 
Ali Saim Gerede hukuk hakimi (3), 
36 - 5639 Mehmet Ziya Biğa müddei 
umumisi ( 3 üncü dereceye şayanı ter
fidir), 37 - S640 Necmettin Ceyhan 
hukuk hakimi (4), 38 - 5648 Ali Hay
dar Hendek hukuk hakimi ( 3 üncü de
receye pyanı llerfidir), 39 - 5047 
Muhlis Karaİ•ali müıtantiği, 40 - S600 
Oıınan Hulusi Diyarbekir müstantiği, 
41 - 4371 Yusuf izzet Söke ceza ha
kimi, 42 - 56S6 Ali htanbul aza müli.· 
z:ımı (3 cü dereceye ıayani terfidir.), 
43 - S671 Mahmut Celil Bilecik aza mü 
l&zmıı, 44 - 5672 Halit Sıtkı Alanya 
aza mülazuru, 4S - S6S9 Baykara Ela
ziz sulh hakimi,, 46 - 5682 Mahmut 
Nedim Taıköprü ceza hakimi, 47 - 568ı 
Ali Kemal Milas ceza hakimi, 48 -
S668 Hikmet Baıkil sulh hakimi, 
49 - S677 Ahmet Mirsat G.antep sulh 
hakim 50 - 4679 Salih Alaettin Gök
sun M. U. si, Sı - 5660 Nafiz Ayq 
M. U. si, S2 - S667 Hüseyin Hüsnü 
Bolu aza mülaznnı (3 cü dereceye faya
ni tıerfidir) S3 - S67S Mustafa Sıtlu 
Koçhisar M. U. ıi (7). 54 - 5678 Ah
met Nuri Ilgaz baki.mi (3 cü dereceye 
ıayani terfidir. 55 - 5676 Osman Nai-
li Konya ıulh hakimi, 56 - 5S83 izzet 
Fatsa hukuk hakimi, 57 - 5673 Reşat 
Kulp hakimi, 58 - S670 Süleyman Gey
ve ceza hakimi S9 - 566ı Mehmet Ce· 
mil Dursun Bey M. U: ıi (3 cü dere
ceye şayanı terfidir.); 62 - 5688 Mus
tafa Asım Söğüt ceza hakimi, 63 - 568S 
Servet Boyaabat ceza hakimi, 64 - 6485 
Abdullah Hilmi Bey pazarı M. U. si 
( 3 Üncü dereceye ıayanı terfidir) 65 -
S687 Abdullah Feyzi Yenişehir ceza 
hakimi, 66 - 5690 AbduUah Tevfik 
Sürt müıtantiği, 67 - S703 Cevat Ha· 
fik müddei umumisi, 68 - 5606 Meh
met Vehbi Geyve müddei umumisi (10) 
69 - 9ı Mehme~ Arif htanbul ıulh 
hakimi (3 üncü dereceye ıayaru terfi. 
dir), 70 - 570S Ferit Çerkeı ceza ba
kimi, 71 - 4977 Riza Tekin Kasaba 
mii'ddei umumiıi, (11), 72 - 5706 Fey
zullah Denizli sullı hakimi (3 üncü de· 
receye ıayaru terfidir), 73 - 4504 TI111-
sin llğın müstantiği, 74 - 4282 Behçet 
Cide müıtantiği, 75 - 5714 Mehmet 
Çermik hakimi, 76 - 5716 Mehmet 
Faik Uvacık ıulh bakimi (3 üncü dere
ceye pyanı terfidir), 77 - 377S Musta· 
fa Fazıl Yalova hakimi 78 - S71S Mus 
lafa Enver Keskin cez; hakimi, 79 -
S726 Nafız Tokat sulh hakimi, 80 -
S727 Sami Çemitkezek hakimi 81 -
S744 Süleyman Agah Vize mUddei u
mumisi, . 8:2 - S747 Necati Bayburt 
ceza bakımı, 83 - 3789 hmail Hakkı 
Merzifon ceza hakimi, 84 - 5666 Meh
met Ali Zonğuldak ıulh hakimi 85 _ 
5458 MehmeU Azmi Akdağmad:ni müı· 
!antiği, 86 - 4472 Salih Adana ıulh 
hakimi, 87 - 5756 Mehmet Fehmi 
Ankara aza mülazunı, 88 - 'S263 Ah
met Şerafettin Hayrabolu müddei umu
misi 89 - 5766 Abdullah Nazım Kaş 
müddei umuıniı~ 90 - 5765 lbrahim 
Fatsa ceza hakimi, 91 - 5768 Baha A
dana müddei umumi muavini, 92 - 5767 
Sadi Karacabey hukuk hakimi, 93 -
S769 Mehmet Emin lçel müıtantiği, 
94 - 5770 Hasan Ihsan lzmir aza mÜ· 
lazımı, 95 - 5787 Zübeyda hanım iz· 
mir sulh hakimi, 96 - S731 Necati Ni
zip müddei umumisi, 97 - S797 Nuri 
Kadirli müddei umumuı 98 - 5799 
Abdulaziz Adnan Bursa ,;,,a nıülazımr 
99 - 5795 Mehmet Ali Görele müd
dei umumisi, 100 - 5271 Mustafa Cev• 
det Maraı M. U. muavini, ıoı - 5792 
Tahsin htanbul aza mülazanı, 102 -

S782 Ali Riza Utak aza mülazımı, 103 
S785 Emine Suat hanım htanbul sulh 
hakimi, ı04 - 5802 Asaf Çine müddei 
umumisi, ıos - S783 Muıllilfa Lutfu 
hanını, lzmir aza mülazımı ı06 - 5074 
Mustafa Fehmi Vakfıkebir müddei umu· 
misi, ı07 - sısı Mustafa Asım lstan· 
bul sulh hakimi, ı08 - S789 Mehmet 
Ziya Dicriği hakimi, ı09 - S793 Meh
met Kemalettin Cönan müddeiumumi· 
ıi, ı ıo - S796 Ahmet Nezihi Kandıra 
müddei umumisi, ı ı 1 - S798 Rifat Or
han Ankara sulh hakimi, 112 - Ssoı 
Mehmet Selaheyttin llğin hakimi, 113 
- S794 Hasan Ihsan Bünyan ceza haki· 
mi, 114 - S79ı AhmetSadık Baıkale 
ıulh hakimi ı lS - S904 Abdulnafi Bat • 
M. U. muavinlerinden, ı 16 - S902 Ha
san Tahsin Kemah Müddei umumısı, 
117 - S78ı Şerafettin Adana M. U. 
muavini 118 - S900 Muhlis Necati 
Tavıanh müddei umumisi, 119 S899 
Mehmet Terme müddei umumisi ı20 
- S893 O•man Orhan Kırağaç mÜddei• 
umumisi, 12ı - 5897 Mehmeo Muam
mer Antalya aza mülazımı, 122 - S901 
Feridun Ekrem htanbul aza mülaznnı 
ı23 - S903 Mehmet Tevfik Ankara M. 
U. muavini, ı24 - 5911 Ahmet Asım 
Göynük hakimi, ı2S - S9ıO Mehmet 
Nazım Gölpazarı ıulh hakimi, ı26 -
5891 Zeki Ankara M. U. muavini, ı27 
--5896 Muammer Ankara sulh hakimi 
ı28 - 5912 Mustafa Kemal, lnebolu 
müstantiği, ı29 - S906 Ahmet Şefik 
Boyabat müstantiği, ı30 - S960 Meh
met Asaf Balıkeıir ıulh hakimi, ı3t -
S949 Tahir Necat Aluçra müdtei umu
misi, 132 - S9Sı lbrahim Ferit Bursa 
M. U. muavini, ıJJ - 5936 Rifat tor
ğuti Keıan müddei umumuı, 134 -
S9S3 Mehmet Nurettin latan bul aza 
mülazımı, ı3S - S9ı6 Edip Ankara müd 
dei umumi muavini, ı36 - 4892 Mus
tafa Ki.mil Ankara sulh hakimi, ı37 -
S963 Ali Rüştü Tekirdağ M U .• muavi
ni ı38 - S950 Hakkı Edirne M. U. 
muavini, ı39 - 5958 Hasan Ekrem 
Nusaybin hakimi, ı40 - 2787 Ahmet 
Fethi Ankara sulh hakimi 14ı - S961 
Zekerriya Behiıni M. U. •~ ı42 - S937 
irfan Ezine M. U. si, ı43 - S94ı Abdur 
rahman Sami Zara hakimi, ı44 - S9S2 
Riza Daday ceza hakimi, ı4S - S966 
Mehmet Salih Lic'! hakimi, ı46 - 5454 
Salih Kanğal hakimi, 14 7 - 5655 iz. 
zetin Osmancık hukuk hakimi, ı48 -
5944 Mehmet Feridun Yalvaç ceza ha· 
kimi, 149 - S609 irfan Erdek müstan
tiği, ı50 - 5942 lbrahim Poıhof müs
tantiği, ısı - S962 Tevfik Güç Lice 
müddei umumisi. 152 - 426 M h..,..t 
Nu•ral Ladik aulh hi.kimi, 153 - 5985 
Turguti Refahiye M. U. ai, ı54 - 6004 
Ziyaattin aÇnakkale M. U. Muavini, 
ıss - 603S Mefharet hanım htanbul 
aza müihımı, ı56 - 6037 Mehmet Şev
ki lzmir M. U. Muavini, ıS7 - 60ı4 
Hasan Tahsin Trabzon aza mülazımı 
ıS8 - 6021 Mustafa Nuri Çölemerik 
M. U. si, 1S9 - 5994 Halil Gevaı sulh 
hakimi, ı60 - 5996 Tahsin Erganios
maniye M. U. ıi t6ı - S997 Oemil 
Muhtar Feke M'. U. ıi, ı62 - 6022 Or
han Ankara sulh hakimi, 163 - 6024 
Ahmet Tevfik Adapazan aza mülilzmıı 
ı64 - 6025 Kemal Gaziantep aza mü
lazuru, ı6S - S287 Ali Fazıl Ankara 
sulh hakimi, ı66 - 2840 Beıim Ekrem 
Uluborlu M. U. si. ı67 - 5999 Mehmet 
Veli Kars aza mülazımı, ı68 - 6ı47 
Mehmet Celalettin Erzurum aza müla
znnı, ı6 9 - 615S lbrahim Tahir Ku· 
ruçay M. U. ıi, 170 6145 Niyazi 
aza mülazımı, 171 - 6003 Zeki htan· 
bul aza mülazımı, 172 - 6000 Abdul
lah Hamit Antalya M. U. Muavini, ı73 
- S992 Abdulkadir Kayseri ıulh haki· 
mi, ı 74 - 60ı 7 Mehmet Emin Mecitıö
zü M. U. si, ı75 - 60ı6 Omer Kaya 
lzmir aza mülaznnı, ı7&- 6002 Mehmet 
Nuri Serik M. U. ıi, ı77 - S998 Meh· 
met Nevzat Adana ıulh hakimi, ı78 -
S939 Fuat Ankara ıulh hakimi, ı79 
- 6036 Murvet hanım" Adana aza müla
znnı, 180 - ~ lbrahim Hakkı Sa· 
ray M. U. ıi, 180 - 6009 Ahmet Muhtar 
Samıun aza mülazımı 182 - 6010 Meh 
met Hayrettin Kütahya M. U. muavini 
ı83 - S990 Reyhan Zara M. U. ıi, ı84 
- 60ı ı Sabri Dundar Kandıra ceza 
hakimi, ı85 - 6006 Feridun htanbul 
M. U. muavini, 186 - 60ıS Mehmet Ze
ki Bozcaada M. U. ıi, ı87 - 5083 Hü
seyin Hilmi Erdek M. U. si 188 - S984 
Ahmet Edip Kuruçay haİ.imi 189 -
S986 Hayri Şavşat hakimi ıoo'- 5989 
Hüseyin Rauf Diy'!!ıbekir' sulh hakimi, 
ı91 - 2495 Talat Demirci hakimi ı92 
S99ı- lbrahim Koçhisar hakimi, İ93 -
599~ !"'"'1mut Meı'ut Beypazar hukuk 
hakunı, 194 - 5998 Mustafa Talat Ah· 
lat sulh hakiırü, 19S - 6001 Mehmet 
Rqit Petürke hakimi, ı96 - 6007 Meh· 
met Fehmi Lüleburgaz M. U. si, 197 _ 
6013 Mehmet Feridun Cizre hakimi, 
ı?8 - 60ı9 Kemal Omer Alaca M. U. 
11• ı~9 - 496S Ismail Hakkı Kalecik M. 
U. "• 200 - S987 Arif Hikmet M · .. 

