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Bulgaristanda 
tevkifler 

( U at yanı birincide) 

.inin elinde bir Makedonya komü· 
nlat teşkilatının mevcud oldağuna 
ve buteıkilatm gizli gizli çalıı . 
tığına dail' bir takmı vesikeı.lar bu
lunuyordu. inceden inceye ya • 
p:dan araştırmalar Pariste yer • 
letıniı olan bir merkez komiteıi • 
nin Bulgaristanda, Yugoslavya. 
da ve Yunanistan' da bir takım ko
miteleri idare etmekte olduğunu 
meydana çıkarmıştır. Bulıgaristan· 
daki komitenin merkezi Sofya 
olmuştur. Bu teşkilat Bulgar ko· 
müni~t fırkuı teşkilatının aynı • 
dır. Merkez komitesi komintern 
ile devamlı münasebetlerde bulu • 
nuyor ve oradan talimat alryor ve 
para yardimları görüyordu. Bul
aariıtandaki bu komitenin vazife. 
ıi Makedonya ı6çmenlilini WD'• 
laaıak ve baylece bir k .. an araa.t. 
7l krallıktan kopararak bir Sov· 
1• c:wnurlutu tetkiline yardım et. 
mele idi. Geçen a.fusto.a ayının IB 
inde ıiyael zabıta bir takım tev • 
kifat yapmıı ve bu komitenin Bul. 
larbtanda muhtelif te,ekkiilleri 

bul,mdufunu n\eydana çıkarmıt • 
tır. Yakalanan veıikalar, teYkif e. 
tiilmit olan lmmıelerin itirafları . . 
Soıbranyanın eıki komünie.t üyele· 
rlnden Chriıto Kalaidjieff ile A. 
lezandre Martukof'un da komite• 
nin çall'fDlasma faaliyetle ittirak 
etmit olduklannı meydana çıkar• 
mııtır. Bu a)'l'll 11 inde poliı a· 
rattrrmalannın d01yalariyle tev. 
kif edilmit olanları müddeiumu " 
miye teslim etmiftir. 

auıgaristanda 
idari değiıi klikler yapıldı 
_ So~ya,. ~O~el) -:: ~~\AJJ:•• 
yi daiıtıp diktatör bir idare kur· 
dulu zaman, Bulıariıtanın mili· 
ki taksimatını bozarak, on üç 
mutaıamflıiı, altı umwnl valili • 
le indirmlıti. 

aHlkm, uzak merkezlerden i -
dare olunmasını, müıkUiitlı ıö . 
reı Totef liükUıneti, Tı.rnova, Ko 
caa.li, ve Yukarı Cuma3a üç yen. 
umumi valilik ile, Varna, Rusçuk 
ve Varna.da üç müıtakil ıehir di
rektörlüğü ve Lum ile Lotçada de. 
iki yeni mahkemenin 3hdasına 
karar vermittir. 

Burgazda yangın 
Sofya, 14 (O:ıel) - Burgazda 

~ulga.r çiftçi kooperatifleri, ben 
zın ve gaz deposu dün yandı de 
podaki benzin fıçıları mi.ithi; ta . 
rakalarla patlıyarak tehri alt üst 
etti; teliıa düıürdü. 

Yangına di.kkatsizlit yüzün . 
den ahlan bir cigara sebep ol 
muıtur. Benzin ve gaz fo;ıların1o1 
bomba gibi pathyarak etraf.! 
"dehıet ıaçması yüzünden yangı:!l 
söndürücüler atef yerine yakla,p.. 
nııyorlardı. Zarar bir milyon Le
vadan fazladır. 

20 llkteşrin 1935 
•• •• pazar gunu 

Sayım memurları, sayım koıtttol 
memurlan bu itle Ugili resmi orun • 
lar, büyük ve küçük işyarlar, sayıma 
girecek bütün yurtdaşlar ve yurfta 
oturan yabancılar bir tek ödevle yU • 
kümlUdUrler: · 

Ne bir eksik, 
ne bir fazla 

Türk 1llUW1un sayıaını dojru çı· 
karmak. 

Btqvekdlet 
istatistik Umum MüdürlüğlJ 

ltalya Uluslar Sosyetesinden Çekilmek Üzere ! 
Roma, 14 CA.A.) - Kabine bugün 

toplanarak lt.alyanrn Uluslar sosye • 
tesinden çekilmesi ihtimalini tetkik 
etmiştir. 

YAPILAN BiLDiRiK 

Roma, H (A.A.) - Kabinenin yap
tığı toplantı sonunda yapılan bildi -
riğde deniliyor ki: 

"Bakanlar, Italyanın, Uluslar sos
yetesi üyesi oJarak ka1mağa devam et 
mesini imkansız bırakması ihtimali 
olan şeraiti gözden geçirmişlerdir. 

Bakanlar, İtalyan - Habeş mese
lesinin; ltalyanın yaptığı geniş feda
karlıklardan ve gayretlerden sonra, 
'Uyuşma yolu ile kotarılması kabil ol
madığım açıkça ve tekrar söylemek 
ödevleri o1duğunu kaydetmişlerdir.,, 

INGILTERE ITALY AYI PROTES • 
TO ETTi 

Londra, 14 (A.A.) - Daily teleg
raph gazetesine röre, lnıntere dıı ba
kanbtı Barl telal• tatuyonunun, a • 
rapta ne,rlyatta bulunmaB1nı İtalyan 
bU)'1Ut elçllff i nezdinde resmen pro -
tuto ıtmiıtir. 

Bu neşriyat, lnglıtere aleyhinde te
llkkl edllmektedlr. 

ULUSLAR SOSYE'l'ESI ANCAK 
BiR BARIŞ ALETi OLABiLiR 

Cenevre, 1' (A.A.) - Ulwılar 10s· 
yetesl uambleslnde söz alan Bay Lft
vinof, ezcümle demlıtlr ki: 

"Bizim için bir tek mesele vardır 
ki, o da, sosyete paktını bir barıt a -
Jeti olarak miidataa etmektir. 

Temsil etmekte oldulum devlet, ta
ahhüt etmif oldufu annulusal mükel
lefiyetleri ıayet ıamlmt olarak t.at -
blk etmekte kimaeden geri kalmıya • 
eaktır. 

SULH YOLUNDA YENi BiR TEK· 
LiF: CIBUTI SERBEST BiR Ll· 

MAN HALIN& KONULACAK 
IA>nc1ra, 1' (A.A.) - G11eteler, bet

ler komtteelnln teklifleri hakkında 
tahminlerde bulunmaktadırlar. 

Dai11 Hırald ıaıtu.ııl, hal7aya 

upıura •acft'rz~1Çikmi1'ffıhl1MıtfaJl1: 
eak tekllde Franarz Somalfıl ile ln
rlllı 8omalhılnden ayrrlacak bir top
rak pare.ur verllecefinl sanmaktadır. 

Tlmes putellnı ıUre, Fransa, Cl
butl limanını Habtflltanın da 11rbtl~ 
çe kullanabileceği bir liman haline 
koyacaktır. 

Bu gazete, ltalyanın Habeşistanda 
mUşterek yardım sistemine iştiraki • 
ntn yavaş yavaş bir himaye sistemi
ne muadil bir şekle 9karılacağt hak· 
kındaki garip telkini mevzuu bahset
mektedir. 

Times gazetesi, Jnglliz delegasyo
nunun, yapılan teklifleri dikkatle ta • 
kip ettiğini ve bu tekliflerin Habe -
şistana yardım prensi pinin Ha beşis -
tanın egemenliği ile kabili telü bir 
surette inkişaf etmesi için mUdah:ılc
ye hazır bulunduğunu kaydetmekte -
dir. 

INGILIZ AJJJlRALI. ,t1JSIR1N EM • 
NiYET ALTINDA OLDUCUNU 

SôYLEDI 
Kahire, 14 CA.A.) - GaZt'telerio 

verdiği malômata göre, It1kendt'riye 
limanında demirlemiş bulunan İngl • 
Jiz filosu komutanı amiral Jorbe~, 
Başbakanlıkt.aki re.smi bir öğle yeme
ği esnasında verdiği söylevde, arsıu • 
lusal poJitikada ansrzın zuhuru muh· 
temel her türlU hi.ı:fü:elere karşt koy
mak Uzere Mısırın deniz ve h~va em
niyetini sağJamak ergesile icap eden 
bUtUn ihtiyat tedbirlerinin a1ındığrnı 
söylemiştir. 

INGILIZ DONANldALAflI ITAL· 
YANLARI SiNiRLENDiRiYOR 

Roma, 14 (A.A.) - "Adone Co -
loniale,, mecmuası, yaıdığt bir yazı
da, "Kendi denizimiz,, ıHyt' tın"Bif et
tiği Akdenize yeni bir İngiliz harp 
gemlAl geldikçe, tarRfımızdan muka
bil tedbir alınmamasına tmhAn yok -
tur, demektedir. Bu mecmua, §Unla -
rı ilbe ediyor: 

"lnrfltere, anayurt fll~unu sahil
lerimizin yak.fnlne naklettiı";I takdir
de, tarafımızdan verilecek ~evap. da · 
ha aflr olacaktır. Ve b'!! cevap, bu fi
lo gelmezden evvel verilmiş buluna
caktır.,, 

1'UNANISTANDA ITALYAN 
TORPiDOLARI 

Atina, 14 (A.A.) - İtalyanların bir 
torpido muhribi ile iki torpidosu da
ima Sunyon burnu civarında demir
lemiş bulunmakt.adır. Gazeteler, hü -
kQmetin Roma nezclinde teşebbüste 

bulunmasını istemekte, bazıları da 
hareketi, Yunanlstana karşı bir teh· 
dit mahiyetinde telakki etmektedir • 
ler. 

HABERLERiN BOLA.SASI 

* Habeşist.anın genel seferberlik 
emrini vermek üzere bulunan ha -
ber1eri yalanlanıyor. 

* Sosyete konseyi evvelki akşamki 
toplantisında büyük harpte İngilte • 
re t.arafından kul1anı1an Finlandiya 
gemileri üzerinde eski hükQmet ara
sındaki anlaşmazlığı incelemiştir. 

*Asamblenin altıncı kom~yonu Va
~lranm başkanhğında Norveç dele • 
geslnin Nansen ofisi yerine milliyet
çiler için Cenevrede merkezt bir teş
kiJat yapılması hakkındaki teklifi dJn 
l~miştir. 

• Baldvin ile Samuel Hoare Çe • 
kerste Habeş meselesi durumunu gö
rüşmüşlerdir. 

• Kap't.an gelen İtalyan vapurun -
da 60 yerli duçe amelesi vapuru bo· 
şaltmaktan imtina etmişler, bir kaçı 
tevkif edilmiştir. 

* Belçikalı dokuz ihtiyat zabiti Ha
beşistan hizmetine girmek Uzere Ci -
bu tiye · varmışlardır. 

• Uluslar sosyett!U asamblesinin 
dünkU toplantısında Portek.Jz delege
si hUkQmetinin mütterek güven sis • 
teminin korunması itinde kendi8ine 
düşen ödevi yapacağı söylemiş, Sov
yet delegesi Prusya t.aralından ileri 
sürülen tecavüzlerin tarifini tavsl • 
ye etmiştir. 

• Asharada. İtalyanlar bir çok sUel 
amele tabur1an kurmak üzeredirler. 

• Milıinoda bulunan Macarlar İtal
yanlara hfZtııete hazır olduklarını bil
dlrml!Jlerdir. 

U!!l 'l!Jj/lı.IJ SJ,:ı;. 'Al!JflCJ4lJ§lJL L..l!. • 
• Londrada Bay La.nsbury barış le

!tinde bir söylev vermft: 

"Başbakan olsaydım ülkemin si • 
lahJanmaktan vazgeçtiğini, silahları 

bırakmaya hazır olduğunu söyler bü· 
tün ulusları bu hareketi takibe ça • 
ğrrırdım. Siiveyş kanalı, Manş boğazı 
ve saire gibi geçitlerin arsıulusal bir 
kontrole tabi tutulmak üzere Ulus • 
lar sosyetesine YeriJmesi icap edece • 
ğini bildirirdim. Bütün iptidai madde. 
ler <'2 arsıulusal bir teşkilata veril • 
m<:" ·· ·. Hindistan ve Mısır mümes -
- 'llerini seçmek hususunda tam bir 
özgenliğe sahip olmalıdır. Ben bu po
litika)', diğer ulusları beklemeden t.a
kip ederdim. İngiltere emperyalizmin 
• .. ., vazgeçme kararını ilk olarak \'er

se c'lğer ulll8lar bu hareketini takip 
ed~ceklerdlr.,, demiştir. 

LA YAblN SÖZLERi ETRAFINDA 
DtJŞtJNCELER 

"Lavaro Faşist,, gazetesi Le.valin 
sözlerindeki iyi niyeti kaydetmekte, 
Lavalln yalnız ltalya ve FraManın 
değil Avrupa kıtasındakl barış adrna 
da ltalyan -- Fransız dostluğuna ver 
diği değeri açıkça ifade etmiş oldu • 
~·unu müşahede etmektedir. 

Nevyork; Lavalin sözlerinin Ulus
lar sosyetesi üyelerinin bulunacak • 
tarını kesin olarak gösterdiğini an • 
tı:11Jr. Nevyork •faymfs "Şimdi Muso
lini ne yapacak? Şayet harbe girl • 
şirse Uluslar zecrt tedbirleri tatbik 
için İngiltere ve Fransanın göster -
dikleri yolda : l :-üyecekler. ltalya bu
gün müşterek bir ce~e karşısında 
bulunmaktır.,, diyor. 

Varşova; Samuel Hoare'm Lava • 
Jin sözJerinde görüş birliğini müsait 
surette karşılıyor. ltalya sözle kan
mazsa zecri tedbirlerin t.atbiki orta • 
ya çıkacaktır. HükQmet gazeteai ''Mu
solininin kendi şahsına ve lt.alyada 
kurduğu sistemi tehlikeye koyabile • 
cek bir muharebe yerine gerçek fay
dalar elde etmyi tercih edeceğini ü
mit edelim,, diyor. 

Bükreş; Lavalin söylevinden büyük 
bir memnuniyet duymuştur. "Fran . 
samn Uluslar sosyetesine sadakat po-

litikası ayni zamanda Romanyarun, 
Küçük Antantın, Balkan antantının 

takip ettikleri politikanın temelidir .. ,, 
deniliyor. 

"Dimineata,, Franaa, İngiltere, U
luslar sosyetesinin bütün üyeleri ba
rışı ve herkesin elbirliği etmesini is
temektedirler. Bu suretle selametıe 

dtitünmek kabildir.,, diyor. 
Parise göre, Lavalin memleketin 

topluluğu namına söz söylemiş oldu
ğunu anlamak için gazeteleri göz -
den geçirmek kAfidir. F.ransanın pak
t.a ve anJaşmalara hürmet etmekten 
ibaret olan sıyasası kamoy t.arafın • 
dan kayıtsız, şartsız yardım görmek
tedir. 

"Lö Jurnal,, Fransa ile İngiltere 
durumlarını daha evvel vazıh ola -
rak almış olsalardı, hadiseler belki 
bu derece had devreye gelmezdi. E
ko dö Pari "Bu sözler Cenevre taah
hütlerinin yerine getiriJeceğine dair 
vait gibi tefsir ediJdi. Hadisenin öne
mi buradadır.,, 

"L'oeure,, lt.alyan delegesi ltal • 
yanın asamble çalışmalarının sonun
dan evvel harp etmiyeceği hakkında 
Laval'e lııanma vermiştir.,, diyorlar. 

BiR MÜHENDiS lTALYANLARI 
SUSUZ BIRAKACAKMIŞ 

Londra, (Uzel) - Adisababadan 
gelen haberlere g6re, İtalyanlar Ha
beş hudutlarına ilerlediği takdirde, 
Habeşler lt.alyanlan su mena.bllnden 
mahrum etmek suretile bir tedbir al· 
mayı düşünmektedirler. 

