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M. Musolini'nin öfkesi 
talqaq la YugoslavyanznlEkalliyetler meselesi 

Filmler Ankarada 
kontrol edilecek 

araları açılıqor 
~~~~--~----~~~ 

Vuçe, it al yan mebuslarını Belgrat parlanzentolar 
konferansına iştiraktan nzenetti 

Venedik, 15 (A.A.) - Deyli olmuştur ve iddia edildiğine göre 
Telgraf muhabirinden: Yugos Yugoslavya hükumeti, asi Avus· 
lavya matbuatının ftalyaya kar ırya nazilerine yardım etmiştir. 
ıiddetli ve acı neıriyatr üzerir. M. Musolini "Aurora,, yatında 
M. Muaolini, ltaJyan mebusların ·ıusturya nazilerile uzun uzun 
Belgrat parlamentolar konferar )rüşmüştiir. Bundan başka M. 
ıına ittirak etmelerini menetm' fosolini, İngilterenin Jon Turn· 
tir. un da ziyaretini kabul etmiş ve 

Yuıoılavyada .son zamanlarda ı sonra, London gemisine giderek 
İtalya aleyhine sık sık tezahürler bu ziyareti iade etmiştir. 

Grevcilere arşı süngü 
kullanılıyor ! 

Nevyork, 15 (A.A.) - Corci· 1 Fayet şehrinde bir fabrikaya 
ya ve Cenubi Karoline milli mu - bomba atılmıştır. Kimse ölme -
hafız takviye kıtaatı gönderilmiş· miştir. 
tir. Corciyada Marilanda hadise • 

Cenubi Karolinde bir milli mu· ler olmustur. Grevdenberi ilk 
hafız, bir karışıklık esnasında I clefa s;;?; .:~yliyen M. Jonson, grc· 
bıçakla yaralanmıştır. Milli mu· vin, mensucat kanunu yapılma • 
hafızlar itfaiye boruları, ağlatıcı dan evvel, işçiler sendikaları re -
''ombalar ve süngü kullanmışlar - isle.; ile yaptıkları anlaşma aley • 
1• •• hine oldu ilumı ı;övlemistiı-. 

Protestolar, tahkikat komisyonunu 
düşündürüyor ! 

Vaıington, 15 (A.A.) - Bre· ı rihinde içlerinde bazı cçneraller 
·ilya, Mekıika, Arjantin, Şili, de bulnan Çin 1't:!.mi şahsiyetleri· 
'olivya ve diğer milletler tarafın- 1 ne komisyonlar verildiği bildiril · 
'an yapılan şiddetli protestoların mektedir. Bu ~ahs;yetlerin isim· 

s'lah tahkikat komisyonunu dü - l leri ~izli tutulmaktadır. 
şünmeğe ve ihtiyata sevk ettiği J K k"' • k t' bA ed" . e:ıa mez ur eır e ın cenu ı 
zann ılmektcclı;. Bununla bera· A 'k d k" · d 1933 
b merı a a ı aJanın an te 

er M. Hull ve komisyon reisi 
Ny~ bu sabah yaptıkları mülakat· 
tan sonra hu hııtusta hiç bir şey 
söylememitlerdir. 

Filhakika komisyon, Düpont 
şirketinin Çindeki ajanı tarafın -
dan gönderilen mektupları gör -
müıtür. Bu mektı,plarda 1932 ta-

lngilterenin ihracatı 
azalıyor 

Londra, IS (A.A.) - lngiliz li
raıırun ıukutuna rağmen ihracat 
hafif bir azalma göıtermektedir. 
Aluatoa zarfındaki ithalat 60 mil
yon 27.000 e baliğ olarak temmu. 
za nazaran iki milyon ıterlin art· 
mıt ve ihracat ise bir milyon 139 
bin ebilerek 32 milyon 90 bin ol· 

muıtur. 

Kral Zogo'nun memleketi· 
mlze geleceği tahakkuk 

ediyor 
Ankara, 15 (Huıusi) - Mev-

suk bir membadan aldığım malU· 
mata göre Kral Zoğonun memle· 
ketimizi ziyaret edeceği haberi 
dofrudur. Seyahat kararlaımı§sa 
da, tarihi henüz teıbit edilmemiş· 
tir. 