1 
anııa 

aza ıru azımr, 2oı - 5039 Murat htan· 
bul aza m~lazımı. 202 _ s907 Hasan 
Burhanet~ın Gebze nıüıtantiği, 203 _ 
4S07 Nadır Ankara aza mülazımı 204 
-::-- 6034 Melahat hanım, Ankara az~ mü. 
lazımı, 20S - S7S3 Sabriye hanım An
kara az• mülilzımr, 206 - 3746 Nefise 
hanım, 207 - S70ı Meliha hanım ı.. 
tanbul aza mülizımı, 208 - SS56 Ha
san Selami Erbaa ceza hakimi, 209 _ 
5073 Abdulaziz Beyler, Hukuk itleri 
mümeyyizi. 

ikinci dereceden üçüncü dere
ceye terli' a ,ayan görülen hakimler 

1 - 4138 Hüseyin Avni lsöuıbul 
aulh hakimi,· 2 - 4244 Ali Riza Gebze 

POLiSTE 

Cereyan 
Kesilince 

Tramvay yoldan çıktı, 
iki kişi yaralandı 

Vatman Şükrünün idaresindeki 
tramvay arabası dün Bağlarbaşından 
geçerken cereyan keailınit, araba yol 
dan çıkmış ve elektrik direğine çarp
mıştır. Yolculardan Salih Efendi ile 
karııı Nimet Hanım yaralanmı~tır. 

lskenılo ile 
Ka\yoncuda oturan Bakkal Niko 

Abanozda kahveci Recep ile kavga 
ebniştir. Recep iskemleyi kaldırıp Ni 
konun baıına vurırnuı ve yaralaınıttır. 

Koyun hırsızı 
Kasınıpaaşda Seher Hanımın bir 

koyununu çalan ıabıkalı Kamil yaka 
lanmııtır. 

Sokakta ölüm 
Ü•küdarda Hacı Haıena hatun ma· 

hallesinde oturan ve Toptaşı tütun de 
posunda çalışan kantaı:cı 4S YB;flar~
da Rü•tem oğlu Halı! Efendı dun 
Ü•küdarda Şeyh oamiinden geçerken 
füceten ölmüıtür. 

Kazan hırsızı 
Mercanda Sultan odalarında Mus

tafa ustaya ait dükkandan kazan ça• 
lan Yani, kazanı Tahtakalede atar
ken yakalanmııtır. 

Parasız içki 
Karaköyde Mustafa i•mindeki tah 

aı evvelki gece pek çok içmiş ve lsti~
li.I caddesinden geçerken ltalyan bı· 
rahaneıine girmittir. Orada da bir 
mikdar içtikten sonra para venneden 
çıkıp giderken yakalanmıştır. ---
Bandırmada yakalanan 

bir katil 
Köıtencede bir vesayet meselesin .. 

den dolayı Hüseyin oğlu Salibi öldü • 
ren Salim oğlu Hüıeyin isminde bir 
adam Bükref polis müdürlüğünün iş
arı üzerine polislerimiz tarafından 
Bandırmada yakalanmış ve lıtanbul 
Adliye•ine te&lim edilmi~~ir .. -V: apılan 
tetkikatta Salim oğlu Huseyının ev • 
velcc Romen tebaasında olduğu, bili.
hara Türk tabiiyetine geçtiği, Bet al
tı ay evvel de lstanbula geldiği anla
tılmııtır. Salim oğlu Hüse,Yinin bu ci
nayeti ne zaman itlediği ve iılediği 
vakit Türk tabiiyetinde mi, Romen ta 
biiyetinde mi olduğunun teıbiti icap 
etmektedir. Bunun için Salim oğlu Hü 

-rwe~n poliae iade edilmi.,.tir. Hüaeyin 
İ•tanbulda muhakeme edilecek, cür .. 
mü sabit olursa bittabi mahküm ola· 
caktır. 

--<>--

Dünkü hava 
Stfır derecei hararete ve deniz sevi

yesine indirilmiı barometre bu sabah: 
Saat 7 de 764, ı4 te 764. Hararet 

derecesi 7 de IS, ı4 22. Azami dere
cei hararet 24, asgari 14. 

Rüzgar poyrazdan esmiıtir. Azami 
aürati saniyede (8) metreye çılanııtır. 

ceza hakimi, 3 - 3716 Mehmet Şeri( 
Krrkağaç hukuk hakimi, 4 - 4309 lb. 
rahim Halil Suküti Malatya Müstantiği 
S - 462ı Hüseyin Hilmi Karacasu M. 
U. si, 6 - 4767 Abdurrahman Karaman 
ereylisi ceza hakimi, 7 - 4772 H. Meh· 
met Zile ceza hakimi, 8 - 4777 ismet 
Sebati Odemit sulh hakimi,, 9 - 4903 
Akil Akhisar hukuk hakimi. ıo - 4937 
Emin Tekirdağı mü•tantiği, 11 - 4S84 
Osman Tevfik htanbul sulh hakimi, 12 
_ 4992 Muzaffer Van ihtisas M. U. ıi 
ı3 - 5012 Mehmet Atta Kavaklı sulh 
hakimi, ı4 - 4909 Kemalettin lzmir 
sulh hakimi, ıs - 4922 Ali Riza Beya
ziu bakimi, ı6 - 4625 Hüseyin Hadnn 
müddei umumiı~ ı7 - 4440 hmail A
rif Balıkesir aza mülazımı, ı8 - 4902 
Muhittin Ankara aza mülazımı, ı9 - 8 
Şevki Baı müddei muavinlerinden 20 -
4764 Sabri Mecitözü hukt'ik hakimi 
21 - 477ı Mehmet Avni Fethiye cez~ 
hakimi, 22 - S023 Mehmet Remzi -
Çankın sulh hakimi, 23 - 4626 Ahmet 
Hamdi, Emirdağı ceza hakimi, 24 -
4560 Hüseyin Lütfü Çorum sulh haki
mi, 25 - 4941 Mehmet A!j Aksaray 
müddei umumisi, 26 - 2!;02 Mehmet 
K"'1'al Balıkesir sulh hakimi, 27 - 4905 
Etem Reşat Edremit müddei umumiıi 
28 -;-- ~923 Yahya Tevfik Demirköy ı:lh 
hakimi, ~9 ;- 4862 lnnail Hakkı Unye 
ceza hakimı 30 - 4630 ha Ruhi Tire 
ceza ha.kim~ 31 - 4931 Recai htanbul 
aza mülazımı, 32 - 4760 Ahmet Rem
zi htanbul M. U. muavini 3~ - 4628 
Mehmet Salih Ordu ıııüddei umumisi 

' 34 - 4863 Seyfettin Ceza itleri M. 
muavini, 35 - 4769 Mustafa Reşit 
lstanbul sulh hakimi, 36 - 4910 Iomail 
Lutfü Nazi~li ceza hakimi, 37 - 5040 
Hasan Samı Urfa müdc.lei umumisi 38 
- 4950 Recep Zile hukuk hakimi' 39 
- 49~9. Abdullah Adil Daday müddei 
u.11111~111 ... 40 :- 50ıs Rauf Şükrü ye
tıldag muddeı umumisi 4ı - S030 
Mehmet Mithat Karai.:Ui müddei umu
misi, _42 -:- 5020 Abdullah Rüıtü Bah
çe muddeı umumisi, 43 - S026 Meh· 
met Bahaettin Ankara aza mülazımı 
44 - 5029 Mehmet Hilmi Zile müddei 
umumisi, 4S - 5034 Mahmut irfan Ti
re müddei umumisi, 46 - 5036 Hüseyin 
Hıfzı Ayvacık müddei umumisi, 47 -
5ı60 Mustafa Hami Soma müddei umu
misi, 48 - Sı57 Naci Salim Van ihtisu 
müs~tiğ~ 49 - 5038 Umran Uzunköp· 
rü hukuk hakimi, 50 - 4985 lbrahinı 
Kimil Manisa ıulh hakimi sı - 49S8 
Adil Ankara İcra muavini," 52 - 5301 
Lebip Ankara ua mülazmnı. 53 - 49111 

"Zaten kızılcık çıktımı, ondan 
kulak asma .. geç.!,, 

ötesine 

Güz mevsiminin başlangıcındayız! Ha-ı 
vada sık sık yağmur bulutlan dolaıryor. 
Sabahlan, ince bir sis, perde perde orta· 
lığa dağılıyor. 

Aluın1dar, öksürükler başladı. Önü· 
müz ardmuz sıra, çiseleyen yağmur albn· 
daki dolatan eli §emsiyeli adamlar peyda 
oldu. 

Kışın belki o kadar değil ama, yaz 
çoktan gitti. 
Eğer kulak verecek olsana, muhtelil, 

esr.aftan, aşağıdaki sözlere yakın muha .. 
vereler duyariını-z; 

Salatnlık ve turp satıcısı: 
Müb:ırek böyle yağana; bu kıt ye 

Mehmet ye ... 
Köıebaşındaki börelcçi: 
- Krymalıdan yüz elli dirhemi indir, 

yürü ... Bu havalar, aç karnına çarpar! 
Kitapçı: 

rini tutarmış ... derler. 
Kundura boyacısı: 
- Y ağmaıına yaiıın ama, arada bir do 

mola versin!.. 
Şemsiyeci Yahudi, tezgilhtanna: 
- Ne kadar tapon mal varsa, durma, 

ver ifporlacılara! Satsınlar! .. 
Bit pazanndaki madrabaz: 
- Yazlık keten elbiseler, nerdeyse 

sökün eder. Eııki paltolan elden çıkar· 
mamalı ... 

Gramofon mağazasında; tezgahtar: 
- Dan• salonları yakında açılır. Us

taya söyleyelim de yeni tango Ç"!itleri 
alsm ... 

B hçeli gazino sahibi (havaya baka
rak): 

- liri cuma daha üstüste açsa, bafka 
bir ıey istemezdim. 

- Bakalnn, bir kaç şey basmak İster. 1 · 
Anadoludan ıiparit başladı. Köroğlu ile 
Çevirgel duaaından Eskitehire gönderdi· 
niz mi çocuklar? 

Seyyar çorapçı: 
- Bot bulunduk ta, dışan çıktık! .. 