Bir Ermeni müdendisi, şimal hu -
dudunda bir baraj lnşasiyle, suların 
ve mecraların yolunu değiştirmek 
hazırlıklarına girişmiştir. tık işarette 
bunu t.atbik edecektir. 

Y AZIYET DECIŞIRSE BOOAZLAR 
REJiMi DE DECIŞECEK 

Cenevre, 14 <A.A.) - .Asamblenin 
öğleden sonraki .toplantısında Bay 
Haskzelle (Finlandiya), Bay Samuel 
Hoare ile Bay Lavalin nutuklannı 
tuvtp etmiştir. 

-- ,, - -·--·- -·-~·- ·-·--1 s---·· 
muahedelerin tayin etmiş olduğu du
rumda değişiklikler husule geldiği 
takdirde Titrkiyenin kendisini boğaz
lar rejiminde önemli tadilat icrasını 
bu değişikliklere tabi tutmak mecbu -
riyetinde göreceğini söylemiştir. 

KtJÇtJK ANTANT VE BALKAN 
ANTANTI DA BERABER -Cenevre, 14 (A.A.) - Bay Lifvi: 

nof, söylevinin sonunda iki taraflı 
paktları tercih eden sıyasal telakkiyi 
tenkit etmiş ve bay Hoare'ın söyle· 
vinden doğan kıvancını ötldirmiş ve 
bu söylevin uluslar sosyetesinin gele
ceği için bir falihayr olduğunu söy -
!emiştir. 

Bay Puriç, küçük anlaşma ve bay 
Maksimos Balkan anlaşması namına 
Uluslar kurumuna olan bağlılıklarını 
tekrar etmişlerdir. 

BAY LITVINOFUN YENi BiR 
TEKLiFi ' 

Cenevre, 14 (A . ..\,.) - Uluslar sos
yetesi asamblesinde bir söylev veren 
bay Litvinof lt.alyan murahhasına dö
nerek ''Sovyet Rusya t.arafından t.a\'· 
siye edilen mütecavizin t.arifi madde
si bir çok isteni1mlyen hidlselerin ö
nüne geçilmesine yarayacaktı. Demiş 
ve şunları ilave etmiştir: 

"Eier elimizde 1taJyamn uluslar 
kurumu tarafından kabul ediJmlt bir 
mütecavizin tarifi maddesinin hUkUm
lerine uyacak şekilde HabeşUlerln 
tecavüzlerini bildiren bir şlklyetna .. 
mesi olsaydı, ltalya yalnız Uluslar 
sosyetesinin tam adaletini elde etmiş 
olmakla kalmıyacak, bilyilk İtalyan 
ulusunun aramızda kazanmış olduğu 
sempatiyi hak etmiş olacak idi.,, 

Bay Litvinof, eosyetenin bu milte· 
cavizin tarifi meselesine vaziyet e • 
deceği ümidini göstermiştir. Bundan 
sonra Uluslar sosyetesi çerçevesi 
içinde bir Avrupa teşekkUJilntin vü • 
cude getirilmesi teklifinde bulunmuş
tur. Bay Litvinora göre böyle bir te
şekkill çok daha mahdut olan bölgele
re mahsus paktları bir araya getire
cek o]an daha geniş bölge anlaşma · 
sınrn vücude g~tirilmesine yaraya -
caktır. 

Bay Litvinof, barışın bölilnnıd 
olduğUnu kollektif emniyetin zaruıf 
bulunduğu ve bu emniyeti bölgelet 
arasında karşılrkh yardım pakt1arı i
le sağlamlaştırmak Hizım geldiği no1'• 
t.aJarmda ısrar etmiştir. 

Paris, 14 (A.A.) - Resmi çe\"en' 
ler, Habeşistanın, Haheşistandaki ta' 
Laasını korumak f çin Fransa tarıı ' 
fından alınan emniyet tedbirleril'' 
muhalefet etmekte olduğu haberini 
yalanlamaktadır. 

ITALYA, LiBYA HUDUDUNDA p). 
ASKERi TEDBiR ALll'OR. 

Roma, 14 (A.A.) - Resmi bir bil' 
diriğe göre, Bay Musolini bakanlst' 
kuruluna yabancı memleketlerde o ' 
turan bazı Bingazililerin t.ahrikatııal 
haber nrmiş olduğundan Libva 1111' . . 
dudunun süel bakımdan temini h11 
susu kuvvetlendiriJmektedir. 

Ayni bildiriğe Köre, bakanlar k11 • 
ruiu bay Lavalin İtalya ve Fra~ 
dostluğu hakkındaki dostane sötle ' 
rinden kaydı mahimat etmiştir. ı • 
talya, Fransız - İtalyan dostJuğ1JJl11 

daha ziyade kuvvetlendirmek isteii" 
dedir. Zira bu dostluk yalnız iki Jl1elll 
Jeketin menfaatine değil, ayni zaınıııt' 
da Avrupa teşriki mesaisinin menft' 
atine de hadim olacaktır. Ve bu Uf 
rlkl mesai, milstemlekevt mahiyeti' 
bir anlaşmazlık ve yahut şimdiye~ 
dar ne mahiyeti tayin ve ne de tP' 

nlzalarda tatbik edilmemiş olan bit 
takım müeyyideler yüziinden halel ' 
dar olamaz. 

Roma, 14. (A.A.) - Ba.kanltı 
mecliıi tebliğinde mevzuuıbaluO' 

lan ve Libyalı bazı yerlilerin t.fl' 
rikatına dair olan haber dolayı•İf 
le ltalyan gazeteleri, Libya-Mı' 
•ır ırmrında IUDU&İ kuvvetleri.Jli 
toplanmakta olduğunu haber ver' 
mektedir. 

Roma, 14. _(A.A.) - ha)yan ıt 
zeteleri, bakanlar mecliıinin tul' 
ya'nın uluslar 10syetesini tC:~~ 
meye karat' vermemiş oldliğdJJ', 
~..., ...... At&. -------- - ~ . .. . ' 
rarı ancak uluslar kurumu tars ' 
fmdan yapılacak bazı harekatı it 
zerine alacaktır. 

Bl,R GAZETECiYE GORE HA- 1 
BEŞISTAN iT AL YAN MAN .. 

DASINA VERiLECEK 

Cenevre, 14. (A.A.) - Ha\'-' 
ajansı bildiriyor: 

Bu hafta zarf mda yaprlan uı ' 
latma mesaisinin evrelerini ve ge' 
lifmeaini inceleyen havas ajaıı•' 
nın özel aytarr, bu a.kpm Cenef' 
rede hakim olan genel hissin t' 
merkezde olduğunu beyan etıne!ı' 
tedir: 

Bilıhusa ltalyan bakanlar ıııe' 
Hainin bu ıabahki müzakereletf 
dol,ayısiyle uzlaıtırma usulüne cJt 
vam etmek gerek her iki taraf içİ~ 
ve gerek ulU&lar s-oıyetesi için fş'f' 
dalıdır. 

Uzlaş.tınnaya uğraıanlarm g~f ' 
reti, Habeşiatana bir yardr711d' 
bulur..mak projeıi vücuda getir11'' 
ye matuftur. Bu yardım, arsıulıl' 
sal olacağından mandası ltalyn'i' 
tevdi edilecektir. Uhular ıoıyet~ 
ıi konseyi, kararını önüm~.ıdeP' 
hafta zarfında vermek taaavvu...-' 
dadır. 

KABiNE KARARI LONDRAI>> 
NASIL KARŞILANDI 

Londra, 14. (A.A.) - luıl,,_
bakanlar mecliıinin bildir!ği b"~ 
rada sükun ile kartılanmııtır· 
Samuel Hoare ile b. Laval'ın uJııl' 
1 t • . •. d ""'' ar sosye esı çerçeve•ı ıçın e ,.- , 
lektif emniyet prensibine ı,.ılf 
hklarını ilan etmeleri durumu, 1"I' I 
yük bir soğuk kanlılıkla derp~:~ ~ 
meye müsaittir. DüşünüldiiF~, 
g?re İtalya, teemmül netice~iJ~ I> 
nıhayet Cenevreyi terketmekıe b, t 

§ey kazanmaktan ziyade kayÖ' l 
deceğine kani olacaktır. 



• 

-
l!_ıaretler 1 

Üçüncü yol 
rqJ,IW.yo. Habq ifini hain ola 
. '-lletmek i•tiyor. Şap deni • 

~rıien seçerek Htıbq nnırl.ınn·ı 
llQ l>'-!L 
6:1,. ı.lRmİf olan ltalyan ordun. 
6i Gzlcıtnaanın 4efil, bir hat6ln 

' iıtilanın alameti olabilit. Ni
ftJri,,. B'lfveküin, gazet~erin Ce
fttuledelri lt.alyan muı.21ahaaının 
'6zt~ hep bir nolıtatla loplanı • ..,,: 

Kültür işlerimizde neler yapılıyor? 
Yeni orta okullar - Yeni enstitüler - Ruhiyat ve 

içtimaiyat dersleri - Musikide ıslahat 

Kültür Bakanının gazetemize söyledikleri 
Kültllr Baknı Bay Sallflt Arıkan dır. Po1etif IOnuçlara varılınca bun- yan talebeye on birinci sınıfta oku -

kültür direktörllJ41lndekl incl!leml!le • )arın açılmasını açılmasını gerçek • tulmasını daha uygun bulmuıtur. 
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Güneşte kurutulan 
3 çuvalın çalınması 
Verilen üç ay hapıs cezası 

ıki aya ındirildi 
Kumkapıda oturan Nişan isminde 

birinin evi önüne serdiği kullanılmış 

üç ÇU\o'ah çalmağa teşebbüsten suçlu 
Salih oğlu Nurinin duruşması, Sul -
tanahmet ikinci sulh ceza hakyerin .. 
de, suçlunun ~ıyabrnda bitmiştir. 

1....!ttılya yürüycelıtir ve sa/erı 
~khr. ln,.Utere Hariciye 
l Cl4crnının raJyoJa an'.attıfı •Ö~-

• _,ere lıtakınca Jtaıya Ü• lngiltfn'e 
,:;:,Tlt/aJıi tezat kendiliiinJan or-

~ılrı)'Or. lt.al)'Gl1 emdine '/uır-

rlne dUn de devam etmiıtlr. Brı!I Ba- leştfreceflz. İçtimaiyat kitabı dahi bu yıl ye • 
l t RUHiYAT VE IÇTIMAIKAT ni yapılan proğrama göre bay Nec· kanın başkanlığı altında yapı an op· 

lantıda Jıtanbul kültür direktörü DERSLER/ mettfn Sadık tarafından 'azılmakta-
Mehmet Emln, yilkBek tedrlaat genel Ruhiyat dersi kaldmlmı§ değil ~ f dır. Bu yıl içinde bu programa na • 

iddiaya göre, Sa)ih oğlu Nuri, bu 
sene martının yirmi dördüncü günü 
Nişanın e\' f önünden, sırtında bir kü
fe bulunduğu halde geciyormuş. Ni " 
şanın kaldırıma güneşte kurutmak 
maksadile serdiği ü~ tane eski çuvalı 
görünce, da;ranamamış. Bunları alıp 

küfesine atmış. Oradan geçen polis 
Fahri gömüş, Nuri)i bir adım bile •· 
tamadan yakalamış. 

• ~ ~0Yan tez Uluılar Biriifin:n o 
cOfti'eftnJ. muluılaza etmesini ve 

• lılev,,. nizamnamainin 16 ıncı 
ltttıddeıinin tatbilı olunrrıaıına ta· 

" 'oltcırlık ecliyor. 

ol Yani Uluslar birliğine 111rmit 
,.;: devL?tletJen birinin 11en• lT· 
~ cır birliğine gİrmİf olan bir 
evlet aleyhine harbe ıirmenn ı 

t1r1a ıillihla m••tmeıi ••asım 
lttiidQf aa ec:l iyıor. 
,. Bu 'ilıi zıt tezi epeyi %amandı .. 

11tliyonız. F altat hır türlü ne 
lfılla. ne Je hrırp yüzünü gö•teri . 
~'· Arıltlfdıyor ki, bu ~J,i yoldar. 
Q)'r, Yoktur. Görünüıte biribiri· 
~ ~~t olan ve :ıtuih !ekliller gibi 

' 
0~ken vaziyet hakık"ltte "M ed 

"tael'e düımÜf,, hukuk o)'Unları • 

~" olta•ıtta tutulm&ıf Lir halde · 
"''· 

ı b le dir. Ancak Ankarada toplanan uı · zaran içtimaiyat okutulacaktır. Lise 
dlrektör t'ekllt teltiı heyet Clf anı Jlk ve ikinci devrelerine mahsus ko -
Cevat, genel üpekterlerdl!n Salilı Ze- manlar komisyonu bu kitabın ağır • 
ki Bllml ve Refik Fahir bulunmuı· Jrğını giJz önünde tutarak yalnız bu misyon evi kıraat kitaplarının ya . 
la~dır. Dünkü toplantıda verilen ka • yıl ruhiyat dersi okutulmamasına ve zıJması için toplanan arkadaşlarımız-

b d ]i fta k •ulduğu dan Bolu saylavı bay Falih Rıfkının rar ilzerine lıtanbulda bulunan lise u ers se onun sını o uıı. 
ve orta olcullann durumu genel U - için bu önUmUzdekl yıl içinde daha başkanlıiı altında çalıımalanna de • 

dil k kolay anlaşılabilir bir kitap hazırla· vam ediyor. Lisenin ilk devresi için 
pekterler tarafından tl!ıbit e ere hazırladıldan -·rl•r matbaa- verı' · 

l be ı b al ta yer tarak bunun bu yıl ba denl okamı • "°"' ç ,,.,. açıkta kalan ta e n n ur a • Jecek hale gelml§tlr. 
leıtırUlp yerleıtlriltniyec~i gllrüflll • ================ 1.ldııci devresi ipıı hazırlananlar da 
mllıtar. Bak(lll dUn kt!ntlllfle glJrtı~n yarım asra yakın vaktine yeU,tlrllec:ıekUr. 

HAkim SaUihattin Demirelli, su~ 
polis Fahrinin şahitliği, zabıt vara .. 
kası v. s. ile sabit buldu. Ceza kanu ~ 
nunun 491 inci maddesine göre Nu .. 
rinin üç ay hapsine karar verdi. An" 
cak hareketi tam teşebbüs derecesin· 
de olmadığından, ce7.a müddetini iki 
aya indirdi. ~ 

Müstekil klise ytUıcımıza Junları ıöylemlftir: SINAÇ TALIMATNAMBSINDE YA-
"- lstanbulda esasları kararlaf • J h ) • 

trnlan tedbirler ahndıktan sonra hiç ça ışan oca ar PILAN DECIŞMELER Galata klisesi Ermenı 
Smaç talimatnamesi gözden ae- "kh • d 

bir talebe açıkta kalmıyacaktır. Ba Dü .. l b" .. çlrflecek ve yapılan denemelere göre patrı anesın en 
tedblrlerht ba•hcaları Ortak1Sydtkl ft guze 1f toren l ? 

':I ı d. uygun olmıyan kısımları dflzeltile • ayrı ıyor mu tnHnU yatı okulunun açılmuı, stan· yapıldı, madalyalar veril I ektir B d .r.t.. 1 
bul ve KadıkUy tarafında birer mU • c • a ea119me er ileride belli 0 • Öfrendiğimize ıöre, Galatada 
salt binanın orta okul haline konul- Yanın uıra ya- lacaktır. Ketifiyan Galatada müstakil bir. 
masıdır. Okullardaki uygun yerlerden l:ın bir umandan- MUSiKi iŞLERi ermeni kilisesi mütevelli heyeti 
istifade olunarak ıuzumu kadar şube beridir Ufretmın • Musiki ıslahatı hakkında tefle • h 

.. da b Jik eden Kandilli rimden emirler telAkld ettim. Bu e • batkanı ve ritronagan lisesi mü • 
açmak da bu tedbirler arasın u · · di k .. u B mirlere uyarak memlekette m··-11•

1
• essisi Bay Ke .. i .. iyan, Galata kil~ lunuyor. Ben yalnız bu tş etrafında hseei re tör • lllHA :s- :s-

fncelemeler yapmak Uzere geldim. Bu· Akil Ue Beykoz Sı hayatının temellerini lltmak tedbir • sesini enneni patrikhanesinden .. 

nunla beraber bu mesele yalnız ls . rapınar ilk okul leri Uzerlndeyiz. Bunun !çln Avrupa- yırmaya ve Galatada müstakil bir. 
ıı. U h-~t eni n..._. dan maruf uzmanlarla muhaberede k·ı· ku ... k • • ~ ou vaiyetten hem lu•la" tanbulda değildir. Ankara, lzmlr, '-TVBH m .us,, ı ıse nnaga arar ve~. 