....._................. n n •ttUIUt'Jt "" tt '*' 
bahat, Cemile, Kamile, Cahide, Sali • 
ha. Semiha, Bedriye, Hatice, Sabahat, 
Muazzez, Muzaffer, Nazike, Fevziye, 
Nimet, Münevver, Fatma, Nadiye, 
Fatma, Nezihe, Fatma adlarında yir
mi bir hanım bitinniıtir. 

Mektep müdürü Nesime Hanımı 
Ye ıüzel eserleriyle güzel bir sergi 
vücude getiren hanımlan tebrik cdi
yonıa. 

gönderilmiş telgraflar da okun • 
muştur. Bu telgraflara nazaran 

şirket bir barut fabrikası inşası i
çin bir Alman firmaaile yapılmış 

olan mukavelenin Arjantin hüku
meti tarafından iptaline muvaf -

fak olınuttur. 

Pariste ölen baytar 
yüzbaşımız 

Paris, 15 (A.A.) - Dün Paris 

camiinde baytar yüzbaşı Kemal 
Cemil Beyin cenaze merasimi ya· 

pılmııtır. Mumaileyh dört sene -
den beri Pariı paıtör enstitüsün • 
de çalıımakta idi. Türkiye büyük 
elçiai cenaze merasiminde hazır 
bulunmuıtur. Enstitü müdür mu

avini profesör Ramon, müteveffa· 
ya, ölümünden sonra takdir ni -
şanesi olarak ecnebiler için olan 
büyük madalyayı vermiıtir. Ke _ 

mal Cemil Bey ruam baıili hakkın
da laboratuvar tecrübeleri yapar • 
ken yakalandığı hastalıktan öl
müştür. Cenazesi muvakkaten 
Parise gömülmüştür. Sonra latan. 
bula nakledilecektir. 

Morakstl vapuru yangını 

Londra, 15 (A.A.) - Mora -
kasti vapuru yangını hakkındaki 
tahkikat, bazı rivayetlere bakılır· 
sa İngiltereye teşmil edilecektir. 
Deyli Meyi gazetesinin yazdığına 
nazaran polis müfettişleri yangını 
çıkarmt§ olmaklaı maznun olup A-

Fransa, italya ve ingiltere 
M. Bek'in beyanatına ne 

cevap verecekler ? 
Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler 

cemiyeti umumi heyetinin celsesi 
hususi\ir ehemmiyet kesbetmiş 
bulunuyordu. Bunun seebebi Le • 
histan hariciye nazırı M. Bek'in 
beyanatına İngiltere, F ranl\a ve 
İtalya murahhaslarının cevap ver
melerinin mukarrer olmasıydı. Le
histan hariciye nazırı M. Bek hü -
kfımetinin ekalliyetler himayeıi • 
nin murakabesinde milletler cemi· 
yeti uzviyetleriyle teşriki meaai • 
den imtina edeceğini beyan etmiş
ti. Bu imtina Lehiıtandaki ekal • 
Jiyetl ait mukavelenin feshi de
mekti. 

in "ltere hariciye nazırı M. Si· 
mon hükumetinin ıerbeıtçe akit 
ve İmza edilen bir muahedenin bir 
taraflı olarak feshini prenıip iti· 
bariyle kabul edeceğini ehemmi -
yelle kaydetmiş ve rnaamafih ekal 
liyetler muahedelerinin düzeltil -
mesi için devletler arasında müza -
kereler bulunmasının derpiş edi
lebileceğini söylemiştir. 

Fransa ile Lehistan i'rasındaki 
münnseba.t dolayısiyle beyanatı 
oldukça merakla beklenen Fransa 
hariciye nazırı M. Bartu Fransa -
nın muahedelere katiyen riayet 
hususundaki kati prensibini tekrar 
etmiş, İngiliz hariciye nazırının 
görüşüne iştirak ederek ve icabın· 
da her türlü tadilin milletler cemi· 
yeti cerevcsİ için.de yapılması la· 
zım geldiğini ehemmiyetle kaydet· 
miştir. 

• Matbuat umum müdürlüğünde 
bir komisyon teşkil olundu 

Ankara, 15 (Hususi) -Sinema 
filmlerinin gösterilmezdcn evel 
Ankarada matbuat umum müdür· 
lüğünde teşekkül edecek bir ko • 
misyon tarafından kontrolü karar· 
laşmıştır. Komisyon, vekaletler 
mümessillerinin iştirakiyle teşkil 

olunmuştur; yakında faaliyete ıe-· 
çecektir. 