Gene Hayim ef•ndi ile anlatıp dükkanın· 
da bir köte istemeli! .• 

Şerbetçi: 

- Koca yaz geldi, geçti yahu 1.. lşi bo
zacılığa dökmekten baıka çare yok! •• 

Manav: 
- Zati kızılcık çdrtı mı, ondan öte•ine 

kulağ asma! .. 
Oduncu; keyifli keyifli: 
- Eh .•. Ne olacak, beyim ..• Sayılı ırün· 

ler çabuk geçer! 
Bakkal: 
- Veresiye aksatayı, keseceğim. Ö· 

nümüz karakıı malüm a ... 
Üzümcü: 
- Üzümün pifkinine bak, een ... Yaz 

ol'tasmda çıkan üzümüe üzüm mu derim? 
Meyhaneci: 
- Dükkanın aı4ı:a11ndalri köteyi de al· 

sam mı? Tezgah batı çok kalabalık olu
yor. 

Fırıncı: 

- iki ıu bir e&anek yerini tutar ama, 
o lôf yaza göre ..• Krıın adamın yedikçe 
yiyeceği gelir ... 

Gazete aahibi: 
- Şöyle meraklı Lir tefrika bulup ga

zeteye koyamadık gitti! .• 
Kahveci; çırağına: 

.. - Gazozcuya tenbih eti. Bu hafta, 
uç kasa eksik göndersin! 

Tramvayda vatman: 
- E~di~enleri sandıkta güvey yedi ise, 

vay llıalimıze ... 
Radyocu; müşteriye: 
- lskenderiye, flan hep düzeldi. Dün 

aktaın açmııtım. Ses, nah ... Böyle geli· 
yor, oluktan boşanır gibi ..• 

Berber: 
- Bir aya varmaz, gene lline4< avla

rız. On bet günlük sakal, yarım kürle ye-

Ahmeb Burhanettin Baı M.U. muavini 
54 - 2257 Mustafa Kocaeli azau, 5S -
4ı3t Mehmet Emin Emet hakimi, 56 
- 4960 H Üsamettin Ankara sulh hakimi, 
57 - 4961 Şevket Nezihi Tekirdağı a· 
zaaı, 58 - 502ı Mehmet Nuri Gürün 
M. U. si, 59 ...: 5'ı76 Mehmet Suphi 
Hopa hakimi, 60 - 4946 Necati Koro 
kuteli hukuk hakimi, 6ı - 4997 Meh. 
met Fuat Bozdoğan hakimi, 62 - 4146 
Ahmet Cevat Istanbul sulh hakimi, 63 
5298 Selıilıattin lslanbıı! sulh hakimi, 
64 - 3940 Ahmet Rağıp lnebolu hukuk 
ha!cimi, 6S - 4206 Mümtaz Mardin M. 
U. muavini 66 - S165 Mehmet Nafiz 
lnegöl müddei ur.'\misi, 67 - Sı93 h
mali Ceyhan müddei umumisi, 68 -
5ı96 Ahmet Behçet Uıak ceza hakimi 
69 - S182 Abdurrahman Fahri Reta
diye hakimi, 70 - Sı98 Avnürrefik 
Konya M. U. muavini, 71 - Sı83 Ah
met Sabri Çatalca müddei umumisi 72 -
S204 Ahmet Hamdi Bözüyük müddei 
umumisi, 73 - Sı89 Mehmet Nazif A. 
laşehir müddei umumisi 74 - 5ı77 
Kemal Mecidiye M. U. si: 7S - 5ı62 
Mustafa Salim lslahiye hakimi 76 -
5180 Hikmet Niksar müddei u~umisi, 
77 - 5ı64 Abdullah Simav müddei u· 
mumisi, 78 - 5155 Ahmet Hikmet Si. 
livri müddei umumisi, 79 - Sı58 Mu
rat Baha Niğde M. U. muavini, 80 -
S2ı9 Mehmet Esa~ Tirebo~u müddei u
mumisi, 81 - 5207 Mehmet Vehbi Kr· 
zılcahamam müddei umumisi, 82 -
Sı92 lsmail Hakkı Ürgüp ceza hakimi, 
Beyler. 

(Yana devam edeceiiz) 

Otel sahibi: 
- Flit masralmdan kurtulduk, soba 

masrafı çıktı! 
Lokantacı: 
- Çorbalık, merciğemi bolca almalı!. 

Mideyi kızdmr ... 
P aıtırmacı: 
- Aldırma.. Daha önümüzde bizim 

yaz var .... 
Seyyar ııracı: 
- Acaba, yarından tezi yok, «kayna• 

yor .•• salep!• diye bağırsam mı? 
Manifaturacı: 

- Paltolar bir kere, çıkmasın. Bütün 
ayıplar kapanacak. Ondan sonra, müıte• 
riyi ara ki hul.aıın! 

Balıkçı: 
- Lüf ... in bu sene yüzünü gÖraem yüz 

görümlüğü takacağım! •• 
Kasap: 
- ·A kal'deı, ıu keçilerin bir yaih cin

.; çıkmadı. Müıteriye yutturamaz olduk.~ 
Gül hane paıiondaki çôpçü: 
- Şu kıt gebe de bedavacı müıteri· 

)er, biraz azalsa. .• 
Hamidiye çeımesinden su dolduran 

saka: 
- Yaz geçti. Dayamalı terkosu çene

ıinel Buz gibi su ..• Gelsin de ayırt etsin ... 
Bir kuru kahveci: 
- Kahve, soğuğa kartı ilaçtır, diye 

bir şey yazdınp kıt gelmeden gazetele
re vermeli! ... 

Dondurmacı ve mıthallebici: 
- Bu yüreği yanıklar, varken, bize 

yazın da it çrkar, kıtın da ... 
Bir doktor: 
- Nezle ıalgını, diye baılar. Ondan 

ötesini işi bilir! •• 
Bir eczacı: 
- Aksırığa kartı ilaç bulsam çok ıatı

hr mı? 
Sinemacı: 
- Bu sene fazla müıteri çekmek için 

kapının önünde orta oyunu oynatsam ka 
labalrk olur mu dersiniz? 

Şehir İtyatrosu artistlerinden biri: 
- Sanki ayrıldılar da T epebqını te

pemize mi yıktılar? 
Vesaire vesaire_ 

M. SALAHADDlN 



h i.liyet'in Romanı: 3 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Birdenbire kafama dank etti: Fran· 
sa casus teşkilatının içinde idim 

Hülasa ı muttum: Fransa casus tetkilitmın 
ti1 ininde idim. ( Marthe Richard tayyareci sıfa e 

v.atana hizmet etmek için çırpınıyor. 
Birçok askeri mahfellere girip çıkıyor. 
Bir tayyareci trkadaşı Zozo bunun ca
sus olmasından §Üpheleniyor ve kendi
sini mütemadiyen isticvap ediyor. Ve 
arkasını bırakmıyor. Bir gün Marthe 
Richard tayyare karargahına gitmek Ü· 
zeredir. Zozo ile telefonla konuşuyor
lar. Zozo da b<Oraber gelmek istiyor ve 
buluşuyorlar.] 

Bir harp zamanında, fikirlerin 
fevkalade hassas olduğu bir esna
da şüpheler zavahirle beslenir. 
Tayyareci olmak münasebetile as
keri tayyarecilikte çalıtmak iste
yordum. Sulh zamanında yaptığım 
şeylerin tehlikede olan bir vatanın, 
fedakarlık, fedayi nefs istediği bir 
zamanda bana yasak edilmesini 
kabul edemiyordum. 

htediğim ~eyde muvaffak ola
madığım için, Fıansa tayyareci ka
dınlar vatan ittihadını teşkil etnıit 
tim. O zamandan sonra beni her
kes, bir çok yerde bir çok teşebbüs
lerde bulunurken görmüttü: Har
biye nezaretine, tayyare kararga
hına tayyare İmalathanelerine 
mütemadiyen girip çıkıyordum. 
Çünkü devlet benden iki tayyare 
satın alinıştı, Chalais-Meudon' da 
resmi tecrübelerde bulunmuttum. 

Can sıkıntısını gidermek için 
harp edenlerin muhitini, pilot arka
da~larımın, neşeli hayat1arım ve 
göz kama4tıran cesaret1erini arı
yordum. Halbuki onlar asker ol
muşlardı. Onlar talili idiler ••• 

Acaba, resmi bir müsaa
de olmamasına rağmen tesa
düf bana yardım edecek mi 
idi! Bu hu·. ustaki ısrarım berke
r.i hayrette bırakıyordu. Diğer ta
raftan hakkımda bir çok dedikodu
lar oluyor ve bunlar büyüye büyü
ye n:hayet tehlikeli bir efsane ha
lini alıyordu. 

- Küçük Richard'ı Harbiye ne
zaretinde gördüm. Orada iti ne a. 
.:aba? Zanneder.im orası kadınla
rın gideceği bir yer değildir. 

- Ona ben tayyare karargahı
nın asansöründe rastgeldim. 

- Ne söylenine hepsini dinliyor. 
Etıefında pis, tayanı nefret bir 

şüphe uyanmıştı. Bu 'üpbe ben 
geldiğim zaman eski dostlukların 
arkasına saklanıyordu. Bunu nasıl 
ketfedebilirdim? Tayyareci dost
larım bana kartı bürmet1erini 
hiç bir zaman esirgeınemitlerdi. 
Belki benim tabiatim, onları bana 
muamalı gayeler atfetmeğe sevke
diyordu. Çünkü ben onlar için bir 
muamma idim. Durgunluğum, sa
kinliğim, filirt'ten o kadar zevk 
almam, sükiitiliğim onları t3'ırtı
yordu. Gayet açık kalpli, samimi i
dim; fakat her teyi olduğu gibi a
çıkça aöylemeğe kabiliyetim olma
dığından çabucak sükuti oluyor ve 
hayale kapılıyordum. Daha buda
laca bir sebep bulamadıklarından 
onla benim bu halimi, büyük bir 
sır saklayan bir kadının basireti 
teklinde tefsir ediyorlardı. 

Bu tehlikeyi bilmediğimden ben 
tayyareci kadınların hakları için 
mücadc!cde devam ediyordum. Ga. 
zeteler, cesaretimi anlata anlata 
bitiremiyorlar ve benden mülakat
lar İstiyorlardı. Muvaffak olmak 
İstiyordum. inadım, muhtelif mab. 
fellere girmek hususundaki mebare 
tim o 24:Dan babacan Zozo'yu en
di,eye düşürmÜf, ve Zozo bir ha
fiye haline inkılap ederek bana 
tuzaklar kurmağa batlaınıftı. 

Tayyare karargahında müstetar
lık dairesine çıkarken beni yaka
lamaktan ne ümit ediyordu. Beni 
takdim etmek istediği zabit kimdi? 

Beni ikinci katta bekliyordu. 
... M. Rene Bemard'ın nezdin

deki te,ebbüslerim bitince hemen 
onun yanına indim. Daha merdi
vende ik~n onun geniş genit adım
lar)~ ~o.rı~o~d~ bet atağı beş yuka
rı sınırlı sınırlı dolattığını görmüş
tüm. 

- Hadi acele et! dedi. Bizi bek
liyorlar. 