' ,.,,· 'lifirfl, laem ltalUtl'Vf kı:rtttrtıeal.. Bursa gibi nUfmu çok olan yerlerde Mehmet Ali 1~ bulunuyoruz. Yakında iYi bir sonuç Dün akşamki "Jamanak,, gazeten 
I ,_,. d" Çapadaki k- alrna··&.nı umuyorant. Her halde bu ormül N.nıyomz ki, tutula de görUlmektedlr. Bunlar için de ay- un ... -.• bu meseleden bahsederek tunları 

.._ı o"lire-en okalan i- önflmUzdeki ders yılında ba•la -~ I! ü .. b. yol '-- Lh nf "•r•lere be-arulaeaktır. " wu • r- :.- ktad cıç ncu ır Ouııı;;OR r. >- ç -s· da 8fretmenler bir mak kararındayız. yazma ır: 
b Bu öyle bir yol olmalıd., ki, Her halde bu yıl orta okullara gir- ÔğrettMn liii tarafından bir KÖY OKULLARI "Galata kilisesi patrikhane 
/~atar birliğinin otorife~ni mu mek lstfyenler açıkta bırakılmıyacak.· Bay Melurwt Ali tören yapılmıı ,.e Köy okullarını köylünün hayatta rasmda muallakta kalan mesele 4.t 

"llfQza etsin. Ayni zamanda ltai· tır. Şu hale nazaran görilyoraunuz kl hu törenü.JMJl:Diıl!UIL.llllWlllWllllL.::+- ve klyde bl 'bi l.ı:. luılloclilmedi W• talcdirde Gala-
ıı.._ L 11CIU .... ·--r:....,_ _ _.__ ---..,....-~,--- ~b::nrt'K'ıılli~ıuu ~UU\.Ui:Un;:ı. ....... ... J ~uı @Wt.I/,..;-.. 

1•&.1•-• ~-
11 

oırıerı aımııur. 4-5 yıl bu memleketin killtUrflne programa bağlryacağız. Bunun için 
" "'.:' ~mr- nlarak istiklaliyet ilan edeceği Ke Artık talebe velilerine endite ede- hizmet eden öfretnmen Bay Mehmet Ankarada ilk okul ispekter n öğret · lliualtıT birlifinin harekete cek bir şey kalmamıttır. Bilhusa her Ali bu förende ezcümle demiştir ki: menlerinden mürekkep bir komisyon şişiyan tarafından patrika bildi • 
~ıneıi anca'l bir harp ilan edil · talebenin oturduğu temte yakın orta "Ben en çok aevlndlrm fUdur ki, ~alışmaktadır. rilmiştir. Bu takdirde Keşişiyan 
ı ·zaman mevzuu bahıola!lilir okul ve liseye alınabilmesi için ilgili· kUltllr hayatımızın ~n çok lnkiıal n- ANKARA HUKUK FAJ(tJLTESI j}atrikhanenin dini salA.hiyeti de 
~)'er harp ilan etmeden Mançu lere icap eden emirler verilmi§tir. tlği Cunwrfyet 'devrinde de çalışmak Ankarada hukuk fakıltesinin var tannnryacağım bildirmiştir.,, 
':!_eve Şakada oldafu gibi hare ONIVERSITEDE AÇILACAK bana naalp oldu. Mealeğimden tam olduğunu biliyorsunuz. Bu yıl da dil, Bu haber üzerine dün enneqt 
""' Wer•e ne yıaptlaoalıtır. ilk ENSTITtJLER bir itminanla ayrılı11orum. Gen' ar • tarih, cofrafya fakUlt~i açılıyor. Sü- mahafilinde tahkikatta bulun~ 
~ gelen ıey, Uluılcır cemiyet:- kadaşlarım da, azimlm •a11esinde mer, Akat, Eti, Mı8U', Çin Hint dflle· Verilen malumata göre Ohmifa 
..,. ı. __ Univeraitede edebiyat fakültesinin kendi mükMatlarını göreceklerdir. ri için arsıulusal tanınmıt değerli a-

.-.cn-ehfe ,._.ebümeti i,.;n me h td ~ da ji d'l ens kiliıe kurmak niyetinde 9lduğunu 
• ~ e-~ ~· mu taç o uau pe go ve 1 

• Atatürk TQrkl11eıinde hiç bir emek Jimler getirmek yolundayız. Her hal-eıtin tetltilei olacalıtır. tftUlerlnin açılması yolunda gerek bir ruhani vaıitasile patrika da bı1 il, kaybolmaz.,, de bu fakültenin birinci teşrin sonun-
&._ "1'p ilan edllmeder., yapılan öğretmen kadrosu ve gerekse btitçe da açılmasına çahpyoruz. dirmiflir. 
'""'eltetlmn mana ve nwılalyet4 bakımından incelemeler yapılmakta • Öğretmenler blrlift başkanı ha • Bu münasebtle, eauen Ohania 

• ~ yan Hüriyet Bekirin bir söylevile a. ================== ~ıNJ.a aanıyoruz ki, bir laayl~ ========= ======= çılan törende İstanbul kUltür direk. P•ll• h•lterlerl: Ke!İ!İyanm patrikhane ile idare 
~ar bir laayll ıeyln aöyle . Ô l Ü m t6rU B. Mehmet Emin şahsı n makamı - • • heyetini tanımadığı ve bunlara he-

, ~~ir. Bu wıiiyet 16 ıncı maJ • Trabzonun t.anınmıı tllecarından namına, teftiş heyeti batkanr B. Ce· Araya girdiği ıçın aap bile vermediğini aöylemekte-
"lttitrti,. tathilıi ~n ••hep ol11bilir Hacı Hamdi r.ade Bar Haeı Hami dün vat da, - tılerinln çoklafu dolayı - yaralandı 3ir. Galata kiliıesile patrikhane 

' 'olanib mı diye.. Tanrının rahmetine kavuşmuştur. 811e törene relemlyen - KUltUr Ba- Nişantaşında Teşvikiye mahalle · araımda çıkan ihtilaflar, bir tür11 
'il.. lu Jıoruqmolar ananrilla ltal Rahmetli yıllarca Trabzon titaret kanımız namına öfretmenlerl sellm • sinde oturan Inebolula Hacerle ayni lü halledilemediğinden, Ketit • 
~ !~beıtçe hareket imlônını bu· odası başkanı ve ulusal savaşın ilk 1amrş ve bu emekt.ar iki öfretmenfn sokakta oturan Tahir kavga etmi§ler, yan papa Eftimin yaptığı gibi, C. 
~ ... E hnu al giinlerinden itibaren cumuriyet halk giifsUne alkı~lar arasında birer ma- Hacer Tabirin başına bir kaç tq at- latadaki ermeni kilisesini patrik• ıt. L • fer ım ann •onun partJsinin memleketindeki llk üyele • dalya takılmıştır. mıştır. Ba taılardala biri araya giren 
"'1 uqrtan 16 ıncı lftlJlcltlenin fÜ· rinden biri olarak yurduna haapl Reşadın başına isabet ederek yarala- haneden aymnrya ve müstakil bit 
" ii İyice girdiğine hükmedilir· hlzmet etmiı1, temiz ahlAklyle sevil - San'atkir Galibin mıttır. kiliıekurmayaka.arvermiıtir. Ye 
;.:_ ~ UluJar birı::::..inin diri · 1 bi t 'd' 25 • • 1 ARABA ÇARPTI - Çubukluda ni müstakil kilisenin ibatma bir ru . ..,. d o.s miı ve sayı mış r za ı ı. ıncı yı ı 
w:_. •ul~tl.,.inin menlCU11tleri bu yapılmakta olan gaz deposu yapısın • haninin getirilip getirilmiyeceği 
-~ hareket yüzünden lazlacu Cenazesi bugünkü pazar günü sa - Şehir tiyatrosu sanatkarların • da çahpn amele llyu oğlu Ahmedin daha belli değildir. ' 

L ol L~..1· L.-ı.. at on ~rde Kadrkilyiinde Feneryolun- dan l·-aı'l Galı'p Ar,.•-'ın ı-'--- ü dUiü ha, H d · · d bi · K ka ' &.. - ClaGR ursa naaı•c ~111r:ı -" ~ anne s r ara ay ar ısmın e fi· Ermeni mahafilinde um • 
"ip ~yeden tetkik eaiJİr. da tramvay durafında 186 numaralı hayatınm yirmi b~İDCİ yılı, bu yıl Sine çarpmıt, aiır surette yaralamış- UI patrikhanesinin rum patrikhane 

t evden kaldırılacak, namazı J{ızrltop- kutlunacaktır. Buna aid hazırlık- trr. Ahmet yakalanmı§tır. im 
_, fer, hadiu böyle b:r mania· ralda Zlhtti paşa camiinde kılındık • KAPTI KAÇTI _ Dün gece Or • ıi gibi geniı bir maıhiyette o a • 

t cf ı.._ _ ---L l .1.. tan sonra Karacaahmette aı'le kahrı- larla metıul olmak Uzere te,kil d "' ,_ __ 't!.L l K-"ıtı"yanm papa; ~ ~~nmıyı&VR o ur•a ou va • m- taköyde Gözlükçü sokağından geçen ıgı, uu ı ıuar a - 3' 

'!14,~ 16 ıncı matlde il'- alôka.ıı tanmda defnedilecektir. edilen komite ilk toplantısını ya • Beşlldqh Rıdvanın üzerine r.abıta Eftim gibi hareket edemiyeceği 
ı..:""-naı i•bat -~ '°"'"°" . Ölene rahmet, ailesine sabırlar di • nn ıaat on altıda llbaylık maka - nezareti altında bulunan sabıkalılar- eöylenmektedir • 
.._ dolu.u hulaılı .,dilttaı topUı leriz. -11K{ uıf11punı•o U!PP!'l"W 11puım dan Niyazi atılmıt, elinde bulunan --=--------... ----
~~ir. •onlarına tlofru ortaya çıkan kanlıiında yapacaktır. elli kuruşu kaparak kaçmı§trr. Niyazi işsiz mürettipler çagırıhyor 
lt.ı lttltı,a relen yol buJu~. ltalyo. mdflabiyet luıtcraını "" .Umelı iç Bakanımız biraz sonra yakalanmıştır. Türk Miifettipler Cemiyeti 
t,· ... "OefleJini harekete ae'"irecek el' deci. YARALANDI - Feriköylü Tev • 811JltanlıfuaJan: 

.- ' ~ em ın ır. iç bakanı Bay Şükrü Kaya ev• filin idaresindeki çift beygirli yük a- Boşta bulunan arkı-.da,ınrı ı 
lo~eri ~ Bunrm için epeyi zamanclı1 velki akpm Heybeli adaya aide • rabası Balrkpazanndan geçerken Ma- her gün on ikiden bire itada .. Ce 
..... ~fara/ta. tla beyaz yakalıklı haırlanan ltarelretler yapılcxah rek Bqbakan General lanet lnö. latyalr manav Ahmede çarpmıf, ya • miyet merkezine gelip ;simler itt1 
~ )'fı aılamlar Jcr. nılh lor lalıal •onancla • .,.., b~ld de in· nünü ziyaret etmittir. ralamıftır. yazdırmaları. 
f1, tri bulmalı irin çalııacaklar KAVUN ALIRKEN - Fatihte 

. sa bir .zcrman .anriıı Uta.ıar soa • Hayvan sergisi 
I ~ain'de "Ham madJe,, talıtrlmı Kırkçeımede Kemalpap caddesinde = =-==================-= 

l,.~.'olYG luııwketlmnin hedef!, etralıntla anlaım"1ara tl~uam 0 Birincitetrinin batında Edime- karpuzculuk eden ŞükrU ile kardeşi Fratellini Kardeş'e --
1:-11tere • J uul old " · la----Lhr. kapı dıtmdaki temizlik ahırlann • Musa kendi sergilerinden kavun alan vı )Q/ rtin crum a ugu gı· naauı .. simitçi Riraııa kavga etmişlerdir. Kav Fratellini kardeşlerin gc· · 'n" 
~ rtaz ham maJJelerin tcık•i Ulu.lar •oayetainl harelıet: ~. 935 ıeneıi hayvan aergiıi açı· ga birden §lddetlenmiş, iki kardeş el- ait resimleri, yazımızın çoklu~.,m-
~elfti Jefildir. ltalya içüı ·~irmeclen yapıldCCllr aüel laoli · lacaktrr. Sergi bir hafta açık lca- 1erlne geçirdikleri bir kazmayı RI • aan, bugün koyamadık. Yarm'd 
fqt~ 0

iilr 1'ir anın ilai1:.idir. I . yetin bu ilçilncil yolurt verimi 0 • lacak, iyi yetittirilmi, hayvan • fatın başına nırarak nğır surette ya- sayımızda devam edeceğiz. 
lef o:ı l\frikaJa muv.ıllP.r bir Jev· lcıcalctu. lara para mük&.fatı verilecektir. ralamı§lardır. Yaralı hastaneye kal. ============== 

tr/Qfiyle on dolıu~uncu ımnn ______ Aad•I P•t .. ~-L..Mü:lıciflı.t..ınü' td.Jı.n..111Ju . .ı..ır.1ı.ı:ııır...:..· ---!..d~ dır:dm.ıd ili ._ .. _,...., ____ __L=. _____________ _ 
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Kayseri kombinası 
~---~~~~~~---~ 

Şarkta ve Balkanlarda yeni fabrikamız 
ayarında başka fabrika yoktur 

Bu güzel eser yarın törenle açılıyor 
Sümer bank tarafından kurulan büyük bir endüstri hazineıidir. 