Tuluat kumpanyalarının tem· 
sil edecekleri eserlerde 29 birinci 
teşrinden itibaren matbuat umum 
müdürlüğündeki komisyonun kollı" 
trolünden geçecektir. 

Şimdiye kadar 2,5 
yakın buğday 

milyon liraya 
satıldı 

Ankara, 15 (Hususi) - 15 A
ğustostanberi buğday satışları ve 
alıt faaliyeti çoğalmıştır. Şimdiye 
kadar 31 buğday alım merkezi fa. 
aliyete geçirilmiştir. Malatyanın 
Gölbaşı, Mersinin Sarı köyünde 
mübayaat başlamak üzeredir. 

Antalya, Babaeski, Baladis. 
Bandırma, Bursa, Çanakkale, Çar· 
dak ay, Çivrik, Çorlu, Cumra, Diki 
li, Ilgın, Sarayönü, Soka,e, Tarsus. 
Uşak, Karabiga, Karaman, Göllük 
Lüleburgaz alım merkezlerinde 
hazırlıklar bitirilmiştir. Bunlar 
yakında faaliyete geçeceklerdir. 

Şimdiye kldar iki bucuk milyon 

liraya yakın buğday satışı yapıl
mıştır. Bu sene mühim miktarda 
satış yapılacağı umulmaktadır. 

Almanya, Norveç, A.vuaturya· 
dan ve diğer yerlerden yapılan ta• 
lepler anlaşmıya bağlanıraa ~ 
bin ton buğday satılabilecektir,. 

1 

Ziraat bankaımm buğday ıemn · 
şefi Salahattin Bey, lıtanbulda, 

1 

şirketlerle kumpanyaların aatın .-; 
lacakları buğday itiyle meıgul ol ... 
caktır. 

Dört bin tonluk Ankara silosu ' 
muvakkat kabul bu günlerde ya• 
pılacaktır. Bu ıilo takrihen Uf 
yüz bin liraya mi.'.I olmuıtur. 

Zabıtan ve askeri memurların şikô.yet mercii 
ANKARA, 15 (Hususi) -ı ile bu hususta karar ittihazına me-' 

Milli Müdafaa Vekaleti zat mardUr. Binaenaleyh 9i111diye ka • 

işleri son tetkik mercii encümeni dar zab!tler ve askeri memurla~la 
riyasetine Birinci Ferik Cevat Pa- mütekaıtler tarafından devlet !ura 
şa, izalıklara da büyük Erkanı sına yapıla.1 müracaatlar bundan 
Harbiyeden Ferik Asım, Mirliva ıonra bu encümene yapılacaktır. 
Vehbi Milli Müdafaadan Ferik Devlet Surası bu hususlara ait ev• 
Nazmi, Mirliva Abdi Paşalar ta· rak1 Milli Müdafaa Vekaletine 
yin edilmişlerdir. Encümen, zabi· devretrni~tir. Komisyonun kararla 
tan ile askeri memurların terfi, rı kat'iJir. Bu multarrerat aleyh~- . 
tebdil, nakil, tayin ve tekaütlükle· ne iliraz ancak Bijyük Millet Mcc• 
ri hakkındaki şikayetlerini tetkik lisine yapılabilecektir. 

ölCjUler ve ayarlar miJdürU Balkan konferansı 
lstanbulda tetkikler yap~cak ? 

Ankara, 15 (Hususi) - Ölçü- toplanacak ffil • 
ler ve ayarlar müdürü Bekir Sıtkı 

Bey bugünlerde htanbula giderek 
ölçü ve ayar iılerile beraber elek-

İtalyan murahhası M. Aloisi 
İtalyanın ötedenberi muahedele -
rin tadiline ve bugünkü şartlara 
uydurulmasına taraftar olduğunu 
hatırlatmış, fakat bunun bir dev • 
let muahedeleri bir taraflı olarak 
feshedebilir demek olmadığım 
tasrih etmiştir. M. Aloisi herhan
p,İ bir tadilin alak~darla.rm muva
fakatiyle binaenaleyh müzakere 
ve itilaf edildikten sonra yapılma
sı la .. ım geldiğini ilave etmittir. 

trik, su, havagazı saatleri üze -
30 bin kişinin nümayişi 

rinde umumi tetkikler yapacaktır. 

