
t 

• 

• 

Dün Ankarada olduğu gibi, 
İstanbulda da Şair Firdevsi
nin bininci yıldönümü müna
se betile merasim yapıldı. 

Sahip Ye Başmuharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

Romanya Başvekili Harici
ye işlerini tekrar M. Titulcs
co'ya teklif etti. Ancak teşriki 
mesai ıartları konuşulacak. 

F1AT1 5 KURUŞTUR. 

Firdevsi'nia bininci 
Yıldönümü 

--o--

Bir millet, büyük milli ıairlerin
den birinin bininci yıldönümünü kut
lularaa, o milletin eıki medeniyet aa
hibi bir millet olduğuna tüphe edi
leınez ve bu sıfatla dünya milletle
rinin hürmetine liyakat kazanır. Kom· 
fWDUZ ve dootumuz İran iıte böyle 
bir millettir. 

iki gündenberi, Methet civarında 
Tua tehrinde Firdevai'nin mezan ö .. 
nünde dünyanın her tarafından gelen 
alimlerin ve edebiyat ;ınünteaiplerinin 
ittirakile bu büyük İran ta.irinin bi
ninci yıldönümü münaaebetile büyük 
merasim yapılmaktadır. Bin ıene ta
rihte çok uzun bir zamandır. Bugün 
medeniyet kelimesini talaffuz ettiği
miz zaman aklımıza her ne gelirse, 
bin seneden sonra yapı)mışbr. Bin 
aene evvel, Avrupanın bugünkü me
deni memleketleri vahti ormanlar
dan ibaretti. Garbi Avrupa medeni
yet ne demektir bilmezken, Şarkta 
yüksek bir medeniyet ıeviyesi vardı. 
Firdevsi'nin bininci yıldönümünü kut
lularken , medeniyetin Garbi Avru
paya Şarktan gittiğini bir defa daha 
hatırladık. 

Eaeri bin sene yaşayan ve belki 
de daha birçok bin oeneler ya§&ya
cak olan Firdevsi'nin hayatı, Firdevsi 
İçin batlı batına bir destan mevzuu 
tetkil edebilir. Firdevai'nin bininci yıl
dönümünün kutlulandığı bugünde o 
ölmez eserini yazmak hur.uaunda bir 
Türk hükümdarının yardımını biz 
Türklerin gururla hatırlamağa hak
kımız vardır. Hatta büyük Iran §&İ
rinin hayatı hakkındaki malfunat la 
diğer bir Türk hakanı tarafından top
latıınlmıtlır. Bazı ilim erbabına gö
re Gazneli Mahmut olmaoaydı, bel
ki de Şehname yazılmazdı. İran Ho
mer'inin hayatı hakkındaki maliima
tm birçoğunu da Tinıurlenk'in toru
ntma medyunuz. 

Bunu Firdeni'nin kıymetini azalt
mak ve yahut ta onu yeti§tiren asil 
lranın bu ,erefine ortaklık iddiaaın• 
da bulunmak için söylemiyoruz. Bir
,ok tarihçilerin kabul ettiği bir ha
kikati ifade ediyoruz. 

Jranın milli hayatında Şehname
nin rolünü İyi anlayabilmek için ya
:ııldığı zamanı hatırlamak lazımdır: 
lran, .Şarki Ro,ma imparatorluğile gi
ri§tiği bir aaırlık muharebenin neti
ceıinde zayıf düımüt ve Arapların 
istilaaına uğramı§tı. Arap hanı, Arap 
dili lranlıların öz dilleri ve haraları 
İçin tehlike teıkil etmeğe baılamııtı. 
Araplardan aonra Türk hükümdarla• 
n geldi. Fakat İranlılar milli varlık
larını iatikbale intikal ettireceklerse, 
behemehal mazinin unutulmaması la
zımdı. İtle Firdevsi'nin yaptığı hudur. 
İMnın parlak maziıini, İranlıların Öz 
dilile terennüm etmiı, yani lranı 1-
ranlıların kalbinde daima yatar bir 
halde bulundurmuıtur. Binaenaleyh 
Firdevsi gülden, bülbülden bahseden 
bir ıair değil, eoki bir milleti~ par!a!< 
mazisini kalplerde yaıatan bır mıllı
Jetperverdir ve bir millete . '?un ha
yat verdiği içindir ki kendıaı de bu· 
g\in yaııyor. Firdevıi'yi Şehnameıini 
yazmağa tetvik eden Gazneli Sultan 
Mahmut idi. Rivayete göre, Firdev· 
ai'ye iami bile bu hükümdar tarafın
dan verilmiıtir. Şehnameyi yazmağa 
baılamazdan evvel, Gazneli Mahmu• 
dun huzurunda okuduğu bir ıiir bu 
edebiyat ve ıanat hlimiıi hükümda
rı o kadar memnun etmiı ki meclisi· 
ni Cennete benzettiğinden ıaire Fir
devıi ismini vermiı. Bundan sonra 
da Şehnameyi yazmağa memur et
m.İf. Altmıı bin beyitli ve bir adam 
tarafından yazıldığına inanılmıyacak 
kadar büyük olan Şehname bittikten 
aonra hükümdar ile ıairin araaı aç.ılı .. 
yor. Mahmut, veziri Meymenli Ha
aanın telkinatile Firdevsi'ye altmıf 
bin altın vereceği yerde altmıı bin 
gümüt gönderiyor. Para Firdevıi'ye 
hamamda bulunduğu bir sırada veri
liyor. Şair altın yerine gümüt gön
derildiğini anlayınca meyus oluyor 
ve üçte birini hamamcıya, üçte biri
ni parayı kendiaine getiren adanın. 
veriyor. Üçte birile de bir kadeh iç
ki ıatın alıyor. Mahmut bu muame· 
leyj kendi §&hsına kartı hakaret te· 
lakki ederek Firdevai'yi ceznlanclır
mak isteyorsa da 9air cami duvaı·ı· 
na yazdığı ıöyle bir mıara ile hüküm
darın gönlünü alıyor: ''Mahmudun 
cömertliği hudutsuz bir denize ben
zer , ben bu denize daldım. İnci bu
laınamıı ioem kabahat cömertlikte 
değil, bendedir.,, 

Fakat bir müddet '°"1'a Mahır.uda 
yirmi gün aonra verilmek üzere bir 
mektup bırakarak Firdevai ortadan 
kayboluyor. Yirmi gün aonra Gaz· ! 
nevi Mabmuda verilen mektubun met
bur hicviye olduğu aıılafılınca; hü· 1 
kümdar Fird .... ai'yi ara§tırıyot. Bağ
datta Halife Elkadır'a iltica eden 
Firdevıi burada tutunamıyor. Ah· 
vu'a kaçıyor. Fakat nihayet Mah
mudun affına mazhar oluyor. Ri
••yete göre, Mahmut nihayet vade· 
dilen altmıı bin altını Firdevai'ye 
ıondcriyor. Yani kalemin kuvveti 
~~lıca galebe çalıyor. Fakat altın yük· 
lu develer Firdevıi'nin §ehrine bir 
lır.a~ıclan girerken, büyiık §&İrin ce• 
•cd, de diğer kapıdan dışarı çıkmak· 
'" iıni,. 
ın·· Fiı·clevıi'nin hayatı, Mahmut ile ı 

Unasebeti ve hatta Şehnamenin y.ı· 
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Reisicumhur Hazretlerinin muhterem miaaliTinıiz laveç veliahti Hazretleri ile Ankara 
Çankayacla çekilmiı birer reıimleri 

Tel: { Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü : 24319. 
lcla.re vıe Matbaa: 24310. 

İsveç Veliahtı Hz. Bursa ya gittiler Fin/mi , •• ,.ıın, •..... •uıu...ı~ .& ...... ,, ..,. 

Prens Gustav Hz. Ziraat, İsmet paşa kız Firdevsinin bininci yılı 
ve Gazi enstitülerinde saatlerce kaldılar Dün Üniversite konferans salonunda 

güzide zevatın huzuru ile kutlulandı 
VELİAHT HAZRETLERİNİN TAKDİRLERİ ~:::..m l~~~üfn~r~:ı~:n'!:~nin dt.; 

ANKARA, 4 (A.A.) - lsveç ve- .~llUIUllQUllfUflllUHlfflllllUIHU11uuıuua11ımt11lllJllllllllllll'lllltllJl111111"!!11"'' Ankarada olduğu gibi lstanbul üni-
liahtı preno Guolav Adolf Hazretleri· lir 11111111 ·---- ---•llllllllHI versiteai konferans oalonunda da bü-
le zevceıi prenses Luiz ve kerimeleri R yük merasimle kutlulanmıflır. 
prenses lngrit hazeratı refakat ve • • h H • Üniversite konferans salonunu dün 
maiyetlerindeki zevat ile bugün aaat eısıcum ur z, nın öğleden aonra münevver zevat dol-
10 da yükaek ziraat enstitülerini gez- durmutlu. lstanbul valiıi ve belediye 
mitlerdir. ki reiai Muhittin, muavini Hlimit Bey-

Prenı ve pren&eıler bazeratı en•· nutu a et e terle lran ceneral konaoloıu ve lranm 
ütüde Ziraat vekili Muhlia Beyle eno- rının m nı memleketimizde bulunan tanınmıt 
titü rektörii ve umumi katibi tarafın- §&hsiyetleri, üniversite rektörii Cemil 
dan kartılanmıf, iki kız talebe ~ 'r • H Bey ve bütün fakültelerin dekanları 
pren.-lere güzel birer çiçek deme- uazı z. tam tü rkçe ve çok yüksek ve profesörleri. tanınmıı muharrir. 
ti aunmuılardır. Batta profesörleri !erimiz ve tairlerimiz ve üniveroite 
olduğu halde bahçede yer almıt lale- bir hı•t b ' t b d l talebeleri bulunuyordu. 
be büyük mioafirleri alkıtlanııılardır. a e ) ra uyur U ar Bundan ba,ka Debi.tanı lraniyan 
Ziraat vekili Muhlis Bey enatitünün talebeai de konferana salonunda yer 
Türk ve yabancı tedris uzuvlarını ve- VeliaJ\t Hz. nin cevabı almışlardı. Saat tam on yedide üni-
liaht hazretlerine takdim etmiı ve ve- veraite rektörü Cemil Bey kürıüye 
lihat hazretleri ayrı ayrı herbirinin A ARA geldi ve dedi ki: veriyor 

MükTimin Halil Bey konferans 

• 

elini aıkmak ıuretile iltifatta bulun • NK : 4 A.A. - Reisi- - Büyük lran ıairinin 1000 inci Bey alkıılar araıında kürıüye geldi 
muıtur. cumhur Hazretlerinin miaalirle- yıldönümünü Ankarada olduğu gibi, ve büyük şairin hayatı hakkında ma• 

Prens Hazretleri bundan aonra relr- ri lsveç V eliahtı Hazretlerine lıtanbulda da Maarif vekili Beyefen- liimat verdi. 
törlük dairesini ve kütüphaneyi gez- hitaben irat buyurduklwı nut- dinin hi.mayesinde üniverıitemiz için- Hatip evvela büyük §airin 10 un-
mi§ler ve kütüphanede gördükleri kun metni şudur ; de kutululuyoruz. c:u asırda yaıadığını aöyliyerek, o a· 
mükemmeliyetten dolayı takdirlerini Al R Doat ve karde• millete karfı bir sırda lslam aleminin aiyasi, iktisadi, 
· h d k ı d tea uvaya.I·, • ız ar e ere sveçten e bir takım vazifeyi ifa için çalıtırken, büyük f&İ· edebi vaziyetini iyiden İyiye tahlil et• 
kitaplar hediye edeceklerini söyle - Bu gece, ulu konuklarmuza rin dünya edebiyatındaki mühim ro- ti ve dedi ki: 
mişlerdir. Türkiyeye uğur getirdiklerini tünü de unutmamaJ!Yı~. Bu kıtmetli · - Bu asır İ•lam al~inin ıiyase-

Enatitü müzelerini •ezdikleri e•· söylerken, duypm, tüke) özgü ıairin hayatı ve eserleri hakkında bi· ten en dağınık olan asrıdır. Fakat bu .. 
nada prens Hazretleri pamuklarımız bir kıvançtır. zi tenvir etmek vazifeaini de Mükri- nunla beraber iJmin bütün ıubelerin-
hakkında izahat almıılar, Kastamo- min Halil Bey arkada§ımız Üzerine de, bilhassa edebiyatta en ziyade yük-
nu kenevirile mamulatını tetkik ey- Burada kaldığınız uzca ıızı aldı. Bu vazifeyi ifa için kendilerini aeldiği aaırdır. 
)emişler, Izmirin üzüm ve incirlerile mem· sarmaktan hiç durmıyacak ılık kür"üye davet ediyorum.,, Bundan aonra Sultan Mahmut Caz-

t7i~:~~!t~~!:.:j~~:01~~~E:!=i~. :::g~ç~~b:~ı:~rtt;~Y:ı~~= ~~ Bunun Üzerine ;~lın;,H; Mi ~N ;ci sahifede) 
bir yankusunu bulacaksınız. 

veç usulü jimnastik salonunu gezerlerken l 
Prenses Louise ve Prenses lngrid Haze- flVeç, Türk uluslarının ka- = 
;;;:,:~;:o;~i;ı:eıerl:i!f.. il;:e!k:!: ~: - zan7ı';.:::uk~ar~n~:::~:;ilin· Gazi Hl z. ünlü konukları ~§ Kuvvetıı· Çek takımı F.Bah 
lu"""da ıki ıle spor yapmış olmalarını E i e iatasyoncla 

(Devamı s inci sahifede> iffillllllWlllllRllllllDIUDUUJlllllllllllllllll Hll 

.... İ~tib~p·f ~~}i"Y~li'biiiii~"""Ni~;;;;~ddi;·N~~if~ çe ile bugün karşılaşıyor 
hızı ile devam ediyor Ve kcl~çe! Misafir futbolcular her gol başına 

iki jandarma arasında ıc- mükafat alırlarmış 
Tatil dolayısile bugün intihap faaliyeti 

hergünden daha canlı olacaktır 
v Bütün yurttaşlar rey vermege gidiyor 

Belediye intihabatı, bütün kazalarda, 
hararetli bir tekilde devam etmektedir. 
Vatanda'!ların intihaba karşı olan ala· 
katarı gün geçtikçe artmaktadır. Bugün 
intihabın beşinci günüdür. Bugün cuma 

olduğu için İntahap yerlerinin daha çok 
kalabalık olacağı fÜpbesizdir. intiha
bın hatladığı iki gündenberi geçen dört 
gÜn içinde atılan reylerin miktarı yüz 

• 

.; . 
-

(Devamı 2 inci sahifede) 

" -• .. 

lktııaf Vekili M. Celal Bey I>.. ....... ..,rtu kükürt maclenlerincle 

zılmaıına bıı hükümdar tarafından 
memur edildıği belki de hurafeden 
ibarettir. F11kat bütün bu hurafe a• 
rasından büyük bir milli lran §&ıri 
yükseliyor. Bu, bir hakikattir. Asil 
lran milletinin milli varlığını takviye 
ettiği de tarihi bir hakikattir. 

lranhların İran edebiyatına ve 1-
ran milliyctperverliğine yaptığı büyük 

hizmetlerden dolayı Firdevai'yi min
net ve tükranla hatırlamaları pek 
yerindedir. Kadirtinaa bir millet e
bedi hayala istihkak kazanmış bir 
millettir. lran komşumuzu l;m vesile 
ile tebrik ederken Türk milletinin 
samimi hislerine tercüman o1duğu
muza şüphe etmiyoruz. 

Ahmet ŞOKRO 

tirilİ ••t.. •• J h • BoJıemians Çek takımı, ilk maçını p go uru CD mu arrıre bugün, tam saat 15,45 te Kadıköyün. 
dün kelepçe de vurulacaktı de Fener bahçe atadında yapacaktır. 

Bu çek takımının kuvveti ve oyun• 
cuları hakkında okuyucularnnıza ma
liimat vermittik. Dün, birkaç ıene 
Çekoslovakyada bulunmuı ve bu müd 
det içinde Çekoslovakya lik maçlarını 1 

Dün üçüncü cen mahkemesinde 
Hafta gazetesi aleyhine morg hakkın
da bakare~ amiz neş 
riyal yaptığı iddia 
aile açdan davaya de 
vam edilmittir. 

Dünkü muhakeme 
de Enıari Bülent im 
zası ıahibinin kim ol 
duğu araıtırılımt, Ni 
zamettin Nazif Be 
ye bu yazının kendi 
sine ait olup olma 
dığı aorulmu,, ken 
disine ait olduğun ı 
ıöyleyince iddia ma 
kamının talebile suç
lu. m_cvkiine geçiril- Nizamettin Nazir 
m!ştır. B~ndan ıonra Bey 
N ızamettın Nazif Be-
ye kendisine atfedilen suçun mahiyeti 
anlatılmıı, 0 da yazıda hakaret makıa· 
dı olmadığını, bilakis tıbbı adliden ve 
~o~gdan hürmetle, tevkirle bahsedildi
gını, esaıen bu adalet müesseseıine kar-

(Devaını 5 inci sahifede) 

İzmir çocuğu 
Nezihe Muhiddin 
Hanımın romanı 

Gazetemiz için hazırlanan 
bu yeni romanı yarından itiba
ren neşre başlıyoruz. 

YARIN 

ve husuai müsabakalan, hemen hiç 
birioini kaçırmadan takip etmif olan 
bir okuyucumuz bize, Boheınians ta
kımıı ı' hakkında bilmediğiJIDiz mali\
matı ihtiva eden bir mektup ·gönder• 
miştir. etAdnan,, imzasını taııyan bu 
mektubun başlangıç ve aon kıaımla • 
rını bırakarak Bohemians'a ait o)ar 
tarafını aynen a§ağıya yazıyoruz: 

"Kangurular takımı., lakabı elra• 
fında bir oporcu ile olan muhavereni 
zi okudum. Siz ne kadar haklı ise
niz, Bohemianı takonmı bilmeyen 
o ıporcu da belki o kadar haklıdır. 
O ıporcu, benim gibi üç sene Çekos
lovakyada bulunmuf ve anaçları ta • 
kip elmİ'! olsaydı Bohemians taknnı • 
na takılan bu ismin ne kadar haklı 
olduğunu takdir ederdi. 

Bohemiana'a bu i&min takılma:ıu, 
diğer Çek takımalrına, mesela Slavia 
ve Spartaya kartı umumi süratinin 
fazla olmaaından ileri gelmitlir. Bo
hemianı'ın çok anlayıılı bir antrenÖ· 
rü vardır. Bu antrenör batka klüp -
}erden oyuncu satın alınacağı zaman 
dalına en aürat)ilerini ve. en çevik]~ 
rini seçer. Bundan baıka, Bohemians 
futbolcuları gerek Jik maçlarında ve 
gerek beynelmilel temaalarda - ga
lip geldikleri müsabakalarda - al· 
tıklan gol adedine göre aynca. mü
kafat alırlar. Vakıa bu uıul, Avru · 
panın bazı profesyonel takımlarında 
vardır. Fakat onlar yalnız gol yapan 
futbolcuya mükafat verirler. Halbu
ki Bohemians on bir futbolcusuna 
birden miikifat verir. Bu da takımın 
on bir oyuncusunun gol peşjnde ayni 
gayretle ve e)bir)iğile uğraşmasına 

yol açmııtır. 

Bohemians futbolcularından bir 
kaçı. Yukarıda sağda: Sol açık Fait 
Solda: Sağ açık Rehak, A§ağıda soğ
da: Sol müdafi Perner, Solda: Sol 

muavin Tyrpepkl 

Bohemians'ın F enerhahçe knrşı
aında da, lakabının icap ettirdiği bir 
~ürat ve mükiıfatlarn'l lüzum göster· 
diği gol yapmak hırsile oynayacağı· 

(Devamı 6 mcı Glhifedc) 
, ____________ _ 
Üçüncii Balkan güreş 

· ıampiyonası 
dün akıam başladı 
Gece yarı1ı aldığımız ilk miisa

bakaların neticelerini iç sahife/e
rimizde spor kısmımızda bıılacnh· 
sınız~ 
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'HARİCİ HABERLER 
M. Titıılesko tekrar yeni 

kabineye girecek mi? 
1 ••••••• 

Başvekil M. Tataresko yeni kabinenin 
içte ve dışta gözettiği noktaları anlattı 

•·' .. ;· ,' . ' . - • c· ' 

Yumurta ihracatı nizamnamesi 
ANKARA, 4 (Telefonla) - iktisat Vekaletince hazırlanan yu

murta ihracatı hakkındaki nizamname ali la•dike iktiran etmiftir. Ni· 
zamnameye göre ihraç edilecek yumurtalar kontrola tabi tutulacak, 
kontrol ihraç iskelelerinde yapılacaktır. ihracat Girerun, Trabzon, 
Samsun, Fatsa, lnebolu, lstanbul, Bartin, lzmir, Mersin, Antalya li· 
manlmile Uzunköprü istasyonun dan yapılacaktır. 

İntihap faaliyeti devam ediyor 
BOKREŞ: 4,A.A. - Kabine dün ıık· ı 

tam toplamruı ve M. Tataresko'nun umu
mi siyasi vaziyetle bükUmetin programı 
hakmda verdiği izahatı dinlemiıtir. 

Biz vaktile iktidar mevkiinin mes'uli· 
yetlerini kabul ettiğimiz zaman, kralın 
tasvibine ve bütün memleketin tasdikine 
mazhar olmuı olan programa devam ede
ceğiz. Bu program ıudur: Dahilde müsa
lemet ,asayiı ve umran siyaseti, hariçte, 
ittifaklarımızın ve dostluklarmu:un muha. 
fazası, küçük itilifın yıkılmak bilmez te
sanüdünün teyidi ve kendisine dünün 
anan<>leri w bugünün yüksek menfaatle
rile bağlı bulunduğumuz Fransa ile ·,,-. 
riki mesaimizin daha ziyade sıldatb· ~
maıı. 

Yumurta ihraç edecekler, Ticaret odasına kaydedileceklerdir. ih
raç edilecek yumurtalar yıkanmış, temizlenmiş olacak ve içlerinde bo
zukları bu;unmıyacaktır. 

Yumurtalar taze ve konserve diye iki kuma, ağırlık itibarile de 
Jört kısma ayrılmaktadır. Yumurtalm nevi ve kuımlarrna göre nizam 
namede tesbit edilen sandık ve am balıijlarla ihraç edilecektir. ihracat· 
çılm mallannı bir beyanname ile kontrol heyetine yirmi dört saat eti· 
vel müracaatla kontrollmını yaptıracaklardır. Kontrol, sandıklardan 
yüzde be, tefriki auretile yapılacaktır • 

(B.qı 1 inci uhlfcdc) Beykoz ... ndıiı buııün ak§am& kadar 
bini tecuüz etmelrtediıl. intihapta gÖriİ• Mlihmut Şevket pıqa, Alibaba köylerinde 

Kabine memur a.yııınm azalblma.sı 
ve meclisin açılmasırun il teırinisaniye 
geciktirilmesi tasavvurlanm tasvip et· 
miştir. 

len vaziyet, umumiyet iıibarile çok mu· doJ.aıbnlacak ve köy balla Hylerini ata· 
cibi memnuniyettir. Ayın (12)inci günü ..adardır. 
akf'UllllUl kadar m .. l>ı elueriyetin temin Kadıköyünde Bundan önce M. Tataresko, Fransa el

çisi M. Onnesson'u kabul ederek kabi· 
nenin vaziyeti lıaldanda izahat vermiJtir. 

Sandıklarda yüzde bef miktarda sınıf ve nevi deği,ikliğine müaaa 
Je edilebilecektir. Nizamnameye muhalif harekette bulunanlar tica
rette tağşifin men'i kanununa göre cezalandırı;acaklar ve müddeiumu· 
miliklere teslim edileceklerdir. 

edileceği muhakkak görülmektedir. 
Cumhuriyet Halk Fm.-ı viliyet ida· 

re heyeti reisi doktor Cemal Bey ve ida· 
re heyeti azalan dün intihap y..-Jerini 
ııezmiılerdir. Dün Eyüpteki intihabat çok 
canlı ve kalabalıl< bir halk kütleıinin iı· 
tirakile devam etmiıtir. Burada intihap 
aandığı, Feohane, dikimevi fabrikalarına 
götürülerek amelenin reyi tezgah batın· 
da alınmııtır. Rey sandığının fabrikaya 
getirilmesi büyük tezahürata vesile ver· 
viştir. BuTada intihabat esnasında ana
yici mebualardan Y aıar Bey de hazrr 
bulunmuştur. 