Kayseri pamuklu kombinası, yarın Fabrikanın teknik tesisatının en 
büyük {örenle açılıyor. mühim kısmı ve modem cihazlar 

Bafbakanımız ismet lnönünün Sovyet Ruıyadan getirtilmittir. 
15 ay kadar evvel temel taşını Onun için husuıi bir ıurette da • 
koyduğu fabrika, bet yıllık en- vet edilen Sovyet ağır endüıtri 

düslri pilanımızı, diğer gelecek en heyeti fabrikanın açılıt törenin -
düriti pilanımı~ bağlıyacak yol de bilhassa bulunacakJard;r. Sov
üzerinden atılmış ikinci ve mühim yet heyetile beraber latanbuldan 
bir k''.lprüdür. Kayseri, pamuklu giden saylav ve gazeteciler bu 
kombinası kendisini takip edecek sabah saat 10,10 kalkan trenle ha
obn Bakırköy, Ereğli, Nazilli, reket edeceklerdir; Ankaradan gi 
Ma!atya pamuk kombil1'1ları ile decek olanlar da bu gece saat 24 
Türk endüstri hayatını kuvvetlen- de nyni trene bineceklerdir. Tö
direcek ve ekonomsa] devrimde ren, yarın aa:bah Kayseride saat 
Türkiye için yeni saadet ve refah onda yapılacaktır. 
dakikaları meydana getirecek bi. SOVYETLER GELDi - Kay· 
rer eser olacaklardır. 33 bin iğne serideki bez fabrikamızın açılma
ve 1080 tezgahla miicehh~z olan sında bulunacak olan Sovyet Rua
yeni fabrikamızın yıllık imalatı yanın ağır endüstri komiser mu-
30 milyon metre bezdir. Sf:nelik avini B. Petagof, Türkstroy direk
aarfedeceği pamuk mikdarı ise törü B. Zolataryef, elektrik te, • 

ıbeı milyon kilodan fazladır. Bu kilitı direktörü muavini mühendiı 
sarfiyatı bu günkü orta pamuk fia· B. Andriyef nıühendis B. Ziglin, 
tile kiymetlendirecek ve fi&tı da ve B. Petagof'un, özel sekreteri B. 
aaıbit farzedecek olursak fabrika- Moskolof Dün Çiçerin vapurile 
nın itlemiye başlamasiyle köy e • ıelırimize gelmit akıam ekiaprese 
konomisine, pamuk alıcı için iki bağlanan huıusi vagonla Ankara· 
milyon liradan fazla para, yani ya gibnişlerdir. 
alım kabiliyeti arlmıt oluyor de • Dün vapurun yanatacağı rıhtım, 
m~ir. Türk - Sovyet bayraklarile dona· 

Diğer taraftan Kayseri pamuk· tılmıf ve birde RuSfa olarak "Hoı 
lu kombinamız bütün Balkan - geldiniz,, yazılmıştı. 
larda ve ıarkta mevcut bulunan Kendilerini lstanbul llbayı B. 

pamuklu kombinalanna teknik teç Muhiddin Üstündağ ekonomi ba • 
hizat !bakımından en ileri gelen kanlığı namına Türk ofisi direk · 
ve en büyüklerinden birisi olmuf· törü B. Mahmut Celal, Sümer bank 
tur. Gerek Balkanlarda ve gerek namına banka İstanbul §ubeıi di • 
ıarkta Kayseri pamuklu kombina. rektörü B. Mecid karıılamı,tır. 

.-... ... _ ... .,2' -·· • .-.w• ıa,...,,. uu.a-. ... 

Festival dün geceki balo ile açıl 
Istanbul ilbayı güzel bir söylevle sayın konuklarımı 

şahsında dost milletleri selamladı 
Balkan Futivalinc i§tirak edecek yeıinin buıün atbğı inkılap Türkiyeai

o/an Yugoslavlar da diin sabah tren· nin bu alandaki te,ebbüılerinin bir ba,. 
le gelmi§lcr ve kar§ılarınıı§lardır. Bü· langıcıdır. 
tiin lıcyetler dün saat on beşte milli Kucağında sakladığı tarihi eıerleri, 
elbiselerini giyinmiş bir halde ııap,ur· ayni deierlerle anılan herhanıi bir te· 
in Adaya gitmişlerdir. Saat on doku:· hirle boy ölçü,ecek derecede kuvvetli 
da Festfral komitesi başkanı Emir oğ- olan lıtanbulumuza, tabii güzellikler 
lu Bay. Ziya biitiin heyetlere Akasya bakımından da bütün dünyada çok ıüç 
oır.linde bir al.·şam ziyafeti ı·ernıİ§tir. lükle belki ikinci bir rakip göıterilebi· 
:Saat yirmi ikide Yat Klüptc bir balo lir. Tarihi eser ve abidclerile, Boğaziçi· 
ı·erilmiş, İlbay ı·c Şarbay Bay Muhit · nin, Adalann ve Marmara kıydannın 
tin Üstiindağ bir söylev söyliyerct.· örneksiz güzelliklerile 1 ıtanbulumuz, 
Festİı'ali a!;11ll§tır. Bay Muhittin Üs· en feyizli Turizm hareketinin mihveri 
tiindağın nutku §u.dur: olmaia elbet liyıktn-. 

Elçiler ve Konsoloslar Hazretleri Burayı bir yaz !ehri haline sokmak 
Saynn komuklanmız, Bayanlar, Bay huıuıunda ötedenberi tatıdığmıız çok 

larl kuvvetli istekler, bu festival ile filiyat 
llk müsameresinde bulunduğumuz sahasında yeni bir ifadesini bulmuı olu 

lıtanbul Festivalini unurlanclırdıimo:- yor. Bu musiki ve danı ıenlikleri, Batı 
dan dolayı samimi te,ekkürlerimi arze- memleketlerinin tanmmıı yazlık §ehir· ı 
der, dıı ellerden gelen sayım konuklan- )erinde gördüğümüz veçhile (lıtanbul 
mızm şah11lannda dost ve komıu millet Sezonu) adını vereceğimü!' devrenin bir 
leri lıtanbul ıehri namına aelamlarnn. halkasıdır. Her ıene b•ı sezonu biraz 

Pek kısa zamanda fakat büyük e. daha zenıinlettirerek muhtelif ve ıenit 
meklerle hazırladığmm bu festivallerin pragramlarla daha cazip kılmak arzusu 
ıüzel ve tarihi ıehrirnizin hayatında ye- ıehre bundan her ıene biraz daha fazla 
ni bir hareketin ba,Ianııcı, asırlık bai· ekonomik faydalar temin etmek isteği, 
tarla bağlı bulunduğumuz Balkan mil· arbk gündelik endi,elerimiz araımda 
letleriJe dostluk ve ko1Dfuluk yolunda yer alnu,, üzerine titrediğimiz tehir 
kuvvetli bir adım olmaımı dilerim. meseleleri araıma &irmi! bulunuyor. 

Son yıllar içinde bab memleketlerin- Tetkilibmızın bir kıımı bu i,le uirafa· 
de Turizm cereyanlanna ne kadar önem cak, yüksek huzurlanmza, her ıene lı
verildiğini, her memleketin bu huıuı- tanbulumuzun kıymeti ölçülemiyen ta· 
ta ne kadar büyiik fedakarlıklara bt- bii l'Üzellilderi içinde zengin proıram· 
lancbimı hepimiz biliyoruz. Milletleri lar arzetmeie çahtac:akbr. 
birbirine daha yakından tanıtarak san· Bize çok ıeyler adayan ve bütün dik
at ve estetik alanmda yarattıklan eser· kat ve ihtimamnmzı tqıyacak olan bu 
leri birbirlerine göstermek, her memle- Ulusal danı ıenliklen1e ba!laınıt bulu. 
ketin, her ıehrin tabii güzelliklerini l'e· nuyoruz. Hareket nokta11 olarak Feıti· 
len konuklara tanıtmak ve nihayet mem Taller tertip etmemiz herhanıi bir te
leketleraraıında ekonomik bağlan kuv- aadüften doimamıtbr• Uluslar ruhJan. 
~etl-dlleı• iter ~ hallaam nm en temiz. en kuvvetli ifadelerini aan 

hiı ifadeleri, memleketler arUIJI 
luk ve muhabbetleri en arkı ö 
bağdır. Y ekdiğerlerinin güzel 
rini ıeven ve takdir eden Uluslar 
lerini en ziyade ıevrnİ! ve anlamı! 
Kom,u ve doıt milletlere biri h 

biraz daha yaklatbracağrnı ümit e 
bu yeni harekete bütün Ulusal b 
yetlerine rağmen ıüzel aan'atle · 
diğerinden ayn olmıyan mü,tere 
ile ba,lamak istedik. 

Biraz ıonra dört milletin ı 

ıençleri kendi rakıılannı oynaya 
Türkülerini söyleyecekler bize 
]erinin inceliklerini hey«canla 
caklardır •. Festivalleri açarken bu 
leri bir daha selamlar ve aziz kon 
mıza hoı ıeldiniz derim. 

Batta sayın konı~1 "~ l·ık erk 
duiu halde Balkan Uluılannm 
ketimizde bulunan müme11illeril 
di memleketlerinin ıalahiyttar 
)arı bu festivallerin tertibi itinde 
bul tehrine çok değerli yardımda 
dular. Bu münasebetle kendile • 
,ekkürlerimi ıunar ve f utival k 
ıinde hiç bir suretle e~klerini 
mekıizin yalnız yurt ıevgiıile ve 

canla çabtan arkadatlamm tü 
nanm.u 

Bu söylev Fran11zçaya ten:·· 
dilmİf, ilk olarak Bull'arlar, 
Romenler, Yuıoılavlar, Yunııınuı 

son olarak ta Odemit zey 
Karadeniz l'ençleri milli oyun 
numılardır. Odemit ve Karad 
rin oyunlan büyük bir alika 
ıılanmıfbr. Dün vapurlarda yer 

mıtb. Balo çok kalabalık olmutt 
Jide •ilenilmittir. 

mam21.ktadır. Fabrikanın geceli 
gündüzlü çalı§dıracağı amele a • 
dedi üç bin kadar olduktan başka, 
üç ekip deği~tirildiği takdirde bu 
mikdar dört bin beş yüze kadar 
çıkıyor. l!Çilerin ailelerini de bu 
yekiine katarsak Kayaeri pamuklu 
kombinası, on bine yakın bir 
Türk iıçisi nüfusunun geçineceği 

uuuuc:au usyuauuuı.ıöıuııı u:ııuu ~ .. ··-·- M• ... .. .;-.-.;&a/ıcıaauu~ aoyn:uıı :! ıcc, cu 11 ,,.. • r,.. -nrr..,r.or r-Jf'rvr,/ 
B. Karahan da karşılamağa gel • Turizm hareketinden beklenen ıonuç- cip hislerini güzel aan'atlerinde bulmuı Buaiin de Adada sene 
mit bulunuyordu, akıam, Sovyet :ann baılıcalanndandır. En krıa bir lardrr. imceler yapılacaktır. Luna p 
elçisi de Ankaraya gitmittir. zamanda en büyük inktiiplar'ı başaran Çok aıil çok derin kaynaklardan ıe- nmda bayrak çekme töreni yap 

Cümhuriyet idaresi bu kuvvetli cereya· len ve bize Uluslar musiki ve Ulusal milli danalar oynanacalc, gce ele 
Saym Sovyet konukalrıroız, pe t 

na yabancı kalamazdı. ıtanbul beledi- elanı teklinde tecelli eden bu kuvvetli yanlan. yapılacaktır. 
rapalaa Oteline indikten sonra 11- --------------------------------.....:. _________ __, 
bayımız Bay Muhiddin Üstündağı --D-f-JN_v_e_Y_A_R_IN ______ ..._ 

makamında ziyarete gitmitler ve Tercüme ı,ülliyatı 
bu ziyaret llbayı tarafından ia • Sayı: 41 
de edilmiftir. 

~--Yeni Nesil--
ilkokuıu - Yuva - Kız Erkek 

• 

iŞ KANUNU 
Oscar Walld 

DE PROFUNDiS 

llmi, ahlakı, fe)sef eyi, dini güze
le esir sanan ve iyi kötü hiçbir ar • 
zusuna hayir ! demeyen O. Wilde : 

Tedris ve terbiye sistemlerindeki yenilik ve ciddiyetile İstanbul 

idaresinin takdirini kazanmış bir müessesedir. Mükemmel Yuva sınıfı old 
gibi yabancı dil öğretilmesine ehemmiyet verilir. Kayıtlara baılanımıtır· 
martesi, Çarşamba öğleden sonra Cağaloğlunda Molla Feneri cadd • 

ki mektebe müracaat. 

Bir direktör "Kadınların gece çalışma
maları fabrikaların aleyhinedir,, diyor 

"Ben dehamı hayatıma verdim, e. 
serlerimde istidadım '-ardır?,, di · 
or. Dehasıni, hayatına nasılsar -
!ettiğini A. Gide' den dinliyeceksi. 
niz. İstidadını da zındanda yazdığı 
"De Profundis,, den anhyacaksınız. 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd 

işçiler düşündüklerinizi bize bildiriniz 
Bütün estetik ,.e ahlak kutupları

na dayanan bu iki eseri, bir arada 
diJimize ~"·iren: 

Kırıkkale Fabrikaları icin tornacı alınacaktır. isteklilerin ilO 
olma mahalleri bilahau- bildirilmek üzere bir istida ile t1 
Müdürlüğe müracaatları. "5346" 1ş kanunu Kamutayın önümüzde -

ki to-.'>lantı denesinde konuşularak 

çıkarılacaktır. Bu konu üzerinde ya. 
pılaa tetkikler sürmektedir. Biz bu 
incelemelerde faydası olacağı dü -
şüncesile bir anket açtık. Patronlar • 
Ja ve işçilerin düşündüklerini yazma
ya karar verdik. isti yen işçiler gaze -
temize fikirlerini kısaca bildirirlerse 
bunları da yazacağız. 

Mahmutpaşada (M. Z.) trikotaj 
fabrikası idare direktörü Bay N •.• 
kendisile görüşen bir muharririmize 
fikirlerini şöy1e anlatmıştır: 

•- Türkiyenin bugünkü endüstri 
durumu diğer hiç bir ulusunkine ben
zemez. Onun için iş kanununa kona -
cak maddelerin bu duruma uyacağı 

şüphesizdir. Meseli kadınlann gece 
çaJışma.maları bütün fabrikalann a -
leyhindedir. Burada şunu da söyle · 
mek isterim ki kadınlann gece ça • 
hşmalan hiç bir SJhhl zaran mucip 
detilir. Gece çabpnalan bizim fab -
rlkacla tlçe aynlır. Bfrl l!l&&t dokuz 
h•fa kadar, diğeri on buçufa 8 • 
çttndl&ll de l!l&&t 12 ne bire kadar ça • 
lıfm=*br. Saat on iki,.e kadar çah -

şanlar için fabrikada yatak hazırlan· 

makta, istirahatleri temin edilmekte
dir. Ve bunlar bu çalışma için tam 

yevmiye almaktadır'ıır. Bu şekilde 

Burhan Toprak'dır • Yeni çıktı _____ _, 

çalışmayı her işçi ister. Saat 9.5, 10.5 1''iyatı elli kuruş 
a kadar çalışan ameleleri evlerine ka- Dağıtma yeri: VAKiT matbaası. ls-

Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numar• 3 
HAYDAR RIFAT 

dar adamlarımız götürüyor. Sonra bu 1-.tlalnlblull.•·········· 
gibi haller, senenin ya bir nya iki a- ' HERAKLiT 
yında olur. Demek bir fabrika son de
rece muztar kaldığı vakit gece işi ya
par. Buna müsaade edilmezse, zaten 
zarar etmekte olan fabrikaların işle· 

ri büsbütün bozulacaktır. ince iş tri
kotajı erkekler yapamadıkları için 
kadınları çah,tmnak zarureti de var
dır. Sonra, iş kanununda amelenin 
sigortasını patronun temin et • 
mesine ait bir madde varmış. Bugün
kü şerait dahilincie bunun temini de 
imkansızdır. Bu o~ olsa, amele ara
sında kurulacak bir yardım sandığı i· 
le temin edilir. 