Beni bir büroya soktu. Masanın 
b":tında kırk Yatlarında kadar tab. 
ının olunan sakallı bir adam var
dı. Beni uzun uzun süzüyordu. Der
hal kafama dank etti: Zozo'nun 
yüzbatım diye hitap ettiği bu si
vil adamdan bahsedildiğini duy-

JJ 

Kahrolsun casus 
Casuslukla itham edilmek ilk de

fa başıma gelmiyordu. Bu hususta 
harp hizmetimde batımdan geçen 
bir macerayı da anlatmak mecbu
riyetindeyim. Hiç fÜphesiz bu ma
cera benim için bir ihbardı. 

Bir Caudron tayyaresi üzerinde 
Crotoy' da tecrübeler yaptığım sı
ralarda umumi seberberlik ilin o
lunmuftu. Kocam beni Parise ça
ğırdı. Fakat beşinci günü askeri 
hastabak.ıcı olarak b3'ka bir yere 
gitti. 

T abiatim iktızası atıl kalamaz
dım. En küçük bir r:üzgar darbesi
nin tayyarelerin nahif kanatlarını 
yere serdiği zamanlarda tıpkı er
kekler gibi bir çok tehlikelere ka111 
koymamıt mı idim? 

Le Roche Bernard' daki feci ka
zadan sonra kendime tayyareci ka
dınlar arasında büyük bir mevki 
temin etmemit mi idim? Bir çok 
hava müsabakalarına girmemit mi 
idim? Eğer vücudum harikulade 
kuvvetli olmasa idi, bu kazadan 
sonra artık yatayamazdım. 

T ehlrkeyi, tehlike olduğu için 
seviyordum. Hayatı ölümden ayı
ran esrarıengiz mıntakalara yak
latmakla bayatın tadını anlayor
dum. 

Askeri tayyareciliğe naım:etli
ğim konmuftu. Neticeyi bekliyor 
ve ümit ediyordum. Tayyarem ve 
otomobilim Crotoy' da idi. Eğer 
bunlar yanımda olsa idi, onlarla, 
kadınların harbe giımesine mü
manaat eden erkekleri kolayca 
mağlup etmem kabildi. Fakat as
keri idare şimendifer seferlerini 
de durdunnuttu. 1914 senesi ağus
tos nihayetlerinde bir kaç tren itle
meğe başladı. Bundan istifade et
tim hemen yola düzüldüm. Vağon
lar çok fena idi, iyileri kalmadı
ğından eskileri tadil olunınut ve 
onlar kullarulmağa batlanmıştı. 
Tekerlekler yağsızdı. Ve rayların 
üzerinde hazin bir ahenkle sürük
leniyordu. Kompartimanda ben
den batka: bembeyaz bir adam, 
sapsarı bir çocuk ve genç bir .kadın 
vardı. Bitip tükenmek bilmeyen 
sarsıntılardan dolayı hatlar müte
madiyen dansediyordu. 

Tren mi, yoksa toprak mı soluk 
soluğa idi? Yol arkadatlarım istek
&iz bir tekilde benimle konUJuyor
lardı. Zannediyorum ki fikren 
mefgul idiler. Çünkü ben de fik
ren metgul idim. Umumi ve müste
rek heyecan daha simdiden daİna 
dalga ayrılınıttı. H~r tahıs ve;a 
her aile, ıdırap ve ümit faciasını 
Yatıyordu. Tren ötede 

0

beride müte
madiyen duruyor ve bu durmaların 
arkası kesilmiyordu. Yolda sevke. 
dilen askerlere, ne şarkı söyleyen 
ne de bağıran askerlere tesadüf e
diyorduk. Alman ordusu Belçika. 
da idi. Bendeki korkuyu her yer
de hissediyordum. Zannediyordum 
ki, ona elimle dokunuyorum. Bir 
bataklığa düfmüf gibi onun içinde 
yüzüyorum. Bir hırıltı: batımı kal
dırdım: Bir tayyare! Ben burada 
sürünüyorum. Öteki, yükseklerde 
bir arkadat, mavi bir zemin üzeri. 
ne gururla ve zevkle, hürriyetin 
ve mücadelenin güzel araheskJerini 
çiziyor. 

-Bitmedi-

Roman yada 
Yeni kabine 

(Bap 1 inci aahifede) 

at: -~· Sa..., Münakalat: M. Frana 
s.ovıÇJ, Mezahip: M. Lapedatu, Maa
rıf: Dr. Anceleııko, Meaai: M. Ni,tor 
nazırlar heyetine memıır M. Y amandl 
ve M. Valer. 

Müıfıe!arlar ı 

Da~iliye: M. Öjen_Titianu ve M. lyu 
ka, Zır~t: M. Kan11kof ve M. Negu. 
ra, Mesaı: M. Valerroman, Hava: M. 
Arimeıko, Maliye M. Koatantineako 
Ticaret: Profesör Leon. ' 

Sanayi ve Ticaret nezaretine tim
di hariçte bulunan M. Manulesko St
runka tayin edilecektir. Onun muva
ıalatına kadar vekalet Maliye nazırı 
tarafında deruhte ediJmittir. 

MİLLİYET PERŞEMBE 4 TEŞRiNiEVVEL 1934 

j ~el~~.ir~ci !~~!~~hı \ G~z~_HazretlerininıKon~~~~n~~~T.~~ımı 
ıerınde daha bazı kazaları gezmes• muh- Buyuk konukları ,. muvaffak olabilmek için ayni §ekil 
temeldir. . • . (Başı 1 inci sahifede) de teknik ve daha seri bir oyun oy • 

Karagümrühte bır hadıse_ . Rei•icumhur ve veliaht Hazretleri- namak lazımdır. Havadan oyun, rast· 
Dün fatih kazası Karag"?'~ukte I• nin bu teli.kilerinde Hariciye vekili gele ve hesapsız vuruılar Çek futbol· 

di. Burada vatandaşlar reylerını atıyor- Tevfik Rüıtü Beyle lsveç orta elçiıi cüler karşıaında bir felakettir. Bunun 
lardı. Herkes büyük bir ~eyecan ve ta• de hazır bulunmuşlardır. için bütün F enerbahçeli futbolcülere 
mimiyet içerisinde medenı haklarını kul· Veliaht Hazretleri Çankaya köıkü· takım halinde yapılacak ilk tavsiye 
!anıyordu. Burada bir aralık , . ~elediye ne geliş ve gidiılerinde bir ihtiram Ju. ıudur: 
Fatih ıubesi memurlarından hırı rey a· tası tarafından selamları'llı§ ve müzika Yerden oynayınız. Hiç bir Çek fut· 
tan vatandaılar üzerinde tesir y_apma· lıveç ve Türk milli marşlanru çalmıı· bolcüyÜ demarke bırakmayınız. Her 
ia ve kendi tertip ettiği liıtelen attır- tır. topa vuruıunuzda vaziyeti görünüz 
mağa çalııtığı hakkında şikayet olmuı· Çal\kaya köşkünden Ankarapalaıa ve dütünerek vurunuz. Açıklarla ıe • 
tur. Fatih kaymakamı Halük Bey der• donen prenı Guıtav Haz,etleri biri- ri hücumlar yapmağa çalışınız. 
hal ite vaziyet ebniş, bu belediye me- birini müteakip B. M. Meclisi reisi Ka- Ferdi tavıiyelere gelince: 
murunun hiç bir hak ve .•~abi!eti ol- znn, Bat vekil ismet Paıalar Hazeratı- F ~ner ~Ü~afileri .. be~emahal kade-
madığı halde, rey oahiplen ~~erınde le- nın ve Hariciye Vekili TevJ.k Rüttü melı, yanı bır hat u~ennde durm.ry~-
sir yapmağa çalııtığı curmu meşhut Beyin ziyaretlerini kabul buyurmuılar- rak. oynamalı! kaleyı ~ehl~keye ~U§U• 
halinde oabit olmuıtur. Bu memur der· dır. rebı_l~ek ıekılde çok ıle~ılere . gıtmq-
hal int1hap yerinden uzaklaıtırılmıı ANKARA, 3 (A.A.) _ İsveç veli. melıdırler. Merkez muavın mudafaa-
ve hakkında takibat başlamııtır. ahtı Hazretlerinin refikalan prenıeı ya yardım e~ekle bera~er, .~aha faz 

Bütün intihap yerlerinde bOyle yer· Luiz Hazreıle!'İ bugün öğle vakti An- la yan muavınl~r _vaaıt~aıle hu~~ hat 
Sız. ve yolsuz, gayri kanuni propagan- ka ap ı t ı· d B M •ı ı· · · · tının beolenmeaını temın etmelıdır. Ya r a as o e ın e . . ı.v ec ısı reıal. . k · d · h" h 
da ve teııir yapmak iıteyenlere kati • Kazım, Baıvekil ismet Paıalar Haze- ru mer ez mua".ı.n a~ma. uc.um al· 

d eriJmj'yecektir tı H · · veı.·ı· T fik R·· tına paa verecegım dıye ımkanoızlık-yen mey an v · ra nın ve arıcıye ı ı ev Uf· 1 d ·· · k b h tı b 1 k 
Vatandatlar ' rey atarken azami tü Beyefendinin refikaları Hannnefen· hara upn.ıd yere d kiu. at k d .,.1 emde 

h .. · b •= · • d b J ak d"I · · · 1 • . kah 1 . 1 ııauaun a yanın a ar a at ar an urrıyet ve ser esu ıçın e u unac - ı erının zıyaret enru u ebnış er- d . t"f d l"d' 
)--' d" a ıs ı a e ebne ı ır. aru;· t r l 1 . .. . d tandaı ır.H . . v k'I• . Sağ ve aol açıklar (ki Niyazi oyna-
) k a;::e .ı;;"-e ~n uz~tlva. :. arıcı ye e 1 ının zlyıfetı dığı takdirde iç değil, behemahal a-
arh e _._

1 
tunkut v~ 1 diki ~rıne. g ANKARA 3 (A.A) - Hariciye çık oyna.nuı.sı lazımdır) fazla ve lü-

re areıı:et ebne te, ıı e erı ısım ye-- . . . ' .. .. • .. ı l - k 
dek, istedikleri iımi asli olarak iefrik Vekilı Tevfık Ruıtu Bey bugun ıaat 

1
zumrdsuz ça nn yapmamd ha 1ı, oerı1 a ış1 • kt d. 1 14 le loveç veliahti hazretleriyle pren a an aonra topu er a orta ama ı· 

etme e ır er d ı B ı J ı· · · J 1 h · · l · · t ki aeıler hazeratı ıerefine Anadolu klü- ır ar. u orta ayıı ar ge ıtı guze o • 
Halk. ~hlıp endabanın fnu u :k•I bünde huowıi bir öğle yemeg" j vermit· mayıp diğer cenahtaki muhacimleri-
Haıkı 1ntı aba az.a aı an· · · · ·· k J 

· · · tih 1 · k !erdir. Yemekte veliaht hazretleriyle nın vazıyetıne> gore uzun veya ısa o 
d~~ ıçın ın ap. ye~ ~ıne o~an prensesler hazeratı, maiyetleri, Ha- malıdır k.j ne demarke futbolcüyü Af· 
kurıulerde halk hatiplerı hitabeler ırat · · ek T T vfik R - .. B eii oın ve ne de marke <>')'uncunun önüne 
edeceklerdi. Fakat intihap yerlerinde ~ı~ye ~ 1 1 

: d. ;:ıtu . ey : .'
1 

• dütaün 
.Oylenen bu nutuklann yerinde olmadı- t "a arı ~k. ~b~n Nı, arıcıyRie.fv t aB e • iç ~uhacimlerin behemahal ileri 
• k · "dir ç ·· k'" · ih ı urnumı atı ı uman a ey, , gı anaatı umumı . un u ınt ap 1 rt 1 · · f"k 1 li ve geri oynayarak muavin hattına da · d 1 b sveç o a e çııı ve re ı a arı ve ve • . • 
yerme gelen vatan aş ar esasen u a- ht h ti . . "h d 1 h yardnn etmelerı mutlaka lazımdır, 
ı ' k 1 1 · · ak ·· a azre erının mı :nan ar arı a • . . . 
a ayı duymuı ar ve rey erını atm u- b 1 1 d Merkez muhacanın (bılha&aa Muzaf-. 1 rdi zır u unmut ar ır. 