Bakırköyünde de dün intihabat çok he
yecanlı elınuıtur. Kaza aandığı dün ak
ıama kadar Mahmut Bey nahiyesi köy· 
lerinde clolaıtınhnııtır. Köylüler sandığı 
büyük. tezahüratla karıılamıılar, davul, 
zurnalar çalmmıı, atlılar sandığı köy hu· 
dudundan merasimle iıtilı:bal etmiıler
Gir. 

Pazar günü bütün resmi, hususi daire
ler öğ !eden aonra tatil edilecek ve me• 
murlar ailelerile birlikte mensup olduk
ları kazalarda reylerini atac:aldardır. 

Her tarafta vatandaılr reylerini seve 
seve Cumhuriyet Hlk Fırkaaı namzetle
rine vermektedirltt. intihabat azami ser
besti içinde cereyan etmektedir. 

Yeni tedbirler alındı 
intihap y..-lerindo bir takım eli bot 

kimselerin dolaıuakta oldukfan ve rey 
atan vatandatlaı· üzerinde türlii tesir 
yapmak istedikleri anlaıılmııtır. •Bütün 
kaymakamlıklarda, intihap encümenleri 
yeniden tertibat almıılardır. Bu gibi kim· 
seler intihap yerlerine ıokulınayacak 
bunların, ıu veya bu namzet lehine pro
paganda yapmasına irnkin bırakılmaya· 
caktır. Bütün vatandatlar reylerini azami 
serbesti içinde atacaklardır, Yalnız nam
zetler, batka namzetler aleyhinde olma. 
mak f&rtİle, kendileri için propaganda 
yapabileceklerdir. 

Halk hatipleri 
Dün bazı kazalardan, halk hatipleri. 

nin nutuk söylemeleri için Maarif idare
sinden kürsül1er istemniıtir. Maarif ida· 
resi bütün ilkmekteplere bir tamim gön· 
dererek, intihabat için fırkadan istenecek 
kürsülerin, muvakkat makbuz mukabilin 
de verihnesin.i bildinniıtir. 

Kadıköy sandığı dün Rasim paf& ma• 
ballesinde karakol karpsmdaki ilkmek· 
tepte dunıyordu. Ve bütün mahalle hal· 
kı reylerini atıyorlardı. Sandık bugün de 
ayni yerde duraaık ve ayni mahalle hal· 
lu reylerini l<ullanacaklardır. 

Beşiktaşta 

Beıiktat sandığı dün Kuruçe§Dle tram
-vay durak yerinde bulunuyordu. Bütün 
Kuruçeıme mahalleleri aktama kadar 
reyleriııi atıruşlanbr. Bqiktaf sandığı 
bu sabahtan itibaren üç gün Ortaköyde 
tramvay caddesinde polis noktası kar· 
ıısındaki Ortaköy bahçeıinde duracak 
ve bütün Ortaköy mahalleleri reylerini 
buraya atacaklardır. 

Beyoğlu kazasında vaziyet 
Beyoğlu kazası sandığı dün öğleye 

kadar Şiıli merkezinin karıısındaki Te
nis kortunda dunnuı ve bütün Şiıli ma
halleleri reylerini alm"'!lardır. Sandık öğ. 
leden sonra Bulgar çarşrsındaki kötedeki 
kahveye getirilmiş ve burada da rey atıl· 
mağa devam edilmiıtir. 

Bugün Beyoğlu sandığı öğleye kadar 
Feriköy köte kahvede öğleden sonra 
Kurtuluı karakolu sırasındaki kahvede 
bulunacak ve bu sandığa gene Şiıli ma· 
balleleri halkı reylerini atmağa devam 
edeceklerdir. 

Sarıyerde 

Kaza rey sandığı dün öğleye kadar Kİ· 
reçburnunda dunnuı, öğleden sonra 
Trabyaya getirilmiştir. Buralarda Kireç 
bumu ve Trabya halkı reylerini atmışlar· 
dır. Bugün Sarıyer kazası sandığı Y enİ· 
köyde duracak ve sabahtan akşama ka
dar Y eniköy halkı reylerini atacaklar
dır. 

Adalarda 
Dün Adalar sandığının Heybelide son 

günü idi. Heybeli ahalisi akf&IDO kadar 
reylerini atmakta devam etmişlerdir. Bu· 
gün ve yann sandık Burgazda dur.ı.cak 
ve Burgaz adaaı halin reylerini atacak. 
lardır. 

Bakırköyünde 

Bakırköy rey sandığı dün Mahmut Bey 
nahiyesi köylerinde dolaştırılıwıtır. San· 
dık pazar .. k,amına kadar ayni nahiye 
köylerinde blaştınhnağa devam edile
cektir. 

BOKREŞ: 4,A.A. - Baıvekil M. Ta· 
taresko dün matbuat mümeııillerine •Ja .. 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Yeni kabineyi eskisinin iıtifaıınm 
ertesi günü hemen teılW ettim. Bi~aena
leyh bugün bazı Romen ve ecnebi gaze· 
telerinin alelade kabinede yapılan tadila
tı bir buhran diye tavsif etmelerine ıaı· 
tım. 

Parlementonun a-çılmasırun arifesinde 
hükıimetimiz tarafından mazide yapılınıt 
olan ıeyleri ve henüz balledilmemiı olan 
meselelere ait istikbalde yapacağımız it· 
!eri takdir etmelı: suretile vaziyeti yeni· 
den gözden geçirmesinin zaruri olduğu 
mütaleasında bulundum. Bunun için bü
tün kabinenin iıtifasmı krala takdim et· 
tim. Kral hazretleri, yüksek itirnatlanm 
tezyit ettiler ve kabine de bugün teşekkül 
etti. 

Yugoslavyada 
Yeni kabine 

Bu iki siyasetin tahakkuk ettirilmesi 
istikbalde hükUınetimizin en hakim ga· 
yesi olacaktır. Yeni tetekkül eden bü
lı:umet yeni unsurlarla ortaya çıkmakta
dır. Bu unsurlar genç neslin yardımım 
getiriyor. 

M. Titulesco ile teırikimesai edip et• 
nôyeceğİ hakkında sorulan suale cevaben 
8aşvekil bariciyl' nezaretini deruhte et· 
meıini mumaileyhten rica ebniı oldu
iunu ve M. Titulesco'nun prensip itibari
le bu talebe muvafakat edeceğini ve Biil<· 
reşe hare'.ret iizere bulunduğunu bildir· 
miı olduğunu söyledikten sonra: "Ken
disi buraya gelir gelmez teıriki mesaimi· 
zin şartlannı kararlaıtrracağız,, demiı· 
tir. 

1 Y unanistanda 
İntihap kanunu 

Sofyadan gelen bir habere Meclis evvelki günkü içti
göre M. Y evtich başvekil maında layihayı kabul etti 

SOFY A, 7 (Milliyet) - Bclgrad'tan 
bildiriliyor: - Bugünlerde Yugoslav 
kabinesinin istifası beklemnektedir. Yeni 
kabinenin kralın en itimatlı adamı olan 
M. Y evtiç tarafmdan te~lcil edileceğine 
muhakkak nazarile bakılıyor. Bazı maba
fil, yeni teıekkül edecek olan kabinenin 
hiikiimeth. harici ve dahili siyasetini 
tamamile değiıtireceğini ve geniş miyaı
ta syasi bir affı umumi ilan edeceğini 
iddia etmektedir. 

Amerikada grevcilerle bir 
çarpışma 

BRIÇPROT - Amerika • 4:,A.A. -
Bir mensucat fabrikasının önünde 500 
grevci amele ile zabıta araSJnda çarpıtma 
olmuıhw. Bir adam ölmüt, bir çoklan da 
gaz bombalarile zehirlenmişlerdir. 

Fransarlaki Yunanlı amele 
PARIS: 4, A.A. - Mesai Nazm M. 

ATINA: 4,A.A. - Dünkü gün kabine 
toplanmıı ve siyasi vaziyeti gözden ge· 
çimıiştir. Ayan mecU.inin reddine uğ
rayan seçim kanun liyihaarnı hemen ak· 
fam üzeri mebusana arzı kararlaştınmı
tır. 

Başka yandan, Başvekil M. Çaldaris, 
hükiimetin, tadilatçı bir meclis teıkil et· 
mek, yahut ki kanunu e5asİye muhalif 
tedbiri..- almak üzere yeniden seçim yap• 
tıracağma dair sabah gazetelerinde çıkan 
haberleri teln:ip etmiştir. 

ATINA: 4,(MıUiyet) - Yunan mec• 
tisi dünkü içtimaında Ayan meclisi tara· 
fından reddedilen yeni intihap kanununu 
kabul etmiıtir. Başvekil M. Çaldaris söy
lediği nutukta, iki zümre arasında ciddi 
l>ir anlaşma basıl olduğu takdiide, hii
kUmetin nisbi intihap ıiıtemine muvafa. 
kat edeceğini söylemiıtir. 

--o--
Yeni bir Yahudi yurdu 

Gezici doktorların işleri 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Seyyar tabiplerin vazifeleri hakkın· 

da hılzusıhha kanunu mucibince pir talimatname hazırlanmıştır. 
Seyyar tabipler şu vazifelerle me,gul olacaklardır: Adi ve sari 

haatalıkiarın tedavileri, korunma usulleri, köylerin içme sularının tef. 
riki, bataklıkların kurutulması, köy ~vlerinin sıhhi şeraitinin ıslahı, köy 
sokaklarının temiz tutulması, köy mekteplerinin tetkiki, talebenin mu· 
ayenesi, Fabrika, maden ocağı , yol inşası gibi yerlerde amelenin sıhhi 
şartlarının tetkiki köylünün tenviri ve köy~ü arasında sıhhi propagan
da ... 

Muhasebe müdürleri arasında 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Açık bulunan Hariciye vekaleti nıu· 

haaebe müdürlüğüne divanı muhasebat mürakiplerinden Kemal Ah· 
met, açık bulunan zirııat enatitüle ri muhasebeciliğine Maarif vekaleti 
muhasebe müdürü Ali, Maarif vekaleti muhcuebe müdürlüğüne posta 
ve telgraf muhasebe müdürü Cafer, açık buluncm harita umum müdür
lüğü muhcuebe müdürlüğüne ll:;iı'ı müdafaa ve.:cileti muhasebe müdür 
muavini Raşit, Milli Müdafaa vekaleti muhcuebe müdür muavinliğine 
merkez muhasebeciliği birinci mümeyyizi Saip, Isparta defterdarlığı
na jandarma umum kumandanlığı muhasebe müdürü Adil, Amasya 
defterdarlığına Isparta defterdarı Ali Rıza Beyler tayin edilmişlerdir. 

• 
inhisarlar Vekilinin teftişleri 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Gümrük ve lnhisar;ar vekili Rana 
Bey bu akşam hmeket etti. Vekil Bey lstanbuldan Çanakkale, Ayva
lık, ve lzmir havalisine giderek teftişler yapacaktır. 

69 kaçakçı daha yakalandı 
"ANKARA, 4 ( A.A.) - 27-9-1934 tarihinden 4-10-1934 tarihine 

kadar 37 kaçakçı valı'ası olmuştur. Bu vak'alarda 69 kaçakçı ve 1135 
kilo gümrük kaçağı, 1818 kilo inhisar kaçağı, 180 gümü1 mecidiye, 
1300 çakmak taşı ile 209 koyun, 36 kaçakçı hayvanı tutulmuştur. 

Ankara Halkevi köycülük şubesi 
ANKARA, 4. A.A. - Ankara Halkevi köycülük şube_i idare 

komitesinin iatifaaı üzeıine köycülük azaları bugün Halk.evinde topla
narak ev reisi Nafi Atuf Beyin iatilaaının sebepleri ve yeni idaı-e 
heyeti seçilmeai hakkındaki izahatını dinledikten sonra yeni idare h.,. 
yeline Dr. Kerim Ômer, Dr, Celcil Kert.al, Riza, Avni, N'hat Beyleri 
seçilmiştir. . 

Kaza merkezlerinde, kaymakamlık da

irelerinde bulunan sandıklara ela evvelce l ••••mıım;:•:•••••••••• 
mahalle sırasını kaybetnDf vatandaılar 
reylerini atmaktadırlar. Bu ... ndrklara ka 
labahk bir 1ekilde bir çok aileler gel
mekte ve reylerini vermektedirler. 

Marke - Marquet - Yunan sefiri M. Po
litiJ'i kabul etmiıtir. M. Politis, nazrra, 
Fransadaki Yunanlı amelenin vaziyetin· 
den bahsetmiştir. 

AMSTERDAM: 4, A.A. Alman ya
hudi muhacirleri Yüce komiseri M. Jei
mis Macdonald, dün Züyderze gölünün 
kurutulmuı kısmında tesis olunan ya
hudi yurdunun kiişat reunini yapmıttır. 
Çoğu eski talebe olan, burada yerleşik 
yahudiler, ilerde Filistinde çalııabilme
lcri için bu yurtta çifçilik öğrenecekler
dir. 

Temyiz mahkemesinde Öz Türkçe 
ESKiŞEHiR, 4 (Milliyet) - Temyiz mahkemesinde öz türkçe hu 

kuk ıstılahları araştırma heyeti teşekkül etmiştir. Heyetin başında 
temyiz icra ve illa daire.i başkanı Fuat Hulusi Bey , azalıklarında 
da temyiz ceza azalarından Abdürra'ıim ve Eskişehir avukatlarından 
Hasan Basri Mete oğlu Beyler bulunmaktadır. ilk toplantı bugün ya
pılmıştır. 

B" çok yerlerde, dün rey atan vatan
daıların yansını kadınlar teşkil ediyor• 
du. Hanımların, kendilerine verilen inti. 
hap etmek ve edilmek hakkına kartı gös
terdikleri alaka bilhassa kayde ıayan 
görülmektedir. 

Dün kazalarda inıihap sandıklan §İm
diye kadar nıyl .. rini vermemiı m~allo 
ve köylere. götüriilmüı ve reyler toplan
mııtır. fntihabatm azami intizam eçinde 
geçmesi için bütün kaza intihap encü
menleri çok gayret sarfetmektedirler. 

Eminönünde 
Dün Eminönü kazası MDdığı Gedikpa. 

ta camiinde duruyordu. Burada sabahtan 
akıama kadar Tutantaıı Saraç fahak, 
Mimar HaJTettin, Çadırcı Ahmet Çelebi 
mahalleleri halkı reylerini atıruılardır. 
Bugün Eminönü ııaııdığı aktama kadar 
Kumkapıda eski karakol binasında bulu. 
nacak ve ~ya Şehsuyar bey, S..~ 
çavuı, Menuı Hatun, Kazani Sadi, Nıtan· 
ca mahalleleri hallu reylerin.i atacaklar. 
dır. ~minönüde fırb kaza reisi Tevfik 
bey ınti1ıap faaliyetini çok iyi idare et. 
mektedir. 

Fatih kaz.a.ında 
F atib ~dığı diiıo sabahtan saat ona 

kadar. ~lı ~~y köyünde durmuı ve bura
y~ bütun koy balla reylerini vermiıler
?ir. Sandık S&ô• ondan $0nra Eyiip cami. 
mde. durmuı ve lsliun Bey, Eyüp, Dök
mecı!er, Üçfe]ıitler, Giimüt suyu 'mahal. 
lele;ı halkı reylerini atmıılardır. Bugun 
Fatih sandığı öğleye kadar Rami kara
kolunda dura~ ve buraya Ramibeyi 
Top~ular, Ramı cwna, Küçük köy mahal. 
lelerı halkı r-eylerini atacaklardır. Oğle
den sonra da, sandık Otakçılar karako
lunda bulunacak ve buraya fethi çeleb' 
Nıu "-~ 'k ı, .-?ca, ....:zn asnn, Abdülvedut mahal-
lelen halkı reyleri1ıi atacaklardır. 

Usküdarda 
Üsküdaıi<azası ıandığı dün Çinili ka

rakolund~ dunnuı ve Selami Ali efendi, 
Murat reıs malı.aJlcleri halin re 1 • • 

1 .. y enftl 
atmış ardır. Bugun sandık akıama k 
d~r i•kele c:amiinde bulunacak ve Selm:~ 
aga, Ha.cı Hasena liatun, ıolak Sinan ma .. 
hallelen haUu reylerini atacaklardrr. 

Beykozda 
Beykoz aandıifı dün öğleye kad~r 

Anadolukavağında POiis karakolunda 
durmut ve köy halkı reylerini kullanmış· 
!ardır. Sandık öğleden sonra iıkele ca
müne getirilmiı ve burada Mirtah ma
hallesi halkı reylerini atmıtlardır. 

Istanbul 
Belediyesinden: Lindbergin çocuğunu 

Istanbulun. Kurtuluş bay- k~çıran adam 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

rarnına tesadüf eden Birinci NEVYORK: 4, A.A. - Lindberg'in İ 
Teşrinin 6 mcı günü saat on çocuğunu kaçırmak ve babasından fidye Viyanadı:.ki casusluk zmirde hayvan sergııı 

-o-

buçukta Taksim meydanın· koparmak suçlarından dolayı mevkuf bu- ViYANA: 4, A.A. - Eskiden Baş· IZMIR: 4,A.A. - Yant ve ıslah encü-

d lunan Hauptman'm muhakemesi ayın on vekalet tifre kaleminde bulunmuş Viya- merunin ehlihayvan sergisi bugün Burno· 
a geçit resmi yapılacaktır. birinde görülecektir. na polis komiserlerind<>n birinin de ı.... va Ziraat mektebinde açılrruıtır. Sergide 

Istanbul'da bulunan Me- NEVYORK: 4• A.A. - Bir tiyatrod~ rışmıı olduğu bir casusluk meselesinin 144 tay v~ kısrak ile kırk iki öküz ve i-
bilet aatan bir kız, geçen 11 teşrinisanide ek hi dil · · Hak h · b b'us Beyefendilerle Umumi meydana çıkması üzerine, zabıta bu a· n teı re mıştır. em eyeh u-
kendisine Lindbergin ödediği fidyeye damın bir çok doatlannı tutm"1, evlerin· gün bunlan tetkik ile meıguldür. iyi de. 

Meclis Azasının ve teşrifata ait bir para bozduran tahsın Hauptman de araftınnalar yapmıştır. receyi kanazacak hayvanların sahiplerine 
dahil Askeri ve Mülki zevatın, olduğunu tanıtıruftır. verilecek ikramiye mecmuu üç bin altı 
Cumhuriyet Halk Fırkası ve M -o- Fransız başvekilinin yüz liradır. Sergi yann akıam kapanacak-elbourne'in 100 üncü yılı trr. 
Hayır Cemiyetleri erkanının FREEMANTLE: 4,A.A. - lngiltere konferanslan Hikmet Bey Turgutluda 
Taksim meydanındaki Tribü- kralın oğlu Dük de Gluçestde, Melburn PARIS: 4, A.A. - Bugiin saat 19 da TURGUTLU: 4, (Milliyet) _ Eıki 
nü teşrifleri rica olunur. telırinin yüzüncü tesis yıldönümünde res- - Crenvi~ ayarile - M. Doumergue, Maarif Vekili ve mebusumuz Hikmet Bey 

ELBiSE JAKET ATA y men bazır bulunmak için, dün buraya radyoda üçüncü konferansını verecektir. kendi dairei intihabiyesini gezerken ı.a. 
vasıl olmuıtur. Mevzu, en mühim iktisadi meselelerdir. zamıza d;ı. geldi. 
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Avusturya istiklali ve 

Milletler cemiyeti 
BüyÜk devletler, Avusturya istik

ltili hakkında UYUfamıyorlar 11e mü
him müıküliit karftSında bulunuyor
lar. Bu müıkülôt Küçük ltilôf devlet· 
lerinJen zuhur etmiftir. 

M. Barthou Kücük ltilcil devletle· 
rini memnun etme .. k için yeni bir for
mül bulmuıtur. Bu formül sayesinde 
yalnız Milletler Cemiyeti Avu.stury~ 
istiklalini müdafaa ve mu.halaza ede
cektir. Lakin bu usul, gÜf ve •emere· 
8İz 11örülmektedir. Çünkü Milletler Ce
miyetinin kararı ve faaliyeti, yavClf 
ağır ve uzun bir müddet :.adında /ıa
sıl olmaktadır. 

Halbuki bu gibi hadiseler karşısın
da 6Üratle karar alınmalı ve derhal 
tatbikatına gefilmelidir. Franuı hüku 
meti kÜfÜk itilaf devletlerini mem • 
nun etmek İfİn diğer büyük devletle· 
nn muhabbetini kaybetmektedir. Fran 
sa matbuatına göre, büyük devletle • 
rin, Avuaturya istiklali hakkında, an
lapnıya muvallak olacaktan ümidi 
beslenmektedir. 

A•tl güçlükler, ltalya ile küçük 
itilaf devletleri arasındadır. Küçük iti 
lal devletl<!ri Aııusturyanın istiklôlin., 
taraftar bulunuyorlar. Bu devletlere 
göre, At1usturya milleti bir ecnebi te
cavüzüne maruz kalırsa, Avusturya 
istiklalini müdafaa '"' himaye edecek 

devlet ltalya olmıyacaktır. Çekoalo • 
vakya devlet adamlarına göre, ltalya 
hükumeti üç tprt ile A vurlurya istik la 
tini müdafaa ve himaye edebilir. 

Çekoslovakyanın ıartları şunlardır: 
1) ltalya Hab•burg hanedanından 

vazgeçecektir. 
2) Avusturya • Macaristan ile ltal

ya arasında, Romacla aktedilen iktı•a 
di Ve ticari anlaşmalardan Çekoslo • 
vkya dahi istifade edecektir. 

3) ltalya hükümeti Avusturya istik 
talini himaye ve müdafaada bulun • 
duğu takdirde, ltalyanrn hareketi 
Milletler Cemiyetinin kontrolu altın • 
da bulunacaktır. Romanya hükumeti, 
Avusturya meselesine dair isteklerini 
bildirmem4tir. Yugo~lavya hükUmeti, 
ita/yanın Avuıturya hakkında her 
türlü müd"halesine muarız olacağını 
beyan eylemiştir. Halihazırda, bu me 
•ele hakkında her devlet mevziini al
mıştır. Avusturyanın istiklaline dair 
kararın önümüzdeki birinci te1rinde 
ittihaz olunacağı fÜphesi:ulir. 

Gürültüsüz askeri 
tayyareler 

Londradan 20 eylülde bildiriliyor : 
Yeni inşaat ve askeri bakımdan en 

büyÜk kıymeti haiz bir lngiliz tayya. 
resinin dün Hanvorth tayar~ meyda. 
nında tecrübeleri muvaffakıyetle ya
pılmıştır. 

Bu yeni tayyared• 11erek motörlerin, 
ger•kse pervanenin gürültüsü hemen 
hiç ifitilmiyecek dereced., izale edil· 
miıtir. Tayyarenin çıkardığı gürültü, 
modem büyÜkçe bir otomobilin gü. 
rültüsünden lcula olmıyor. Bu keşfin 
hava taarruzlanna karfr müda#aa if· 
lerüıde bilhassa geceleri ve fena rü
yet hallerinde ne derece müeosir ola· 
cağı tasavvur edilebilir. 

(Völkiacher Beobachter) 

Sovyet reislerinin bir 
teftiti 

Sovyet ittihadı Reisi Kalenın'in be
raberinde Sovyet /ttihadrnm iaşe Ko· 
mişerİ Mikojan bulunduğu lıaide teb· 
dili kıyafetle Halil<! Harun:irre§id'in 
hareketine benziyen bir ıeflıf maksa
dile Moskova'da bir lınnın önünde 
ekmek almak için bek/iyen halkın içi· 
ne karıfmalan, büyÜk bir heyecan u
yandınnıştır. Bu teftişte ekmek tevzia
tı ak!i gibi her günkürdcn daha ağır 
oluyormuı. Her iki Sovyct büyük ada· 
mına sıra gelip kend;t'?rı Fırının örıü
ne varınca satıcının bunlan tanıması 
yÜZÜnden bir panik hasıl olınu§ttır. 
Kalenin ve Mikojan bir kelime .çöyle
meksizin lınnı terketmişlt!ldir. Fakat 
fırıncıya karşı olan korkutucu bakış· 
ları, fırıncı için pek iyi mana ifade et
miycrdu. 