Burada bugünkü trikotajcı lığı çok 
yakından llgllendiren bir meseleye de 
temas edeeeffm. O da kaçak olarak 
yapılan işlerdir. Bunun için dünkü 
yazınızda yazdıfın17.a ben iki kelime 
daha fllve edecefim. GUmriikten ge -

çen iptidai maddelerden alınan mu • Eski Yunan filozoflarıncian 
amele vergisi şimdikinden daha çok 

Fiyatı 25 kurut - Dağıtma yeri V AKIT matbaası latan 
mesela yüzde otuz alınmalı, ki ka • 
~k~pan~rka~nçlanazalmu~ı. I•••••••••••••••••••••••••••-~ 
ki \•azgeçerler hem de hükumet faz · J d J k J \ol A k 
la nridat temin etmiş olur. an arma gene omutan ıgı n 

Bir çok trikotajcıJarın önemli bir ) k • d 
dileği de, iut ettikleri bir desenin satına ma omısyonun an : 
başka bir fabrika tarafından tatbik e- ~. • • ... ... AA 
dilmesidir. Mesela bizim bulduğu • Örneıı ve evsafının tamamıyle aynı olmak ıerejiyle (~ 
muz bir kıravat deseni başka bir fab- re kıtlık elbiselik kuma• 30/9/93~ pazartesi ıünü saat (tO) 
rika tarafından da alınıyor ve o fab- Jandarma Genel Komutanbiı ku. ağında kapalı zarf usut:,ıe 
rika bizim yünden yaparak yüz ku • alınacaktır. Kumatm bir metre.h ne (255) kurut deier '1iç" 
ruşa sattığımız kırava~ı, o pamuktan istekliler eksiltme aaatim.ı.en bir saat önceye kadar 2490 ••fllı ~ 
yaparak yarıdan az bir fiyatla sat - nunun (2, 3) cü madde:erindeki belı~lerle (439) lira 88) ~ 
maktadır. Fabrikaların buldukları kb btıak kt b h Ti t kl"f ro.V. 
desenler bir ücret mukabilinde tesçil vezne ma uzu veya a me :.ı unu a e ı ~ 
ettirilmeli ve başka fahrika alamama- farını komisyona \erilecektir. Örneği komis)-~D 
Jıdır. Bu da hUktimet için ayn bir va- da ve lstanbul Jandartr,. muaye.ıe kurulununda her gün 1 
rldat olur.,, leri ve ıartnamesi para.ı:r oldufu. (2533) ( 
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Balkan •• • 
şampıyonası 

--~ ........................... , 
Yapışık Kardeşler · gureş 

~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL Takımımız parlak zafere doğru gidiyor 

Mister Buts, qeldi! Uk güne ait netıcelcr: fürkJer 5 galibiyet 1 mağluoiyet, Yunanlılar 3 
galibiyet 3 mağlubiyet, Romenler 3 galibiyet 2 mağlubiyet, Yugoslavlar 

3 galibiyet 1 mağlubiyet, BulR"arJar 7 mağlubiyet 
Yerlere kadar iğilen Prokalı noter, 

gevezeliğe koyuldu ... hemen 
Başını okumıyanlara: 
Adanırken rastladıkları gü

zel bir laza gönül veren yapı
şık kardeşler, kızı crralaruıda 
paylaşamadıklarından, kavga 
ediyorlar. Fakatı Sara Yeis is
mindeki bu kızın yanında ona 
tıpkıtıpkısına benzeyen hemşi -
resini de görünce, ortada me
sele kalnuyor. Bunlardan biri
ni Eng alacak, birini de Çang ! 
Kızların babaları bıçkıhane sa
hibi Mister Danyel Yetse bil -
vasıta evleniş teklifini bildir -
mek üzere, Mister Buts deni -
len bir Amerikalıyı çağınyor -
lar. Şimdi bu üç kişi karşıkar. 
şıya: 

lir. Sarı kaplıdır· Bununla beraber, 
wnarnn, ki lıatırmıza fena bir şey, 
hakkımda herhangi bir ıüphe, bir an 

için hile olsa, gelmiş değildir. İçiniz 
de böyle bir endi§e, bir ves\'ese uyan 
dığım lıiç ummam. Umınayışnna rağ 
men, eğer isterseniz, hesaplara şöyle 
bir gözatmız. Göreceksiniz, ki serve· 
tiniz santimi santimine iyi bir kir 
getirici ŞE"kilde işletiliyor. Defterler, 
hesaplar tP.rlemizdir . .Mide bulandı· 
racak hiç bir şey yok~ Bundan emin 
olabilirsiniz, saym Eng ve Çang Ran· 
kers kardeşler! 

Zaten sabırsızlıkla innanan vapı· 

şık kardeşlerin, bu ge' ezece söz haş
Jangıcı karşısında nelrndar f'İnirlen
diklerini tahmin edebilirsiniz. Ya 
Rabbi, ne çenesi durmaz adam hu 
Mister Buts ! Sözü uzabnasmdan ada
makıllı sıkılan iki kardeşler, onun 
hakkında ayni şeyi düşündüler! 

Geveze ad_!lm• bir an susup men· 
)lilini çıkarmak üzere cebine e1atm· 
ca, Eng, bu fırsattan istifade ec1erek, 
tekrar söze ba§lamasına me·ydan ver
meden, şöyle dedi: 

Ertesi günii akşamı, Mister Buts, 
.Bankerslerin çiftliğine geldi. Ona a· 
Cele gelmesi için haber gönderen ya
l>ı~ık karde~ler, çiftliğin '\·erandasm· 
da oturmuşlar, çr6ırdık1arı adamı sa 
hırsızlıkla bekliyorlardı. Sanki sani
Yeler dakika, dakikalar saat n gün 
haf ta ..... hayır aydı! E\'et. sene değil 
6<' hile, lıerlıa ide lıafta değil, ay! 
~lutlaka hafla demek laznnsa, bir 
değil , dört hafta! Bu adamı bekleyiş, 
0tılar için bukadar uzun süren bir 
bekleyişti! Fakat~ işte nihayet o! ve
tabdanm merdiven basamaklannı b • 

- l\Ii::.ter Buts, biz ı-izi lıesaplarc 
kontrol etmek maksadile çağırmadık. 
Davetimizin böyle bir işle zerre ka· 
dar ilişiği yok. Hayır, hayır! Müste
rih olunuz. Sizin işhilirJiğinize ve 
dürüstlüğünüze itimadnnız ,·ar· Bu 

Takımlar bir arada - Büyük Mıuta fa galibiyetten sonra radyoya duygusunu söylüyor - Büyük Mustafa ra • 
kibinin sırtını yere getirirken - Nuri rakibini yennuığe çalışıyor. 

l>tş tıpı§ çıkıyor. Aman, nekadar da 
lava~ yürüyor bu adam! Yukarıya 
biraz c1alıa hızlı çıksa, sanki nefesi 
k~si1ecek. tıkanıp ) ere dü~ecek, kal· 
lıı duracak! Engele Çang, bu derece
rJe sahır:;ızdılar. Eh, hakları \'ar. Bir 
~ift güzel kız bulmu~lanlr. Bu iki 
lıeın~ireyi ba~ka erkek1ere kaptmna· 
dan hir. .:ın --·-·-1 - rı.;:.1_ 1 _7_ --~ ~.., .. 7, 

terek:tı. işi geciktirmeği, tehlikeli sa • 

»•yorlardr. Ne olur, ne olmaz! 
l\Ji ~ter Buts, ufaktefek yapılı bir 

ıtdamch. Vakarlı görünüyor, hesaplr 
ll~rın atıyordu· Şimali Karolina hü
kumeti parlamentosunda aza olan 
tir notere yakışacak tantr Ye hare· 
~tte bir insan tipi! Doğrusu pek ti

})ıkti. l\liyop olduğundan, sağ elinde 
t~ttuğu altın saplı gözlüğü sık sık 
g(}zlerine götürüyordu. Ba§mda bir 
l>~oka taşıyordu. Bu takma saçın ren
~· eı;kiden aşağı yukarı kestane ren
g~Yıniş, amma hu rengi, yıllar kirlim 
~1 =~a çevirmiş. İğreti saçın renk 
egışfudiği, zamanla asıl rengin u· 

Çup gittiği, besbelli! 
t V.erandaya adnn atan Mister Buts, 
ettifata tam riayeti gözeterek, yerle· 

~e kadar iğildi. Siyamlı ikizleri selam 
~Yışta hukadar]a kalmadr. Vücut ka· 
:~slendiri~le selamlayısa, üstelik 

z de kattı: 
t - Mı1hterem Bankerder ! Pek mu11 
t ~l'e:rn Efen dilerim! Saygı değer :Misçr Eng Bankers ! Saygıdeğer Mister 
"ang Bankers ! Sizlere derin hümıet 
.;: uhudiyetimi arzederim ! Sı1ı1ıatini 
~8~.ımağa cesaret edebilir miyim? 
n tıiyorunı, ki ikiniz ele afiyettesiniz! 

8 
Una çok şükür ..... bin kere şükret

~:.rrı, Yeridir! Şimdi pek hararetli 
h u~ıe.ler1e beni da'Vet etmenizin se
ttı~ ~nı sormakhğma miiE1aade eder 
,. 

1~1niz? Arzunuz, emriniz nedir? Da 
etna-.... . . d . . )' ••ıenızı,· .. par on, ernırnamenı-

,~~- alır almaz. hiitün baı-ka işlerimi 
•IQ•• .. 
;1• ·U~tü bıraktım. derhal !~o,;up gel-

1111 i te ·· 1 ··~.. ·· ·b· ı t t l ~\ ~ · gorı ugunuz gı ı. ş e m· 
, .•tunuzdaynn ! Ha, şunu da söyJiye-
. ltıı k' ~ 1,.. 
tlt ' ı çagırı~ınızm sebebi ma u-
~i:tn oln:aınakla heraher. servetini
İ~ah llasıl ıdare edildiğine dair bütün 
te Btt kalem kalem verehilmek üze
llı;tn anketl'lcr ılo~ye.'iini koltuğn
ltj I> altına srkı~lrrdrm. Rankalarda
t" . lltalannızın Fai~ hesaplarını gös -

·l'tr y .k 
~· eı;ı ·alar, kıynı,.,.tli evrakın lis-
flo~ hepsi hepsi burada hazır! Par 
t;ık: dosyeyi arabada unntınu~um. 
l\ak~ hııra":ı ~l'li rtilnı~~i kolay!.. 
ı1 . arrb n tı·ri·1..-. ,,. ıir l m u··ıp·•a· 

iz, llo ' ' . ' ı ' . j • •t .ı : ... n 11 n. H"l .lC'ıl ("<'t ırebı-

Dördüncü Balkan güreş tam· ı kaııılaıma Tojar (Romen) ile itimadnmz sarsıntıya uğramadı. Si· 
zinle bambaşka bir iş hakkında gö· piyona.u dün Taksim stadında Yürükof (Bulgar) arasında oldu. 
rüşeceğiz. Çok daha mühim P.ir ~ey, dört bine yaklaşan bir seyirci kit· Orta hakemi 1 Bay Sadullahtı 3 
pek daha ciddi bir mesele hakkımla! lesi önünde başladı. Talihsiz bi.:- dakika iki saniyede Romen gen . 
Lutf en içeriye teşrif ediniz! güret yapan Ankara!! Hüseyin · ci tuşla galip geldi. 

Üç kişi. oturma salonuna girdiler. den başka. dün güreşen bütün HÜSEYİN - BtRlS 
l\Iister Buts, kırıtarak bir sandalye- gençlerimiz parlak galibiyetler İkinci karşılaımada Hüseyin 
nin ~epjlrfpa jlişti.. Qt"1;ÇU.SU. nele- •· kazandılar. Günün kıthra.mant lTiiı-'k) aA R; ... ; .. lYnnAn\ .. ;lrasın 
derlıtoplu, pek zarıf hır otunıştu! ınıui takımımızın değerli kapta· da yapıldı. Orta hakemi l'ugos · 
Yapışık kardeşler de, rahat rahat o· nı büyük Mustafa oldu. !avdı. Hüseyin bir hamle ile ra 
turmaları İ!,;İn bilhassa yapdırılmış YAPILAN TÖREN - Saat ou kibini yere aldı. Bir aralık Yu 
sedirimsi şezlonga yerleştiler. beşte takımlar, önlerinde bayrak- nanlı kalkmağa muvaffak oldu. 

Para i~inden dalıa mühim, daha larile alana ve ringe çiktıla.r. A- Fakat Hüseyin büyük bir hızh 
ciddi i§in ne olabileceğini kestiremi- landa hakem heyetinin bulundu- kendisini belinden yakalıyarak 
yen Mister Buts, ikizlerin hunu izalı ğu masanın çevresinde alb bay- tekrar yere attı ve rakibinin sırtl· 
etmesini beklemeden, gene ağrz açtı: rak, Balkan hükfunetlerinin bay nı yere getirdi. Hüseyinin 61 sa · 

(Arkası var) rağı dalgalanıyordu. Evvela ls - niyede kazandı~ı bu nıuvaffaki · 
-------------- tikli! marşımız çalındı. Arkasm yet ç-ok alkıslandı. 

1- ~ 1 ... , ~ dan Balkan marşı çahndı. Bun - SALlS _ GÖRGOÇ n;;:ni:9Jdl: ~ dan sonra tlbay muavini Bay 61 kiloda Salis (Yunan) ile 
Rüknettin töreni kısa bir söy~evle Görgöç (Romen) karşılaştdar. 

~ 14 • 9 • 935 -, açtı ve sözlerini: Yunanlı genci evvelk\ müsaba -
tilzala.nnda yıldız l§areW olanlar, ııze • Balkan gençliğini biribirine. kalardanberi tanıyorduk. bu gü-

rlnde muamele görenlerdlr. ı~ u. bağlamaya sebep olan Balka"~ reş çok heyecanlı ve hareketli ol-
12 kapanı,, satış flyatıanda. birliğinin dördüncü güreş şampi.. du. İkisi yerde türlü oyunlar ya-

:--- -- Nukut yonasmı kutluyoruz. Balka•ı pıyo:.-lar, tuş tehlikesi ~tlatıyor 
gençlerinin hepsine muvaffaki · lardı. Yunanlı hakim güreşiyor • 
yetler dilerim, diye bitirererek du. Birinci on dakika ş(}yle bitti. 
alkışlandı. İkincide Yunanlının isteğiyle ge · 

• Londrı li22. - *Viyana 93, -
* !\e~york 126. - • Madrld !6 -
• Parls 168. - * Bertin 40. -

t • Mlllno 194, - • Varşova !4, -
* Brlikse ı 811, - • Budapeşte ~4. -
* Atına 24. - • Bükre~ (11, -

• Cenen" 8!0 · - • Belgrad :06. -
• Sofya 114, - .- Yokohamı 35, -
* Amsterdarrı ar. - *Altın 93-4, -

* Prag 98. - *Mecidiye 53. -

• Stoiholm 31, -· • Banknot !34 -

Çekler 
• Londra 623,!.lO * Stoihlm 3. tl40 l 
• !\ev)Of' ıı.7930 • Vlyar. 4.20 l:\ 

• Paris ı 2.(•3~5 • Madrld 5.80!>0 1 

• Mlllno 9.718~ •Bertin 1,97 10 

• Brüksc 4.70'!0 • Varşon 4,2Cl83 

• Atlnı. •3.69:Z:'i • Bu:iıpeşrc 4,(9'i 

• CtneVrP l .438:1 • Bülı:res tOJ.15~4 

• Sofya 63,422~ • Oelgrıd :t4.68t .~ 

• Amstcrdaıı 1.1775 * Yokobama 2.7 l8 ! 
• Prae f(\,l i 60 * Moskova 109"2.-

E s H A M 
• iş Banka~ u, , •l - Tramvay 9.-

1 

ı •Anadol ıı 4 90 * Çimento as 9.4 5 1 

Reji ' 41) Cnyon Del. . 
~lr. Hıyrıv• 15. - Şark De~. 