2~re sandık baıına k~dar. g_elını1 e r. Yemeği müteakıp vel.aht hazretle fer oynarsa) biraz atak obnası zaru-
Bınaenaleyh halk hatıplennın mahalle rile prenoealer hazeratı beraberlerin- ridir. 
aralarında, kalabalık meyd_anlarda, çar· de maiyetleri mihmandarları ve lef • Boharniano • Fenerbahçe maçının 
ıılarda hitbeler oöyleınelen ve buralar- rifatçılan old,uğu halde etnoğrafya mü büyük bir alaka uyandırdığını ıpor 
daki halkı, sandık başlarına göndermek zesinı Hacıbayramdaki degerli Eti muhitlerinde kulak mioafiri olduğu • 
için, tqvik ~~j sözle.·. söylenmesi daa kaba:lmalannı içine aJa n eski eıerler °!uz muhav~r~lerde~ ve iki gündür 
ha faydalı gorulm~k!ed.ır. . deposunu ziyaret etmiılerdir. bılet almak ıçın Ze_!<i Rıza &por ma • 
Mektep talebelen ıntihap yerlerınde Veliaht Hazretleri Anadolunun eski ğazıuıına yapılan muracaatlardan anlı 

~I~kteple~e gönderilen bir t.am~ tarihini ve bilhaasa Eti devri ve yakın y~ruz .. Bu alika, 4:pey z.anıandır a? ~ 
mucıbınce, butün talebeler muallimlerı Türk devr; tezyin sanayi eserlerile pek nuk gıden ve eoki teknık kudretıru 
refakatinde intihap yerlerin.e gönderil- çok alakadar olmuılardır. kı~en obun kayb~en futbolümüze 
mekte ve burada talebelere ıntihap hak· V l'aht H ti · M 'f -"-" yeru ve çok hayırlı hır hız verecek ma 

. e ı azre erıne aarı VeKaJe- . ed" B · · F b h · kında izahat verilme&<tedır. Talebele • ti müzele" müdürü taraimdan izahat hıyett ır. unun ıçın ener a çenın 
rin rey sandıklan başına gelmesi ayrı· verilmiştir. iyi bir takım ve i.yi bir o>:'1'?1a~ .apor 
ca tezahürata veaile olmaktadır. Veliaht Hazretleri bundan aonra meraklılannı tatmın etmeaını dılıyo • 

intihap gün geçtikçe hararetlen • ıılııhat enıtitüıünü gezmişlerdir. ~~. ve umumiyetle ecnebi takımlar 
mektedir. Bugün intihabatın dördüncü o?unde muvaf~ak o!an F~n~rbahçe: 
günüdür. Her gün rey sandıklarına , bir hararetli ve canlı geçmiştir. nın, l'."kandaki lavoı!eler'!"'ze de hı· 
miktar daha fazla rey atılmaktadır. Sa- Bugün Beyoğlu sandığı ıabahtan raz na!et ederse, guzel bır oyun çı • 
hahları tandıklar saat sekizde açılma.,. Öğleye kadar Şi•li nahiye merkezinin karacagını umuyoruz. 

• dah ld J' ' Sadun GALiP na ragmen, a evve en ge ıp aan • karıısındaki teniı kortunda duracak ve 
dık baılarında bekleyen vatandaılar bütün Şiıli mahalle eri halkı reylerini 
görülmektedir. atacaklardır. Sandık öğleden akıama 

Eminönünde kadar da Bulgar çarımndaki lı:ötedeki 
Dün Eminönü oandığı oğleye kadar kahvede bulunacak ve gene bütün Şit· 

Süleymaniye caıniinde durmuı ve bura- li mahalleleri halla reylerini atacalı:lar-
ya Süleymaniye, Molla Hüsrev mahal- dır. 
leleri halk.. reylerini atmışlardır. San • 
dık Öğleden tonra Mercanağa camün
de dunnut ve buraya Büyükçarıı, Mer• 
canağa, Dayahırtun, Serveri mahallele
ri halkı reylerini atıruılardır. 

Eminönü büyük ve kalabalık bir 
kaza olduğundan, burada intihabat da
ha canlı bir tekilde devam etmektedir. 
Eminönü tandığı bugün tabahtan ak
ıama kadar Gedikpaıa camiinde bulu
nacak ve civar mahalleler halkı reyle
rini atacakJardır. 

Fatihte 
Dün sabah Fatih rey &andığı ıabah

tan ak§ama kadar Karagümrükte 27 
inci ilk mekteple durmuı ve buraya 
Mulıteıip ltkender, Mimar Sinan, Ka
rabaı Neolifah, Hatioe Sultan mahalle
leri halkı reylerini abnıtlardır. 

Bugün Fatih oandığı aai>ahtan aaat 
( 10) a kadar Alibey ~yünde buluna· 
cak n lı:öy halkı reylerini atacaklar
dır. Sandık saat ondan akf'U'll8 kadar 
Eyüp CMniinde duracak ve buraya lı
lambcy, Eyüp, Dökmeciler, Oç ŞM.it
ler, Gümüısuyu mahalleleri halkı rey
lerini atacaklardır • 

Ushüdarda 
Oıküdar kazası sandığı dün akta

ma kadar V aldeiatik cami.inde durmuı 
ve buraya V aldeiatik, Tabaklar, Araki
yeci Hacı Mehmet, Pazarbaıı, mahalle
leri halkı reylerini atmıılardır. 

Bugün sandık akıama kadar Çinili 
Karakolunda bulunacak ve Selfuni Ali 
efendi, Muratreis mahalleleri halkı rey
lerini alacaklardır. 

Beyho:r.da 
Dün Beyko~ sandığı akıama kadar 

Hisar nahiye binasında durmuı ve bu· 
raya Hiaar, Göksu, Yenimahalle halkı 
reylerini atouılardır. Bugün Beyko;ıı 
ıandığı Öğleye kadar Anadolu Kava
ğında polis karakolunda duracak ve bu· 
raya Anadolukavağı ahaliıi reylerini a
tacaktır. Sandık öğleden ıonra iskele 
gazinoounda duracak ve buraya Mina 
mahallesi ahaliıi reyini atacaktır. 

Kadıhöyünde 
Dün Kadıkoy sandığı akıama kadar 

lbralUm ağa karakolunda durmuı ve 
Osmaniye, Mecidiye, lbrahimağa ma• 
halleleri halkı reylerini atmıılardır. 

Bugün ve yarın Kaddcöy sandığı 
ıabahtan akıama kadar karakol karıı· 
tındaki ilk mektepte bulunacak ve Ra
ıİmpa1a mahallesi halkı reylerini ata
caklardır . 

Befihtaıta 

~.etiktaı ıacdığı dün de T "fVik.İye 
camunde durmuı ve Teıvikiye Mura
diye mahalleleri halla reylcrn.I atnuı • 
!ardır. 

Dün buraya lıirçok mektepler de 
gelmit Akif Bey talebelere bir konfe
~anı venniıtir. Bugün Betiktat ıandı
gı Kuruçeımede tramvay durak yerin· 
de bulunacak ve lıütün Knruçe§fJJe ma
halleleri halla reylerini kullanacaklar • 
dır. 

Be;yoilunda 
Dün Beyoğlu sandığı Sütlüce va

pur iskeletinde dUl'lllui ve 'bütün Hu
köy mahalleleri halkı reylerini atmı1• !ardır. Bu eivaı: çok kalabalık o)du. 
fanclan, dünkü Beyoilu int.i.lıahab çok 

Sarı yerde 
Dün Sarıyer andığı öğleye kadar 

Onnan mektebinde ve öğleden .onra 
köy meydanında durmuı ve bütün 
Bahçeköy halkı reylerini atmıılardır. 

Sanyer kaza11 sandığı bugün, aabalı
tan öğleye kadar Kireçburnunda dura
cak ve Kireçburnu halkı reyini ata
cak, öğleden tonra oandık Tarabyada 
bulunacak ve Tarabya halkı reyini a
tacaktır. 

Adalarda 
Adalar oandığı dün Heybeliada va

pur iıkeleıinde durmuıtu. Sandık bu
gün de ayni yerde duracalı:, Heybeli 
halin reylerini atmağa devam edecek
lerdir. 

Bahırhöyünde 
Bakırkoy kazası ıandığı dün, Malı

mutbey nahiye ve köylerinde dolaıtı • 
nlmıt ve bütün köy halkı reylerini at
mıılardır. Sandık pazar günü akıaıru-
11a kadar MahmutBey nahiyeıi köylerin 
de dolaıtırılmağa devam edecektir. 

Kaza merkezlerinde de ayrıca bir 
sandık bulumnaktadır. Kendi mahalle
sinin ıırasıru geçinni§ olanlar, reyleri
ni kaza merkezlerine giderek buradaki 
sandığa atabilirler. 

Orduda İntihabat 
ORDU, 3 (A.A.) - C. H. Fm.aoı 

idare ve ocak heyetleri dün gece be
l~diye az.ası namzetlerini leıbit etmiş
tır. 

Adanada intihabat 
ADANA, 3 (A.A.) - Ayın beıin

ci günü baılryacak olan belediye inti. 
habının ıon hazırlıktan da bibniıtir. 

Şehir meclisini teşkil edecek azala
rın teobiti İçin dün 17 mahaUe oeağı 
merkez nahiyesi ve vilayet heyetinin 
ittirakile oaat 15 te C. H. Fırka.ında 
yapılan toplantı ıaat 18 e kadar de
vam etmiıtir. 

Bugün de oaat 11 de ayni heyet 
tekrar toplanmıı ıehir mecliıini teıkil 
edecek fırka namzetlerini tamamen ve 
lı:at'i olarak teabit etmiıtir. 

Ayın dOrdüncü perıemlıe gününden 
itibaren evler ve çarıılar bayraklarla 
•Üslenecek, telırin muhtelif yerlerinde 
hatipler belediye intihabahnın muhte • 
lif mevzuları üzerinde .Oz ıöyliyecek • 
!erdir. 

Dinarda reyler taınif edili;yor 
DiNAR, 3 (A.A.) - Belediye in

tihabı bitmiıtir. Reykr taınif edilmek
tedir. 

Bursada intihabat 
BURSA, 3 (A.A.) - Dün gece C. 

H. Fırkaaı tarafından fırka merkezin
de fırka ve nahiye idare heyetlerinin 
ittir&kile Buna -belediye azalığı yokla
maaı yapılmıı, ve namzetler teabit edil
mittir. 

intihabata ait 'bütün hazırlıklar bit
mittir. Vilayetin her tarafında İnli • 
hap 10 teırinievvelde ve bir günde o
lacaktır. 