(Pariıer Tagebl .. tt) 

Avusturyada asalet 
unvanları 

Viyana'dan bildiriliyor : 

Gazetelerin if'anna göre hükumet, 
bir kanun ile Avu•turya'da asalet un· 
vanlarının tekrar kullanılmasına mLİ· 
•aade etmek tasavvurundadır. l Ma· 
yrıta mevkii mer'iyete konan "'Auus
turyanın 1934 yeni kanunu e.aosi.slsi,, 
1918 kanunu eşa&İ8İnin A11ıa.fun'<l'dn 
asalet unvanlarını lağveden hÜkmri· 
nü ihtiva etmemektedir. Esasen harp· 
ten evvel kullanılmakta olan arolet 
unvanlan bir kaç aydanberi Avustur
ya' da filen tekrar kuUanılmağa baı· 
lanmlffır. 

(Pariaer Tageblatt) 

Tacikistan kültür 
tetkikatı 

Sovyetler ittihadı Bilgiler Akade. 
misi, Tacikistan kültürünü tetkika ba§• 
lıyacaktır. Bu tetkikata, /ran halkın· 
dan olup Y angob vadilerinde ya§ıyan 
Yangob'lardan baılanacaktır. Sogdi· 
yen kültürü bakımından müıtema 
bir ehemmiyeti hai.:. bulunmcmna 
rağmen bu halkın hayat ve kültürü 
fimıliye kadar ne tarihçiler ve ,.., de 
etnograllar tarafından tetkik edilme· 
mİftir. 

(Tass ajansı) 

F ransada yeni 
Nafıa işleri 

On milyar frank ayrılan 
büyük işlere ba,landı 
PARIS: 4,A.A. - Hepsi için on mil

yar frank ayrılan biiyük i,lerin baflan
ma merasiminde, dün Batvekil M. Doa
mergue'den maada bir çok mühim şahıi
yetler bulunmuıtur. 

Gerek baıvekil ve gerek mesai nazın 
bu münasebetle irat ettikleri nutuklarda, 
F ransanın neline hizmet ve ayni zaman .. 
da iısizlere İt temin etmek makaadile 
girişilen bu iılerin ehemmiyetini kaydet 
mitlerdir. 

M. Doumergue, sözünü, itimat va 
Yahdet temenniyatile bitirmiştir. 

Dun küıat resmi icra edilen tezgii.hlar, 
Paris kaphcalannda büyük bir martan• 
diz gan inıaatını istihdaf edecektir. Bu 
i~in masrafı 1340 milyon tutacak ve işçi· 
!ere 12,000,000 gündelik sağlıyacaktır. 

İngiliz muhafazakarları
nın kararı 

LONDRA: 4,A.A. - Muhafazakarlar 
kongresi, büyük bir ekseriyetle bir karar 
almıştır. Bu karara göre hiikiimetten, 
Lordlar kamarasırun derbal tcnıiki içın 
yapılan tekliflerin pıu-lementoya verilme
si istenecektir. 

Bir mazot deposu patladı 
ANVERS: 4, A.A. Limandaki bir tas

fiye tezgahında bir mazot deposu pat
lamıştır. Üçü ağır olmak üzere yedı iıçi 
yanmııtır. 

Avusturya bir boz kitap 
neşretti 

ViYA A: 4, A.A. - A•uıturya hu
kumeti "temmuz ihtilali tarihine yardım· 
cı vesik !..r,, adlı bir baz krtap çıbnnıı
tır. 

VIY ~NA: 4, ':'·A. - "Rayhısporat,, 
ııazetesı, Batvekıl Sechuschnigg'in, gele· 
cek ay batında M. Munolini'yi ziyaret 
edeceğini yazıyor. 
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Çin askeri heyeti harp 
akademisinde 

Şehrimizde bulunmakta olan Çin AN.e
ri Heyeti dün Öğleden ıonra Harp Aka
demisini ziyaret etmitlerdir. Saat 17 ele 
lstanbul kumandaru Haliı P ... :r okatb
yan otelinde tereflerine bir çay ziyafeti 
venniştir. 
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( Haftalık 

Cenevre'nin Bilançosu 
siy~~~:~~·"' .w.~;"~ ,2. \f .. __ Ö_z_d_i_Ii_m __ iz_l_e __ ) .. ~ 

Milletler Cemiyeti asamble ve konsey 
içtimalan hafta arası nihayetlendi. Bu 
devredeki Cenevre içtimalarının bir bilan
çosu yapılacak olursa, kollektif çalııma 
ile sulhün temini yolunda hayli mühim 
iıler yapıldığı anlatılır. Bir defa batla 
Sovyetlerin Milletler Cemiyetine girme
leri ve konsey daimi azalığına seçilmele
ri gelir. Bu, belli batlı bir hadisedir .. Sov: 
yellerden ıonra küçük fakat ehemıyetli 
bir devlet daha Milletler Cemiyetine aza 
olmuıtur. Bu devlet le Efganistandır. 
Efganİltan Aıyada Sovyet Ruıya ve ln
giliz nüfuzlarının birleıtiği bir noktada 
bulunan bir devlettir. Bu itibarla coirafi 
ehemmiyeti büyüktür. Amanullah Harun 
ıukuku ile neticelenen isyandan beri 
memleket si.kindir. Amanullah tarafından 
baılanan ıslaha~ programlanma da tat
bikına devam edilmektedir. Her halde bu 
devletin Milletler Cemiyetine girmesi 
ıulh için bir kazançtır. 

Milletler Cemiyetinin me11ul olduğu 
bir mesele de Lehistan tarafından ileri 
sürülen akalliyetlerin hııkukunu himaye 
muahedeleridir. Hatırlardadır ki Ldıis • 
tan bu muahedelerin umumilettirilmesini 
istedi. Diğer devletlere de tatbik edilme
diği takdirde kendisinin de akalliyetleri 
himaye kayıtlarile mukayyet olmayacafı· 
nı bildirdi. Lebistan'ın bu noktai nazan 
büyük devletlerin ıiddetli mukabelesine · 
maruz kaldı. lngiliz Hariciye Nazın, ide· 
ta demek istedi ki Lehistan'a bugiinkü 
hudutları akalliyetleri himaye prtile le· 
min edilmiıtir. Akalliyetlerin himayesini 
umumileıtirmeyi lngiltere'nin hiç dütün
mediğini bildirdi. hrarlar kartmnda Le
hstoan akalliyet hukukunun himayeıioe 
ait kayttların umumileştirilmeıinden vaz 
geçmekle beraber, kendisinin bu kayıtlar
la muk'llyyet olduğunu da kabul ebniyor. 

üiğer bir mesele de Sarre meselesidir. 
Beynelmilel idare heyetinin reisi olan 
Knox gelecek kinunuaanide yapılacak 
olan &riya müracaat üzerine mÜe•air ol
mak için Alman Milli Sos:ı::aliıtlerinin bir 
takım hareketlerinden ıikayet etti. Sonra 
bu araya müracaatın bitaraf bir tekilde 
yapılma11nı temin etmek için timdiki po
lis ve zabıta kuvvetinin takviye edilme
sini istemişti. Takviye unsurları da al
manca konuşan bitaraf memleketler teba
ası arasından seçilecekti. Knoıı: teklifi ya
parken hviçreyi düıünınüıtü. Şimdi an
laşılıyor ki hviçre bu Sarre İ!İnde kendi 
tebaa11nın vazife kabul etmesine taraftar 
değildir. hviçrelilerin bu meselede çok 
ihtİ>atlı hareket ettiklerine fÜphe yok
tur. lsviçrenin bu ite kanımak iıtememe
si Knox'un planlarını hayli sarıınıt ol -
nıakla beraber, be,rnelmilel idare heyeti
nin reisi belki şimdi Belçika veyahut ta 
Baltık memleketlerindeki almanca konu
ıan kimıelerden istifade etmeğe çalıta
caktır. 
Şark Lokarnosu 

Sovyet Ruıya'nm Milletler Cemiyelİlle 
girdikten sonra bir Şark Lokarnosu im
zalanma11 dütünülüyordu. Hatta Sovyet
lerin Milletler Cemiyetine gi~ri bile 
bu Lokarnonun imza11na çıiır - açmak 
içindi. Şimdi anlatılıyor ki ~ark Lokar
noiu imzalanamaya::aktır. Bir defa Al
manya Lokarnoya girmiyor. Fakat eier 
Lehiıtan girmeğe razı olaaydı, belki Al
manyasız Lokarno aktedilirdi. Lehistan 
da girmek istemediiinden Şark Lokar
nosu fikri suya dütmüı telakki edilebilir. 

Şark Lolkarnosunun ıuya dütmesile 
Franaa, harici siyasetinin sıklet merkezi
ni tark'tıen cenuba intikal ettirdi. ltalya 
ile bir komhinezon yapmak istiyor. Bu -
illin için de Avuıturya meaeleıinole ani ... 
mak laznndır. Fakat l>u meselede <le Yu
sodavya mütkülat çıkarıyor. Şark kom
binezonunu akim bırakmak için Almanya 
nasıl ki Lehistanı kullarunııtır. Cenup 
kombinezonunu akim bırakmak için de 
Yugoslavyayı kullanacağa benziyor. Ga
rip tecellidir ki her iki devlet te Fransa'
nın müttefikidir. 

Avusturya Meselesi 

Fransa, ltalya, Küçük 1 tilif devletleri 
ve bilhassa Yugoılavya arasındaki men
faıdlar telif edilemediği içindir ki Cenev
rede Avuıturya meselesi etrafında bir 
karara varılamadı ve bir karara varılama .. 
dığı için geçen ıubatta üç devlet - ln
g'iltere, Franaa, ltalya - tarafından ya• 
pılan beyanatın tekrarile iktifa edildi. Bu 
beyanat ıu mealde idi: lngiltere, Fransa 
ve ltalya mevcut muahedelerin hüküm
leri çerçeveıi içinde Avusturya'nın istik
lilini muhafazaya taraftardırlar. 

Bu defa Avuıturyarun iıtikli.lini mu
hafaza için tu tekiller dütünülmüttü: 

1 - lngiltere, Fransa ve ltalya tara • 
fmdan Avusturya iıtiklalinin kefalet altı
na alınmaıL 

2 - Avusturya'ya komıu olan devlet
lerin Avusturya itlerine müdahale etnıi
yecelderinin müıtıereken ilin edilmeli. 

3 - Franaa, ltalya ve Küçük ltilif 
devletlerinin iıtirakile bir kefalet verilme
ai. 

lngiltere, 1926 Lolcarno muahedesile 
Avrupa kıtaaında giriıtiii taalılıütten bir 
adım ileri gitmiyeceğini beyan ettiğinden 
birinci proje suya düttü. 1 tal ya da Küçük 
itilaf ve Milletler Cemiyetini Avuıturya 
İfine karıttmnak istemediiinden geçen 
ıubatta netredilen beyannamenin tekra
rile iktifa edildi. Binaenaleyh Avuıturya 
meselesinin hala muallakta olduğu ıüphe
ıizdir. 

Kıral Aleksandr Solya'da 

Fransız diplomaıiıi gelecek haftalar 
içinde çok ehemmiyetli meıelelerle kar
ıılaşacaktır. Yugoslav Kıralı Alekaandr 
Pariı'i ziyaret edecek. Fransız Hariciye 
Nazın Barthou da Roma' ya gidecek. Y u
goılavya ile 1 tal ya arasındaki münaae • 
betlerin gerginliği karımnda bu ziyaret
lerin ehemmiyeti •tikardır. Gelecek haf
talar içinde Avrupadaki diplomasi faali
yeti bu mesele etrafında temerküz ede -
cektir. 

Ktral Aleksandr Hazretleri bu Pariı 
ü)'c:" +i.,e bir hazırlık olıt"ak üzere Bul-

zamanlara kadar ltalya'run nüfuzu altm- Yaa yemiılerimiz 
da tamnırut bir devletti. Kıra! Alekıandr "ıl 
hu devleti ka"zanınak istiyor ki Orta Av
rupa meselesinin müzakeresinde ıark 
cephesinden bir endiıe gelmesin. 

Aleksandr'ın Sofya'yı ziyareti Bulga • 
ristanda büyük tezahüratla kartılandı. 
hlav kardetliiinden bahıedildi. Fakat 
•qredilen tebliğde siyasi meselelere te -
mas edilmekten kaçınıldı. Esasen bugün
kü tartlar altında Bulgaristan'la Yugoı
lavya ara11nda her hangi bir siyasi anlat· 
ma olamaz. Yugoılvya hiç bir devletle 
husuıi bir anlatma yapmamak için Bal
kan miaakile bağlanınıştır, Küçük itilaf 
mııkaveleıile daha ziyade bağlıdır. Ancak 
eier bu mukaveleler Yugoslavya'nm 
menfaatlarını muhafaza edemiyoraa za
manla hükünnüz kalabilecekleri de hesa• 
ba katılmalıdır. 

Sofya'da neıredilen reımi tebliğde 
lfulgariıtan'la Yuıroslavya ara11ndaki ti· 
mendifer münakalitırun ıslahından bahıe
dildi. lktıaadi tetrikimesai temin edilece
ği bildirildi. Hara itlerinde tetrikimesai 
daima ve her yerde tekrar edilen bir söz
dür Bulgar - Yugoslav tebliğinde de 

yer almıttıır. Bu ziyaretin tümul ve ehem
miyeti bvgiin vazıh ıekilde anlatılmıyor. 
Bu, ancak Kıra! Alekıandr'ın Paris ziya
retinden ıonra anlqılacaktır. 

Romanya kabinesinin iatilaaı 

Romanya'da Tatareıco kabinesi ansızın 
iıtifa etti ve Baıvekil, Hariciye Nazırı 
Titulesco'yu kabinenin dııında bırakarak 1 
yeni hükumeti teıkil etti. Kabinenin isti
fasına sebep, Hariciye Nazırı Titu.Jesco 
tııırafından harici itlerin tedvirinde ken
disine daha genit ıalibiyet verilmeıi hu
ıuıunda ileri sürülen bir talep olduğu 
bildirilmektedir. Guya Tituleıco kendi • 
sinden bu ıalibiyet eairgendiii için isti
fa etmit ve kabine)'İ de beraber sürükle-
miı. ' 

Gariptir ki Titulesco bili Romanya'· 
da değildir. Binaenaleyh bir iıtifa varsa, 
Titulesco bunu hariçten göndermit ol
malıdır. Yeni Romanya kabinesine Titu
leıco dahil olmamakla beraber, Roman -
ya'ya avdetinde girmeyeceği de maliim 
değildir. Batvekil Tataresco, gazetelere 
beyanatta bulunarak kendisile Tituleıco 
arasında bir anlatamamazlık olduğunu 
ve Hariciye Nazın Romanya'ya döner 
dönmez, b8f ba!la vererek aralarındaki ih· 
tilifı halledeceklerini hildirmitt.ir. Eaa -
ıen Hariciye Nazırlıiı Baıvekil Tatares
co'nun uhtesindedir. Yani münhaldir. Her 
halda Romanya'nın harici işlerini büyük 
bir dirayet ve meharetle idare eden Titu
lesco'nun tekrar kabineye girmeıi tanen· 
niye pyandır. 

Rusya - Japonya 

Uzak Şak'ta Rusya ile Japonya ara11n
daki münasebetlerde aaliha doiru bir a
dım atddı. Uzak Şark'ta Rus - Japon mÜ· 
nasebetlerinin gerginliğine sebep olan a
miller çok derindir. Ancak aon zamanlar
da batlıca Şarki Çin timendiferlerinin a
lım satımı üzerinde temerküz ediyordu. 
Mançurya'nm Japonya tarafından i11a
linden sonra Sovyet Rusya ıimendiferler 
üzet"indeki hi11eıini satmak iıtiyor. Ja -
ponya'run tavaııutu ile "Mançuko" yani 
"müstakil" Mançurya hükumeti de almak 
istiyor. Fakat fiat üzerinde uyuıaıruyor· 
!ardı. Uyutulamama11 da Japonya tara -
fından bililtizam uyutulmak iıtenilmedi
ğinden ileri geliyor zannediliyordu. Deni
liyordu ki Jajonya bu ihtilifı vesile itti
haz ederek Sovyet Rusya'ya taarruz ede. 
cektir. 

Hafta ara11 ıimendiferlerin satılması 
etrafındaki müzakere neticelenmittir. U
zerinde karar kılınan miktar on milyon 
lngiliz lira11dır. Rusya ilkönce, yirmi bet 
milyon istemitti. Japonya da bet milyon 
vermiıti. Ruıya on bet milyon bırakıyor. 
Japonya da bet milyon çıkıyor. Mesele 
yalnız bir demiryolu hattının alınıp 1atıl
ma11 değil, harp ve ıulh ile alakadar bi
rinci derecede ehemmiyetli bir meıele -
dir. Bunun içindir ki bu mesele etrafın. 

"da nihaye~ bir =.arara varılması Uzak 
Şarlo'ta barp ihtimallerini azalttığından 
sulh namına bir kazanç telakki edilmiıtir. 

Fransız t~kiliitı esaaiyesi 

F~anıız Baıvekili Doumer&'\le, Fransız 
tetk11i.tı esa'\İvesinin üç noktada tadilin 
istiyor: 

1 - Bqvekile Meclisi feshetmek sala
hiyetinin verilmea.ini iıiyor. 

2 - Hükiimete bütçenin tanziminde 
lam aalihiyet verilmeıini ve ayn ayn 
meb'uı gruplarile nihayetsiz pazarlıia 
meydan veren timdiki ıiıtemin ilgaııru 
ıs .. ,yo.-. 

J - Hükiimet memurlarının grev ya· 
pamamalarını temin için kanunu esaıiyı.. 
kayıt konulmaımı iıtiyor. 
• Fr!'n11z .Baıvekili, bütün bl"uların lngi
lız 111temınde mevcut olduiunu bildiri
yor. Doumergue'e göre, bu değitildiklerle 
demokraıi zayıflamıyor. Bilakis lı:uvvetle. 
fİyor. Baıvekilin bu noktai nazarı Fran
aada u;ııun ve hararetli bir münakata aç
ınııttr. Sol cenah fırkalar, bunun ıağlar 
t~rafından kurulmak İstenen yeni çeşit 
bır faşizm olduğunu iddia ediyorlar. Ma
mafih daha kuvvetli ve daha müstakar 
bir hükumet letkiline yardım edecek olar. 
bu tedbirlerin efkarı umumiyece fena 
karşrlanmadıiı anlatılmaktadır. 

Ahmet ŞUKRU 

1 Askeri Tebliğler 1 ____ _. 
Şehit tayyareci MUrevva 

Efendinin varislerine 
Eminönü askerlik ıubesi reiıliğin

den: 
Şehit tayyareci Mürrevva efendinin 

variılerinden bir tah11n acilen tubemi
ze müracaatı ilin olunur. 

Dışarıya YQf yemiş göndermek· 
le, yurdumuza her yıl 15 milyon li
ra girebileceğini, (Türkolis) in 
yaptığı araftırmalardan öğreniyo

ruz. Bizim yemişlerin eşi, pek az 
yerlerde yeti~ir. incirimiz, üzümii
müı::, elmamız, armudumuz, ayva • 
mız, şeftalimiz, kayısımız ve daha 
böyle nice nice yemiflerimiz var. 
Bunları yaşken dışarıya gönde•e
bilecek olursak, köylümüzün cebi
ne oluk gibi para akacak. Fakat, 
yazık ki fimdiye kadar yapılan de
neyiş (1) lerin sonu iyi olmadı. Bu
radan, bin ()zenli (2) ile sandıkla

ra yerleştirilip vapurlara yükletilen 
yemişlerimiz, daha yarı yolda bo
zuldular. Gövdeye indirilecek yer
de denize atılan bu güzelim yemi,. 
lerc acındık durduk. 

Öte yanda ise, Bulgariatan, harıl 
harıl Avrupaya ycq yemiş gönderi
yor. Bu isteki beceriksizliğimizi bo 
şuna gizlemiyelim. Geçen gün, T e-

1 
kirdağında bir tanıdık, bize bir kü- r 
le üzüm gönderdi. Küfeyi açtığı • ı· 
mız gibi kendimizi bir farap mah
zeninde sandık. Çünkü bütlln üzüm 

1

. 

/er cibre olmuştu. T ekirJağından 
lstanbula yedi saatta varılır. Bu ü
zümlerin bir gün önce toplandığı
nı düşünerek diyelim ki, aradaki 
uzaklık yirmi dört saat sürer. 

Yirmi dört saatta, ,araplık cibre 
olan üzümü; hangi yüzle Avrupa'
ya göndereceğiz? 

Üzümlerin neden bozulduğunu 
sorduğumuzda bize fU karşılığı ver
diler: 

- Küfeler, üstüate yığılmıftı, 
ondan bozuldu! 

Peki ama, üstüste yığılan bir üzü 
mün bozulacağını düşünmek ge -
rek değil mi idi? 

Denk yapıcılık (3) işindeki bil -
gisizliğimizi gidermedikçe, yaş ye
mif göndermeyi düşünmesek iyi e
deriz. T ekirdağından buraya gelin
ceye kadar bozulup ekşiyen üzüm
ler, Viyanaya vardığı gün, airke o.i: 
lur! 

M. SALAHADDiN a 
j 

(1) Deneyiş - Tecrübe. (2) Ozcn . ,, . 
ti - İtina. (3) Denk yapıcılık - Amba-
lajcılık. ı'. 

ı_. __ Iş_v,_e_I_şç_i _....11 
Milliyet bu ftitun'a İf 11• İfÇİ iati
yanlera fClllGNUf ediyor. lı ıJ• İfÇİ 
Utiyenl•r bir melttupla lı biiro -
muaa müracaat stmefulirlu. 

İş arayanlar 
Orta tahsilliyim. Daktiloya aıina

yım. Her hangi bir müe11esede ciizi 
bir ücretle çalıımak iıtiyorum. Beya
zıt: Pannakkapı Yeni Şark laratane-
ıi No. 125. Mümtaz 

'!• * ,,. 
Haatahanelerde, mekteplerde yemek 

servisi, ütü, çamatır gibi hizmetlerde er
babım, tap-aya dahi giderim. Adres.im: 
Sirkeci Samıun - Pazarcık oteli 8 numa
rada Şemsi H. 

İLAN 
lıtanbulda Sultanhamamında Ham

di Bey pasajında birinci katta 18 nu
marada manifatura ticaretile ittigal 
eden lsak Şiımanoilu ve 1üreka11 
kollektif tirketinin konkordato akti 
için mühlet itaaı talebile vuku bulan 
müracaatı lstanhul icra hakimliği ta· 
rafından kabul edilerek komiserlik 
vazifesini ifa etmekliğim takarrür 
etıniı olduğundan: 1 - Mezkılr tir -
ketten alacaiı o1anların alacaklarını 
müspit vesikalaı:ı hamilen 6 birinci 
te§rİn 934 tarihinden 25 birincitet -
rin 934 tarihine kadar yirmi gün zar
fında u.at 17 - 18 arasında lıtan
bulda Atir efendi caddesinde Basiret 
hanında 24 numaralı yazıhaneye mü
racaat ederek alacaklarını kaydettir
meleri ve bu müddet zarfında alacak
larını kaydettinnemiı olanların kon • 
kordato müzakeresinden hariç kala • 1 

caklan. 2 - Alacaklarını kaydettir • 
mit olanların 27 birinciteırin 934 ta
rihinden S ikincitetrin 934 tarihine 
kadar on gün zarfında 17 - 18 ara
sında mezkii.r yazıhaneye müracaat 
ederek a!N:ak veıikalarını tetkik ede
bilecekleri . 3 - Alacaklarını kay -
deıtirmit olanların 7 ikincitetrin 934 
çarıamba günü saat 15 le mezkur 
yazıhanede vuku bulacak alacaklılar 
toplarunasına gelmeleri ilan olunur. 

Konkordato komİ•eri Kemal ' 

YAZI HANE NAKLİ 
AVUKAT AHMET RAMIZ 

Galata'da Merkez Rıhtım hanın

daki yazıhanesini latanbul, Bahçeka
pu Selamet Han 13-14 r:~meroya 

nakletmittir. (3305) 

HİKAYE 
Bugünkü 
823 Kb•. BUKREŞ, 364 m, 

Ana ile babanın farkı 13 . 15 Gündüz neıriyatr. 18: Eilenditİ 
mu.iki. 19,15: Radyo orkestrası. 20: Univer 
te. 20,20: Pl~k. 20,45: Kongeranı. 21: Bee 
'9'eniu eserlerinden oda musikisi kuarteti. 21 
Konferans, 21,45: Şarkılar. 22,15: Piyano k 
feranı. 22,45: Haberler. 