' 
•Merkez Banka" ~'1.- Bılyı --

l'. Slgon~ - ,00 ~·ark m. ecza -.-
Bomonrı 7,60 feleron -. -

ı--lstikraz!ar - t ahviller-
• !933Tilrk Rnr 1 6.87~ ~:lektrlk 

• ıı 24.80 framvav 
'• • . 111 ı5. 10 Rıhtım 

lstl'lruıl>ahlll 1 94 ı 2 * Anadolu 1 

l
•[r,aıı l istil.: ruı rıı;, • Anadolu il 

fll'iA ' \ I ı ıı , Anadolu ı ıı 

"• \' 11 -F rı u r urn o< 9 • ' l ı i mt1~ il ~ 

- .-
~t.70 

44-

-IS 10 1 
4", 10 1 

1,401 
4 ~ ~I\ 

Bundan sonra Bulgar kafile ne ayakta güreşildi. Romen gene 
başkanı ve Bulgar takımı halka alta düştü. Neticede Salfo sayı he· 
takdim edildi. Bulgar başkafü sabiyle kazandı. 
sözlerinin sonunda TW-kçe ola . 
rak "Yaşaınn Balkan :milletleri, BAŞALOF - YAŞAR 
yaşa.sın Türk Cümhuriyeti,, diye Baıa.lof (Bulgar) ile Yaşa \ 
bağırdı ve çok alkışlandı. Romen karşılaştılar. Yaşar rakibini yer.~ 
kafile başkanı Romence. Yugos. atamıyor, öteki de bira.z kaçak 
lav başkanı Fra.nsızça ~öylediler. oyniyordu. Birinci devre betabe 
Yunan başkanı söylevini Türkç~ re bitti. ikinci kura ile Yaıar alta 
"Yaşasın Türk Cümhul"iyeti,, söz yattı. Bulgar bir şey yapamad ~. 
leriyle bitirdi ve Türk takımın~ Yatma sırası Bulgara gelince Ya
getirdikleri hediyeleri verdi. şar harekete geçti ve rakibiıı; 

Federasyon namına Bay BUT'• borguya atılıp 13,31 ~akikada 
ha.nettin Felek söyledi ve sözle- tuşla yendi. 
rini: BORLUVA-RELUGA 

"En iyilerin, en liyakatliteri t' 66 kiloya geçildi. Röluga (Yu-
ka.zanmasını diliyoruz. Y aşasn• goslav) ile Borluva (Romen) 
Balkan birliği, yaşasın Balkanla kar~ıla.ştdar. Bu güreş fevkaladc
rm vahdeti,, diye bitidi. güzel ve hareketli oldu. Rome"• 

Takımlar halka takdim edilir- daha hakim görünüyordu. Bir a · 
ken her miJletin marşı ~alınıyor. ralık tuş oldu diye hakem oyum.ı 
takımlar heyetler hararetle 3.lkıs· durdurttu. Yan hakemleri ka.bui 
lanıvordu. · etmediler. İkinci on dakika gen~ 

Türk takımı kapt-ıınr büvük ayakta basladı. Romen genci ha~ 
Mustafa bütün takrmlara takı . etti~i ~alibiveti 12,55 ~akikad<\ 
mımız namına hazır!anan ilk tusb kazandı. 
hayr;ı ;;, h .. c{;V'P. Pdh•nr':" J TODOR - VASAl'\iDIS 

r..flPESJ..ER : ~~ KH n A-.·11i ,, flr .:fa Vn.-p.ni.dic; (Yn 
0 LJ 1 • • • • r~~) ":1 - T~-1-r ( pt __ • __ , \ I-- ... -T1_ ., _ 

'?r-.. "--- ::""-: .... :: :-.::_ -__:::""' . ~:.:: ..._ --=- - - --- -c.. -.. -· ·:,! .. -a. -

reşlere ba~landr. 56 1 .. iloda il'c· tılar . -4,25 cla.kika-d~ Yı nan gcpd ı 

tu§la. galip geldi. Bulgar güreş.çt 
buna "çelme var,, diye itirazd<l 
bulundu. 

HUSEYlN - V ALANTIN 
72 kiloda Hüseyin :ie Valan· 

tin (Romen) ka?ldaıtalar. Orta 
hakemi Bulgardı. Bu güre§ Hüse~ 
vin idn enle ht Hh~i7. hir eüres ol · 
du. Çünkü b&§lar başlamaz Ro -
meni derhal altına alan Hüseyin 
ezici bir güreş. yapıyorı saniye -
den saniyeye rakibinin sırtım ye· 
re getirmesi bekleniyor:iu. Bir iki 
kere minder kenarında tuş yap · 
m~ya bile muvaffak oldu. lşt'! 
böyle tam dokuz dakika üstünde 
vo istediği gibi baldın güreşe Hü
seyin bir aralık kolunu kaptıra " 
rak alta düştü ve bu aıada sırtl 
yere gelerek yenildi. Bir tek o -
yun Romeni kazandırmıştı. Ro • 
men genci sevincini bol bol göa
terdi. 

Hüseyinin bu güreşt~ kabur~a 
kemiği kırılmı§, ve bunun güreş · 
ten sonra. farkına varılm1~, ü; 
morfin yapılmış, hastahaney~ 
kaldırılmıştır. Yenilmesinin se • 
bebi de bu suretle meydana çık -
mıt oluyor. Çabucak iyile§mesin1 
diliyoruz.) 

lVANOF - ZAHARYAS 
lvanof (Bulgar) ile Zaha.ryaa 

'(Yunan) karşıla§tılar. 3,17 claki~ 
kada Yunanlı çift salto il"' .. .-Jra..:_ 
nin sırtını yere getirdi 

DAEF-Gl~ . 
79 kiloda Daef (Bulgar) il~ 

Giş (Yugoalav) karşılaştılar. 
2.49 dakikada Yugoslav tuşl"' u::t· 

lip geldi. l 
GOGOS-NUR 

Gogos (Romen) ile Nuri kar· 
şılaştılar. Romen gene~ ç~~ kuv· 
vetliydi. ilk hamlede Nurınıh ko· 
lunu kaptı. Fakat Nuri atik dav 
ranarak Romeni yere attı. 011 

dakika Nurinin galibiyetiyle bit· 
ti. İkincide güre§ gerae ayakta 
başladı. lki güreşçide de büyük 
bir yorgunluk görülüyordu. Neti
cedt! Nuri ittifakla sayı hesabiyle 
gaBp geldi. 

GÖRGlYEF - BALK.OVfÇ 
87 kiloda Görgiyef (Bulgar) 

Balkoviç (Yugoslav) karşrla~tı " 
Iar. 6,52 dakikada Yu~oslav tut· 
la kazandı. 

( LUtfen .~fıır;Jıt..vj.~ 
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Tarih kurumu 
Çanakkaleden Jzmire, 
oradan Sokeye g;tti 

Aynaroz Papasları nasıl yaşarlar? 
-2-

Çanakkale, 14. (A.A.) - Dün 
sabah Ertuğrul yatı ile gelen Türk 
tarih kurumu heyeti Arıbumu ve 
Anafartalarx gezmiştir. 

Buıradaki muharebelerde bulun· 
mut olan Tümgeneral Galip, hey 
ete, İngilizlerin Çanakkaleyi dü • 
ıürmek maluadile Conk bayırına 
doğru yapbkları ilerleme hareket. 
tini Atatürk'ün nasıl durdurduğu· 
nu bugün hali. mevcut elan siper 
ler ü~erinden anlat:mıttrr. 

Bundan tonra ulu önderin Türk 
tarihine §eref veren karargahı hür 
met ve minnetle ziyaret edilmiş, 

tnıa yıkılarında ilmt ara§tırma • 
lar yapılmıftrr. 

Şehre dönütlerinde heyet onu • 
runa bir çay ,öleni verilmiştir. 

Aunoroz manastırlar-ın zn birinin avlusunda 

Heyet ıaat 20 de lzmir' e hare· 
ket etmi~, ilbay ile tümkomu·tanı, 
saylavlar ve seçkin bir kalabalı!~ 

taraf md aı>)uğurlanmııtır. 

Aynoroz yarım adaıınm boyu (25), 

~( 550) kilometro kadardır. Du yarnn 
ada üstünde bulunan her bina bir ma 
nastırdır. Biiyiik manastırlar yinni 
bir tanedir. Fakat küçüklerin eayısı 
hesapsızdır. Bütün yarım adanın se· 
kenesi yirmi hin kadar papııııtan iha· 
ret oldnğnna göre Aynorozdaki ma· 
n:ıstrrlarmsaym hakkında bir tahmin 
yapılabilir· 

Aynoroz yarnn adası ııacle papal'I 
•memleketi olduğu için hunun ıner. 
kezi olan (Karzas) köyündeki esnaf 
ve d iikkancılar da hep papaslardan 
mürekkeptir. Terzi, nalbant, bakkal 
'Ve mire hep papas. Onun için burada 
herkes saçlı vesakallı insanlardır. Bü 
tün yannı ada ü tünde tek bir yer yok 
tur. Aynorozcla hngün hala alaturka 
saat kullanılıyor. Tam saat on ikide 
yani giineş batnrken manastırların ka 
pıları kapatılıyor. Ondan sonra dı,a
ndan içeriye kimse alınmıyor. 

(Karyas) köyündeki (Sen Sinod) 
meclisinden yarını adada gezmek iı;in 
hususi hir miisaade kağıdı altlıktan 
sonra arkadaslarnmzla birlikte ına· 
nastırlurı doJa~mağa lıagladık. Y arnn 
ada ü tünele gezdiğimiz müddetçe her 
günilmüzü hir manastırda geçirdik. 

llk girdi~imiz manastırda papaslar 
bizi hüyük hir nezaketle karşıladılar. 
.Burada rnanashrlnra bir misafir ge
lir gelmez hir tepsi içınde hir kahve 
ikram ediyorlar· Fakat bir kahvenin 
yanmda hir reçel ile lıir kadeh rakı 
~ulnnny~r- Kahve. rakı ve ~eçel.bun· 

MUSTAFA- PANAYOT!S 1 
. Sıra Mustafa ile P;.nayotia~ 
,(Yunan) gelmişti. Büyük M•ısta . 
'fa heykel gibi vücud'yt~ Jah:. 
ringe çıkmadan all<ış ~ ı :ışlamışt . 
Bu arslan Türk ço:u;-.: hı'.lkı!ı 
sevgisinin ne kadarın 1a olduğu 
ilk l1.nda gösterdi. llk dakikada 
§imtek gibi yaka]adığr rakibin· 
yere attı. Salto yap:ıcakmıı gib! 
belinden tuttuğu rakiMni aynı 
~niyede olduğu gibi yere bıraka 
rak göğüsledi. 67 ine: saniyech 
iYunanlı gencin sırtı y~t-deydi. Bu 

~ levka]ade muvaffakiye~ çok al 
... ı,landı. 

GALAS - BEGAÇ 

Ağıl'da. Galas (Yun:U\) ile Be · 
gaç (Yugoslav) karşıla!tılar. Yu 
llanh daha vücutlu V9 yenilme.~ 
görünüyordu. Buna rağmen Yu
goslav 8 dakikada tuıla galiµ 
geldi. 

ÇOBAN MEHMET - DIMITRO 
Dimitro (Bulgar) ilt: Çobaı: 

Mehmet kartılaştılar. Geçen mü .. 
&ahakalardanberi iyi tanıdığımı:. 
Bulgar genci mahcup VP. yumuşak 
görünüyor ve kuvvetli rakib; 
kar§ısında ne yapacağını !afırı 
yordu. 

Koca Çoban Mehmet te 73 
"üncü saniyede bir kafa kolla ra 
kibinin sırtını yere getirmekte 
~çikmedi. 

UMUMI NETiCE 
Dün 14 güreş yapıimıştır. En 

az güre§ yapan Yugoslavlaı'> en 

ların üçil birden miuCire veriliyor. 
Aynoroz manastırlarında papazla· 

rm bir kısmı hayatlarını hep ibadet 
ile, okumakla geçiriyorlar. Diğer krs· 
mı yemek hazırlıyorlar, tarlalarmı iı· 
liyorlar. Bağlarına bakıyorlar. Manas 
tırlarm kendilerine mahıms kayıkları 
,.e yelkenleri nrdır. Bunların tayfa· 
]arı ve kaptanları da papaatır. Bu tek 
nelerin içerisinde birer ~üçük kilise· 
cik bulunuyor. Kayıklar ve yelkenli· 
lerle pnpaıılar halık tutuyorlar. Ye· 
dikleri et halık etidir. Başka türlü et 
yanm ada üstünde bulunmu. 

Yarım adada cli~i tavuk olmadığı için 
yumurta da bulunmaz. Tereyağları 

da yoktur. Onun için manastırlarda 
yenen yemekler ba~ka yerlerdeki ye· 
meklere hiç hcnzcmfyor. 

Yemekler: Zeytinyağlı çorba, zey· 
tinyağlı eıebze, zeytinyağlı pilav, ha· 
zan remi~, nadiren tatlıya benzer bir 
~eyclir. 

Ml;s~(lrlere sabah kahvaltm, öf • 
le ,.e ak~am yemekleri veriliyor. Ve 
hiçbir kimseden yiyecek içecek, ika· 
met rmıkahilinde on para alınmıyor. 
Omm i:iıı Arnoroz papaslarmda mi· 
safirpervcrlik bir an'ane haline gel· 
mi~tir. 

Adanın yegane alııveriı yeri (K.ar

yas) kijyüdür. Burada terzi, bakkal, 
esnaf ncv~nden birkaç dükkan var. 
Alışveriç için Yunan parası olarak 
Drahmi geçiyor. 

(Sonu yarın) 

çok 1ıilret yapanlar Bulıı-arlardrr. 
Netice şudur: 

Yugoslavlar: 4 güre~ 3 galibi 
yet (tuşla) 1 mağlubiyet (tuşla) . 

Romenler: 5 güref 3 galibiyet 
(tu!la) 2 mağlubiyet (sayı ile) 

Yunan hlar: 6 güret 3 galibi .. 
yet (ikisi tutla) 3 mağlubiyet) 
(tu§la). 

Türkler: 6 güret 5 galihiye: 
(dördü tuşla) 1 mağlubiyet (tuş 
la) 

Bulgarlar: 7 güreş 7 mağlubi. 
yet (tuşla). 

Güreılere bugün "aat 14 ten 
itibaren devam edilecektir. 

ATLETiZMDE YENl REKOR 
KAZANDIK 

lzmir, 14 (Özel) -Tarih kuru
mu heyeti lzmire geldi heyet Sö
keye gitti yarın da l:mıir hafriya -
tmı gezecektir. 

1 Kısa Haberler r 
lLK MEKTEP SIRALARI - Uray 

tarafından ilk mektepler için yeniden 
250 ilk mektep sırası eksiltmeye kon
muştur. Kıea bir zaman içinde alına
rak mekteplere dağıtılacaktır. 

BELEDİYEDE OÇ AYLIKLAR 
- Belediye mütekait, yetim ve dul -
Jarırun Uç aylık maa~ları yarından i
tibaren Ziraat Bankasınca verileme
ye başlanacaktır. 

lSTANBUL - 13.30 hafif mwrikl 
ve dans nıusildsi (plak) 18,30 dans 
musikisi. 19,30 çocuk saati. Mesut Ce
mil. Hikayeler. 20 Konferans. Ziraat 

Bakanlığı namına, Ekmekçilik hakkın
da. Saffet tarafından. 20,30 Radyo 
caz ve tango orkestraları. 21,35 Son 
haberler. 21,50 Bayan Paterelli, man
dolin orkestrası konseri. 22,20 Plak 
neşriyatı . 

Geyve sulh hukuk mahkemesinden: 
359, 345, 346, 356 354, 360, 351, 358, 

350 n 852. 
Geyve hazinei maliyesi genel ve • 

kili Süleyman Akyol tarafından Gey
n askerlik ıubesi muamellt memu -
ru kıdemli yüzbaşı Rıza ve Orman i
kinci sınıf muhafaza memuru Meh -
met, ve orman idaresi ikinci sınıf mu
hafaza memuru Hasan zabıt kiltibi 
Abbas, ve Akhisar pazar memuru Meh 
met Fahri, Gcyvede Dağıstanlı Ömer, 
ve nokta mülhaklığından mütekait 
Mehmet Asım; jandarma kumanda • 
nı Esat ve Akhiı:;arda Mustafa aleyh. 
lerine açtığı alacak davasının icra kı
lınan muhakeme1;inde: Savaman ve -
kili tarafından ikame edilen dava di
lekçelerinin suretlerlJe davetiyeleri -
nin yukarıda isimleri yazr1r müddei -
aleyhlere tebliğ edilmek ilzere mınta
kası mübaşirlcrine verilmiş.se de müd
deialeyhlerin ikametgfilılarının meç -
huliyetine binaen bila tebliğ edilmek-

Dün Fenerbahçe sh.dında at Je savaman vekili davetiyelerin müdde 
letlerimiz de son dene.melerini iaJeyhlcre ilnnen tebliğini istemiş ve 
yap~ılar. Kurumlarını tamamiylc! dileği de hukuk usulü muhakeme • 
elde eden atletlerimiz, altınct lerinin Ul inci maddesine uygun gö
Ballran oyunlarında, Üzerlerine rülmüş olmakla müddeialeyhlerin mu 
düten ödevlerini tamamf"n yapa . hakeme günü olarak tayin olunan 23 
caklarma hiç fÜphe edHmemek .. - 9 - 93.3 pazartesi güııü saııt onda 
tedir. mahkemede bizzat bulunmaz ve taraf. 