Edirnede intihabat 
EDiRNE, 3 (Telefonla) - Beledi

ye intihaba tına cuma günü" ıabahı haı 
!anacaktır. Fırka, vilayet idare 'heye
ti tarafından teobit edilen namzet Jia. 
teleri bu ıabah dağıtılınııtır. 28 aza 
araamda Leman Fuat ve Huriye Şefik 
HaıumLır da mevcuttur. 

Tebliğler 
l...tanbul mıntakaaı bisiklet heye • 

tinden: 
1 - 1934 aeneıi lıtanbul bioiklet 

ıürat ve mukavemet birincilikleri 12-
10-934 cuma günü oaat 9 da yapıla • 
c:aktır. 

2 - Müsabahalar Şiıli Mecidiye kö
yünde likör fabrikasının önünde bat • 
)ayacak ve aynı yerde bitecektir. 

3 - Sürat için mesafe 1000 metre 
dir; mukavemet için mcoafe 50 kilo • 
metredir. 

4 - Bu müıabakalara yalnız lioansİ
ye kulüp izalan girebileceğinden 
müsabakaya girecek olanlanıı lisana. 
)arını almak Üzere her gÜn öğleden 
aonra ve 9-10-1934 alqamına kadar 
iki fotoğrafla birlikte mıntaka merke 
zine müracaatlan lazundır. 

Not: Bu yarışlar Balkan turuna çı
kaçak olan takımın eaaaına da hazır
lık mahiyetinde olacaktır. 

* • ~': 

lstanbul Futbol heyetinden: 
5-10-1934 cuma günü yapılacak 

Şild maçlan aıağıya yazılnuştır: 
1 - Fenerbahçe ıtadında aaha ko

ıniııeri Nüzhet Bey 
lıtanbuupor • Ortaköy aaat 1 O ha· 

ksn Cafer Bey. 
F enerba.hçe • Haliç ıaat 11,45 ha· 

ksn Halit Galip Bey. 
2 - Beıiktaı Şeref stadında, aaha 

komioeri Bani Bey 
Bey.koz • Beylerbeyi aaat 10,15 ha· 

kem Baari Bey. 
BCf;ktaı • Sumerapor ıaa t 12 ha • 

kem Şazi Bey. 
Topkapı • Kuınıpaıa .. at 13,45 

Bonolar 
Yükse,iyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
delini gayri mübadil honoaıle ödeye• 
ceklerinden müzayedeye iştirak ı.!tnıe
den evvel bono tedarik etmektcdırfrr. 

Bonoların son günlerde yükselme-
sinin başlıca sebebi budur. 

Müzayede ile satılacak olan mel· 

ruk malJarın miktan, mevcut bonoları 

tamamen kartılayacak miktarcladır. Ve
rilen habere göre bonolara kar§ılıl< go,. 
terilen metruk mallardan ıimdiyr 1'a· 
dar ancak onda biri müzaycJ~ye çıka· 
rılm•§tır. Müzayede ile oahk.<ak da"
pek çok mal vardır. 

Bu malların tapu kayıtlarıl"rn çıka

rılmas.ı ve tahminlerinin icrasılc müza• 
yedeye konulmasının teşrii için 1cizr111 
gelen tedbirlerin alınma11 bundan ev• 
vel Maliye veka.Jetinden emredilmııti. 
Bunun Üzerine Ziraat BaL,kası müdUıiİ 
Ahoen bey takdiri kıym•t komioyon11 
reisi Faik Nüzhet Bcyl•·ı• tapu müdii
rü beyin ittirakile bir komiıyon teıkil 
edilmıı ve hır huıuıta b.~ı ted!>irler 
duıiı•iıımuştür. Bu meyand" bazı mal• 
lann kıymetleri fahit olarak takdik ediJ. 
eliği görülerek kıymetleri yeniden tah· 
min ettİrilnn§tİr. 

Ve bunların tapu kayıtlarının çıka• 
rılmas ııın kolaylaıtırılm&oı için maliye 
tah"I ~ .. helerinde bulanan 30 tarihli 
tahriri nnlak defterlerı~b tapuya dev• 
ri tetlimi muvafık görülmüıtür. 

ZA Yl - 240 kangal tele ait 6-6-
933 tarih ve 427 No. lu namına mu• 
harrer gümrük beyanname&inin 224 
lira 37 kuruıluk 583925 No. lu ve 
10-6-933 tarihli makbuzu zayi olmUf• 
tur. Yenisini çıkartacağmıdan eakiai • 
nin hükmü obnadığıru ilan ederinı. 
Tüccardan hak Rividi (3247) 

ZAYi - 10-10..31 tarihinde Galata 
İthalat gümrüğünden aldığım 79132 
numaralı mahsup makbuzunu zayi et 
tiğimden ve yenisini çıkartacağımdo.n 
eıkiıinin hükmü yoktur. Sirkecide 
Mühürdar hanında 24 numarada Nas 
mi. (3202) 

hakem RÜ§tÜ Bey. 
Süleymaniye • Anado!uhiaar ıaat 

15,30 hakem Ahmet Bey 
3 - Takoim &tadında, aaha komi· 

teri Kemal Bey. 
Eyüp • Karagümriik saat 11,30 ha· 

kem Suphi Bey 
Vefa. Fener Yılıınaz saat 13,15 ha 

kem izzet Muhittin Bey. 
Calata&aray • Doğanıpor saat 15 

30 hakem Saim Turgut Bey. 
4 - Üsküdar Anadolu aahaıında, 

komiaer Nuri Bey. 
Hilal • Bakırköy istiklal aaat 12 ha 

kem Nuri Bey. 
Anadolu - Altınordu eaat 13,45 

hakem Ali Rıdvan Be7 . 
Ortaköy spor yurdu konırıısi 

Ortaköy ıpor yurdundan: Yurdu• 
mnz kongreainin 26 birincitetrin 1934 
cuma giinü aaat onda toplanmuma lü· 
zum görüldüğiinden bütün azama o 
gün ve o oatte yurt 'binasında bulun• 
malan rica olunur, 

Dağcılık klubunun buyuk tenis 
turnuvası programı 

Birinciteırin cuma günü ıaat 9 da 
Vitali • Mango, 9 da Selim • Franko, 
aaat 10 da Kris • Arcviyan, ıaat 10 d8 
Neıet • Protopopof, saat 10,45 te Ne
cip • Medoviç, üat 10,45 te Melih • 
A., aaat 11,30 da Mahmut • Vitali ve 
ya Mango, aaat 11,30 da Ne..,t veya 
Protopopof • Seyfi, saat 14,30 da Ne
cip ve Rıza • Kobcn ve Ancopulo, ta• 
at 14,30 da Jorj H •• A., oaat 15,15 te 
Melih veya H. • Selim veya Franko, 
ıaat 15,15 te Gorodetzky H .• C., 
oaat 16 da Tihonova H. • Semine H. 
saat 16 da Kaming H. • B., oaat 16,45 
te N eıet ve A. • Selim ve Areviyan. 

• 

• 
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Istanbul Kumandanlığına 
bağlı kıt'at hayvanatmın ih
tiyacı için (207) ton sa~an. 
kapalı zarf usuliyle 14 Bırıncı 
Teşrin 934 Pazar günü saat 
16 30 da indirilmesi yapıla· 
caktır. isteklilerin teminat ve 
teklifnamelerini vaktinden e~ 
vel ve şartname ve nümunelerı 
görmek üzere de her gün Fın
dıklıda komisyona müracaat
ları. (133) (5864) 

6711 
• • • 

her gün ve teminat makbuz
larile o gün vaktinde Fındık
lıdaki komisyonda hazır bulun 
malar1. (171) (6388) 

.. * • 
Kumandanlık emrindeki kı-

taatın kışlık ihtiyacı için 278 
ton Lavamarin kömürü pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. İhale 
si 1 1 Birinci Teşrin 934 per
şembe günü saat 15,30 dadır. 
Taliplerin şartname ve nümu
nesini görmek üzere her gün 
ve teminat makbuzlarile bera· 

ViTAMİN 
KALORİ 
GIDA 
KUVVET 
KUDRET 

•• 
Ozlü Unları 

(~ 
' ' ~,..~~~ . 13 . , '\"'r. *'-~ 

Arpa 
Yulaf 
irmik 
Turlu 
Bakla 
Nohut 

llzU 
özll 
özll ı 

özn 
özU 
özU 

Istanbul Kumandanlığı kı· 
taatınm vesaiti nakliye ihti
yacını temin için (25) a~et 
çift atlı nakliye arabası ıle 
(25) çift nakliye arabası ko
şum takımı açık münakasa ile 
satın alınacaktır. ihalesi 14 
Birinci Teşrin 934 pazar günü 
saat 15 dedir. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 

beı- o gün vaktinde Fındıklı- KAN 
daki Komisyonda hazır bulun-

Pirinç özU 
Çavdar özU 

maları. (169) (6391) CAN 

Edebiya: Tarihi Dersleri' HAYAT 
Nişasta özU 
Patates özU 
Bezelye özl 
Fasulye özU 

TANZİMAT SIHHAT 
EDEBİY A Ti NEŞ'E Mercimek özU 

üzere her gÜn ve t~minatlarİ· Liselerin on birinci ıuuflarına mahsııs 
b b k' d IF Yazl'.n: AGAH SIRRI le cra er va tın en evve m- 1 Birkaç güne kadar çıkacaktır. 

dıklıdaki Komisyonda hazır \ Tevzi yeri : · 
bulunm;;ıla;·,, 137) (5894) latiklal Lisesi talebe Kooperatifi 

• • • 6712 .. -·--------~!'!· 6812 
Fırka Kıt'atı ihtiyacı için 

8100 kilo isoanak 24,300 kilo 
pırasa, 32,400 kilo lahana, 
7 ,200 kilo kuru soğan, 32,400 
kilo patates açık münakasa ile 
satın alınacaktır. İhalesi 28 
Teşrinievvel 934 Pazar günü 
saat 16 dadır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve teminat makbuzlariyie o 
gün vaktinde Fındıklıdaki 
komisyonda hazır bulunmala-

r 
rı. (168) (6389) 

' • • • 
F. Kıt'atının ihtiyacı için 

pazarlıkla alınacak olan 50 ton 
una taliplerin verdikleri fiat 
pahalı görüldüğünden işbu 
50 ton un yeniden pazarlıkla 
satın almaCaktır. İhalesi 10 
Teşrinievvel 934 çarşamba 
giinü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartname ve nümuneyİ gör
mtk üzere her giilı ve teminat 
makbuzlariy!e o gün vaktin
den evvel Fındıklıda komis
yonda hazır bulunmaları. 
(166) (6328) . 