O gün aktama kadar ağladı. Bir hafta ı 
sokağa çıkmadı. Kimse ile konuşmadı. 
Turbanın karısını bu kadar sevdiğini bi
len yoktu. Hatta kendi bile. Meğer kay
bettikten sonra anlaıılabilen bir yokluk, 
tükenmez bir muhabbete inkılap eden bir 
his. Ne fena, ne fena. Aynı yatakta da
ha henüz dirseklerinin çukuru düzelme
mİf. Yastıkta batının yeri öylece olduğu 
gibi duruyor. Sahip olduğumuz ne çolı: 
ıeyler var ki ancak onların yolduğu ile 
felaketi anlayabiliriz. Ne ani, ne birdenbi
re yıldırım sür'atile gelen bir felaket ya
rabbi? ... 

Turban, karııınm cenazesinden avdet 
ettiği zaman doğru yavrusuna koıtu. Bu 
altı aylık henüz süt çocuiunun gözlerin
de ana11nınkilere et bir mini buldu ve 
"işte, dedi. Belki de bu ileride benim te
tesellim olacak.,, Onlar ki bu yavruyu na-
111 bir heyecanla beklemiıtiler. Allah bu 
saadeti onlara geciktirmişti. Nedense ço
cuk~arı olmuyordu. Günün birinde mer .. 
hume işte bu yavruya gebe kaldı ve bunu 
doğurdu. Artık mes'uttular. Nasıl olma
sınlar ki karı koca biribir!erini sonsuz bir 
muhabbetle seviyorlardı. Ve bir de o ka
dar istedikleri bir yavruya nail olmuı -
!ardı. Allahın ihsan ettiği bu ıaadeti 
kim, hangi zilim onların elinden almııtı? 
Felek mi, teYtan mı? ... Onlann ne had
dine? .. Allah gene kendi kendine bu iti 
yaptı. Öyle münasip gördü. Tevekkül en· 
iyisi. Zavallı Turhan! .. 

Altı aylık yavrusu ile hayalen bu inişli 
yokuşlu yollarında ıürüklene ıürüklene 
didinecek. Çocuğa bakan kimıe yok. Hep
si Turbanın baımda. ilk günlerde bir 
komıu fütiyar kadın çocuğun ıütü ile fa
lan fili"' menul oldu. Fakat aonra baba-
11nı11 kucağına bıraktıkları gibi çekildi
ler. Şimdi artık analık vazifesi de baba
ya kalmıftı. Bir baba ne kadar analık va
zife•i yRpabilir? 

Günler geçtikçe bu vazifenin ağırlığını 
anlayan Turhan düşünüyordu. 

- Ne yapmalı? 
Evet, yapacak bir ıey yok. iki gecedir 

uyumuyor. Uykuıuzluk kadar müthit tey 
yok. Cinayetlerini iliraf ettirmek için Av
rupnda maznunları uykusuz bırakırlar -
rnış. Uykusuzluğun dehşetini düşünün ki 
on beı seneye mahkum olması muhakkak 
olan bir itirafı bir lahzacık gözlerini ka
pamak paha11na yaparlarınıt. 

Turbanın suçu ne idi? Turhan kimi öl
dürmüttü? Çocuk onu uyutmuyor. Saba
ha kodar ağlıyor, vızlıyor. Hiç durmadan, 
dinlenmeden bilatevakkuf inildiyor. Bu 
çor<•kta bir rahatsızlı:k var. Ona gündiiz 
doktor getirdi. 

- Sancısı var, blr iliç yazdı ve 
gitti. ll~ç, :alan para etmiyor. Çocuk mü-
teln<'diyen vızlamakta dev ediyor. 

Turhan iki gecelik uykusuzluğun ta -
kataizliğile boğulurcaıına ağlayan yav • 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞlRJCETI 

ISTANBUL ACENT ALIGJ 
Uman Htm, Telel•n: 22925. 

Trabzon yolu 
TAR 1 vapııru 

7 Tetrinlevvel 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Satnıun, 

Ünye, Ordu, Gireİon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sünneneye 
uğrayacaktır. 

F <anaızca, ln.;ilizce ile piyanoyu mü
kemmelen bilen bir Alınan muallimeri 
muteber bir aile nezdinde 

Muallime veya Mürebbiye 
ııfatile hizmet arıyor. Ankara veya A· 
nadoluya da gider. Kalliı kütüphaneıine 
veya 2032 poıta kutuıuna yazılmaaı. 

(2989) 

Jllilliy~t 
ı\sms ıımdeai "MiLLiYET" tir. 

~ONE OCRETLERlı 
Türkiye için Hariç iı;ia 

L. K. L it. 
SaJ'hiı.es•••• 4- 1-
1n••••sıı150 14-

12 ., , •••••• ı•- aa-

c.ı.. ..rak ••ri ..-erilmn.- Müddeti 
seç•• niıhalar 10 kanaıtur.- a.. ••••• 
matbaaya ait itltt içi• müdi.rl7et• mir• 
caat edilir. Ga.aetemia U1nlann •••'vli7• 
ti.ni kabul etmes. 

ruyu karyolaya attı ve şöyle sedire kıv
rıldı. Biraz, bir lahza gözlerini kapamak 
istiyordu. Çocuğun o kadar haykırması
na, bağırmasına, vızlamaıına rağmen §Ö~
le hafifçe içi geçti. Uyuyakalmıştı. Belkı 
on dakika, belki on beş dakika. Fazla de
ğil. 

Gene bir feryatla uyandı. Yavru haykı
nyor. Kalktı, baktı. Çocuk ter içinde idi. 

- Piı, pitl .• 
Para etmiyor. Yavru muttasıl ağlıyor, 

durmadan dinlenmeden haykırıyor. 
- Yarabbi beı dakika daha, fu gözle· 

rimi bir kapayabilsem. 
Mümkün değil, çocuk mutta11l bağı -

rıyor. 

Turhan çocuğa yaklaıtı. 
Gözleri büyüdü. Üzerine atılacak, onu 

boğacaktı. Bir an tecennün edebilir ve o
nu cidden boğabilirdi. Çocuk katılırcasına 
ağlıyordu. 

- Suı ! diye haykırdı. 
Cocuk söz anlar mı? 
Turhan parmaklarını çocuğun boğazın

da kenetledi. Onu sıkmak, parmaklarının 
arasında gırtlağını -sıkıvennek istedi. 

- Geber!.. diye baiR"dı. 
Çocuk lif anlar mı? 
Ve ... Tumanın parmakları gevtedi. 

Ne de olsa babadır. Eeee ... fakat ne ola
cak? Tahammül etmenin imkanı yok. 

Çocuk kanter içinde katılırca11na ağla
makta berdevam. 

Turhan karyolanın başucundaki camı 
açtı. içeri soğuk, buz gibi bir rüzgar gir
di. 

Turhan biraz nefes aldı. Çocuk gittik
çe şiddetlenen bir haykırışla haykırıyor, 
çırpinıyordu. 

- Yarabbi bu çocuğun zoru ne? Elbet
tıe bir sıkıntı var ki ağlıyor. Fakat dü
şünmeğe imkan yok. Turhan uykusuzluk 
lan geberecek. 

On dakika öylece kaldılar. Turhan kol
tııkta gene uyuyakalmıştı. Belki yarnn sa 
at, belki o kadar bile değil. Gene bir fer• 
yatla uyandı. Çocuk kesik kesik ökıürü • 
yordu. Sesi hafiflemit, azalmıt, kıaılmıı 
gibi idi. 

Turhan yerinden fırladı. Yavruyu ku
cağına aldı. Yavru ateı içinde. Biraz yü
züne nefeıile üfledi; Çocuk titriyordu. 
Biraz sonra yavrunun gözleri kaydı ve 
ıuıtu. Bu suıut ebedi oldu. 
Olmüıtü. 
Yavru, tıpkı anaıı gibi babasının kol

lan arasında can vermit oluyordu. Tur· 
han kan11 ile çocuğuna duşu ihtizar olan 
kollarından bu mini mini cenazeyi indirdi 
ve karyolaya yatırdı. Erteıi gün onu bir 
hafta evvel karm için taziye edenler, ay
ıu adamlar bugün de çocuğu için taziye 
ecliyorlardı. 

Turhan mmldandı: 
- Artık ben de yatamam. 

Makbule ADNAN 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
TlY ATROSUNDA 
Bugün 

matine 14,30 da 
Alqam eaat 20 de 
COROM 

VE CEZA 
20 Tablo 

Yazan F. M. Dos
teyevsky. Tercümı 
eden Retat Nuri. 

• • • 

f\ııft,Ul BııRIQftJ 
ıhirTiıJatroSO 

111111111111111 

11.JI 

Eski Franıız Tiyatrosunda 
11-10-934 Perteınbe günü akta· 

mından itibaren saat 20 de 

YARAŞA OPERET 
3 perde, Beateliyen Y ohann Strauss 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. 

6897 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3 S 

6659 

1!:~~ilm MELEK 
sinema11nda göıterilen 

KADIN ASLA 
UNUTMAZ 

filini kadar beğenilmemiıtir. Fran11z• 
ca aözlü, oyruyanlar : 

JOHN BOLES 
ve 

823 Khz. VARŞOVA. 1345 m. 
19,15: Tagannili konser. 19,45: Konfır:rall 

20: Hafif musiki. - Aktüalite. 20,30: Da 
musikisinin devamı. 21,15: Filharmonik koas 
23,30: Şiirler. 23,40: Reklim konseri. 23. 
Reklim ve konser. 24,05: Dans muaikiıi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18,15: ltıizler takımının konseri. Stenoır 

dersi, 19,40: Oda musikisi. 20,25: Mu.aha 
21: Macar tarkıları. 24: Plik konseri .. 

Kh•. PRAG, 470 m. 
19,.20: Almanca n~ıri:rat. 21: Viya.nadan o 

kil. 22: Karıtık hafif musiki. 23,15: Plak. 
30: Rusça netriyat. 

Kbr. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Holi.nda a.ktamr. 20,35: aRd:ro havaları. Z 

Haberler. 21,20: Karııık Hol.Uda musiki 
22: aRdyo orkestrası. 22,30: ffjlJe konseri. 
45: Musahabe. 22,50: Senfonik pli.k kon• 
23,25: Cazband. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 

20, Plik. 20.10, Rekli.mlar. 20.20' pr 
20,30: Musahabe. 21: Viya.nadan naklen: O 
wald Kabaıtanın idaresinde Vi:rana filharr:d 
nik takımının konseri. 23: Haberler. 23,30: 
•ehane konseri. 

ROMA • NAPOLI - BARI, 
21 10: Pli.k. 21,30: Musahabe. 21,45: L. 

Faili~ "Dollar Presesi., isimli operet temsili 

841 Kh•. BERLIN • Terel, 357 m. 
19.25' Kar.,.k mu•'!ü· 19,SS' Muaahabe. ~I 

Skeç. 20,25: Aktüalite, hayalar. 20,45: Mı 
netriyat. 21,15: uArs, ,isimli piyes., 22: Y 
Alman musik.isi, 23: aHberler. 23.20: Schu 
in eeırlerinden tasannili konıer. 24,30: M 
ni:retin ıonu iıimli skeç. 

950 Khr. BRESLAU, 316 m. 
18,55: Skeç. 19,ZO: Gençler içüı ne.ıriY" 

20: Neteli havalar. 20,45: Siyasi kısa ha 
ler. 21: Günün haberleri. 21,15: Berlinden 
kil. 22: Müntehap halk musikisi. 23: Haha 
23,35: Bach.ın eıerlerinden orı muıikiıi. 24. 
Plik. 

574 Kb•. MUHLACKER, 523 m. 
19,30: Ask•ri konser. 20,30: "Anlat ork 

trasr11 iaimli askerlik sk•çİ. 20,4Sı Siyasi kı 
haberler. - Günün hayaları. 21,15: "K.' 
arz,, isimli tem.il 22: Halk musi!ON· 23: ti 
herler. 23,15: Saar. 24: Danı plakları. 24 
Yeni sesll filmler. lı aece musikisi. 

592 Kb.. ViYANA 507 m.: 
19.SO Haberler ••• 20~0 p.lusiki.li neırit 

21 Filharmonik konser Os.afd K.abaıta'O 
idaresinde, 22,50 HükU.met Y• radyo, 23,l 
Neı'eli Musiki Ma.x. Schönherr, 23,30, tl• 
herler, 23.SO Konserin deyam.ı, 1 Viyana 
w-alarr, 

O•manlı Banka•ında 
0105 faizli, 1334/1911! tarihli DAHi • 

iSTiKRAZ tahvillerine ait olup vadeoı 
1 Teırinisani 1929 da hulUI eden ve • 
nı tarihte tediyesine batlanan No. 24 
kuponlardan ibraz edilmeyenlerin 1 T 
riniıani 1934 tarihinde T üdôye C 
riyeti H ükılmeti lehine müruru zaınao' 
uğrayacaiı, mezkılr tahvilat hinU.11 • • 
malumu olmak üzere ilin olunur. 

6862 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hava tozlanna karıı elyafi bir ııns• 

de ile sayri faal tozlardaıa mürelık8' 
•ÜZgeç,, hakkındaki ihtira için lım..& 
vekileti Sanai müdürlüiünden utih..ı 
edilmiı olan 27 Teırinevvel 1932 ~ 
ve 1488 numaralı ihtn. beratının lhtiY• 
etti4i hukukun bu kene baJ:kaıına de.ıt 
ve yahut İcara verilmesi teklif edilmek• 
te olmakla ,bu hususta fazla maliimat r 
dimnek iıteyen zevatın lstanbulda, B.lt
çekapıcla, Tat Hanında 43-48 numaralı 
idarehaneye müracaat eylemeleri ilAo 
olunur. (3189) 

6801 

YILDIZ SINEMASI 
Dilber ve takrak artist 

FRANSIZKA GAAL'in 
En son ve en güzel filmi 

ŞEYTAN KIZ 
Büyük muvaffakıyetlerle 

devam ediyor, 
Duhuliye 25 kunıt 

Buırün hir sinema harikaaı görmek 
iıteyenlet" ı 

1 P E K sinemasında 

GÖRÜNMEYEN 
A DAM 
filmini görmelidirler. 

MARGARET SULLA v AN (Fransızca IÖzlü) 
Filme ilave olarak ı PATHE dünya haberleri ve Hanımlar ıizin için 

Modalar. Buıün eaat 11 de ·tenzilatlı matine. 
ıon 

Bugiln ELHAMRA 
ÇlN GECELERi 

RAMON NOVARRO 

ıinemaıında 2 fibn birden 
KADIN HA YATI 

NORMA SCHEARER 

~-·--------------------·--------~---:ı---~--Çe kl erin en meşhur prof es yon el takımlarından 

BOHEMYA, Bugnn fENERBAHÇE 
ile karşılaııyor 

Maç saat tam 4 te Fener bahçe stadında yapılacaktır 
Giıeler saat yarımdan itibaren açılacaktır. 6889 
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eı·eceleri yükselen hakimler Nizamettin Nazif 
. Ve kelepçe 
intihap encümeni tarafından 

terfie şayan görülenler 
(Eski hakimler kanununa göre 
r dereceden diğer dereceye yük
lmeğe hak kazanan hakimler 
ıkkındaki /istenin bir kısmını 
in neşretmiştik. Bugün devamı

• neşrediyoruz : 
1 

83 - 5166 Mustafa Senirkent mild
i umumisi, 84 - 5225 Hasan Sadun 

bul M. U. muavin 85 - 5223 Is
ıil Hakkı Y ozğat sulh hakimi 86 -
!33 Mehmet Hüsnü Kemaliye hakimi, 
' - 3667 Cemal lmroz müddei umu-
• i, 88 - 5236 Ubeyit lstanbul M. 

muavini, 89 - 5222 Ahmet Hamdi 
al müddei umumisi, 90 - 5226 Ab
ıllab Avni Gülnar hakimi, 91 - 5231 
.,hmet Kemal Arapsun müddei umumi-

1 , 92 - 5235 Salih Nuri Saraköy müd
ıi umumisi, 93 - 5227 Ali Nazmı 

· uldan müddei umumisi, 94 - 5240 Sıt 
Şefkati Trabzon M. U. muavini, 95 

146 Celilettin Uzunköprü ceza bakimi 
J - 2781 Osma'I Bolvadin müddei u-

. umisi, 97 - 4900 lbrahim Avni Çiçek· 
iı bakimi, 98 - 5250 Ahdullıalim Şav 

ıt müddei umumisi, 99 - 5255 . ... an 
ozdoğan müddei umumisi, 100 - 5181 
li Nevzat Lüleburgaz hakimi, 101 -
n6 Süleyman Şükrü Torbalı hakimi, 

- 4431 Salih Sabri lstıanbul M. U. 
aıavini, 103 - 5197 Mehmet Reşat 
.nkara sulh hakim, 104 - 5028 Abduı
İır Afyon Karahisar sulh hakimi, 105 

- 5011 Muhittin Aydın •ulh hakimi, 
06 - 5147 Mehmet Ihsan Tavas müd
ei umumisi, 107 - 4917 Zahit Adapa
ıın M. U. muavini 108 - 5187 A. Mub
ı latanbul aza mülô.zonı, 109 - 4357 

san Basl'1 Eskiıebir M. U. muavini 
10 - 5322 Mehmet Zeki Elim M. 
1. muavini, ll l - 5324 Yusuf Cema
lttin Sivas ihtisas M. müstantiği, 112 
- 4176 Aıır Dinar hukuk hakimi, 113 
- 5319 M. Hadi Islahiye M. U. si, 
14 - 5191 Süleyman Nazım htanbul 
za mülazımı, 115 - 5200 Omer Lüt
li Ankara sulh hakimi, 116 4123 Fab
kırsa M. U. Muavini 117 - 5297 Mus
afa N uırat latıanbul ıulh hakimi, 118 -
i314 Cevdet Ankara sulh hakimi, 119 
- 5194 Abdurrahman Mersin ıulh haki
ai, 120 - 5199 Salim Niksar sulh ha-
. ', 121 - 5184 Kamil Toğrul Uıak 

nüddei umumi muavini, 122 - 4304 
~uıtafa Vehbi Konya aza mülhmıı, 
23 - 5178 Mustafa Kemal G. Antam 
J, muavini, 124 - 4281 Mahmut Ce
ilettin Boğazliyan ceza hakimi 125 -
HBS Ihsan Ankara aulh hakimi; 126-

Mehmet Kayseri M. U. muavini 
27 - 5313 Ferhat Refik lstanbul M'. 

1). muavini, 128 - 5218 Abdulkadir 
uf Seferihisar bakimi, 129 - 3444 Ni
i Iıtanbul sulh hakimi, 130 - 5234 

Hüsnü Mehmet Tire hukuk bakimi 131 
- 5202 Osman Rize ceza hakimi,

1 
132 

1208 Mehmet Kadri Elaziz ceaa hakimi 
33 - ~1~ Mebmet T.ı.ir Kırtehir hu
uk balrimı, 134 - 4982 Tevfik 4 üncü 

auuf adliye müfettiıi, 135 -

3 üncü dereceden 4 üncü derece,.e terlie fl:lyan görülen hakimler 
l - 336 Şerif Malatya aza mülazı

"".• ~ - 1228 Kasım Uıak müddei umu
ı, 3 - 371 Ahmet Hamdi Erzincan 

ıızas! (1), 4 - 1789 Mehmet Miinip ö
clemiı müddei umumisi (5 inci derece
J'~ ıayaru terfidir)1 5 - 1793 Abdulba

Vaııf Gönan reııi, 6 - 1917 Ahmet 
!tamunu sulh hakimi, 7 - 1647 la

mıul HMı;kı Karaman M. U. si, 8 - 959 
Süte~·- L""tf'" T-'-'-da" M U ' J~ u u etu.r gı • • sı, 
9 - 2605 lamail Uıak hukuk hakimi, 
10 - 1790 Mebmeb Kazan Köyceğiz 
Jıakimi, 11 - 496 Mehmet Muhlis Şile 
b~ 12 -1914 Abdullahman Saray 
~ 13 - 175 Hüseyin oTsya haki
nu, 14 - 1547 Hasan Salahattin Geyve 
hukuk hakimi, 15 - 1328 Mehmet Sadık 
Mermeriı hukuk hakimi, 16 - 916 Ah
ll>et Hamdi Urküp hukuk hakimi, 17 -
1~2 Ahmet Hamdi Edremit hukuk ha
lrinı, 18 - 1420 Şükrü Sezai Dursun 
Bey hakimi, 19 -

0

1320 Mehmet Erdek 
hakimi, 20 - 1928 Mustafa Zeki Ada
na ihtisas M. müstantiği 21 - 341 Ha
.aan Orhaneli hakimi, 22 - 793 Asan 
Boskır hakimi, 23 - 326 Omer Lütfü 
Ayancık hakimi, 24 - 1575 Dervit Şun
iurlu hukuk hakimi, 25 - 1616 Abdul
).ah Mihaliççik hakimi, 26 - 282 Meh
met Fahri Karaca ıu hakimi, 27 - 304 
Iamail Hakkı Tavaı hakimi, 28 - 1932 
liüseyin Sabri Milas hukuk hakimi, 29 
- 440 Yuıuf Ziya Konya Ereğlisi H. 
hakimi. 30 - 319 Mehmet Nafi Bandır
ma azaH, 31 - 733 Hasan Refet Kas
tamonu azası, 32 - 810 Muhittin Yas· 
11 Muğla azası, 33 - 3150 Me .. m~t -·'" 
re mBergama M. U. si, 34 - 3287 Meh
met Niyazi Berğama azası 35 - 3728 
Ahmet Nurettin htanbul M. U. muavini 
36 - 1475 lbrahim Kayseri azaH, 37' 
- 3153 Bahaettin Uluborlu hakimi, 38 
- 3543 Mustafa Zühtü Haymana haki-
m~ 39 - 1272 Mehmet Ziyaettt .. Tar
•us ceza hakimi, 40 - 3342 Mehmet-Es
lriıehir azası, 41 - 3665 Emin Nami 
Akıehir müddei umumisi, 42 - 3736 
~hmet Şevki Saraköy hakimi, 43 - 1080 

ustafa Rahmi Trabzon hakimi, 44 -
~~20 Ah Hamdi Kırşehir ceza ha-

hıınk 4 4127 Hüseyin Hüsnü Bitlis 
u k h .• 

ı . ımı, 46 - 168 Nazım Siirt 
t tısas mustantiği, 47 - 2924 Şemset
P.,.n !;'· Kemalpaşa azası, 48 - 1779 
rn e met Emin içe! azası 49 - 452 Meh
a.:..t Van azası, SO - 442 Ali Riza Kars 
aza•ı, 

5
51 - 4351 Omer Hilmi Denizli 

dak" 2 - 4187 Mahmut Esat Zongul
ltıa azası, 53 30 Mehmet Tevfik Berga-
8ıg:-:s.ı.. S4 - 4113 Hüseyin Kazım 
l:.Jıııaı "''~! 55 - 4240 Ahmet Cevdet 
tı.r ı m~ddei umumi•~ 56 - 2988 Ali 
~:ı~'M Gomlek muddei umumisi, 57 _ 
l'Qıııı 1 ~met Numan Tekirdağ aza mü
~•nc1İ, 8 .-:- 1.843 Ahmet Nezıhi u..
S olıl>ıet tııuddeı umumisi, 59 - 4388 