Diinkü teknik neticeler ,un . )arından. musaddak vekil de gönder-
lardır: mezlerse haklarında gıyap kararın -

100 _ Semih, CemU 10 9110 rileceği tebliğ makamına geçmek ü _ 
110 _ Faik Ratit 16 3110 -zere ilan olunur. (V. No. 9093) 

800-Galip, Besim 2 4. 6 / 10 ~-TİFO B i L 
5000 - Remzi, Oh,,.yos Drc IHSA ~ SAM•i -il!!! 

17 11 / 1/ 10 --
Güllf' _ İrfan 13.31 Tifo ve paratifo ha-ıtahklınna tutul-

mamak için ağ11dan alınan tifo hap-
200 - Raif, Hilmi 22 7 / 10 landır. Hiç rahatsızlık Vt'rmcz. Her 
Uzun - Hüseyin. T ~vHk, 6.74 kes alabilir. Kutusu 5;) Kr 
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ULKEM.IZDE 

----
Otobüs köprüyü yıktı 
Yolcuların suda boğulmalarının onune geçildi, 

fakat yaraJananlar vat! 

Bandırma yolu ile Susığulrk yo
lu arasında korkunç bir otoınobH 
kazası olmu§tur. 

Balıkesirden aldığı müşteriler -
le Bandırır. '~'a hareket eden toför 
Hamdinin idaresindeki otobüs sa 
at on altı 11ralarmda Suıığırhğın 
ilerisindeki Karadere köprüıündo 
büyük bir tehlike atlatmıştır: 

Şosada kırk kilometre süratlo 
giden otobüsün şoförü köprüde a
sılı olan (buradan ancak boı ara-
1balar geçer.} Levhasını görmiye· 
rek arabasını köprüye sürmüştür. 

Fakat bu yüke tahammülü ol • 
mıyan köprü ani bir göçme ile yı
kılmı§tır. 

Tehlikeyi anlıyan şoför hemen 
gaza hasmı§ bu çöküntüyü otobü
ıe atlatmıştır. Tehlike yine bit • 
memit bu defa ikinci bir göçme 
olmuttur. Yalnız eyi bir tesadüf. 
le sa~laın bir kalas arabanın oldu· 
ğu giobi dereye yuvarlanmasına ma 
ni olmuıtur. 

Bu telhlikeJi sıçramalar esnasın· 
da yolculardan Balıkesirli Boır:u.k· 
oğlu B. Ratidin kafası otöbüsün ca 
mma ÇUP,arak ağır aureUe Y.ara -
lanmııtır. 

Balıkesir urayı ru:hane i~yarı 
B. A'bdullabm karısı bayan Dürü· 

ye de sarsıntının şiddeti ile k 
rü üzerine yuıvarJanarak ön di§ 
rinden iki dişi çıkacak derec 
zede)enmittir. 

Balıkesirli merhum B. Hacı f 
ikm refikası yüzünden , lstanb 
lu diğer bir bayan da burnund 
yaraJanmııJardır. Şoför Haındi 

tobüse ilk göçmede bir ııçra 
yaptırmakla belkide bi)miyer 
yolcuları çok feci bir akibett 

kurtarmış.tır. Çünkü, köprün· 
ilk göçen yerinde sağlam hiç 
kalas bulunmadığın:lan yolcul 

otoıbüıle birlikte olduğu gibi 
1bol sulu dereye yuvarlanacak) 
ve boğulacaklardı. 

Kazayi geç vakit haber al 
Bandırma jandarma kamuta 
Bandırma genel savamanı, ve 

kUınet doktoru daha sonra d.ı G 
bel jandarması kaza yerine gel 
rek, taıhlikat yapılmrı yaralılar 
davi edilmişler ve Bandrımad 
gelen diğer bir otomobile ile B 
dırmaya götürülmüşlerdir. 

Yaralılardan Bozukoğlu B. 
tit Bandırma !hastahanesine kal 
rılarak yarası diktirilmiştir. 

Şoför Hamdi adliyeye veriler 
tahkikata ba§lanmı~tır. 

Alevler içinde kalan ail 
nasıl kurtuldu? 

Kırklarilinde ~ liir gece faciası 
Kırklarili, (Özel) Kırklarili 

mahkemesi katiplerinden lsta.nıbul 
lu Bay Ahmed'in kira ile oturdu
ğu evde gece geç vakit elektrikle
rin kontak yapmasile yangm çık • 
mıştır. O sırada evıJıalkı uyumak
ta oldukları için önce kimse yan
gının farkına varmamış, alet ka· 
n kocanın uyumakta olduğu odayı 
ıarınca önce BaY. Ahmed'in ka. 
rısı Bayan Huriye uyanmıflu·. 

Ateti görünce neye uğradığını 
şaşıran kadın telaşla kocasını U· 

yandırmış, ikisi birden heın"-'n ı 
knedilerini sokağa atmışlardır. Bu 

sırada Bay Ahmet beş aylık çoc 
ğuhatırlamış, çocuğun alevler i~ 
deki odada karyolada uyurken 
nutulmuş olduğu anlaşılmışt 

Yangına koıup gelen ahali, B 
Ahmetle karısının ateılarin içi 
atılarak tekrar yatak odaları 

daldıklarını ve zavallı yavru 
yanmak üzere olduğu bir sıra 
kurtardıklarını görmüşlerdir. 

Küçük ma&§lı lbir memur ol 
Bay Ahmet, etyasından hiçbir t 
kurtaramadığı için perişan bir h 
dedir; timdilik konu komşuya nı: 
safir olmaktadır. 

~alyada üç köyü soyan 
çingeneler 

Balya'nın birkaç köyünde bun· ı llçebayhk ve jandarma kanı\! 
dan bir müddet önce üst üste bazı tanhğı bir cürmüme§hut tertibi~ 
aoygunculuk vakalan olmuştur. almrt, soygunculardan kıpti tı:c~ 

Habipler köyünde yedi, Müste• jandarma kamutanına daireı-iııd1 

cap kıöyünde iki, Doğanlaı·da da yüz lira verirken kurulan pili1 

bir ev üç gece içerisinde arka ar - mudbin~e ilçebay B. Rifat Y eo' 
kaya soyulmuttur. beraberinde heyet olduğu hııl~'. 

Bu 'bir birini takip eden ıoygun jandarma kamui:anınm verdiği J 

culuk vakaları üzerinde ilçebaylık ,aret üzerine derhal içeri git; 
tarafından şiddetli takibat yapıl .. miştir. izzet bankonotlarla ve " 
mıştır. Neticede bu hır11zlıkla tınlarla cürmümeşhut halinde 1•: 
rı yapanların Bürıbaniyeli kıptiler· kalanarak heyet tarafından he , 
den Aziz, Üçkulak, Hüseyin, iz · men bir zabıt varakası tutuhlltlt, 
mirli lbrahim ve iki de kadın ol· tur. Bu suretle bu kıptilerin so1

1 duğu, bunlardan başka altı da ar· guncu oldukları bir kere JeJı 
kadaşları lr.ılunduğu anlaşılarak kuvvetlenmiştir. Suçlular adli1' 
hepsi de yakalanmıılardır. ye verilmittir. 

Soyguncular yakayı ele verdik· -----~------_./ 
lerini anlayınca kendilerini kurtar Kara Kartal ır 
mak için bir vnsrta bularak ilçe • Tefrikamız yaznmzm çokluğıl 1 

baylığa ve jandarma kamutanlığı· dan konamadr. Okuyucularurııı 
na rüşvet teklifinde bulunmuşlar· dan özür dileıiz. 
dır, 

- ---------- -



Mu~aner Hasan Şevki -
PUDRA 'CJe YAGSJZ KREMi 

Dünyat!a emsalai~dir .. Her yerde arayınız. 

--;::::::: Paria yazılı etiketlere a•la aldanmayınız.. 

lstanbul telefonu direktörlüğünden: 
Muvakkaten kullanılmakta olan ve ıabık Telefon Şirketi ta. 

~rndan tabettirilmiş bulunan tahsildar makbuzları badema 
ulla.nılmıyacaktır. Tahsilat posta T. T. latanbul Telefon Direk· 
~~rlüğünce yeniden baatınlmıt olan ve 11/ eylul/935 tarihinden 

e.• ıtıbaren mer'iyete konulan makbuzlar mukabilinde yapılaca.ğın-
ııl dan abonelerin Şirketin eski makbuzları üzerine tediyatta bulun-
~ ~ala.rı ilan olunur. "5599" 

fihhisarlarU.Müdürlüğünden:I 
Çamaltı Tuzlasında yapılacak ince tuz tesisatında kullanıl· 

llıa.k üzere şartname ve liıtesi mucibince kayqlar pazarlıkla aa • 
tın alınacaktır. isteklilerin pazarlığa ittirak etmek üzere 
24/9/ 935 tarihine rastlayan ıalı günü saat 14 de o/0 7,50 teminat 
Paralariyle Ka:bata~da Levazım ve mübayaat ıubesindeki ahm 
korniayonuna müracaatları. "5228" 

1 • idare ihtiyacı için alınacak 4400 lira muhammen bedelli 
iki adet motopomp açık ekailtmeye konmUftur. . 

2 • Şartname ve projeler Kabataşda Levazım ve mübayaat 
!Ubesinden bedelsiz verilir. 

3 ·Eksiltme 7 /10/ 935 pazartesi günü saat 16 da Kabatqda 
levazım ve mübayaat şubesindeki alrm komisyonunda yapıla
caktır. 

4 ·Fenni fartnamenin 15 inci maddesi mucibince fiattız tek· 
lif ve kataloğlar tetkik edilmek üzere ihale gününden on bet 
tün evvel yangın koruma komisyonuna verilecektir. 

5 - Eksiltmeye gimıek isteyenlerin 330 liro. muvakkat temi
nat paralariyle muayyen gün ve ıaatte mezkUr komisyona mli· 
tacaatları. "4991" 

~Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

<>ınek ve evsaf ma tamamiyle uygun olmak geregile 25,000 
t ne harp paketi 4/ 11 /935 pazartesi günü saat 11 de jandarma 
2enel komutanlığı kuragmda kaıpalı zarf uıuliyle satm alma • 
c~ktır. Harp paketinin bir tanesi için 30 lrurut paha biçilmit • 
l1r. lstelct;ı-- ... 1'.;h-- ... ~ -- --1.1 .. Jc:u ...., .. ·-.. u ...... .,, ... ı.-J,.. 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belıelerle 562 
lira 50 kuru§luk ilktemilft parasını havi .andık makbuzu veya 
banka mektubunu muhtevi tekliflerini komisyona vermeleri ve 
Örneği her gün komisyonumuzda görüleceği gibi tartnamesinin 
de parasız olduğu • "2547' "5525" 

lstanbul gümrükleri satış 
komisyonu reisliğinden; 

M.K.N. Ağırlığı 
K. G. 

519 56,300 

260 28,50 

Kiymeti 
L.K 
42..23 

217.25 

Cinai eıya 

Toz halinde Gliserio f ot • 

fat dö kalıyüm. (Bu ilicı 
eczacılar alabilir buna ait 
vesikalar teminat makbu • 

zile birlikte komieyon reis· 
liğine verilecektir.) 
İpek i1lemeli yatak örtüıü. 
Bohçe ve bat örtüsü. 

• 
1 

Yukarıda yazılı eşya 16/ 9/935 G. saat 14 de açık artırma 
1 e~atılacaktır. lıteklilerin yüzde yedi buçuk pey r.kçalarını rö•· 
~erır makbuzla kanunen muayyen olan zamanda komisyon re-
~ine müracaat ebneleri ilan olunur. "5447" 

lstanbul gümr-iı-. k-le_r_i_s_a-tı_ş ___ _ 

M.K.N. 
komisyonu reisliğinden: 

Ağırlığı Kiymeti 
L. K. 

Cinsi etya 

2266 962 627,25 Kamyonet çammluğu. 
i' ttla.;ukarıdaki e~ya .16(9/935 G: saat 14 de açık artl1'nıa ile sa-
~ te . aktır. lsteklılerınyuzde yedı buçuk teminat akçalarını gös-

rır makbuzla kanunen muayyen olan saatte komisyon reiılig" i-
, ~ -.·· 1 • ·ı.. ı ' ~uracaat ebne erı ı an o unur. '5468" . 

l111eı ~emiryıllnrı ıe limanları ısıeııne rmam i~nresı uınıırı 
F~r ~uhanunen bedeli 93000 lira olan Eskitehir atelyeıin!n Kalöri
'"l' leaiıatı 28/ 10/935 pazarteıi günü aaat 15,30 da kapah zarf u-

ı~Je .Ankara İdare binasında ib ale edilecektir. 
il" u 1§e girmek istiyenierin 5900 liralık muvakkat temina• ile ka. 
ti:.::n tayin ettiği veıikdarı, kanunun 4 üncü maddesi mur.~bince ite 
titı• eye kanuni manile"İ l:;ulunm• dığma dair beyanname ve teklifle-
""e:::. "Yni gün saat 14,30 a kada,. Cer Dairesi komisyon reisliğine 
~ eleri lazımdır. Bu \ıe ait tartnam~ler 465 kurut mukabilinde 

l?a Ve Har.darpap. vezneleriude satılmaktadır. (2562) .(5526) 

7 - KURUN 15 EYLÜL 1935 

Is tan bul Gümrükle ı 
Satış 

M. K. N. 

1406 
1274 

1330 

1357 
651 

1313 
1315 
1312 
1317 

393 

1146 

905 
788 
660 

1411 
1412 

1464 

1465 
1463 
1462 

1460 
1459 

ı,458 
1457 
1456 

1455 
1454. 
1453 

1454 

1452 
1451 
1461 
1450 
1449 
1448 

1447 

1446 
1488 

1.421 

1416 

1415 

1414 
1413 . 
1475 
1409 

1410 

1499 

1512 
1505 

1506 
1568 

1605 

1606 
1032 
1633 
1634 

Komisyonu Reisi· ğinden: 
Afırlıtı 

K. G. 
1838 
410 

819,500 

368 
233. 

800 
168. 
230 

45 , 
40 

36,70 

3,100 
uoo 
4915 
385 
615 

14, 

572 
2 
4 

80 
40 

115 
45 

137 

6, 
5 
4 

13,, 
13 
80 
58 
11 
11 

20, 

18, 
ıt5, 

207 

..... 422 

528 

1169 
644 

1367 
3942 

2539 

271, 

429 
~94 

4649 
12892 

1000 

1630 
1630 

30, 
1 adel 

lhale aünü: 

· lliale günU: 

_,__ 
lia I~ 1rUnU: , 

1 -10-935. 
Kıymeti 

L. K. 
1875,99 

461,25 

92 

154,40 
2097 

3-10-935. 
480 

Cinsi etya 

Oyun kcğıdı (Transit)'. ., 
Tahta üzerine yapı§tırılmı§ mu • 
kavva levha. 
Alatı ziraiyeden ba§ak toplama • 

· ğa mahsus makine aksamı, biçer 
bağlar makine. 
Ağaçtan eğilmi§ sandalye. 
ipek çizgili pamuk mensucat. 

Boyalı yazılı ağaç çerçevt! liomeıt 
Bot mukavva maıura. · 176,04 

437, 
180 

' Arı§ı pamuk yiln mensucatc 
Rugan deri (çürümüt )~. r 

1,40 
7-10-935. 