• • • 
Selimiyedeki kıtaat ihti}'a· 

cı için 141 adet büyük ve 31 
adet küçük maden kömürü so• 
bası pazarlıkla satın alınacak
tır. İhalesi 1 O Birinci teşrin 
934 çarş3mba gilnü saat 15,30 
dadır. Taliplerin şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gün ve ten1inatlarile o gün 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunmala-
rı .(167) (6327) 

......... 
İstanbul Kumandanlığı 

Emrindeki lcrt'at ihtiyacı için 
evvelce kapalı zarfla satın alı
nacak olan 60 ton una talip
lerin verdikleri fiat pa~alı gö
rüldüğünden işbu un yeniden 
pazarlıkla satın alınacaktır. İ
halesi 11 Teşrinievvel 934 per
şembe günü saat 15 dedir. Ta
lip!erin şartnameyi ve nümu
nesini görmek üzere her gün 
ve teminat makbuzlariyle o 
gün vaktinden evvel Fındıklı
daki komisyonda hazır bu~un-
maları. (165) (6329) 

••• 
Gülhane hastanesi asabiye 

ve göz laburatuvarları için la
zım olan alat ve edevat pazar
lıkla ııaım alınacaktır. İhalesi 
8 Teşrin:evvel 934 saat 15,30 
dadır. Taliplerin ~rtnamesini 
tö m~k üzere her gün ve t e
minat'ariyre ihale zamanın
d n evvel Fındıklıda komİs· 
Y ' n da hazır bulunm-.~arı. 
(161 ) (6250) 

....... 
Kumandanlık emrindeki kı

taat ve Gümüşsuyu hastanesi 
ih l iyacı İçin 16360 kilo beyaz 
Peynir p1zarlıakl9. satın alına
c~ktır. İhalesi 11 B:rinci Teş
tın 934 perşembe günü saat 
15 ledir. Taliplerin şartname 
"e niimunesini görmek üzere 

Adalar Sulh Mahk~ımesinden: la· 
tanbulda Sirkecide Aydın otelinde sa 
kin iken elyevm ikametgahı meçhul 
Sabri Beye. 

Kostaki efendinin İcraen tahşilini 
talep eylediği. 200 lira hakkında viki 

itirazıruz Üzerine mürafaa icrasına 

karar verilmiş ve mürafaa için 30-9-

934 tarihine mÜ•ad:f pazar günü sa· 

at 10 da gelmeniz için tutir kılman 
davetiye zahnnda gösterilen adreste 

buluıunadığınız müba§İr tarafından 

verilen ıerhten anlaşdmq olduğundan 

ilanen tebligat ifasına ve muhakeme
nin 14-.10-934 tarihine mÜ•adif pazar 

ı:ünü ... at 10 na talikine karar veril· 
miıtir. Yövmü ve vakti mezkılrda 

bizzat veya bilveki.le gelıınediğiniz 

takdirde mahkemeye gıyaben bakıla· 

cağı tebliğ JDAkamına kaim olmak Ü· 

zere ilan olunur. ( 3240) 

ZAYi PASAPORT 
latanbul Sovyet Konsolatosundan 

namnna almıt olduğum pasapo~u h_~r 
nasılsa zayi eyledim: Bulanı~ .. ~; ::un 
zarfında getirip teohm eyled•gı tak • 
d 'rd memnun edileceği, akai halde za 

ı e I . 
yilııden başkaca. pasap~rt ~. acagım • 
d&n zayi pasaportun hukınu .kalmıy;ı
cağı ilan olunur. Samsun Elıgula Şı· 
.11. Bakırcılar caddesi 93 telefon ;;Ô38 (3249) 

NEFASET Beyaz Mısır özU 
Çocuklarımza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini hıktırmıy~rak de
ğiştire değiştire yediriniz. Vitamin; ve kalorisi çok olan hu mukemmel 
özlü unlarla yavrulaumz neteli, srhhatlı, tombul, ıkanlı, ca~ı . olurlar. 
Çabuk büyürler, çabuk dif çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenır, ı&hal ol
mazlar. HASAN öZLO UNLARlLE YAPILAN MAHALLEBl ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine pa
yan olmaz. Ha&an Ecza deposu. 1 ~klitlerinden sakınınız. Haşan mar
kasına dikkat. 

1 İnhisarlar l!_· Müdürlüğünden: 1 
Şartnamesi mucibince 12000 kilo Vakum Yağı 6·10-934 

tarihine müsadif cumartesi günü saat (14) te pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 muvakkat teminat paralrai
yle birlikte Cibalideki Alım, Satım omisyonuna müracaatla
rı . .(6191) 

Ankara Jandarma Uum 
Kumandanlığın danı 

Mefruşat kapalı eksiltmesi pazarlığa çevrilmiştir. Pa
zarlık Birinci Teşrinin altıncı Cumartesi günü saat on beşte 
yapılacaktır. İsteklilerin Jandarma Umum Kumandanlığı Le
vazım Müdürlüğüne mürac~tlan. (6319) 

Ankara: Jandarma.Umum Knman. 
danlık Satınalma Komisyonundan: 

Verilen fiat haddi itidaldegÖT'Ülmemesinden pazarlık su
retile satın alınması icabeden (1500) ade~ portatif çadırın 
pazarlığı 6-10-934 cumartesi günü saat on dörtte yapılacak
tır. İsteklilerin aynı gün ve oaahe komisyona müracaatları. 

(6318) 

29-9-934 tarihinde pazar· 
lı ;;.a konan 350 bin kilo kok 
kÖmürüne yine talip çıkmadı· 
ğından tekrar pazarlığa kon
muştur. Pazarlık günü 8 Te!;· 
rinievvel 934 pazartesi günii 
saat 16 dadır. Evsaf ve şeraiti
ni ôı'Yrenecekler her gün pa-

~ 

zarlığa gireceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Çorludaki komisyona mü-
T'acaatları. (345) (6298) 

6826 
* • * 

28 kalem muhabere malze
ınesine "Tamir ve Temizlik i
çin" yine talip çıkmadığından 
pazarlığı 7-10-934 pazar gü. 
nii saat 17 de yapılacaktır. 
Malzemenin cins ve mıktarla
rını görmek isteyenler İstan
bul Levazım Amirliği satmal
ma komisyonuna ve pazarlığı
na girmek isteyenlerin Çorlu
da satmalına komisyonuna mü 
racaatları. (348) (6301) 

6827 

T ekirdağmda bulunan kı
taat ve müessesatmm birinci 
Teşrin 934 ihtiyacı için 11 ,000 
kilo patlıcan, 3600 kilo doma
tes, 3600 kilo taze büber müs
tacel pazarlıkla mubayaa edi
lecektir. Pazarlık günü 6-10-
934 cumartesi günü saat on
dadır. Evsaf ve şeraiti öğren
mek isteyenlerin her gün ve 
pazarlığa gireceklerin de belli 
gün ve saatte teminatlarile 
beraber Tekirdağında Fırka 
Satınalma Komisyonuna mü-
racaatları. (354) (6346) 

6831 
• • o 

31,000 kilo Koyun etine bu 
defaki pazarlık gününde ta
liplerin verdiği 36 kuruş 50 
santim fiat pahalı görüldüğün
den tekrar pazarlığa konmuş
tu!'. Pazarlık günü 8 Birinci 
Teşrin 934 pazartesi saat 16 
otuı:dadrr. Evı;af ve şerait es
kisi gibidir. Pazarlığa iştirak 
edeceklerin belli gün ve saat
te teminatlarile Çorluda Ko
misyonumuza müracaatları. 
(360) (6350) 6832 

* * * 
Maden kömürü yakacak 11 O 

adet büyük ve küçük sobaya 
muayyen pazarlık günü olan 
19-9-934 tarihinde bir talibin 
verdiği fiatlar pahalı görüldü
ğünden tekrar pazarlığa kon
muştur. Pazarlık günü 9 Bi
rinci Teşrin 934 Salı günü 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti 

eskisi gibidir. Bu defaki pa
zarlığa iştirak edeceklerin te
minatlarile Çorluda komisyo
na belli gün ve saatte müra-
caatları. (361) (6351) 

6833 
* • 1: 

Çorludaki kıtaat ve mües
sesat ihtiyacı için açık müna
kasa ile 2300 kilo Zeytin da
nt:si alınacaktır. Münakasa 
gunu 13-10-934 cumartesi 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti
ni görmek İsteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin belli giln ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorlu
daki Komisyonumuza müra
caatları. (285) (5961) 

6717 ..... 
33 bin kilo makarnaya talip 

çıkmadığından tekrar pazarlı
ğa konmuştur. Pazarlık günü 

9-10-934 salı günü saat 15 
otuzdadır. Evsaf ve şeraitini 
görmek isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte teminat 
lariyle Çorludaki komisyonu· 
muza müracaatları. (357) 
(6352) 

* * * 
5000 kilo beyaz peynire ta· 

lip çıkma~1ğından tekrar pa
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
günü 6-10-934 cumartesi saat 
15,30 dadır. Evsaf ve şeraitini 
görmeJt,isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte teminat
lariyle Çorludaki komisyonu
muza müracaatları. (362) . 
(6349) 

• • * 

Çorludaki kıtaat ve müesse
sat ihtiyacı için aleni münaka
sa ile dokuz bin dört yüz sekiz 
kilo 11ohut alınacaktır. ihale 
günü 20 Birinci Teşrin 934 cu
martesi gÜnÜ saat 15 dedir. 
Evsa.f ve şeraitile nümunesini 
görmek isteyenlerin her gün 
ve talip olanların belli giln ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Komisyonumuza müracaatla• 
rr. (321) (6139) 

6735 
• • • 

Müstakil Fırka ıçın ı
lişik listede şerait ve ev· 
safı yazıldığı üzere aşağı
da cinsleri yazılan mevat 
ayn ayrı 9 - 1 O - 934 Salı günü 
saat On beşte pazarlıkla satın 
alınacağından taliplerin yüzde 
yedi buçuk nisbetindeki temi
natı muvakkateieriyle birl'kte 
Bayramıçta komisyonumuza 
müracaatları. (342) (6263) 

Kilosu 
8992 

936 

66 
162 

. . Benzin 
Temizlik ıçın gaz 

~ 

yagı 

Gres yağı 
Makine yağı 

6754 

Hava ihtiyacı için muhte
lif mahallerde yapılacak yer al 
tı bezin tanklarının 22-10-934 
de yaptla<ı k münakasasından 
sarfı nazar edilınistir. İsbu 
tanklar pazarlıkla- yapıla~a
ğmdan pazarlığına iştirak e· 
dPCeklerin 6-10-934 curr.arte
si. günü saat 14 de teminatla
rile birlikte Ankara'da M. ı/1. 
Vekaleti Satmalma Komis}o
nuna mi.iracaatları. (353) 

(6310) 6739 
••• 

Açık Münakasa ile satın a
lınacak 5957 kilo yoğurda mü· 
nakasa gününde talip çıkmadı· 
gından pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık günü 8 Teşrinievvel 
934 pazartesi gilnü saat 15 de 
Evsaf ve şeraiti göreceklerin 
her gün ve pazarlığa iştirak e
deceklerin belli gÜn ve saatte 
leminatlanyle Çorludaki Ko
misyona müracaatları. ~344) 
(6296) 6824 

"' .... 
Pazarlığa konan On bir 

bin kilo şekere verilen fiat pa· 
halı görüldüğünden tekrar pa 
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
gilnü 8 Teşrinievvel 934 pa
zartesi günü saat 15 Otuz da
dır. Evsaf ve şeraiti görecek
lerin her gün pazarlığa İştirak 
edeceklerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle Çorludaki ko· 
misyona müracaatları. (343) 
(6297) 6825 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hakimliğinden: 

Yenileme ilanı: 
İstanbul İnhisarlar lda resi baş müdürlüğü vekili avu

kat İhsan Bey tarafından Gal atada köprü başında 37 No. lu 
binada kain Viner Bank aleyhi ne nıukaddema 932-560 No. lu 
dosya mucibince ikame edilen 790 kuruş anbar ücreti davası· 
nm hükme rapdedilmiş ve baş katip ihbarnamesinin dahi ila
nen tebliğ olunduğundan bahisle yapılan yenileme talebi üze
rine icra kılınan duruşmada yenileme beyannamesi ilanen teb 
liğe ve duruşmanın 23- 10-934 saat 10 da İcrası mukarrer ol
makla yevmi ve saati mezkurd e ya bizzat mahkemeye gelme· 
niz ve olmadığı takdirde bir ve kili ı,anuni bulundurmanız la· 
zmı geleceği aksi takdirde nıuh alcemenin gıyabınızda icra kılı· 

nacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (6392) 
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Kahvehane ve gazinocularla bakkallara mühim b·r tavsiye: 

KAHVEN 1 N Halisini, Nefisini ve Ucuzunu 
Almak isterseniz bir kere de 

N 
Ticarethanesinin ay başından itibaren yaptığı yeni tenzilatlı fiatlerini sorunuz 

Satış Yeri Yalnız: 
IST ANBULı TAHMiS SOKAK-KURUKAHVECI HANI ALTINDA 

(' • ~ <- : ~ , I "" • • 

• istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ... 1 Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzadı 
__ _.Han. Tel 22740 -41--

1 - Henil:ı: kadroıu dolmıyan birkaç ıınıf için kı:ı: •e erkelı: leyli ve nehari talebe kaydına de•am 
olunmaktadır. 