1 Malatya müddei umumisi, 62 - 303 Ha· 
san Hilmi Tokat ceza hakimi, ( 2), 63 -
1788 Mehmet Hayri Karaman reisi (Si
cillinin temizliği müteselsilen müfettiş
ler tarafından verilen raporlarda ilmi 
ve ahlaki vaziyetinin dürüstlüğü ve mu
vafafkiyeti bildirilmi§ olmasına nazaran 
terfi ve son terfiden de aradan dört se
neden fazla zaman geçmiş olmasına meb
ni 3 üncü dereceden 5 inci dereceye şa

yanı terfi görülmekle iki derece birden ter 
fi ettirilmiştir. 64 - 514 Muzaffer Ada
na icra reisi (3) (Sicillinin temizliği 
müteselsilen müfettişler tarafından veri· 
len raporlarda ilmi ve ahlakı vaziyeti
nin dürüstlüğü ve muvaffakiyeti bildi
rilmiş olmasına ve tıerfii ve ıon terfilerde 
aradan 4 sene fazla geçmif olmasına 
mebni 3 üncü dereceden beşinci derece
ye §ayanı terfi görülmüştür. 65 - 178 
Hasan Fehmi Şebinkarahisar müddei u
mumisi, 66 - 2254 Osman Nuri Elaziz 
müddei umumisi, 67 - ~949 Ali Nec
mettin Rize hukuk hakimi, 68 - 2832 
Fevzi Kalecik hukuk bakimi, 69 - 2564 
Mehmet Baba Adliye müfettişi, 70 -
4054 Naili Ankara ticaret M. azası, ( 4), 
(Sicillinin temizliği müteselsilen müfet
tişler tarafınd&n verilen raporlar da il
mi ve ahlakı dürüstlüğü ve muvaffakiye
ti bildirilmiş olmasına ve terfü ve son 
toerfilede aradan 4 seneden fazla zaman • 
geçmiş olmaaına mebni 3 Üncü dereceden 
5 inci dereceye §ayanı terfi görülmüştür. 
71 - 423 Mehmet Raşit Dunun Bey 
muslanfiği, 72 - 1792 Ali Haydar Ak
seki hukuk bakimi, 73 - 3286 Mehmet 
Fahrettin Muğla ihtisas müstantiği, 74 
- 1812 Ali K. Deniz ereğlisi hukuk ha
kimi, 75 - 651 Salih Zeki Mudanya ha
kimi, 76 - 1651 Mustafa Kazan bkilip 
hukuk hakimi, 77 - 3771 Nusrat Hu
kuk iş. M. Muavini, 78 - 4043 Fuat 
Ankara milcldel umumisi, ( S), (Ankara 
M. U. si Fuat Beyin ikinci derece hakim
liğe ihraz ettikten ve adliye ve. celile
sincc Romaya izam kılındıktan sonra ora 
da hukuk fakültesinde tahsilini bitirip 
şahadetname ve doktorc. imtihanı alarak 
a\'det etmiş olmasına mebni hakimler K. 
7 inci maddesi mevzuuna tevfikan 2 de
rece fevkinde olan 4 üncü derece hakim-' 
!iğe, istilrkaık kespetmiı ve 23 Ağustoı 
932 tarihinden beride bu dereceyi filen 
iktioap etmİ§ olduğundan 5 inci derece
ye ıayanı terfi görülmüıtür. 79 - 3360 
Hasan Niğde müddei umumisi, 80 1147 
Hacı Şevket Çatalca hukuk hakimi, 81 
- 340 Mahmut Celalettin Kemalpa§a ha
kimi, 82 - 1567 Hüseyin Hüsnü Buldan 
b:ıkimi, 83 - 1202 Mehmet Tevfik Ma
latya ceza hakimi 84 - 2921 Halil Çor
lu hakimi 25 - 3885 1Yrebmet Emin 
Oderniı hukuk hakimi, 86 - 4053 Nlll'i 
Menemen hukuk hakimi 87 - 4158 Ali 
Riza Hadim hukuk h..km.i, 88 - 3661 
Mustafa Lütfü Çerket hukuk hakimi, 
89 -- 109 Mustafa irfan Bal.kesir ihti
""" müstantiği, 90 - 238 Ahmet Bey
ler Kat hakimi. 91 - 660 Ziya Ala§ehir 
ceza hakimi, 92 - 3329 Halil Hilmi El
bistan Müddei umumisi, 93 - 1408 Hü
seyin H.üsnü lmraz hakimi, 94 - 1315 
Necip Naci Diyarbekir azası, 95 - 949 
Mehmet Celil Afyon Karahisar azası, 
96 - 1608 Ali Kemal Menemen ceza ha· 
kimi, 97 - l 706" Abdulvahit Gemlik ce
za hakimi, 98 - 3859 lamail Hakkı Zat 
işleri başmuavini, 99 - 2114 Ahmet Oev 
det Niğde azası, 100 - 622 Abdulbari 
Dersim hakimi, 101 - 1150 Mehmet 
Rüştü Samsun azası, 102 - 3588 Tev
fik Keskin hukuk hakimi, 103 - 3289 
Ahmet Emin Başmuddei umumi muavini 
104 - 3668 ~i Biğa aza11, 105 - 2715 
Ali Kemal Ankara sulh hakimi, 106 -
2739 Osman Hayri Vezirköprü M. U. 
s~ 107 - 405 Omer Lütfü Kırtehir a
zası, 108 - 985 Ahmet Zühtü lzmir 
müstantiğ~ 109 - 4163 Saffet Bartin 
asliye reisi, 110 - 3602 Nazif Beyler, 
Usküdar M. U. muavini. 

4 üncü dereceden 5 inci dereceye 
terlie şayan görülen hakimler 
1 - 1966 Hüseyin Neıet Bursa azası, 

2 - 2970 Mustafa Asmn Kırklareli müd
deiumumisi, 3 - 1839 Muhittin Samıun 
azası, 4 - 1784 M. Halil lstanbul birin
ci sınıf sulh hakimi, 5 408 A. Zeki Anka
ra asliye .ızası, 6 - 1229 Ahmet Hamdi 
lzmir ihtisas hakimi, 7 - 1491 Ali Rıza 
Samsun azası, 8 - 475 Ahmet Tevfi:.: 
Adapazarı asliye azası, 9 - 4439 Musta
fa Bekir Ceza iş. BR§ muavini, 10 - 1325 
Hasan Tahıin Afyon azası, 11 - 783 
Mustafa Kizım Adana ağır ceza azası 
12 - 3969 M. Salftfıaddin lzmit azas:. 

13 - 2222 Mehmet Reıat lstanbul 
azası, 14 - 3212 AU Rıza lzmir as
liye azası, 15 - 1 761 Ahmet Şakir 
lstanbul sulh hakimi, 16 - 2046 
Mehmet Sabri Kırklareli reİ•İ, 17 -
8~1. Ahmet Hamdi Adana hukuk hi
~ı, 18 - 4098 Ferit 2 inci sınıf 
a.dlıye müfettişi , 19 - 1569 Bedret
tı~ Bat M. U. lik birinci •ınıf muavi
nı, 20 .- 3674 Mu•tafa Faiz l•tan
bul aalıye aza•ı, 21 _ 942 Ahın t 
Haydar Üsküdar M. U. •İ 22 _ 31e42 
Abdülkadir Baş M. U. m~avini 23 _ 
1938 Atıf Dördüncü aıruf asli;e mü
fettişi, 24 - 1430 Muharrem Fevzi 
Karakö~ reisi, 25 - 1579 Mehmet 
Tevfik Afyonkarahisar M. U. oi, 
26 - 3339 Abdürrahman Talat An
kara hakimlerinden, 27 - 1353 Ah
met Mitat Aydın ağır ceza reisi, 28 -
1815 Ahmet Kamil Vezirköprü reisi, 
29 - 385 Halil Hilmi Afyon hukuk 
hakimi Beyler. 

30 - 260 Bekir Nizamettin Baı M.U. 
muavini, 31 - 906 Ali Ulvi Temyiz mah· 
kemesi raportörü, 32 - 1740 izzet Zeki 
lstanbul üçüncü hukuk reisi, 33 - 5283 
Ali Kemal lstanbul icra reisi, 34 - 511 
Mehmet Emin Sami Elaziz reis~ 35 -
407 lbrihaim Nazif Bat M.U. Muavinle
rinden, 36 4066 Ali Rıza lzmir M.U.Baı 
muavini, 37 - 5282 lsmail Hakkı lotan· 

(Başı 1 inci sahifede) 
şı kendisinin de hürmetten başka bir his
le metbu olmadığını, cümlelerden mün
feriden mana çıkardamıyacağını, yazı • 
nın heyeti umumiyesinin morg ve tıbbı 
adli müessesesini yükseltir mahiyette 
olduğunu söylemiştir. 

Muhakeme Nizamettin Nazif Bey
le diğer suçlu llhami Safa Beyin aa
bıkalan olup olmadığının tahkiki ve 
evrakın müddeiumumilik tarafından 
mütaleası için bir baıka güne hıra. • 
kılmıştır. 

Dün bu muhakeme dolayısile Ni
zamettin Nazif Beyin adliyeye geti -
rilip götürülüşü maalesef göze batar 
olmuıtur. 

Nizamettin Nazif Bey bir neıriyat 
suçundan mahkfundur ve mahkUm.i -
yetinin bitirilmesine de iki aydan az 
bir zaman kalmıştır. Mahkfunlar adli
f"Ye bir jandarma refakatinde geti -
rilir. Nizamettin Nazif Bey her ne -
dense iki silahlı jandarma muhafa -
zaaı altında .gönderil.mittir. Her mev
l<uf mübaşir tarafından çağırılınca -
ya l<adar mahkeme koridorunda bek
lerken serbestçe sigara içer, tanıdık -
ları ve arkadaşları ile konuşur, Niza
mettin Nazif Beyin her nedense zev
cesile bile konuşması kapı altı kara
kolu onhaıısı tarafından menedilmif 
ve bu men' için onbaşı karako1u bıra .. 
kıp adliyenin Ü•t koridoruna çılanak 
zahmetini bile ihtiyar etmiştir. 

Mahkemeden sonra Nizamettin 
Nazif Beyin elleri-ne iki jandarma mu
hafazası altında olmaaına rağmen ke
lepçe vurulmak istenilmiş, Nizamet -
tin Nazif Bey haklı olarak buna mü
manaat edince muhafazaıına memur 
olan jandarma: 

- Senin ayaklarına ip takar! öyle 
götürürüm demiştir ve bunu üç dört de
fa tekrar etınit, adliye koridorlarını 
dolduran yüzlerce •kişi de bunu işitmiştir. 

N izamettin Nazif Beyin eline kelepçe 
taktınnamak için ısrarı bittabi jandarma 
lann şiddetli muameleleri ile karıılanmı§, 
biraz gürültü olmuf ve neticede Niza. 
mettin Bey Müddeiumumi Beye müra
caat ızdırarında kalmış, ve Müddeiumumi 
Bey pek haldı olaral< jandarmalara Ni
zamettin Beyin eı<babı kalemden olduğu
nu "Söyliyerek kelepçe takılaıruyacağuu 
ihtar etmiştir. 

Mevkuf ve mahkum suçluları nakil için 
esasen bir otomobil de vardır. Nizamet
tin Nazif Bey bir kaç ıün evvel Beyoğ
lu mahkemesine de jandarmalara otomo
bille veya tramvayla gidip gelmesini tek· 
lif ettiği, bittabi bu nakil vasıtası ücret
lerini de bizzat kendisi ödemeğe amade 
bulunduğu halde hapishaneden Beyoğ
lu adliyesine kadar yürütülerek gidilip 
getirilmiştir. Bilhassa uzak mesafelerde 
mahkil.mların nakli için hapishanenin 
mah:kil.mlann nakline mahsus otomobili 
kullanması yerınde olur. 

çtincü aınıf adliye müfettiti,, 41 - 2079 
Ahmet Lulfi 8"'f M.U. muavinlerinden, 
42 - 947 Mehmet Ankara asliye aazsı, 
43 - 1697 Süleyman Faik Dördüncü sı
nıf adliye müfettişi, 44 - 1488 Ahmet 
Remzi Trabzon müddeiumumiıi, 45 -
2999 Salih Esat l .. tanbul M.U. Başmua
vin~ 46 - 1121 Süleyman Srvet Antal
ya reisi. 

47 - 1775 Mehmet Cemil Bursa M. 
U. si, 48 - 3347 Ahmet Kazım Zon
guldal< reisi, 49 - 557 Kadri Enurmn 
müddei umumisi, 50 - 1672 Mustafa 
l::..nver Temyiz mahkemesi raportörü, 
51 - 3582 Mehmet Burhanett•n lstan
fo.JI azası, 52 - 406 lsmail Muzaffer 
T eınyiz raportörü, 53 - il 54 Mehmet 
Zühtü Temyiz raportörü, 54 - 1086 
lbrahim Etem Temyiz raportörü, SS -
1263 Mehmet Nuri Temyiz raportörü, 
56 - 314 Emin Ferdi Temyiz raportö
rü, 57 - 3556 Mehmet Halit Temyiz 
raportörü, S8 - 5300 Şinasi Uçüncü sı
nıf adliye müfettişi, 59 - 181l Mehmet 
Muhit-tin lstanbul müstentik azası, 60 -
3931 Yahya lzmir ceza hakimi, 61 -
3340 Abdullah Galip Manisa hukuk ha
kimi, 62 - 419 Ahmet Münir Adana 
müddei umumisi, 63 - 1816 Mustafa 
Arif üçüncü sınıf adliye müfettişi, 64 -
3662 Ahmet Nesip Niğde reisi, 65 -
1309 Abdulaziz Konya ceza hakimi, 66 
1869 Mehmet Necmettin Tekirdağı rei
si, 67 - 1354 Ali Riza Çorum hakimi, 
68 - 645 Hasan Hasbi Van ihtisas ha· 
kimi, 69 - 737 Abdu!kadir Kadir Ça
nakkale müddei umumisi, 70 - 3625 
Mustafa Adana ihtisaı M. U. si. 71 -
2934 Ali Kamil Gelibolu reisi, 7Z -
3460 lbrahim Etem Isparta M. U. si, 
73 - il 84 Ali Riza Artvin M. U. ~i, 
74 - 1115 lbrabim Siirt ihtisas hakimi, 
75 - 1773 Seyit Yahya Kara aoliye rei
si, 76 - 173 llhaıni Siir~ ihtisaı M. U. 
ıi, 77 - 4201 Ali Hakkı Denizli hukuk 
hakimi 78 - 2195 Ali Fuat Adana hu
kuk hakimi, 79 - 691 Abdullah Huluıi 
Elbistan reisi, 80 - 204 Muzaffer Rem
zi Baı M. U. muavini, 81 - 661 Meh
met Ali Malatya hukuk hakimi, 82 -
2920 Omer Lütfi Baf M. U. Muavinle· 
rinden, 83 - 1560 lbrahim Hakkı hpar
ta asliye reisi, 84 - 1479 Mehmet E
dip Edirne mü.:dei umumisi, 85 - 1832 
Mehmet Cemal Amasya M. U.si, 86 -
2024 hınail Hokkı lstanbul M. U. mua
vini, 87 - 257 Mustafa Münip Aydın 
M. U. si, 88 - 306 Osman Ragıp Muğla 
M. U. si, 89 - 2226 Esat Sivas ihtisaa 
M. U. si, 90 - 3491 Mehmet Hamdi 
Istanbul aza mülazımı, 91 - 1349 Meh
met Hulusi Gürün asliye reisi, 92 -
359 Ahmet Hamdi Adana ceza bakimi, 
93 - 1915 Ismail Rize M. U. ai, 94 
Abdullah Hilmi Kayseri hukuk halilmi, 
95 - 1422 Halil Hamdi Kocaeli M. U. 
si, 96 - 4223 Mustafa Meıuti Siirt reisi 
97 - 659 Mustafa Ordu hukuk hakimi, 
98 - 983 Galip Antalya M. U. ıi, 99 
- 1705 Zeynelabidin Kozan M. U. si, 
100 - 1831 Hüseyin Fahrettin Bolu 
M. U. si, 101 --;- 1.904 Nuh Neciyettin 

İsveç Veliahtı Hz. 
Bursaya gittiler 

(Başı 1 inci sahifede) 
'takdirle l<arşılanuşlardır. 

Nebatat ıolah ensfüüsünde, yurdumuz. 
da yetişen çeşitli hububatın mükemmeli
yeti ve tütünler üzerinde yapılan tecrü .. 
beterle bilhassa alakadar olan Prens Gus
tave Adolphe Hazretleri müteakıben, Ana 
tomi, Patoloji ve parazitoloji enstitülerini 
gezmişler ve bu enstitülerde memleketi
mize mahsus hayvan hastalıkları ve bun· 
Jar üzerinde yapılan araştırmalarla yakın .. 
dan alakadar olmuşlar, bu araştnmalar
dan alınan neticeler hakkında kendilerine 
verilen izahatı dinlemişlerdir. 

Veliaht Hazretleri enstitüden ayrılır
ken, vUcude getirilen bu müe~seselerden 
ve bir sene zarfında başarılan 1ılerden do
layı yüksek takdirlerim izhar ebni§lerdir. 
Ziraat V.ıkili Muhlis Bey, Prens Hazret
lerine, bu kıymetli takdirlerine teşekkür 
etmiş ve eski zamanların ihmallerini kar
fılama1' için şimdi çok hızlı yürümekte 
olduğumuz, bu s.uretle uzun ıseneler zar
fında yapılabilecel< itleri, bu itibarla, çok 
kısa zamanlarda !başarmakta olduğumu
zu söyılemişlerdir. 

Veliaht ve Prenıeıler Hazeratı geliıle
ııinde olduğu gibi, enstitü profesörleri 
Ve talebelerin tezahüratı araıında ensti.. r 

tüden aynlmışlardır. 1 

Prens Gustav Adolphe Hazretlerine bu 
ziyaretlerinin bir hatırası olmak üzere 1 

en&titünün muhtelif kısımlarına ait resim
ler.fen mürekkep bir album takdim edil
diği gibi Prens Hazretleııi de bizzat ma
kinesile enstitünün ve profesörlerin re .. 
•İmlerini çel<ıniflel'dir. 

Gazi ve Kız enstitülerinde 
ANKARA, 4.A.A. - hveç veliahtl 

ile zevcesi Prenses Luiz ve kerimeleri 
Pren~ı lngrit Hazeratı bugün saat 11 
de Iımetpaıa Kız. enıtitüsünü ve aaat 
12 de de Gazi Enstitüsünü gezmişler
dir. hmetpaıa Enstitüsünde bir ıaat 
kadar kalan Prens ve Prensesler Haze
ratı mektebin her kısmını gezmişler ve 
kendilerine talebelerin henüz pişirmit ol
dukları pastalardan il<ram edilmiflir. 

Prens ve Prensesler pastanın mükem .. 
meliyetinden dolayı talebeleri takdir ey
lemiılerdir. 
Gazi terbiye enstitüsünde de yaran saat 
kadar kalan Veliaht ve Prensesler Ha
zeratı enstitünün bilhasıa beden terbi
yesi kıımı ile alakadar olmuılar ve h
veçte tahsil görmÜ§ olan muallimlerden 
N izametlı;n Bey ve Zehra Hanımla Is
veç lisaniyle görüşerek kendilerini mek
tebin intizamından dolayi takdir etmİ§
lerdir. Veliaht Aazretleri enıtiütüden 
aynlırken müdür \iamit !;adi Beye, böy
le muallim yetiştiren teri>iyevi bir mües
sesenin kültür sahasında büyük hizmet
ler göreceğini ıöyliyerek bu müessese
nin Türkiyenin ilim· hayatında faydalı 
ve feyızli olması temennisini izhar bu
yurlııuflardır. 

V eli:ıM Hazretleri Gazi liseıi kısmı
nı ~a gezerken ve talebe ders halinde 
ike• bir sınıfın kendi makineuyle res
mi.Ji çekmiılerdir. 

ıfren• Gu•ta•e Adolphe ve Pft'ftaealer 
ens~tüden ayrıhrlarken bütün talebeler 
tarafından alkıılanarak uğurlanmıılar
dır. 

Prens Hz. nin ziyafetleri 
ANKARA, 4.A.A. - hveç Veliabtı 

Prens Gustav Adolphe Hazretleri tara
fından bugün lsveç orta elçiliğinde 
Reisicumhur Hazretleri ıerefine bir zi
yafet verilmiştir. Bu ziyafeti bir kabul 
resmi takip eUmiıtir. 

PıcWWW-..,, 
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Reisicumhur Hz. nin. 
nutuklarının metni 

(Başr 1 inci sahifede) 

mez damgalarını ta.fü taşımak- lar: baysal utkusu. 
tadır. Süerdemliği, onu, bu iki Altes Ruvayiil; 
ulus, ünlü, sanlı özlerinin derin- Yetmiş be,inci doğum yılında 
liğinde sonsuz tutmaktadır. oğuz babanız bütün acunda say-

Ancak, daha başka bir alan- gılı bir sevginin soyuncü ile 
da da onlar erdemlerini o den- çevrelendi. Genlik, baysal, için-
lü yaltırıkh yöndemle göster- de erk sürmenin gücü işte bun-
mişlerdir. Bu yolda kazandıkla- dadır. 
rı utkular, gerçekten daha az Onlü babanız, yüksek Krah-
özençe değer değildir. nız Beşinci Gfüıtavın gönenci 

Av.ıupanın iki bitim ucunda için en ısı dileklerimi sunarken, 
yerlerini berkiten uluslarımız, Altes Ruvayiil, sizin, Altes Ru-
ataç özlüklerinin tüm ıssdarı o- vayiil, Prenses Luizin, sevimli 
larak baysak, önürme, uygun- Kızınız Altes Ruvayiil Prenses 
luk kıldacdarı olmuş bulunu- lngridin esenliği-ne; tüzün ls-
yorlar; onlar, bugün, en güzel ~~ ~~sunun gönencine, genli-
utkuyu kazanmıya anıklanıyor- gıne ıçıyorum. 

KELlMELERIN KARŞILIGl 
Gazi Hazretlerinin bu nutku içinde geçen Türkçe kelimele

rin Osmanlıca ve Fransızca mukabilleri şunlardır : 
Türkçe Osmanlıca Fransızca 

1 - Tükel 
2 - Özgü 
3 - Kıvanç 
4 - Uz, uzca 
5 - Yanku 
6 - Utku 
7 -- Süerdemlik 
8 - Alan 
9 - Erdem 

10 - Denlü 
11 - Y altırıklı 
12 - Yönd-
13 - Özenç 
14 - Bitim 

bitim ucu 
15 - Berkiten 
16 - Ataç 
17 - özlük 
18 - Tüm 
l!I -- lası 
20 - Baysak 
Zl - önürme 
22 -- Uygunluk 
23 - Kıldacı 
24 - Anıldanmak 
25 - Baysal 
26 - Oğuz 
27 - Söyüncü 
28 - Genlik 
29 - Erk sürmelr 
30 - Güç 
31 ·- ünlü 
32 - Gönenç 
33 - hı 
34 - Esenlik 
35 - Tüzun 

Tam 
Hususi 
Zevk 
Müddet, müddetçe 
Aksi•ada 
Zafer 
Askeri fazilet ve hüner 
Saba 
Fazilet 
Kadar 
Nurlu 
Usul, Tarz 
Gıpta 
Nihayet 

" Tesbit edea 
Ceddani 
Vasıf 
Tamam 
Sahip 
Huzur 
Terakki 
Ahenk, vifU. 
Amil 
Hazırlanmak 
Sulh 
Mübarek 
Ni,anei muhabbe\ 
Refah, ıeniılik 
Hükumet icra ebnek 
Kuvvet 
Şanlı 
Saadet 
Har, 11cak 
Sihbat 
Asil 

Veliaht Hazretlerinin 

Particulier 
Plaisir 
Pendant 

\ .. ictt).!re 
La ver·u deı armeı 
DomRİne 
Qualite 
Autant 
Eclatante 
Façon 
Envie 

Extremite 

Anceıtralea 
Quaiite 
Tout 

Tranquilite 
Proııres 
Concorde 
Facteur 
S'A.n'lreter 
La Paix 
Auguste 

Proaperite 
Regner 
Force 

Ronheur 
Chaleureuı< 
Sante 
Noble 

cevabı 
ANKARA, 4 A.A. - lsveç Veli- / betle memleket.imde takip edilmiı ol· 

ahtı fahametli Prens Gustave Adolphe masında ha)·ret edilecek birıey yok-
Hazretleri Reisicumhur Hazretlerinin tur. 
nutuklarına §u nutukla mukabele 
b Birbirinden uzak mıntakalarda ve uyurmuılardır : • 

R · · h H baıko §artlar altmda, memleketleri-
eısıcum ur azretleri, 

Haşmetli hveç Kralı Hazretleri, miz ayni gayeyi ıütmektedir. Bu 
ailem ve bizzat benim hakl<ımda oöy- gaye ise ancak istikran halinde fik-
lemiş olduii;unuz bu derece sevimle ri ve iktısadi menbalanmızın inki-
sözleı·den pek mütehassis olarak, za- ıafına müsaade edecek olan sulhtur. 
tı devletlerine prenreslerle benim, Tür Eğer bu gayeye vusul kabil olur ve 
kiyeyi ilk defa olarak büyük bir dünyada itimat yeniden hüküm sür-

8UrS8Ji hareket zevkle zıyaı·et ettiğimizi temin etmek p>eğe başlarsa iki millet arasında da· 
ANKARA, 4.A.A. _ iki gündenberi isterim. ha tabii bir ticarete avdet ümit edi-

Reisicumhur Hazretlerinin 'ifonuldarı o- Hakkım12da gösterilen hüsnü ka- lebilir. Türlr.iye ile laveç her birimi-
bul bizde pek kıymetli bir hatıra bı- zin ihtiyacı olduğu ın~vat mübddele-

larak ıehrimizde bulunmakta olan hveç rakaraktır. sine istinat eden mütekabil ticari mü-
Veliahtı Prens Custav Adolphe Haz- Hatırası bizde, lsveçtıe henüz can· nasebetleri için bundan İstifade ede-
retleriyle zevcesi Prenses Luiz ve keri- 1 ı k k 1 'h" " cekleı·dı"r, ı o ara a an tarı ı nadiseler, vak-
mesi Prenses lngrit Hazeratı buıün ıaat tiyle iki milletimizi birleıtirmiıti. Bu Kadehimi kaldırır ve yeni Tür-
20 de Karaköy yolu ile Buraaya gitmek itbarla, zatı devletlerinin cesur ve mü- kiyenin büyük Gazisi zatı devletleri· 
üzere Ankaradan aynhruılardır. Prens ne,•ver idaresi altında terakkiyatı nin sihhatine \'f' asil, c.esur Türk mi.l-
ve Prensesleı Hazeratı istasyonda Rei.. b · b · kil 1 · 
sicumhur Hazretlerile B. M. Meclisi Rei- arız ır şe de tezahür eden genç etınin saadet ve refahına içerim. 
ıi Kazım, Başvekil ismet Paflllar Ha- nra, parıa ır a u 

kuvvetlenmesinin husuıı· bı·r muhab- res ı" 1 t 
Türk Cumhuriyetinin dog"uşunun ve Yemekten so ' k b" k b J 

zeratı ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, m 0 muş ur. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyler ve 
Ankarada bulunan büyük ve orta elçi· 
ler, Riyaseficumhur umumi katibi ve. Va(;si Nevzat beyin refikaları hanımefen· ğurlamak için yer almış olan kalabalık 
kili Ha•an Rıza, Hari..ı"ye umumi diler hazır bulunmuşlar ve ore- 'r · "a· bir halk y.ğını alkışlarla Prens ve Pren-
katibi Numan Rıfat, Muhafız alayı ku- zeratına ırüzel birer çiçd< demetleri ver• •esleri selimlamıttır . 
mandam lsmail Hakkı, Ankara Vali ve mitlerdir. Reisicumhur Hazretleri konuklarını 
belediye reisi Nevzat beyler, Ankara mev Velihat Hazretleııini ıötürmekte olan uğurladıktan sonra İstasyondan ayrılır-
l<i ve me~kez kumandanlan ve emniyet tren hareket ederken istasyon g.,lişlerin- ken Ankara durağının iç ve dışında yer 
müdürü bey hazır bulunmuılardır. de olduğu gibi bir kıt'a asker ile izciler almıt olan halkın coıkun alkışları ile ae-

Teşyide Afet hanımefendi ile B.M. resmi selamı ifa etmiş, mızıka lsveç mar- Jamlanmı,Iardır. Prens Hazretleri yarın 
Meclisi reisi ve Başvekil paşalar Hazera- tını çalmı§lır. sabah saat sekizde Karaköyden otomobil. 
tının Hariciye VekilimiZ'İn ve Ankara istasyonun içinde büyijk konukları u- le Bursaya gideceklerdir. . .......•... ,.,,,.,,,,,,,,,,,, .. , ...... , .. ,. ,,, ..... ,,.,,,,,,, .......... ,, ....•... , .... ....... 