36,07 

5,58 
77, 

245,75 
96,25 

A<li demir çivi. ~ 

Camlqtmlmıv Te cam Sone~ w 
C!Ufmt. 
Zemini pamuli iılemeli m.ensuc t 
Yagonet tekerleği. 
Kab'a zincir demir. 
Tıbbt pamulC '(Translt)~ı 
Tıbbt pamuk '(Transit)~ 

11iale itlni: . 
153,75 

9-10-935. 
14 

Uiale ıUnU: 

-
tlia!e JillnU: 

11\ale g\f nU: 

- , 
J~T. oiinij: 

ihale günü: 

ihale günü: 

20 
3, 
8 

110 
52 
11 - 10 ..:_ 935 

187,50 
6,50 

205,50 

8, 
5 
6 

14-10-935. 
13, 

13 
110 
95 
18,50 
17 
16-l0-935. 
30, 

18, 
94 

Tentür etere dö valaryan. '(Traıı· 
ait). 
Jç zuruf adi !İte '(T raruıit):. 
Tentür dö papsin Plör ,, 
Hüliaeyi aeyyaleyi ıegli ergotiDr 

.(Transit)". 
Bon dö fiyaravanti. "(Transit). 
Tentür c:!ö jalap kompozc ,, 

Hülaıeyi ıeyyaleyi rafort iyoda. 
,, kmakma. '.(Transit) 
,, Bom dötulo. 
,, ıeyyaleyi sagra~a. ,, 
,, ,, ruin ,, 
n ,, lyodotanik 

" ,, ,, Kmakmf\ 
Tentür dö Öaryüm. 

,, 
,, 

,, ,, Sasran. ,, 
Hülaıayı seyyaleyi segli ergotin, 
"(Transit)'. 

Hülaaayı seyyaleyi lönalima. 
(Transit). 

Tentür Kınakına "(Transit). 
Bom dö fiyaravanti. ,) 
Hülaseyi ıeyyaleyi Koko. Transit 

,, ,, Poligala ,, 
,, ,, Hidrostiı ,, 

Hülasayi seyyaleyi Konrrango. 
(Transit). 

Tentür dö jalap (Transit)~ 
Teneke kutuda şekersiz ayran 

' tozu . 
217 Renkli gümüı yaldızlı cam bon 

· cuk. 
380 Yazı sileceği lastik . 
18-10- 935. 

216,48 

42,09 
51,52 

109,46 
2128,68 

507,80 
21 -10 - 935. 

281,84 

343,20 
2646 

139,.47 
.,1701,74 

5, 
23-10-93~. 

56,70 
22,50 
r; ... 

52,34 

Kasarsı.ı yalın kat pamuk ipliği. 1 
No.: 20. 

Boyalı ağaç saplı kürek. 
Adi demir hain levazıır..& 
Ke&ilmi~ yazı kağıdı. 
Lastikle tecrit edilmiş .eiektrik te
li ve kablo. 
Adt balur Jevha. 

Eğilmiş ağaçla müre4dep diğer 
ağaç!ardan sandalye. 
Kösele. 
ipliği r-amuk mensücat <inek 
miktarı 120 den az). 
Değirmen taşı. 

Ha:n petrol (Orta ve hafif yüzde 
51). 
Müs•amel demir kazan. 

Mü:stamel demir vinç P.ksamı. 
Boyasız vernik. 
L!islik tekerlekli çocuk otomobili 
Motosiklet ve keten ört :.iı.ü. 

.( Liıtfcn sayıfayı çeYiriniz) 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık e ayl,ık a aylık Aylık 

Memleketimizde 711() 00 286 UG 
Yabancı yerlere lMO 7215 tOO lGO 
Posta blrlJğtne l 
g1rmlyen yerlere 1800 (J5() ısoo 180 

l'Urklycnlı:ı ber posta merkezinde K.UB~a abone yazılır. 

- -y-W ,_,_~SWWWS SWWWi ~SWWWL tcaı.-,ZWWWL ....__ - - - iWWW1,_1- 2-1 awwwı - ZWWWZ - - - -

YAZI VE YONETIM YERi: 

lataobul, Ankara caddelli. l "AJU'I yurdtl) 

ild&re: 24870 
reıetoo lYazı ~lert: 24879 

Telgraf adresi: KURUN btanbul 

Posta ırutu.u No. ffl 

lstiklAI Lisesi Başvekalet istatistik •=====:::::=== .. -=-= 

··d·· ıu·•gv •• d H Direktörlüğünden : um ll m mu ur un en: ~~ 1 - tık Orta ve Lİle kısımlarına yatı ve gündüz, kız ve erkek ta 1t' be kaydına devam olunmak~ 
1 - istatistik mektepler:nde istatistik tahsil ederek diploma al lg 2 - Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

mak ve avdetlerinde memur!ar kanununun 64 üncü maddesiyle lata ii 3 - lstiyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 
tistik Umum Müdürlüğü te~~ilatına dair 2203 numaralı kanunun mu .::::::::::::::::::::::sı::.-:::::::11 .Şehzadf'baş. Polis karakolu kllr§ısında. T f!lefon: 22534 
vakkat 2 nci maddesi hükmüne tevfikan İstatistik Umum Mi!:lürlü. 
ğünde istihdam edilmek üzere 2-3sene müddetle Avrupa vey:t Ame 
rikaya iki kiıi tahsile gönderil~cektir. Tahsile gideceklerin Maarif 
Vekaletince tanınan bir yüksek mektepten mezun olması ıartt1r. 

2 - İmtihanda muvaffak olan fardan hangisinin hangi m~mleke 
te gönderileceğini tayin hustısu ve tahsil müddetinin tesbiti Umum 
u:ıdürlüğe aittir. 

Cmst 

lstanbul kültür 
Evsafı 

direktörlüğünden: 
Tahmin Muvakkat ihale g8' Mikdarı 

bedeli teminat 
akçeıi 

L. Ku. L. K. 
3- Taliplerin yatları 20 den az ve 35 den fazla olmıyaca!dır. Odun Rumeli meşesi. 172 Ç 412 80 30 96 25.9.93S 
4 - Taliplerin her han;ıi bir devlet dairesine karşı bir h!zmeti 

mecburiye teahhüdü olmamMr tarttır. 
Mar gal kömlirü sinekli veya Çerkes köyu 3200 K. 112 8 40 • 
Kok k ömiırü DoJmababçe Gazhaneıi 22 T. 440 33 ,. 

lstanl:.ul Kütüphanelerinin yakacak ihtiyacı açık ekıiltmeye konulmuıdur. isteklilerin şartoa....f 
görmek üıere bergün Kültür Dırektörlüğü Muhasebe Kalemine, eksiltmeye girmek iıteyenlerio ~' 
ihale günü saat 15 de Tıcarct odasından alacakları belge ile lıtanbul Villyeti Muhasebe Mndnrtt 

S - Talip~~r hizmeti cı!tkeri yelerini ifa ederek askerlikle ;'!şik. 
leri olmadığını müsbit evrak :braz edecekler veya askerlik hizmE-tin 
den müeccel bulundukları n~\fus tezkerelerinde kayıt ve tasdik edil· 
rniş bulunacaktır. ğünde toplanacak olan Komisyona başvurmaları ilin olunur. (5414) 

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_.../j S - Talipler arasında müsabaka Ankarada istatistik Umuır. 

Müdürlüğünde ve fstanbuJda Kül tür Direktörlüğü makammcl • aıa· ·---------•••••• 
ğıda yazılı ilim zümrelerindf"n tahriri olarak imtihan yapılacaktır. o eniz y o 11 arı 

A - Riyaziye, "Hesap ve Cebir., 
B - İktisat, "Umumi mRlumat ., i Ş L E T M E S i 
C _ timi mali ''Umumi malumat,, Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

reı. 42:rn2 • Sirkeci Mühürdar zade 
Ç - Umumi coğrafya 111••• ilan telPfon: 22740 --• 
D - Lisan, ''Talibin ar:::!1suna göre franaızca, :ttlyanca ve İngiliz· 

ceden tercüme ve tahrir.,, 
'1 - imtihanlar Eylülün ?4 ün cü son günü .sabahleyin yapdacak 

tır. 

S - Talipl~rin atağıdaki vesikalarla bizzat veyahut resmi mek· 
tupla 23 Eylül akşamına kadar Umu:n Müdürlüğe müracaat etme· 
ı ... j lazımdır. 

A - Nüfus tezkeresi. 
B - Yüksek mektep şP.hadet namesi veya tasdiknamesi. 

1rabzon Yolu 
KARADENlZ vapuru 15 ev -

lul PAZAR eünü aaat 20 de Ri
zeye kadar. "5539" 

lskenderiye golu 
lZMlR vapuru 17 EylUl SA

LI günü saat 11 de lakenderiJe' 
ye kadar. "5576" 

Ebe 

Tıp 

mektebine talebe yazılmasınB 
başlanılmıştır 

fakültesi dekanlığından 
Mektebe gireceklerin orta mektep mezunu olması ve ya,Iarı 

miden aıağı, otuz betd~n yukarı olmaması lazımdır. Bu ı~rtlatJ 
iz olanların getirecekle!·; kağıtla-: şunlardır: 

1 - Tıp fakültesi Dekanlığına yazılmıf dilek kağıdı. 
2 - Mektep diploması. 
3 - Sağlık ve aıı raporu. 
4 - Nüfus tezkeresi 
5 - iyi hal ve ikamet kağıdı ·(polisçe tudikli olacaktrr )". 
6 - Altı tane kartonsuz resim. 

C - Ahvali sıhhiyelerin~n mü sa it bulunduğu ve tahsile mani bir 
guna maluliyeti olmadığı hakkında resmi bir hastane heyeti sıhhiye· 
•1nce "ierilmiş rapor. 

1 - Taıradan vaki "DÜracaatla ra cevap verilmek için adresli 
pullu zarfın kağıtlara eklen.mit olması. .. -•·------••••ıli 8 - Kayıt zamanı Evlulün ıonuna kadar her gün 10 - 15 ~ 

Ç - Muhtasar tercüme! hal varakaar, hüsnühal varakası . 
D - iki adet vesika fotoğrafı. 
9 - Bu vesaiki imtihan günü ne kadar daireye tevdi edemi.yen 

ler imtihana kabul olunmıya..:aklar dır. (2097) ( 4691) 

Ankara Ur ayı otobüs işleri 
direktörlüğünden: 

1 - Teahhüt edilecek şey 350 ton benzin, 35 ton vağ, 20 ton 
gresdir. Tahmin bedel i 143.250 liradır. 

2 - Şartname 720 kuruş bedelle Ankua Urayı Otobüs idare· 
sinden alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usu!ü ile yapılacakdır. 
4 - llk teminat 8413 liradır. 
5 - Teklif mektubları 20 -9 - 935 tarihli Cuma günü saat 

14 e kadar Ankara Ur~yı Otobüs işleri Direktörlüğüne verilmesi 
lazımdır. (2434) (5271) 

164 

1698 
1697 

2792 

54, 

4081 
1323 

14390 

· İha1e günü: 
216, 
26-10- 935. 

1876 
921,60 

930. 

C İ C i DUDAKL~K 
DDnyıı.nıı:ı trı o it 

dudak boyası, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir tt• 
masla ıllinme~ Yı
kansa bile ~ıkmııL 
24 nat dudakta kalır. 
Tecrübesi kolaydır. 

Deposu ı Sultanhama.mında 
FARUKi GÜZEL KOKULAR 

"'!ll2~a. mağaı.aııdır . .e. 

ZAYi 
Kapalı çarşıda Papazoğlu sokak 

10 numaralı dükkana ait Milli Em -
lak müdürlüğünden aldrğ"ım 13 eyh11 
93:> tarih Ye 37992'1/ 212-l numaralı ;;7 
liralık kaparo makbuzunu zayi ettim. 
Hükmü yoktur. (V. No. 90 '~) 

Kirkor oğlu Karabet 

Suni İpek ipliği. 

Demir ali.t ve edevat. 
Topu boyalı pamuk mensuca'. 
(bozuk). (Bu iki kalem etya 
1549 S. kan. muvakkat maddes 
hükmüne gümrük resmi aran • 
maksızrr, satılacaktır. 

Üzerinde Arap harfleriyle (Şehi . 
emaneti Memba sular şirketi) 

dar yapılır. 
9 - Yazılma için Tıp Fakültesi dekanhğma bqvurulmaudır. 

(CC'71l) 

Yüksek öğretmen okulu 
direktörlüğünden : 

1 - Yüksek öğretmen okulu edebiyat, tarih, coğrafya, riy• 
fizik • kimya ve tabiiye bölümlerı ne bu yıl dahi yatılı ve para•1j 

1ebe alınacaktır. J. 
2 - Okula girmek iıliyenlerin yatı yirmi beıten yukarı olnı~ 

lıdır. T 1· l 1 . ki . b··1·· .. .. t . b. d·ı k ka~ıJ 3 - a ıp dan ar, gırece erı o umu gos erır ır ı e • 
sağlık ve çiçek aıısı raporları, altı tane 4-6 büyüklüğünde foto, 
hüviyet cüzdanı ve lise diplomalarının asılları veya liseyi hitird 
rini gösteren bir tasdikname ile okul idaresine baıvurmalıdır. 

4 - Sair, perıembe ve cuma günleri saat 14 den 18 e kad•t 
yıt yapılır. 

5 - Kayıtsüresi 26 Eylul 935 perıembe günü akıamına 
dır. 

6 - Seçme smaçları aıağıdaki günlerde yapılacaktır. 
27 Eylul 935 cuma: Tarih, coğ : af ya, edebiyat 
28 Eylul 935 cumartesi: Fizik-kimya, riyaziye ve tabiiye. 

1 7 - Sınaçlara sabahiarı saat 9 da ba,lanacakbr. Ba~ruraıı 

saat 8,30 da okulda bulunmaları ve smaca girme fitlerin~ . a~ 
lazımdır. ,( 

1321 750 56,25 
Y~~111 bo·' şi!e: <T:ans:ı) .. Jandarma genel komutanlıgıv Ank 
Do~emehk cıla1ı bır renklı porse-

[hale günü: 31 - 10 - 935. 
len Tuğla. satınalma komisyonundan: 

1 - Jandarma hastaneleri ihtiyacı için (102) ditçi ve (130) 
ıit de cerrahi alalı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

1314 

1418 
1722 

1712 
2261 
1748 

672 

334 

928 
10779, 

10.600 
265 
93, 

74,24 
3648, 

Ma,uraya sarılı yalın Irat pamuk 
ipliği. 

Demir kalorifer radyotörü. 
Muhtelif eczayı tıbbiye (bu eşycı 
umumi tesbit eşy:ısmdandn. 

(Transit suretiyle S"'.tılacaktı;" 
Müfredat cetveli satış salonunda 
asılıdır.) 

763 İpek mensucat. 
132,50 Kopya kağıdı (Transit). 

23 Boyalı pirinç dürbün. 
49,12 Zift. 

Yukardaki eşya üzerinde yazılı günlerde ve saat !4 de satıs salonunda Komisyonca 2430 5 
Jıan. hükmüne göre açık &.rttnma ile satılac.aktır. isteklilerin yüzdeyedi buçuk pey akçalaıını )alır · 
drk1arına dair alacakları makouz ihale günlerinde kanunP.11 muayj•.m zamanda Komisyon tleialiğin° 
vermeleri ve daha fazla malUına< almak ve eıyayı görmek iıtiyenlerin de her gün Komisyona müra· 
caat etmeleri ilan olunur. ( 5530) 

2 - Di§çi alatının tümüne (1350) lira paha biçilmiş ve in 

(10125) kuruıtur. 
3 - ~errahi ilabn topuna da (2900) lira fiyat biçilmiıtir· 

ınancaaı (21750) kuruttuı. 
4 - Her iki çeşit alatın şa--tn:\ mesi parasız komisyonumuzd•' 

İstanbulda Demirkapı Jandarma muayene komisyonundan al~ 
5 - Di§çi alatının 17-10-935 Pertembe günü saat (10) d1ı 

rahi alatının 18-10-935 Cuma günü saat 10 da açık eksil 
ri Ankarada Jandarma Genel komutanlığı kurağında komi•1 
yap•lacaktır. 

6 - İstekliler eksiltme saatin den bir saat önce ilk teminat 
buz veya banka mektupiarını ko msiyona vermit olmaları. ( 

(5199) 

Neertyat dlrekt.öril: Reflk Ahmet Scvenl'D 