2 - Kıyıt için berııftn Hat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - f5teyealere1 mektebin kayıt şartları•ı bildiren tarifname gl!aderillr. BARTIN YOLU 

Adreı: Şebıadebaşı, Pcliı merke:ı:i arkHı. Tel. 22534 - (3106) 6766 BURSA vapuru 4 Birinci Tet· 
rin PERŞEMBE 19 da Sirke
ci rıhtımndan kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cideye 
kadar gidip dönecektir. (6355) 

Kartal Kazası Malmüdürlüğünden: 
Malıalleai Mevkii Cinsi Metresi Beher matrHI 

Lira K. 
Mecmu muh•mmea kıym :ti 

Lira K, 6845 

Pendik 
Kartal 

Y eldeğirmeni Y enimektep civarı 
Çarıı ÜıkGdar cadde.I 

Arsa 793 
161 

70 

00 20 158 60 Trabzon Sür'at Yolu 
KARADENiZ vapuru 4 Bi
rinci Tetrin PERŞEMBE 20 
de Galata rıhtımından kalkacak 
gidifte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa' ya dönüşte hunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uğra
yacaktır. (6356) 6846 

" 
2 00 322 00 

" 
N 

,, ,, .. il 2 00 140 00 
Yakacıkta Samanlık 00 00 00 27 00 

5/4 hiHe itibarile 
hazme hi11eai. 

Boıtaacı Kllçllkyah Kılağuı çayın Ana 546 00 18 98 28 
Yııkuıda cinı •o evsafları ya:ı:ıh gayrlme•kullerin peşin para ile temliki 7/10/934 tarihine mDsa

tllf PHu gllall Hat on dl!rtte ihaleleri icra kılınacağından taliplerin depozito akçeleri makbu:ı:larile 
kartal Malmlldilrlilğllnde müteşekkil Sabş Kgmiıyonuna mliracaat ıylemeleri. [6209) 6690 Karadeniz Cu-

il martesi postası 

ANADOLU 
ERZERUM vapuru 6 Birinci 
Te~rin CUMARTESİ 18 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
G~difte lneboJu, Sinop, Samsun, 
Gıreson, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Sürmene, Fatsa ve Onye-

Türk Sigorta Şirketi 
( Cncil Vakı? Han f.tanbul ye uğrayacaktır. (6376) 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Yedinci icra Memurluğundan: 

Nama muharrer hisse senetlerinin {% 60) ı Türkler elindedir. Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer piyano, kanape 

takımı ve saire eşyai beytiye 7-10-934 
tarihine müsadif pazar günü sabah aa 

at o~dan onbire kadar Bakırköyünde 

vapur iskelesi cadde•inde 27 numara· 

lı hanede birinci açrk artınna ı icra kı 

lmacağmdan taliplerin Ye'\"Dl ve .saati 

mezkiirda mahallinde hazır buluna • 

cak memuruna müracaatlan ilin olu~ 

Türkiye it Bankası tarafından tetkil olunmuıtur. İdare mecllsl ve mtldürJeı 
heyeti ve memurları kamllen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tldir. Ttirkiyenin her tarııfında (200) il geçen acentalarmuı hepsi Türktür, Tilr• 
klyenln en mühim milesııeselerinln vebankalarımn sigortalafıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aiı:ort•larını en iyi ıeraitle 3apar. Ha .. r Yukuunda zararları ıl1r'at Ye kolaylıkla !!der. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 6650 

~?.~!~~.Y!h1.~?~!!?.~~~ . .,,.1 
olunacak otel ve gazinonun planı aşağıda tekil dahilinde 
Yozgat Vilayetince müsabaka ya konmuştur. 

1 - Otel 20 yataklı ve hususi iki ve umumi bir banyo 
dairesini muhetvi olacaktır. 

2 :....... Zemin katı gazino ve lokanta halinde olacak mutfali 
ve sair kısım bodrum katında tesis edilecektir. 

3 - Binanın etrafında mevkiyle mütenasip bir bahçe res
mi de ilave edilecektir. 

4- Projesi kabul olunacak talip bilahare on beş giin 
zarfında tafsilat resimlerini halk kağıdı üzerine mürekkeple 
çizecektir. 

5 - Teklif edilen resimler Nafıa Vekaletinin teşekil edece 
ği iki mütehasıstan mürekkep bir Hey' et tarafından tetkike
dilerek birinciye 300 lira ikinciye 150 lira mükafat verilecek
tir Verile~ek mükafatlar tafsilat resimlerinin verilmesinden 
sonra tedıye olunacaktır. 

6 - Daha fazla malumat almak isteyenlerin Yozgat Va
liliğine müracaatları ilan olun ur. (6202) 

6794 - -

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı İçin muhammen bedeli 2500 lira olan 

alatı tenviriye pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
, Pazarlık 6-10-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

15 de ~ekiı.1.et ~a1zeme Müdürl~ğü Makamında yapılacaktır. 
Talıplerın Tıcaret Odası vesıkası ve 187,5 liralık muvak

kat teminatlarının malsandığına yatırıldığına dair olan mak
b~z veya banka mektubu ile birlikte aynı ~ün ve saatte ko
mısyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki ııartnanıcleri ikiscr lira mukabilin
de Ankara~~a Vekillet Malzenıc J\tlüdiir!i=~ü;ıdt·n, Haydarpa
şaJa tcsellum ve muayene mernurlııi!un<lan satın afa.bilirler. 

(6125) ~5 

- nur. ,(3246) 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komiıyon un danı 

'.Atağıda cins ve mıktarı yazılı kömürün kapalı zarf usuliy· 
le ve Bulgurun aleni münakasa suretile ihalesi yapılacaktır. is
tekliler 14 - 10 - 934 Pazar giinü saat 15 de muvakkat temi· 
natlariyle birlikte teklif mektuplarını alarak Selimiyede satın· 
alma komisyonuna müracaatları lazımdır. 

(Arzu edenler Şartnameyi daha evvel komisyonda göre· 
bilirler.) (5975) 
ihale tarihi Günü Saat Kilo Cinsi · 
14- 10 - 934 Pazar 15 1,048,000 Lavemarin köİnÜ.rü 

11 11 ,, 11 11 215,000 Kriple 11 

11 11 ,, 11 ,, 10,000 Bulgur. 

Cağaloğlu, Mollafeneri caddesinde 

YENl NESiL ILKMEKTEBI 
YUVA • KIZ • ERKEK 

Mektebimi:ı: açıldı. Bu sene alınacak talebe miktarı mahdut ol
duğundan eski talebenin kayıtlarını yeaileştirmeıi ve yeni talebeuia 

de biran evvel kayıt olunmak üıer mektebe milr•caat 
etmeıi bildirilir. 

Istanbul Sıhhi Müesseıeler Satın. 
alma Komiıyonu Reisliğinden: 
Haydarpaşa Nümune Hastanesinde İnşa edilecek olan 

21,9~0 küsur lira bedeli keşifli mutfak ve çamaşırhanenin i
halesı 9-10-934 salı günü saat 14 de pazarlıkla icra edilece• 
ğen keşifname ve şartnameyi görmek için Sıhhi Müess~seler 
Muhasebe Kalcnıine ve pazarlığa iştirak edeceklerin de beili 
gün ve saatte Koınisyona müracaatları. (6189) 

6793 

flakiki, sar, teati tesirli ASPiRİN, EB marka.. 
1aını taşır, Ajjrıları çabul< ve emniyetle gider.' 
'meli için başvuracağınız deva, dünyad• 
meşhur,., !Bofe' "müstahzaa olmalıdır. 

lsrarla tASPia • 
2 ve 20 1ır.omprimelık ambaıaııarda bulunur. --=--..:. 

Büyük 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde ffi • 
markasının mutlaka '~- , .. ,.., 
bulunmasına dik· 
kat ediniz! 

eclisi idare 
Hey' etinden: 

Büyük Millet Mecliıi Kalöriferlerine lüzumu olan 250 -
300 ton kok kömürü ile 30 ton blok kömürü pazarhk suretiyle 
satın alınacağından bu kömürleri vermek iıteyenlerin teminat 
akçeıiyle ve verecekleri kömürün evsafı fenniye raporu ile be· 
raber teşrini evvelin On dördüncü Pazar günü saat On bette 
Büyük Millet Meclisi idare Hey' etine müracaatları. (62HJ) 

6760 

Karaköse Belediyesinden: 
8894 lira keşifli Karaköse Belediye dairesinin inşaatı 

18-9-934 den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu• 
li!~ münekasay~ çıkarılmıştır.istekli olanların keşifnameyi 
gormek ve teklıf mektubunu vermek üzere Belediye'ye mü 
racaatları. (6047) 6678 

Parasız Hayvan Muayene Ve 
Tedavisi: 

Küçük Sıhhiyei Hayvaniye Memur Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Selimiyede Eski Yüksek Baytar mektebi binasında Kii• 
çük Sıhhiyei hayvaniye memurları mektebinde Cumadan ma' 
da her gün sabahtan öğleye kadar her nev'i hayvan muaye
ne ve tedavi edilemkte olduğu alakadarlara ilan olunur. 

(6236) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
• • Afyon İstasyonundaki ge çit mahalli ile araba dönüt ye' 

rının kıımen mevcut ve kısmen Afyon ocağından bilihrac jh• 
zar edilecek parke taş ile ferşi münakasası 25-10-934 perşet1' 
be g~ü saat 15 de Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktı' 
Tafsilat Afyon İstasyonunda Üçer liraya satılan şartname}et' 
de· yazılıdır. (6312) 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

-. Selimiyedeki kıt'atı.nın ih tiyacı için aşağıda y zılı uç J<ş 
lem erzak pazarlık suretıyle sa tın alınacaktır. lıt k1i1 rin p 
akçe]eriyle birlikte 7-10-934 pazar günü saat 15 de Selinıı 
dP. Satına1ma komisyonuna m Üracaatları. ( 6370) 

Kilo Erzalon Cin ı 
50{)().. Pirinç 
5000 Kuru 
5000 Kuru 

Soga 
Fasulye 

Umumi Nesriyatı ve }'azı l~ leri Müıfürıi ETEM iZZET 