FİRDEVSİ'NİN BİNİNCİ YILI 
CBaıı 1 inci sahifede) 

neviden bahsederek, kendiainin arap
çayı ve acemceyi iyi bildiğini, şair -
!eri himaye ettiğini, şiirleri olduğu -
nu v-e zamanında Gaznenin ilim ve 
•anat merkezi olduğunu söyledi. 

Nihayet ıair hakkında verdiği ma
IUınatı tamamlayarak, bu husustaki 
vesil<aları birer birer saydı. Bu arada 
ıair hakkında hüliaaten şunları söy
ledi: 

- Şair bir köylüdür. Bulunduğu 
memleket valisinin zulmüne dayana
mıyarak kaçmış ve Gazneye gelııUş
tir. Bu esnada üç gence te.sadüf et
miştir. Bu gençler Sultan Mahmudun 
sarayına mensup ıairler imif. Firdev
si de bunlara şair olduğunu söylemiş, 
fakat bu şairler Firdevsi ile alay et
mek ve hatlarından savmak için de -
mişler ki: 

- Biz birer m11ra söyliyeceğiz. 
Sen de dördüncüyü ilave eder misin? 

Firdevai bunlan şaıırtacak dere
cede güzel mıora söylemiş Ye bu au
retle Sultan Mahmurla takdim edilıniş
tir. 

Maa,mafih Sultan Mahmut ile fir
devıinin vaı<iyeti hakkında tam malu-

. ehnamenin 

dığı hakkındaki rivayetler hiç le doi-ı 
ru değildir. Firdevai Şebnameyc 975 
te batlamıttır. Bu tarihte Sultan Mah- I 
mut, henüz 2 Yatında bir çocuktu. 

Ancak Firdevsi Şehnameyi, içten 1 

gelen bir duygu ile yazdıktan oonra, j 
atıyye almak ümidile Sultan Mahmu
da takdim etmiftir. 1 

Fakat diğer fairler Firdevıiyı kıı· 
kandıklarından, onun Şehnamedı:ki 
mısralarından zerdeıt olduğunu, aleJ .. 
perest olduğunu ileriye sür.mıiıleı· -
dir. Sultan Mahmut ta bunların tesi
ri altında kalmış ve vadettiği altınlar 
yerine gümüş vermiştir. Fakat Fi...- • 
devsi bunları kabul etmemiş, Kerat 
şehrine kaçmı§, orada bir eve saklan
mış ve Sultan Mahmuda hicviye yaz -
mıştır. 

Taberiı tan bakimi bir çok paralar 
vererek bu hicviyeyi almak ve imha 
etmek istemişse de Firdevsi bunu 
verme.mi§ ve (dünya durdukça bu e
~rim kalacaktır) demiştir. Filhaki -
ka Firdevsinin ıaheser olan bu hicvi
yesi 1000 sene sonra hali eski kav -
vet ve kudretini muhafaza etmekte -
dir. 

Şehname, lran edebiyatında en 
yijksek bir eserdir. Fird~vsi h~I~ a· 

lamış ve bunları edebiyata mal etnıit
tir. 

Bundan ba§ka Şehname lranın 
milli varlığını ihya etmittir. 

Firdevsi baliı bir Müslüman ço
cuiu idi. Kendi de lwYVetli bir Müa. 
liimandı. Bu meşhur tairin eseri Al· 
ıııancaya, Fransızcaya, lngilizceye vo 
ltalyancaya Arapçaya ve Türkçeye 
de tercüme edilmiıtir. 

Türkçe tercümeleri ise pek çok
tur. En eski tercümesi Diyarıbekiı li 
Şerifinindir. Diğer iki tercüme daha 
vardır. Fakat bunların kim tarafın 
dan yapıldığı malum değildir. Tercü
meler Hüsrev Paıa kütüphanesinde 
mevcuttur.,, 

Mükrimin Halil Bey alkışlar ara
sında hitabesini bitinni§ ve merasime 
nihayet verilmiştir. 

On birinci yıl 
29 tefrİnievvel cumhuriyetin ( 11) 

inci yıldönümünde ıehrimizde yapı -
lacak büyük merasimin programını 
yapmak üzere dün belediyede vali 
ve belediye reisi Muhittin Beyin ri
yasetinde bir komisyon teşekkül et · 
mittir. Komiıyon muntazaman topla .. 
narak geniş bir program vücuda ıe-
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Yazan: Marthe Richanl Tercüme eden: M. F. 

Halk üşüşmüş: Bu bir casustur, bu 
bir casustur diye haykırışıyordu 

Hülasa 1 
[Marthe Richard tayyareci sıfatile va

tanına hizmet etmek için çırpmryor fa
kat bunu Zozo isminde bir arkadaşı ca
sus zannediyor. Marthe başından ilk ge
çen macerayı anlatırken casusluk töhme
ti altmAa ilk defa kalmadığını söylüyor 
ve harbin ilk senelerinde tayyaresini bul
mak için trenle Crotoy'a gitmek üzere 
yola ~ıktığım anlatıyor.] 

... Crotoy bombot ! ..• Sanki bir
denbi,e ölüm kanat germit! San
ki yaz sıcağı, hayattakileri, yak
mıs kavurmu•, toz haline getir-

" ' b mis ve eritmif. Bu bombo' ve ü-
yük sahada hiç bir şey kımıldamı
yor, hiç bir kimse soluk almıyo~. 
Duruyorum ve haykırıyorum. Nı
ha yet uzakta bir gölgenin kımılda
dığını görüyorum. Bu bir pilottu. 
Eski bir makinistti. Hiç tüphesiz 
biraz sonra harp için uçacaktı. 

Kuduruyorum. 
- Marthe dedi, biç bir zaman 

gözüme bu kadar güzel görünme
miştin ! 

Kocam seferber edilmi9ti. Halbu
ki o henüz değildi. Gözlerinden 
hodbin düşüncelerinin manasını o
kudum ve omuzlarımı silktim. O
nun nazarında kadınlar ne işe ya
rarlardı? Hiç füpheaiz... isyanım 
kabarmıttı. Erkek denilen bu deli
ler ölüm peşleri sıra geldiği 
zaman bile atkı düfiinübiliyorlardı 
demek! Ben bir tek gayeye tevec
cüh etmiştim. Asker olmak. Atk? 
hayır! cidden hayır! O zaman a'
kın bir gün, çok yakın bir zaman
la vatanıma hi:mıet edeceğini birçok 
askerleri, sivilleri, bahriyelileri 
kurtarmak için bana yardım edece
ğini, bana faydalı olacağını düşü
nememiştim. irademin beni, hiç 
farkında olmakaızm, kadın kudre
timin, erkekler üzerinde bir rol oy
namağa sürüklediğini bilmiyor
dum. 

Orada haber aldım ki hususi bir 
müsaade olmadan tayyaremi a}. 
mama imkan yoktur. Ve bu müsa
adeyi almak ta uzun zamana müte
vakkıftır. Onun için yalnız otomo
bilimle iktifa ehneğe mecbur kal
dım. Fakat heyhat bütün benzin
ler mü~adere edilmitti. Orada bu
lunan Gaston Caudron uğraftı, di
dindi, ve 50 kilometre yapabilecek 
kadar bir benzin tedarik etti. 

Gene bir defa daha tesadüfün 
eline kalmıştım. Tali~izlik ! Pi
cquigny'de bir pan oldu. Ve kal
dım. Bir garaj arayordum. ilk bul
duğum garaj bombo,tu. Bağırdım. 
Kapının üstündeki zili çaldım. Hiç 
kimse cevap •ermiyordu. Kartrki 
evden bir kadın yava!Ça pancur
ları açtı. 
-Ustaha,ı mı? madam dedi. 
Köylü kadının nazarları 'üpheli 

bir tarzda heni süzüyordu. Bu saat, 
tenezzühe çıkını• bir kimaenin sa
ati değildi. 

Uzun bir sükiitten sonra: 
- Harbe gitti! diye cevap ver

di. 
Sonra hiç gülümsemeden beni 

süzmeğe devam elit. Yazlık elbi
sem, çiçekli ~apkam, ve bir tehir 
için hiç te fevkalade olmayan ze
raf etim, onun için gayri tabii gö
rünmeli idi. Hiç bir zaman yanım
dan ayrılmayan köpeğim Mino 
dütüncemi anlamıf ıibi idi. Çün
kü ona karşı tiddetle havlamağa 
batlamı,tı. 

Biraz daha öteki bir garajda bir 
kadından fO cevabı aldım: 

- Burada kimse yok! Kocamı se
r erherlik aldı, götürdü. 

Geri döndüm: Bütün evlerin ka
pıları açılmıttı. Bir tüı>heye düfell 
köylüler beni iskandil ediyorlardı. 

Pan yapan otomobilimin kapak
larını açtım. Belki benzin bitmitti. 
Filhakika benzin deposu atağı yu
karı kupkuru idi. Fakat Picquigny 
köyünde bir damla benzin yoktu. 
Kalan benzinler ise askerler tara
fından müsadere olunmuttu. 

Her ne bahasına olursa olsun 
benzin bulmam lazımdı. 

Amiens'deki pilotlardan ödünç 
almağı düfiindüm. Bunlar öyle hiz
metlerdi ki arkadatlardan esirge
nemezdi. 

Fakat oraya gitmek için bir va
sıta bulmak lazımdı. Bir çiftlik bul
dum. Çiftlik sahibi hayli pazarlık
tan ve münakaşadan sonra niha
yet kazanacağı para karfISında bi-

raz yumutadı ve bana bir 
arabası veııdi. 

~&i!Ei~ 

saman 

Yol taslık ve bozuktu. Ayakta 
durduğuindan müvazenemi bul
mak için hayli sıkıntı çekiyordum. 
Mütemadiyen sallandığımdan a
rabanın iki tarafındaki kazıkları 
yakalamıştım. 

Askerler şimale doğru gidiyor
lardı, onlara yol vermek için yo
lun kenarındaki hendeğe sürtün
mek ve beklemek icap ediyordu. 
Tekerlekler, askerlerin bıraktıkları, 
ya:l:lı kağıtları, konserve kutuları
nı, eski paçavraları eziyordu. Ka
sabalarda bütün halk ayakta idi. 
Herkes eşyalarını kurada beygirle
rin çektiği arabalara veyahut ihti
yar bir eteğin sııtına yüklemeğe 
uğratıyordu. Almanlar, Belçikayı 
istilıi ettikten sonra her tarafı eze
rek Marne' e doğru ilerlemeğe bat
lamıtlardı. 

Herkes i'ini gücünü bırakıyor, ve 
benim saman arabasındaki vaziye
timi seyrediyordu. Hasta ve ihtiyal' 
hayvan heni nihayet Amiens'e iki 
kilometre mesafedeki tayyare mey
danına kadar getirmeğe muvaffak 
oldu. Meydan bomhottu. Bir tay
yare yerde yatıyordu, yaklattını. .. 

Madam Richard burada ne yapı· 
yorsunuz? deli misiniz? 

üniforması altında gayet gibar 
görünen bir delikanlı bana elini u
zatmıf fatkın tatkın yüzüme bakı
yordu. Amiens merkezi kumandanı 
olan yüzba,ı Jeannerr,'ya otomo
bilimin nasıl pan yapt..ğını anlat
tım. O hala hayertle saman ara -
basına ve uyuklayan çiftçiyi süz
mekte devam ediyordu. 

Gülerek: 
- Bütün bu itler sizin bafınIZa 

gelir! dedi. Hadi buradan çabucak 
gidin. Ben bana vel!İ.len emir mu
cibince 15.000 litre benzini yakaca
ğ"mı ve gideceğim. 

- Öyleyse, dedim, bana bir kaç 
teneke benzin verebilirsiniz, araba
mı tamir etmek için yanıma bir ma
kinist te katabilirsiniz. Uzakta de
ğilim: Picquigny'deyim! 

Yüzhatı Jeanneros: 
- imkan yok! diye cevap verdi. 

Bir kaç dakika sonra uçacağız. Ben 
zin ne kadar istiyorsanız alın, fa -
kat acele edin. Makinisti vermeme 
imkan yoktur. 

Saman arabasının üzerine her bi
ri on litrelik on tane kırmızı tene

ke yükledim ve tekrar geri döndüm. 

"""" Picquigny'ye girip bir kaç evi 
geçtikten sonra köpeğim acı acı 
ahvalamağa batladı. Hangi cıebep
ten olduğunu bilmiyordum. Niha • 
yet uzakta bir kaç müteceıuisin pan 
yapan arabamı bıraktığım yerde 
toplandıklarını görünce vaziyeti 
anladım. Bu kalablık içinde hulu -
nan iki jandarma mütemadiyen beş 
a~ğı beş yukarı gidip geliyorlar -
dı. ikisi de dinç ve tüvana idi. Ken
dilerine ancak yüz metre yaklath· 
ğım zaman bir sesler i,ttim. Yum -
ruhlarını benim geldiğim tarafa 
doğnı uzatıyorlar ve: 

- Bu casustur! Casustur, diye 
bağırıyorlardı. 

(Devamı var) 

M. Çaldaris Belgrat ve 
Bükrcşe gidecek 

SOFYA, 4 (Milliyet) - Atinadan bil
diriliyor: - Baıvelril M. Çaldaris, bu 
ayın sonuna doğru Belgtııda ve oradan da • 
Bükrqe hareket edecektir. M. Çaldaris, 
Balkan misakının geniıletilmesini temin 
etmelı makoaclile M.M. Tataresko ile 
miizakerelenle bulunacaktır. Tiirkiye ile 
Yunanistan, Arnavutluğun da l»iraa ev· 
..-el Bııl!ran mi.akma &innesini ama et· 
melrte ,:..ıcr. 

Filibede yedi idam kararı 
SOFYA, 4 (M;lliyet) - Filibeden bil

diriliyor: Filibe divanı .harbi, devleti 
müdafaa kanununun 8 inci maddeıi mu
ci~in_ce, dok':'zuncu piyada bölüğünde ko
munıst tahrıkatı yapmakla suçlu olan
lardan yedisini idama, otuz dokuzunu 5 
ıeneden 12 seneye kadar ağır ceza ile 
"..'uhtelif para cezalarına mahküm etıniı· 
tır. 

Zagrepte bir mahkumiyet 
BELGRAT, 4 (Milliyet) - - Devle

ti müdafaa mahkemesi, Zağrep polis mü· 
düriyeti binasına bomba koymakla suç
lu olan Kugler'j ebedi küreğe mahkum 
etmiş lir 

••••••• 1 

Balkan güreş turnuva 
dün gece başladı 

Su tesisatı i)e kanalizasyon bitirildi, 
şimdi de sıra elektriğe geldi ' 

•••••••• 

Diyaribekir 

Di)'llTıbekir, (M;Jliyet) - Diyan
bekir belediyesi çok çal'l""aktadrr. Bun· 
dan birkaç kadar evvel belediye §dtrin 
iki büy;;k ihtiyıtetna cevap vermif. Ham
ruvat .,. tesisaiile kanaliza.yon ıslahatını 
ikmal etmiıtir. Uzun ıenelerdenberi Di· 
yıırbelı!rin, ubhl vaziyetini bozan bu iki 
tSılikenin önüne geçmek ıuretile beledi
yenin yapbğı iı ve kazandığı muvaffakı
yet, cidden takdire ti.yıktır. 

Belediye su teıisab için (200) bil\ lira 
ve kanalizasyon nlahatı için de (20,000) 
lira bir para sarfebniıtir. Diyarbekir be
lediyesi timdi de Diyarbekirin, elektriği 
ile mezbaha ihtiyacı etrahnda çalıımak
tadır. Memnuniyetle haber aldığmııza 
göre bu iş te hemen hemen bitirilecek bir 
vııziyeta gelmiıtir. 

Şehirde ucuzluk 
Diyarbekir cliğer yerleTe ni.beten u

cuzdur. Buğdayın ıkilosu üç buçuk kuruı, 
arpa (60) p- nalıut iki, pirinç on sekiz, 
kuru f8'u)ye ıekiz, sadeyağ eNi beı, wy
tinyağı elli, yerli tuzlu peynir yirmi beı, 
ıeker kırk yedi, koyun eti yirmi, kunq
tan ibarettir. Bu fiatler haftada ilı:i defa 
kontrol edilerek farlı: baaıl olmu! ise be
lediyece değittirilmekteclir. EMımekler 
bergün kontrol edilmekte eksik veya be. 
Jediyenin tayin Ettiği unlardan cayri on
larla ekmek çıl<aranlar bakında derhal 
ceza tatbik etmektedir. 

Yollar 
Belediye dairesinin önünden dai kapuı
na kadar olan Diyaıbekirin - İflek cad
desi yeniden tamir edilmektedir. Bu dan 
baft<a ""1re aelciz kilometre mesafede ve 
Hapaçı meWii.nde yapılacak elektrik 
Ealıritı:aaına giden yol clüzeltilmiı ve yol 
üzerinde bulunan iki köprü otomobillerin 
g,İdip gelmesine müsait bir ıekilde ifrağ 
olunmuştur. Bu yoldan elektrik fabrikası 
malzemesi kolaylıkla nakledilebilecektir. 
Belediye balkın yiyeceğine çok dikkat et
mektedir. Pazar yererine getirilen yene
cek mevat hergün muayene edilcliği gibi 
dükanlardaki mevad da ayda bir defa 
muayene edilmektedir. Esnaf, berber ve 
garsonlar belediye doktoru tarafından 
muayene edilerek kendilerine vesika ve
rilmedikçe sanat İcrasına mii>aade edil
memektedir. Belediye etlere de dikkat et
mdcte ve dükkinllll'da fena etler bulun· 
durmamaktadır. Diyaıi>ekir belediye dok
toru ela hergün bir çok hastalan muaye
ne ve kdavi etmekte v, fakir hastalara 
de bt-lediyo 111<1ecanen ilaç vermektedir. 

Maarif hayatı 
Diyarıbdcirde, cumhuriyet, Gazi, is

met paıa, Ziya Gök Alp, Süleyman Na
zif mektepleri olmak üzere, bet ilkmektep 
bir lise bir sanayi mektebi mevcuttur. 

Diyarbekir ötedenbe,-i irfan hayatına 
müştak bir ıeJıirdir. Bu memleket irfan 
yolundaki yüksek kabiliyetini, ezeli zekiı 
ve istidadını, Süleyman Nazif, Ziya Gö'ı 
Alp, Ali Emiri, ve ishak Süküti gibi 
yetiıtirdiği büyük ilim ve fikir adamlarile 
iııhat edebilir. Diyarbekir maarif idaresi 
vilayeti merkez, kaza, nahiye, köy maa
rifile çok yakından alakadar olmakta ve 
icap eden yerlere yeniden mektepler aç
maktadır. 

l~met. pata hazretlerjnin Diyarbekire 
tepiflerınden sonra açılan Diyarbelrir 
lisesi gittikçe biiyiiyen bir hızla tekamü
le doğra ilerlemektedir. Talebe miktarı 
her -.. bü7'i1< bir farkla artmaktadır 
Liıenin 111.e'fcudu (500) küsurdur. Bu li: 
ıe birer ımıf olarak açılnııı ve bu se· 
... 90D ıınolı da teıfril edibniıtir. Mek
t~te . ..,.... t~lab vardrr. Meiotep mulı
tefittir. Leyli luuru da vardır. Bu liseye 
en çok ıartc viliıyetlerinden ve bilhassa 
Elazizden talebe gehnektedir. 

Oiyaıiıekinlem oanat melıtehinin ma
rangoz, doğramacı, demirci ,tornacı ıu
beleri vardır. Mektep beı sınıflıdır ve 
(UIO) talebesi vardır. Mektep bu sene 
(15) kadar mezun venniıtir. 

Spor hayatında canlılık 
.. D!y~rde ~or hayatı eokiden pek 

soniik bir halde ıdi. Birinci miifettiılik 
teşkilatından M>nra burada spor haybtı 
yavaı yavaş uyanmağa başlamııtır. Es
kiden bir iki idman kulübü açılmışsa da 
himaye ve disiplinden mahrum bulunduk
ları için mevcudiyetlerini idame ettireme 
miılerdir. Müfettiılik teşkilatından son
ra Diyarbekirde üç kulüp ve bir idman 
mmtakası vücut bulmuştur. Bu kulüp
l~rde'..' (Yıldız) ve (Ay) futbol ve atl~
tızm ıle. (Bozku_r~) ta tenis ile iıtigal el· 
mektedır. Herbırınin yüzden fazla azıuı 
bulunan bu kulüplerden (Ay) ve (YJ. 
d!z) takımları beı senedenberi Diyarbe. 
kırde yapılan rnüfetıitJik ve mıntaka bi
rincilik müaabakalanna iıtirak ederelc 

ı Birinci maçta bütün sikletlerde gar 
' 

manzarası 

nıüteaddit galibiyetler kazanmışlardır. 
Bilhassa Aygpor kulübü iki •enedenberi 
Büyiiık bir muvaffakıyetle mmtırka fB!R
pİyonJuğunu eldmı bıralım11111Iştır. Yıldız 
kulübü de Mardin ve Urfa talmnlarile 1 
yapbğı mü...Oa!<alarda kayda yatan ga• 
libiyetler göstermiştir. 1 

(-Bozkurt) tenis kulübü de devamlı 
ve ciddi bir mesai neticesinde dağ kapısı 
haricindelri paıi<ta güzel bir (kort) vü
cude getirerek Diyarbekirde bir çok tenis 
meraklısı yetiıtinneğe muvaffak olmuı
tur. Diyanbekirdeki klüpler gençler ara 
sında fikri, ahlaki, samimi bir kaynaıma 
hasıl etmektedirler. 

Aydında sıtma işleri 
AYDIN, (Milliyet) - Bot olan 

Aydın sıtma mücadele mıntakası la 
boratuvar tefliğine Antalya sıtma 
mücadele mıntakası laboratuvar te
fi Dr. Apturrahim Rifat B. tayin e 
dilmittir. Dr. Apturrahim Bey tehri 
mİ7e gelerek vazifesine bat1a14ıttır. 

Dün ak§BDI F ranan: tiyatroaunda 1 
Balkan f41Dpİyonaaı baıladı. Yerin 
dar ohnaaı dolayısile müthit denebile
cek derecede bir kalabalık vardı . 

Cevdet Kerim Bey bir nutuk ile 
§ftDlpiyooıayı açlı. Mutat merasimden 
sonra müsabakalar ,öyle cereyan et
ti: 

Teknik neticeler: 
Tot - (Yugoslav) Yaf'll" (Türk) 
Orta hakemi: Saip Bey. 
Bu güreıte teknik ve sert kunet br

ıılaşb denebilir. Yaşar hasnuna nazaran 
daha acı kuvvetli, Tot ta Yaşara naza
ran daha teknikli. 

Y aıar - Bütün işi kuvvet ile haletmek
istiyor, maamafih, Yugoslav güreşçi va• 
ziyeti .,ıa tutuyor ve zayıf noktasını an· 
yor. 

Bu taktik Yatan sinirlendiriyor. Maçın 
bir:inci devresi berabere ilan edildi. Kura· 
da Y aıar kaybetti: 

Tot üstte çalışıyor. Bu güref umumi
yet itibarile zevksiz oluyor. Her ilri rakip
te biribirine oyun tatbik edemiyorlar. 
Güreıin son kısmında, Y ıqar çok sert 
ilri hamle yapb. Neticesiz. 

Oçüncii ve dördüncü vaziyetlerde Yu
goslav oyuncu yerden kallıb ve puvan 
aldı. Bu ıel<Je gôre iyi bir oyun olmazsa 
yerden mütemadiyen kalkması yüzünden 
Tot puan hesabile galip gel-tir . 

Vaziyet ayni devam ediyor. Netice ıon 
ç.ahşma nazarı itibara ahnarak Y a§Bl' ga• 
lip ilin edildi. 

62 Kilo: 

Aıalof (Bulgar) - Sayiı (Yunan) 
Orta hakemi: Seyfi Bey. 
Sayis rakibine göre çok daha usta gÜ· 

reşçi olduğunu hemen ilk dakikada göster 
di ve kaptığı bir kala ile Bulgar raki
bini tuıla yendi. Zaman 43 saniye. 

66 Kİi-O: 
Deloka (Yug05lav) - Pangalı:oloı 

(Yunan) Orta hakemi: Sadullah Bey. 
rüyoruz. İkinci üçüncü kapıpnca iyi bir 

Çorlu: Bir Avrupa şehri 
Halk gelen muhacirlerin bedeva eş
yalarını taşımak hamiyetini gösteriyor 

Çorluda Belediye 

ÇORLU, (Milliyet) - Eski de
virlerde büyük ehemmiyeti görü
len Çorlu bugün o tarihi devirdeki 
hayatını canlandırmak üzre faali
yete baflamıttır. 

Bütün kaza ve köy halkı ba,ta 
kaza kaymakamı Tevfik B. oldu
ğu halde imar faaliyetine batla
mıttır. Kaza merkezinde son sis
tem ve modern binalar daireler ya
pılmaktadır. 

Bir zamanlar bef, altı bin radde
lerine düten nufus bugün 14, 15 
bini geçmektedir. Bu nufus teza

yüdü günden güne artmakta ve fa· 
yanı hayret bir derecede göze çarp 
maktadır. Hükiimete ait meralar
da çiftliklerde yeni yeni köyler ya
pılmaktadır. Romanyadan gelen 
karda,lanmıza tesis edilen bu köy
lere halk bili ücret malzemesini 
tatımaktadır. 

Bu sene bir çok köylerde maarif 
vekaletinin verdiği plıinlar dahilin
de kargir mektepler yapılmağa 
batlanmıfbr. Çorlunun her sahada
ki mevkii ehemmiyeti ve nufusu
nun ziyadele,mesi dolayisile bir 
orta mektep ihtiyacı tiddetle ha' 
göstermiftir. 

Belediyenin riyaset mevkiini hü
kfımetin emrile Kaymakam Tevfik 
B. idare etmektedir. Uzun zaman 
danheri ismi olup cismi bulunma
yan ve hiç bir mevcudiyet göster
meyip muattal bir halde kalan be
lediye faaliyete geçerek pis bir hal
de bulunan sokakları temizletmi' 
muntazam bir Etfaiye teşkil edil
mi• bazı pis mecralar Üzerleri ör
tülerek kapatılmıttu. Belediyenin 

•İnema salona 

halihazır vıaziyeti Trakyayı gezen 
Kumandanlar hükumet erkim Çor
lunun en ileri bir belediye olduğu
nu taktirle söylemektedir. 

İntihabat faaliyeti ha9lamı,tır. 
Gönül ister ki bir çok mütkilatla 
biç yoktan vücude getirilen bu be
lediye müessesesi intihabattan son
ra da bu intizamile bu kudretile 
memleketin, tehrin ihtiyaçlarına 
cevap verir milli mütterek bir 
müessese kudretini muhafaza etsin. 

Şehrin elektriği tayanı taktir bir 
haldedir dene bilir ki Türkiye kaza 
!arının en güzel elektrik tenviratı 
ve faaliyeti bu kazadadır. 

Çorlu bugünkü vaziyetile Türki
yenin hakiki bir Avrupa tehiri ha
lini almaktadw. Halkın ihtiyaçla
rı müntazam surette temin edil
mekte ye ihtiyaçlar tespit edilerek 

yapılan itler mabaline masruf o
larak yapılmaktadır. Bu hususta 
muhterem müfettif umumi lbra
him Tali Bey ve erkim harp reisi 
mi~alay Asım ve Vali Ha,im Bey 
pe kfazla muzaheretleri görünmek
tedir. Memleket ve halk kendileri
ne candan arzı 'ükran etmekte
dirler. 

Sıvas nahiye mudorleri 
ırasında • 

SIV AS, (Milliyet) - Alacahan 
nahiyesi müdürü Mahmut Bey Ka
yadibi nahiyesine, Kayadibi nahi
yesi müdürü Süreyya Bey Hafik'in l 
lpale nahiye!Jne, Bolucan eski mü- : 
dürü Tufan BFY Kangalın Alaca
ban müdürlüklerine tayin edilmi9-
lerdir 

Yugo&lav güreşçiyi daha ilk 
rüyoruz. Yunanlı Pangak 
kinci bir tehlikeden köprüsü sa 
kurtuldu. Oyun hararetli ve ze 
yor. Yuıoslav pitkin bir güreşçi 
meydanda hakimiyeti ele aldı gibİ-• 
ci devrenin sonunda Yugoslav • 
lan edildi. Yugoslav ayakta g -
kabul etti. Bu güreıçi mubaılD"I 
kaç sene sonra kendi kategori · 
!arından biri olacaktır. Maçı ayııi 
ile idare ediyor güreı devanı 
Yugoslav giire:şçiııi, biraz kuvve 
malıla beraber teknik ... Neticede 
ler Yugoslavı biikmen galip ilin 

On dakika istirahatten ısonra 
müsabakalara baılanclı. 

66 Kilo: 
Faydanof (Buıgar) . Saim (T' 
Orta hakemi: Velıosis. 
Bulgar güreuisi maateeaaüf g" 

miyor. lti yalnız tokat atmak 
laklıi ettiği için güreı pek gül" 
yor. Saim nkibinin bir pundwnı 
Nitekim yakaladı. ıBir kafa kol ile 
kendini yerde bulclu ve tuıla yen 
man 4 dakika. 

72 kilo yan orta' Kalyef 
gu) Zaharya (Yunan) orta h 
man 1 dakika 4 MDİye. 

Her iki rakip le ulu. Y 
teknik itibarile daha faik. Z 
Bulsan tek k.Jede yakaladı -
terek amuda kaldırdıktan aonra 
yendi. 

72 kilo: Büyük Hüseyin ( 
SarilJie (Yugoslav) orta hakenıİ 
dullah Bey. 

Her iki rakip te ayni aertlik 
lıııyorlar. Teknik itibarile bi · · 
rinden farklı değiller. Bu arad• 
seyinin k&Jı yarıldığı için güref 
ırk dunıyordu. 

Müsabaka tekrar başladığı 
man Hü.seyin bir puvan kaz 
bir kapış yaptı. Bundan bir 111 _. 

sonra yeni bir hamle ile 11,36 • 
yede tuıla rakibini yendi. 

79 kilo: Nuri (Türk) Yanef 
go•lav) orta hakemi: Saip Bey. 

llk tutupnalar sert oldu ve 
sertlikle Nurinin faikiyeti altmd 
on dakika geçti. 

Şimdi Nuri altta çalıfıyor ve 
mmm oyununu bozuyor. Son 
dakika ayakta giirefiy.,..Jar, N 
Nuri hükmen galip. 

Zonat (Yu-) Koıtanikef 
gar) orta hakemiı lamail Bey. 

Zcmut rakibi Bulgu giİref • 
daı daha faal ye daha teknik 
tiyor. Bu iti ondan daha iyi b 
muhakkak. Bulgar ise biraz 
kuvvetli, onun İçin giiref uzayor. 
sa dakika meaeleai. Bulıar da~~ 
dı o da timdi gayet iyi cür 
Birinci on dakika böyle ~. 
bqladı. 

Zonut tekrar aıkı hücumlara 
ti ve rakibini epeyce hırpaladı. 
ticede Yunanlı Zonut hükmen 
geldi. 

Y armı ağır: Yorııiyef (Bulı' 
Yugo.Jay , orta hakemi Seyfi ~ 

Tauız bir müaabakadan _. 
Y orgiyef hükmen galip. 1. 

87 kilo: Büyiilc Muıtafa (T ~ 
Stradotakiı (Yunan) orta hakemi' 
linof. Muatafa ilk aaniyelerde bit 
fa kaparak hamuru tuşla yendi • 
man , 27 saniyede. 

Ağır siklet: ..ı 
Naki (Yugoolav) Dimitrof ._ Uj 

hakemi Sadullah Bey. Ortada il':; 
t- tutunurlarken daha usta "' 
Naki bir Hltcı ile galip geldi. 

Çoban Mehmet (Türk) ıJI 
(Yuna.n) orta hakemi (Herlin). 

Ortada bimz dolaıtıktan ~ 
Çoban rakibini altına aldı ve 
burgu ile hamuru mağlup etti. ~ ------o 

Bohemians 
(Batı 1 inci sahifede) 

na. hiç ıüphe etmi~,. Iİ 
Verdiği malumattan dolayı .A;j 

Beye teıekkür ederken Bohedl"" 
futbolcularının Fenerbahçe kar~ 
da alacakları mükafatın az ~ 
battiı biç mükafat alam•mall"' 
candan dileriz. 

s." 
Heybeliada da teni• 

maçları 
Heybeliacla plaj kortlanada ~ 

cuma gününden itibaren Adaları ,., ; 
leıtirme cemi7eti himayesinde bir Jıİı 
turnuva yaınla~ak ve kazananlara ~ ~ 
ve madalye verilecektir. Maçlara ~ 
iıtiyenl r 9 T qrinievvd 934 ak" 
kadar Heybelide kortn veya Zek1 

spor mağazasına veyahut Beye' 
(sahibinin seıi) Ağa camii tub ~ 
racaatla kaydedilmelidir. 

Hakemlere 
Tiırkiye Futbol Federasyonu 

k ıt ıi riyınctinden: 

6 Te~rinievvel 934 cumartesı • 
için Halkevi Beyoilu ıubeıine 

m luplarla da.et edilmiı olan 
nrkadaıların - bu topl nma erte'!,. 
talık edildiiindc:n • 7 te4rinievvel . 
zer &Ünü akşamı ftynİ 'IUtte Te aff" 
llalli tevif bu;varmalan rica 
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MiLLiYET CUMA 5 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Maden Kömürü Sobası ( DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Elaziz Valiliğinden: 653 ton odunun kanalı 7arfla münakasası Ankara' da Ida· 

re binasında 20 • 10 · 934 Cumartesi günü saat 15 de yapıla· 
caktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde üçer li-Vilayet Daire ve müesseseleri için elli ila yüz dane muhte

lif boyda maden kömürü sobası satın alınacaktır. Sobaların, 
Ereğli maden kömürü yakılmasına müsait olması lazımdır. 
Yerli malı olmak şartile tip ve fiatlarının 11 T eşrinievvele ka 
dar Vilayet Makamına bildiri! mesi ilan olunur: (6399) 

raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6254) 
6764 

~~~~~~~~~~ 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik, 
Hırdavat, Hamızı kibrit, Motör ve 40 kalem hastane malze· 
mesi ile 14-9-934 tarihli ilin üzerine elde edilen fiatları had
di itidalde görülmeyen 1700 top müsbet ozalit kağıdı gibi 
(27) kalem muhtelif eşyan 10-10-934 çarşamba günü saat 
11 de pazarlığı yapılacaktır.İsteyenlerin mezkiir saatte Ma
ğazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve Mağaza 
dahilinde asılı listede (X) İ{aretli malzeme için nümune getİ· 
rilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olu
nur. (6444) 

Ba ıkçılık Enstitüsünden: 
Lise tahsilini ikmal etmis ve Almanca, İngilizce veyahut 

Fransızca lisanlarından birin~ aşina üç efendi stajiyer ola
rak alınacaktır. Şehri elli lira ücret verilecektir. Bu hususta 
daha fazla izahat almak üzere 12 Teşrinievvel 934 tarihine 
kadar Buğaziçi Balta Limanındaki Balıkçılık Enstitüsüne 

müracaat etmeleri ilan olunur. (6395) 

Fakir çocuklara 
yardım için 

Toptancı tüccarlar, baklnllar, 
zahireciler ve manifatura tüccar· 
larile zenginlerin nazarr dikkati
ne !... 

Geçen "ne olduğu ıribi bu sene de 
Cümuriyet bayramında fakirlerimize yi
yecek ve ıı:ive·•' ile yarduna çalı§lllak• 
tayiz. Elli bine yakın nüfusu ve içlerinde 
oldukça mühim yokıulu olan bir muhit
te yapacağımız yardnnı fazlalaştmnak 
için her zaman olduğu ıribi cümleniz• 
den vardun diliyoruzc. 

içtimai yardım; fert için fazilet, yok
sul için kuvvet yurt için refah ve saa
det kaynağıdw. 

Topkapı Türk Fukaraperv.
Hayır Müeuesi Müdüriyeti 

KİRALIK VE SATILIK 
Şiılide Bulırar çar111mda on odalı ne

zaretli bU- villa ıatılıktır. 

* Beyoğlunda Miak sokaimda bet o
dalı mobilyalı bir apartman kiralıktır. 

• Şitlide iki cepheli üç bin ar§mlık 
bir ana ya tamamen veya kısmen satrlı((-
lır. 

Mütemmim malumat 
42238 müracaat. 

için telefonla 

6647 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehas11s 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

5604 
fllll ... 11~ ................... . 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Calataıara)da Kanzlık eczahaneıi 
karıuında Sahne sokağında 3 numa• 

ralı apnrtımanda 1 numara. 

5603-

Gayrimübadiller 
Cemiyetinden: 

20/ 10/ 934 tarihine muııadif Cuıruo~e· 
si saat 14 te senelik kongre toplanacagın
dan mukayyet azanın l.tanbııl Halkevine 
tctrifleri mercudur. 

Ruzname: 
Çalıpna raporu 
lciare heyeti •eçimi (3298) 

Zayi ve itibardan düşmüı 
pasaport 

lstanbul lran Jeneral Konsolosluğun
dan ita kılman ve Hauanoğlu Muhsin 
namına ait olan 9244 u

0

mumi ve 268 hu· 
ausi ~t.."l!Aralı ve dokuz Tir 1311 ve 2 
Temmuz 1932 tarihli pasaport ıahsı •· 
har yedinde ırörüldüğü takdirde takiba
tı kanuniye icra olunacaktır. ( 3285) 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını ıröndermek için adresimize 

yazmı:ı;: 

Mailon de la Bible Opt. T. 2. 

C E N E V E (SU1SSE) 
3306 -

Bebekte hamam ıokağmda 18 numaralı 
hanede iken ikametgahı meçhul kalan 
Fatma Zermisal hannna: 

İstanbul Üçüncü icra memurluğundan: 

Macar ziraat makineleri şirketine borçlu 
B 0 yük Çekmecede Eskice çiftliği müste

ıri V lı efendinın mezkür çihlikte 5 

hiUI 933 ta!'Jh:nde aczolunan ınaki-

rı haklnndakı istihkak iddiaaını 
97 inci ddeye tevfikan 
Yedi gun -zarfında mahkemeye 
•erd il takihin taliki ıçin emır getirme• 

ll1z için mukür adresinize tebligat gÖn· 
derılnui ise de bulunınadığınızdan 931 
3162 dosya numaras daireye müraca• 
atla İcranın tehiri ıçin yedi gun zarfında 
nıalıkemeden emir getirmediğinız takdir
de mahcuzun satıl cağı mezkur ihbar 
~ar kasının t li~ m k ına k:ıim olmak 
... ~ ·ı· -~ ı an olunur. (3302) 

1 MUAYENEHANE NAKLi 

~~~ Mehmet Necati 
Yeni postane karfısındaki muayene
hanesini Takıi .... tramvay durağı kar
f1Stnda Kamer palas apartnnaruna 1 nakletmiştir. Yeni telefon : 49313. 

(3211) __ , 

Üaküdar ikinci noterliğinden: A. 

dapazarı Türk Ticaret Banka11 Oı • 
küdar şubesinin 26 Haziran 934 T. li 

ve 91 giinlü bir senetle lstanbulda 

Calatada Mumhane caddesinde 117 

sayılı üzüm kızı rakı fabrikasmda 

Çelebi Bahar Salamon efendi ile 1s
tanbulda Yağ i•kele•inde 19 sayılı 

yerde lıkinazi Mitrani ve ortakları 

boyunlarında alacağı olan ( 1709) bin 

yedi yüz dokuz lira ve 98 kuruşun Ö

deme günü geçtiğinden ulaştırma ta

rihinden başlayan 24 saat İçinde Ö

denmesi ve ödenmezse bankanın taz .. 

minat ve faiz ve bütün masrafları da 

ayrıca i•temeğe haklı olacağını bil • 
diren 27 Eylül 934 T. li ve 4501 •a· 

yılı ihtarname, borçluların ticaret yer

lerini bırakarak gittikleri ve oturduk· 

lan yeri bilen olmadığı cihetle ken

dilerine ulattırılamadığından ulaş

tırma yerine geçmıek üzere ilan edi • 

yoruz. (3182) 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğun• 

dan: Mukaddema Erenköyünde Suadiye

<le Çolak !&mail sokağında eski 14 yeni 
51 No. 1ı köşkte mukim iken ha:en ika
metgahtan meçhiiul üılunan Madam 
Dora ile Moris Santos Zakkum efendiye: 

Mütemellilc Simon Brud elendiye bir 
kıt'a Noter ıenedile borcunuz olan ezgay
ri faiz ve masarif ceman üç bin dört yüz li 

ranın temini istifası zımnında ikamctkiıhla 
rıruza göııderilen tebligatlara ikametkilh • 

larınızda ~bulunmadığını.zdan ve bu de .. 

fa balada adresi yazılı ve 3036 lira kıy

meti mubammendi ve iıbu takdiri kıy

mete bir itirazınız varsa Uç gün içinde 

itirazınızı dairennze bildirmeniz ve iıbu 

gayri menkulün açık arttırma &uretile 

10 • 11 - 934 tarihine mÜ•adif cumari'e•İ 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 

açık aı·ttınna ile ve 934, 1270 dosya No. 

sile icra ve iflas kanununun 119 cu mad· 

desine tevfikan satılacaktır. Malumunuz 

olmak üzere ve aç.k arttırma satıt il.ô.ru 

tebliği makanuna kaim olmak Üzere ilan 

olunur. (3300) 

Gümrük Muhe.~aza Umum 
Kumandanlığı lıtanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - İstanbul Gümrük binaları tarasalarının tamiri kapalı 
zarfla 16-10-1934 salı günü saat on dörtte eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Tasdikli şartnamesi her gün lıtanbul'da Muhafaza 
Başmüdürlüğü binasındaki Komisyondan alınabilir. 

3 isteklilerin Ticaret Odalarından birine kayıtlı, diplo-
malı Mimar veya Mühendis olduklarını gösterir vesikalarını 
ve yüzde yedi buçuk teıninatlık vezne makbuzu veya banka 
kefaletnamesini teklif mektu plarile birlikte belli zamandan 
evvel Komisyona vermeleri. (5950) 6677 

~·----...-E-V~K~A~F_;,;,;M~O~D~IR~l~Y~E~T~l~İ~L~A~N~L~A~R-I ____ ı , 
Alemdağı vakıf ormanlarının Polonez köyü civarında 934 se· 

nesine mürettep maktalardan k·at imal olunmak üzere 30,122 
kantar kayın,gürgen, kestane ve meşe mahlut odunu ile 80 

metre mik'ap keza mahlut gayri mamul kereste bir sene 
müddetle arttırmaya çıkarılmı§tır. İhalesi 15-10-934 pazar
tesi günü saat on l:eştedir. Ta:ip olanların artırma şeraitini 
görmek üzere 15-10-934 pazartesi günü saat 15 e kadar her 
gün İstanbul Evkaf Müdürlüğünde Orman ve Arazi kalemine 
müracaat eylemeleri. (6398) 

fstanbul 7 inci İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına 
Birinci dereçede İpotekli olup yeminli üç ehlivukuf ta

rafından tamamına (9358) lira kıymet takdir edilen Boğaziçi 
Büyükdere mahallesinde Çarşı iskelesi s kağmda eski 12, 14, 
yeni 1, 3, 5 No. larla murakkam maa dü ·kan ve müstemilah 

, havi bir aparhmanın tamamı açık arttırmaya vazedilmiş ol
duğundan 7-11-934 tarihinenıS. adif çarş~mba günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Art 
tırma bedeli kıymeti muhammir0 nin yüzde 75 ni bulduğu tak
dirde müşterisi üzerinde bır~kılacaktır. Aksi takdirde en son 
arthranın taahhüdü baki kalmak Üzere arttırma 15 gün müd
detle tecdit edilerek 22-11-934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikin
ci açık arttırmasında arttrrma bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun ahka
mına tevfikan geri bırakılır. Satış pe _indir, arttırmaya işti
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhamminenin yüzde 7 ,5 ni11 
betinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mektubu
nu hamil bulunmaları lazıındır. Hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyan İpotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarmı evrakı miisbiteleri ile birlikte ilan tarihin· 
den itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklıırı Tapu sicilli ile sabit olmıyan
lar satışhedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medy'una aittir. Daha fazla malumat almak İsteyenler 15-10-lstanbul Dördüncü icra Memurluğun-

dan:Tamamma üç bin otuz altı lıra kıymet 934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık 
takdir edilen Erenköyünde Suad;yede Ço- bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934-609 No. lı dosya 
lak lsınail sokağında eıki 14 yeni 51 No. ya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
maamüıtemilat köıkün temanu açık arıtır ilan olunur. ( 6434) 
maya konmuı olup aırtnamesinin 4 - 10 __ _ 
934 tarihinden İtibaren her kes tarafından 

görülebileceği ıribi 10 - 934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat on dörtten 
on altıya kadar dairemizde açık arttır• 

ma •uretile aatılacaktır. Arttırmaya itti-

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

rak için yüzde yedi teminat akçası alınrr. 6 Teşrinievvel Cumartesi 1074 Numaradan 1213 numaraya 
Müterakim vergiler belediye rusumlan kadar 
ve vakıf icareleri müıteriye aittir. icra 7 T • 1 p 1214 d 1420 

ıfl - k 119 dd . esrınevve azar numara an numaraya Ye aı anununun cu ma esıne ... 
tevfik;on haklan tapu sicillerile •ahit kadar 
olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer ir- 8 Teşrinievvel Pazartesi 14.21 nunıaradan 1640 numaraya 
tifak hakkı -'ıiplerinin bu haklanru ve kadar. 
ve h~1~usile ~ah~z dve ~srafba dair_ id~ial~- Alacakları yekunu 50.000 liraya kadar olan ve karar nu· 
rını ı an tarı ın en ıtıra en yırmı gun l k d 1 b l G · ""b • • 
. · d ak b"t 1 .1 b"ld' 1 • 1• mara arı yu ar a yazı ı u unan ayrımu adıllerın binde 4 3 ıçın e evr ı rnuı ı e erı e ı ırme erı a- • b • d ki • • lm k •• • ' 
zımdır. Aksi halde hakları Tapo ıicilleri- nıs etın e na t ıstıhkaklarmı a a uzere hızalarında gös-
le aabit olmayanlar aatı, bedelin.in pay- terilen günlerde Komisyona müracaat etmeleri (6445) 
laşm undan hariç kalırlar. Alakadarların • 
ıu fıkrai kanuniye ahkamına göre ha- J d K 
reket etmeleri ve daha fazla malumat an arma Umum nmandanlıg"' 

1 almak istiyenlerin 934/ 1270 dosya No. 

ailemuracaatetıneleriilanolunur. (3300) Ankara Satınalma Komisyonundan: 
lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Müflis Hayan Kaplan efendıye ait muh

elif çorap r pazarlık suretile satılacak· 
tır. isteyenlerin 6 T. EVVEL/934 Cu

martesi günü saat 8 den itibaren ve Ca· 
madan maada her gün akıam saat 18 e 

k dar Mahmut Paşa altbaşınd küçük ço

rapçı hanında 5 numaralı mağazaya mlİ· 
rncaat etmeleri ilan olunur. (3304 

Mevcut nümune ve evsafına uygun olmak şartile 
(43630) çift sarı kundura kapalı zarf usulile 26-10-934 cu
ınartesi günü saat onda satın alınacaktır. Şerait ve nümune 
ve evsafını Komisyonumuza ve lstanbulda Jandraına mua 
yene Heyetine müracaatla görmeleri ve münakasaya i~tirak 
için ilk teminatının malsandığına yatırdığını nabk mak uz 
veya banka mektubu ile münakasa gün ve saatinde Koınisyo 
numuza gelmeleri. (6307) 

7 

Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

Erzurum Mustahkem Me" 1 
ki ihtiyacı için 4500 ila 6300 
kilo Galvanizli demir tel ile 
dört bin iki yüz ila beş bin iki 
yüz adet fincan açık münaka
ı;aya konmuştur. Münakasası 
1 7T ~rinievvel 934 çarşamba 
günü sa.at 15 tedir. ilk temina
tr 333 lira 30 kuruştur. Şart
namc·si Erzurum, Trabzon Sa
h:ıalma Komisyonlarlie Istan
bul Levazım Amirliği s~-~ınal
ma Komisyonunca görülebilir. 
T aliplcrin tam vaktinde temi· 
natlaı:-ile Erzurumda Kolordu 
Sabnalma Komisyonuna mü
racaatları. (294) (5993) 

6722 

Tekirdağ kıtaatı ihtiyacı 
için 18,000 kilo ve Malkara 
kıtaatı ihtiyacı için 10,000 ki 
cem'an 28,000 kilo çorbalık 
şehriyenin açık münakasa su
retile ihale günü olan 10-9-934 
tarihinde talip zuhur etmedi
ğinden ihale müddeti bir hafta 
teındit edilerek 18-9-934 sah 
günü zaat 15 e taliki ilan e
dilmişti. Mezkiir günde işbu 
§ehriyelere talip çıkrr:adığın
dan bir ay zarfında pazarlık
la alınmak üzere ihale günü· 
nii.n 18-10-934 perşembe gÜ

nü saat 10 da yapılacaktır. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek is 
teyenlerin her gün ve n-ıünaka
saya istirak edeceklerin de bel
li gün-ve saatte;Tekirdağında 
Fırka Satınalma Komisyonu· 
na mıiracaatları. (297) 

(5996) 6723 
• • • 

Vize kıtaatı ihtiyacı için 
44841 kilo Samana talip çık
mıdığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. ihalesi 11-10-934 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
~eraiti evvelki gibidir. Talip· 
!erin aynı gün ve saatte teıni
n<•tlarile birlikte Komisyonu
ınuza müracaatları. (368) 
(6423) 

*. * Vize Kıt'atı ihtiyacı ıçın 
600 kilo zeytin danesine talip 
çılanadığmdan tekrar f)azarlı
ğa konmuştur. İhalesi 6-10-
934 günü saat 15 tedir. Evsaf 
ve şeraiti evvelki gibidir. Ta
liplerin aynı gün ve saatte te
minatlariyle birlikte komisyo
numuza müracaatları. (369) 
(6427) 

* * * Vize kılaatr ihtiyacı için 
45291 kilo Kuru Ota talip çık
rnadrğından tekrar pazarlı~a 
konmuştur. Ihaled 8- ! 0-934 
ı;ünü ı;aat J 5 tedir. Evsaf ve 
şeraiti evvelki gibidir. Taliple
rin D)-nı gün ve saatte teminat 
larile birlikte komisyonda bu-
lunmaları. (366) (6426) 

... o 
Pınarhisar kıtaatı ihtiyacı 

için 645758 kilo kuru ota ta· 
lip çıkmadığından tekrar pa
zarlığa konmuştur. ihale 7-10-
934 günü saat 15 tedir. Evsaf 
v~ şerait eskisi gibidir. Taliple 
rın aynı gün ve saatte teminat 
larile birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (371) (6430) 

• • • 
Beşyiiz elli bin kilo saman 

kapalı zarf usuliyle ihalesi 31 
Teşrinievvel 934 çarşamba 
günü saat on dörttedir. Şart
namesini görmek Üzere her 
gün ve ihale gününde vakti 
muayyeninden evvel teminat 
ve teklif mektuplarını mak 
buz mukabilinde Ankara Le
vazım Amirliği satınalma ko
misyonu Riyasetine vermeleri. 
(370) (6428) 

• • • 
İzmit Mu. kıt'ahnın 97800 

kilo kuru fasulya ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle satın alına
caktır. İhalesi 28 Teşrinievvel 
934 pazar günü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa
sına iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatten evvel İzmit sa
tınalma komisyonuna tl!klif 
mektuplarmı vermeleri. 
(372) (6429) 

Vize Kıt'atı ihtiyacı ıçın 
2456 kilo toz şekere talip çık· 
madığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 6-10-934 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraiti evvelki gibidir. Taliple
rin aynı gün ve saatte teminat 
lariyle birlikte komisyonumu
za miiracaatları. (377) 
(6420) 

• • • 
Vize kıt'atı ihtiyacı içın 

2970 kilo Zeytin yağı talip çık 
madığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 6-10-934 
günü saat 15 ted:r. Evsaf ve 
şerait evvelki gibidir. Taliple
rin aynı gün ve saatte teminat 
lariyle birlikte komisyonumuz 
da bulunmalarL (379~ (6422) 

~ .. 
Vize kıt'atı ihtiyacı ıçın 

14662 kilo patatese talip çık
madığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. ihalesi 6-10-934 
günü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraiti evvelki gibidir. Taliple
rin aynı gün ve saatte teminat• 
lariyle birlikte komisyonumu
za müracaatları. (364) 
(6424) . 

• • • 
Pınarhisar kıtaatı ihtiyacı 

için 4940 kilo soğana talip çık 
madığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 6-10-934 
günü 11aat 15 tedir. Evsaf ve 
l?eraiti evvelki gibidir. Taliple
rin aynı gün ve. saatte teminat. 
larile birlikte Komisyonumuza 
müracaatları. (365) (6425) 

.;r. • • 

Çorlu Muratlı garnizonun· 
daki kıt'atı ihtiyacı için açık 
münakasa ile 11775 kilo yeşil 
mercimek satın alınacaktır. i
hale günü 27 -10-934 cumar
tesi giinü saat 15 dedir. Nü
mune ve evsafını görmek is
teyenlerin her gün ve müna
kasaya iştirak edeceklerin bel
li gün ve saatte teıninatlariy
le birlikte Çorludaki komİs· 
yonumuza müracaatları. 

1 (373) (6416) 

Safranl:ıoluda bulunan kı
t'at için ikiyüz yetmiş bin ki
lo rekompoze lave kömürü 
25-10-934 saat 15,30 da ka
palı zarfla alınacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek i
çin Tophanede Levazım Amir· 
liği satınalma komisyonuna ve. 
münakasnsına iştirak edecek· 
lerin Safranboluda satmalma 
komisyonuna müracaatları. 
(374) (6417) 

lf• •• 

Çorlu ve Muratlı garnizo
nundaki kıt'atm ihtiyacı için 
açık münakasa ile 4496 kilo 
kırmızı mercimek satın alına
caktır. İhale günü 27 -10-934 
cumartesi günü saat 15,30 da
dır. Nümune ve evsafını gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte teminat· 
lariyle birlikte Çorludaki ko
misyonumuza mii.racaatları. 
(375) (6418) 

4:· • ~ 

Vize kıtaatı ihtiyacı için 
921920 kilo Arpaya talip çık
madığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 7 -10-934 
günü saat 15 tedir. Evs<..f ve 
şerait eskisi gibidir. Taliple
rin aynı gün ve saatte temi
natlarile birlikte Komisyonu
muza müracaatları. (367) 
(6431) 

• • • 
Vizedeki Fırka kıtaatı ih-

tiyacı için satm alınacak 28 
yüksek ızgaralı büyük dökme 
ve küçük soba 58 büyük saç 
soba 145 küçük saç soba 56 
büyük mangal 693 dirsek 
2310 soba borusu 287 kürek 
287 maşa 231 soba tahtası pa~ 
zarlıkla mubayaa edilecektir. 
İhale günü 1O-10-934 saat 
15 tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve pa· 
zarlığa iştirak için bellj gün 
ve saatte teminatlarile Vizede 
Komisyon~ ""lÜracatları. 
(376) (6419) 



( 

Maliye üf ettiş 
Muavinliği imtihanı 

Maliye teftiş heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 T eş

rinisani 1934 tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır 
1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 

yazılı evsafı haiz olınak, 2 - 1 Kanunusani 1934 tari
hinde 30 dan yukarı yaşta bulunmamak, "asgari yaş 
kaydı yoktur,, 3--Mülklye mektebinden,Hukuk Fakijl
tesinden, Yüksek Ticaret ve iktisat mektebinden veya 
bunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten 
mezun olmak, 4 - Ahlak ve seciye itibarile şayanr 
itimat olduğu bittahkik anlaşılınak. 

imtihana talip olanlar 31 Teşrinievvel 1934 tari
hine kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti 
Reisliğine arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhale 
şu vesikaların raptı lazımdır. 1 - Nufus cüzdanı ve 
adres, 2 - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasası, 
" Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizm<:tle
rine dair resmi vesika raptedeceklerdir. 3 - Askerlik
lerini yaptıklarına veya tecil ediidiklerine dair vesika, 
4 - Mektep şahadetnamesi veyt\ tasdiknamesi, 
5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına dair 
hüfo!met tabibinin raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara'da ve ls
tanbul'da ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da An
kara'da yapılacaktır. 

imtihan programı 
1 - Maliye: 
A - Bütce "ihzarı, tatbikı, tasdiki ve kontrolu,, 

Muhasebei Umumiye kanunu ahkann, 
B - Vergi nazariyeleri, teklif usulleri vasıtalı ve 

vas.ttaaız vergiler "Sedüllü vergiler, veraset vergileri, 
istihlak üzerinden alınan vergiler, giimrük, inhisarlar, 
harçlar ,, Türkiyedeki vasıtalı ve vasıtasız vergiler, 

C - Maliyemizin Varidat ve Muhasebe teşkilatı, 
D - istikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, 

Türkiye düyunu umumiyesi, 
2 - iktisat : "istihsal, tedavül, inkısam ve istih

lak bahisleri ,, 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, 
faizi mürekkep, iskonto faizli hesabı cariler. 4- Hen· 
dese, satıh ve hacim mesahaları, 5- Ticaret usulu def
terisi " esaslı ve pratik malfunat ,, 6 - Hukuku idare, 
Memurin muhakematı kanunu, Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun tahkikat usuUerine müteallik hü
küm!eri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, 
kanunu medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunların
&ın maliyeyi alakadar eden ahkamı, 7 - '· Türkiyenin 
tabii, iktisadi, coğrafyası ve tarihi hakkında malfunat, 
8 - · Fransızca "imla ve tercüme,, imtihan neticesin".: 
de müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene sonra yapı
laca.k ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye 
müfettişliğine tayin edilecek ve bia: sene staj için Avru
paya gönderileceklerdir. (6315) 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattı 40 • 56 ıncı kilometreleri arası 

3 üncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usuliyle müna
kasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 16-10-934 tarihine müsadif Salı günü saat 15 
de Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerm 
tek iflerini cari seneye mahsus Ticaret Odası ve fenni ehliyet 
vesikaları ve 20000 liralık muvakkat teminatın mal sandığı
na yatırıldığına dair makbuz veya Banka kefalet mektubu ile 
birlikte aynı gün ve saatten evvel komisyon riyasetine verme
leri lazımdı:-.TalipleriP bu husustaki şartnameleri 50 lira mu
kabilinde Vekalet Malzeme l\llüdürlüğündensatın alabilirler. 

(6165) 6688 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığındanı 

Edirne Jandarma Mekteb inin 9000 lira bedeli keşfi ile 
tamiratı yapılacağından 7-10-934 tarihinden itibaren (20) 
gün müddetle kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mü 
nakasaya iştirak edeceklerin şeraiti anlamak üzere Nafıa Baş· 
mühendisliğine ve münakasaya iştirak için de 27-10-934 cu
martesi günü saat (10) da Edirne Merkez Malmüdürlüğün
de toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. (6402) 

Liseler alım Satım komisyonundan 

MiLLİYET CUMA 5 'ı r.~ıuı~ır. v v i:.L • .,.,... 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden -c 
1 - Kız ve erkekler için ayrı te1ki'.Ata maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise unıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına baılanmııtır. 

,_ ________ .. 
üeniz yolları 

iŞLETMESi 

2 - Kayıt için hergOn mektebe Yeya yenipostane ark&1ında Basiret hanında Özyol idareban11i
ne mllracaat edilebilır. 

Acenteleri ı Karaköy Köprübal' 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd~dl 

jılll--· Han. Tel 22740 --· 
3 - İıteyealere mektep tarifnamui glSnderilir. 

Arnavutkövünde tramv•v caddesinde · Cifresoravl"r Ja Mekıehin telefonu: 36210 - Özvolıın ıeld<'no: 24115 Karadeniz Cu
martesi postası 

. - ~ ... (ı. . ~ ' 6558 

ve 
~ NİŞANTAŞINDA 

NEHARi KIZ 

FEYZİ YE LİSESİ 
ERZERUM vapuru 6 Biriııd 
Teşrin CUMARTESİ 18 el' 
Galata rıhtnnından kalkacalıo 
Gidişte lnebo!u, Sinop, Samsuıtı 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa' 
ya. Dönüşte bunlara ilavetd 
Pazar, Sürmene, Fatsa ve Oıı"1 Ana, İlk, Orta ve Lise kısımlar• vardır. 

( Feyzlye Mektepleri Cemiyetinin) idaresi altında manevi bir ıahsiyet olan mlle11eıe memleketi
• mizin en eski huıuıl mektebidir. 

Kfty t ieh hn11li• mel<t•'l:e rrüucsat edilebilir ve istevenlere ıroektep tarifoımeai g6nderilir. 

ye uğrayacaktır. (6376 

f - ' •• t' .. • ,~ Telefon: 44039 (5619) 6356 İzmir ıür'at 

1"rruıt s.ıı' 
•• "En•· ı .......... 
ıdikdlerl 

fabrikan°' 
allmf'tl t 

f&rikuKIDt• , 

Eyi 'Ve tam bir sihhat için 
muntazam bir hazim Iazimdir. 
Tatli müleyyin ve taami latif 
olan Eno's "FnJit Salt" size 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

İstanbul Yeşilköy Tohum lslih 
istasyonu Müdi: r :öğünden: 

1 - Y eşilköyde Tohum lslah istasyonu için yaptırıla • 
cak (6864) lira (69) kuruş bedeli keşifli Ahır, samanlık ve 

müstahdimin odaları inşaatı kapalı zarf usuliyle, 21 gün müd • · 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şeraiti anlamak ve ke :ifnamesini görmek isteyenle • 
rin lstanbulda Vilayet Muhase )eciliğine, Y eşilköyde Tohum 
isı'ah istasyonu müdürlüğüne her gÜn müracaatları. 

3 - Eksiltmeye iştirak ed ~ceklerin teklif mektupları, 
o/o 7,5 hesabile teminat akçeleri veya Banka mektubu kanuni 
vasıfları haiz olduklarına dair ehliyetnameleriyle birlikte ihale 
günü olan 21 teşrinievvel 93<,l tarihine tesadüf eden Pazar gÜ· 
nü saat On dörtte Istanbul Vilayet Muhasebeciliğinde müte • 
şekkil komisyona müracaatları. - (6241) 

6762 

BEŞiKTAŞ 

DİKİŞ YURDU 
On aenedenberi tedrisatının mü

kemmeliyetile tanınmıt hanımlar 

biçki ve dikit mektebidir. Mezun 
ha.,ımbr biçki ve dikiti mükemme
len öğrendikten maada ayrıca çi
cekçilik, fapkacılık, korsecilik ve bo. 
ya ile tezyinatı da öğrenirler ve tam 
bir san'atkir olarak yetişirler. Mek· 
tebin ders progranunı ve ıeraitini 
mutlaka görünüz ve isteyiniz •• Kayit 
devam etmektedir. Akaretler 64 No. ·---·· 6811 

latanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer matbua dikit ve yazı ma • 

kineai ile bir küçük kasa ve voyvoda 
caddesinde Agopyan hanında üçüncü 
katta bir açrk arttırma auretile 1 O 

te9rin.ievvel 934 tarihinde aaat 9,30 

dan 10,30 araamda aahlacaktır. Ta · 
!iplerin mahallinde hazır bulunacak 
memunına müracaattan ilin olunur. 

.(3307) 

lskenderiye yolu 
İZMİR vapuru 9 Birinci Te' ' 
SALI 11 de Galata nhtımınd 
kalkacak doğru lzmir, Pire, 1 
kenderiye ve Poruaide gidec 
ve dönecektir. (6439) 

AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSİN vapuru 6 birinci t 
rin CUMARTESİ 17 de Si 
keci rıhtımından kalkacak " 
Ayvalık yolunun mutat iskele ' 
ne uğrayarak lzmir'e gidip d"' 
necektir. (6440) 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 7 . 
rin tetrin PAZAR 10 da Siıl< 
ci rthtımmdan kalkacak. Gitlit 
te Çanakkale, İzmir, Kutadıı-:ı 
Küllük, Bodrum, Rodos, Mı.r 
maris, Dalyan, Fethiye, Kalkaf. 
Ka~, Finike, Antalya, Mersin'e 
Dönüşte bunlara ilaveten Alan 
ya, ve Gelibolu'ya uğrayacalı 
tır. (6441} 

Gedikkaşada lstanbul Jandarm 
Satınalma Komisyonundanı 

Çanakkalede Jandarma mektepleri ve hastanesiyle Ba 
ramıç ve Gelibolu Jandarma birliklerinin senelik erzakları i 
çin Çanakkalede Jandarma mektepleri satınalma komisyon 
ca tevarihi muhtelifede yapılıp müsbet netice vermeyen aşa 
ğıdaki cetvelde cins miktarları yazılı erzakm yapılmıı ola 
münakasalarının hükümsüz addiyle yeniden münakasa 
konmaları icap etmiş ve Çanakkalede Jandarma mektepleri 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara tmalma komisyonu ile latanu lda Gedikpaşadaki komisyon 

Banka Kome'fçiyale İtalyana muzda erzakın hizalarında yazılı gün ve saatlerde münak 
salarımn icrası mükarrer bulunmuştur. isteklilerin ıerai 

Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret); öğrendikten sonra talip olacaklar erzaka ait ilk teminatlariyl 
Travellers (Seyyahin çekleri) satar · muayyen giin ve saatlerde Çanakkalede Jandarma mektepl 

Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak sahlan ri satın alma komisyonuna veya Gedikpaşadaki komisyonu 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta- muza müracaatları. (5951) 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ,ehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için Erzakm Miktari Münakasa Gün saat 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek- cinsi Kilo tarihi \ 
!eri hakiki sahibinden bafka kimsenin kullanamayacağı bir IOdun 145000 9-10-934 Sah 16 Açık MU• 

fekilde tertip ve ihtas edilmiftir. (5999} ,.;r52 J naka 

•·-------------·-----ıiıiii.I Zeytinyaiı 10950) 10-10-934 Çarıamba 10 Kapalı 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğündenı 

Umum Müdürlük binasının kalöriferle teshini için 80 ve 
Ankara merkez hıfzısıhha ınüessesesi için 400 ton ki cem'an 
480 ton yerli kok kömürü kapalı zarf usulü ile alınacaktır. 
Şartnameyi görmek üzere Ankara' da Umum Müdürlük Ay
niyat Muhasibi Mes'ullüğüne İstanbul'da Galata' da Kara 
Mustafa paşa caddesinde İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Baş Tabipliğine müracaa l edilmelidir. ihale 1 O Teşrini
evvel 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10,30 da 
Ankara'da Umum Müdürlük Masraf Komisyonunda yapıla-
caktır. (5942) 6670 

Balıkesir Vilayeti Telefon 
Mtıbayaa Komisyonundan: 

Vilayet da' .ilinde yeniden tesis edilecek telefon tebekesi 
için komisyonu mahsusunca mubayaasına karar verilen si
mens mamulatı makine, santıral, fincan ,pil ve saire malzeme 
için müteahhidi tarafından komisyona teklif edilmiş bulunan 
fiatlardan tenzilat yapabilecek taliplerin mevcut teklifat ve 
şeraiti komisyonundan istemeleri ve İştirak edeceklerin te
minat akçesi ile birlikte 16-10-934 tarihine kadar Balıkesir 
de müteşekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. (6400) 

Zeytin Danesi 11200) zarf mii 

Nohut 

Kuru Ot 

Makarna 
Şehriye 
lrınik 
Kuru fasulya 

33550 10-10-934 

230800 "934 

23600 )' 
11450) .. " 
2830) 

72800 11-10-934 

nakasası 
Çarşamba 15 Açık Mü· 

nakasa 
Çarşamba 16 Açık Mü· 

nakasa 
'17 Kapalı 

zarf mü
nakasası 

Perşembe 15 Kapalı 
zarf mü· 
nakasası 

fıii72 

Elektrikle işler Siren ıa tın alınaca 
Adana Belediye Riyasetinden: 

Vakit tayini İçin Adana s aal kulesine konulmak üzere 
bir siren salın alınması kararlaştırılmıştır. Satın alınma mün• 
kasa talimatnamesi mucinbin ce kapalı zarf usulile olacaktır'j 
İsteyenler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartname~ 
alabilirler. Teşrinevvelin on altıncı Salı günü saat on beşt~ 
ihalesi icra edileceğinden taliplerin teminat ve tekliflerile bir• 
likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. (5944) 

6671 

Komisyonumuza merbut Galatasaray lisesinin yeni çar- --------------------------
şı cephesindeki istinat duvarın m Belediye Fen hey'etince teh- Deniz Levazım Satınalma 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

likeli bir vaziyette olduğu bild İrilmit olduğundan yaptırılması 
ve Haydarpaşa lisesininde 1200 ton Kriple maden kömürünün Komisyonundan: 
24-10-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale e- 2 Birinci Teşrin 934 tarihindeki açık eksilmesine talip zu-
dilmek üzere kapalı zarf uşulil e münakasaya konulmuştur. hur etmiyen 9650 kilo yaş sebze 9 Birinci Teşrin 934 sah gii-
Taliplerin keşif ve şartnamesini görmek Üzere İstanbul Er- nü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesini gör-
kek lisesindeki Komisyon Kal emine ve münakasaya iştirak e· mek isteyenler her gün ve eksilmeye gireceklerinde o gÜn 
deceklerin de ihale günü temin atı muvakkate makbuzlarile bir ve saatte Kasımpaşada Deniz Matbaası karşısındaki binada 
likte Komisyonumuza müracaatları. (6405) kain Komisyonumuza müracaatları. (6362) 

Olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile Tıp talebe yurdd 
talebeleri için diktirilecek (434) takım elbise hakkında 23 • 
Teşrinievvel - 934 Salı günü saat 14 le aleni münakasa sureti)'• 
le muamele yapılacaktır. Nümuneyi görmek ve fazla izahat ıJ• 
mak isteyenlerin mezkUr yurt müdürlüğüne ve münakP.-ıaY• 
gireceklerin de muayyen gün ve aaatt komisyonumuza müra• 
caatları. (6159) 6758 

Umumi Ne~riyatı ve l"a::ı it leri Müdürü ETEM iZZET 