Atina, 15 (Huıusi) - Balkan 

konferansında Yunan murahhas 

heyeti reisi eski başvekillerden 

M. Papanaıtasyo, Lokarno sulh 

kongresinden dönmüf, dün Kor• 

foya gitmiıtir. Toplantısının te -

hir edildiği bildirilen Balkan kon• 

feransı hakkında sorulan bir ıu • 

ale verdiği cevapta M. Papanaı • 

Varşova, 15 
ajansı bildiriyor: 

(A.A.) - Pat 

Aralarında birçok yahudi be -
yetleriyle sabtk muharipler bulu • 
nan 30 bin kişi nümayiş yaparak 
M. Bekin Cenevrede icra etmiı ol· 
duğu tesebbüse milletler zahir ol· 
duğunu ilan etmişlerdir. Diğer 

şehirlerde de ayni şekilde nüma -
yisler yapılmıştır. 

Ingiltere 
istilaya açıkmış! 
Londra, 15 (A.A.) - Havaya 

hakim bir şimal devletinin lngil .. 
tere sahillerine asker çıkarmak 

mevzuu etrafında cereyan eden 
lngiliz manevralarından alınan 
neticeye ıöre lngiltere bugünkü 
silah şartları içinde l>öyle bir dev
letin istilasına açık bulunmakta
dır. 

~•twU1RN1ıwı-.n _ _. ..... ,,.11t111 ... __ _ 

merika zabıtasınca aranılan fa • 
hısların eşkalini öğrenmif bulun .. 
maktadırlar. 

Ölçü ve ayar memuru olmak i

çin kurıa iştirak eden ve imtiha

na girip te kazananların tayinleri 

Bekir Sıtkı Beyin dönüşünden 

aonra olacaktır. tasyo, bu mevzu üzerinde Roman

lran ve ~fgan ara•ındaki ya hariciye nazırı M. Titüleako ile 
hudut lh tllltı görüştüğünü, M. Titüleskonun 

ANKARA, 15 (Hususi) - bu hususta Yugoslavya hükumeti 
lran ve Efgan hük\ımeleri nezdinde teşebbüslerde buluna • 

aruındaki hudut ihtilaf rnı mahal· rak konferansın teşrini evvel içi~ 

linde tetkik edecek olan heyet re· de lstanbulda toplanmasına çalı • 

isliğine Ordu müfettişlerinden 

Fahrettin Paşa tayin cdilmiıtir. 

Heyet yakında İrana gidecektir. 

Heyet raporunu döndükten son· 

ra Hariciye Vekaletine verecek, 

vekalet te ihtilaf hakkında kara -

rını bildirecektir. 

A§ustos ayı i~inde memle· 
ketimize gelen muhacirler 

ANKARA, 15 (Hususi) -

Aiuıtoa ayı içinde Türkiye-

ye, Bulgaristan, Yugoslavya, Ar

navutluk ve Rusyadan 1834 kiti· 

şacağını vadettiğini söylemiştir. 

M. Papanastasyonun söylediği· 
ne göre, Romanya hükumeti Bal· 

kan konferansına büyük bi• ehem· 
miyet atfetmektedir. B ~inci 

Balkan konferansında Rcır :- nya• 

yı içlerinde ayan ve mebusan 

meclisleri reisleri de bulunan ka • 
)abalık bir murahhas heyeti teaı• 

"Sil edecektir. 
m 

den mürekkep 556 aile muhacir 

gelmiştir. Bunların ekserisi Elaziz 

ve Trakyada iskan edilmiştir. 





"'1ırimiz şerbest 
kalacak 

-- ı Bq tarafı ı tnct ayıfada) 

W zabıtaıına bildirildiii için, 
Sirkeci ıarmda bazı tertibat alın· 
mııtı. lvan Mihailof ve Madam 
Mençokorniçon, yolcular çıktık -
tan sonra trenin mukabil cihetin· 
den indirilmiflerdir. 

Komite reisi açık renk bir par· 
duö IİJIDİftİ. Baımda ıri bir 
f&pka tqıyordu. 

Mihailof istuyonda gazete fo
to muhabirlerini •örünce yüzünü 
ppkaaile gizlemiı ve süratle is • 
tuyon polia merkezine girmiıtir. 

Bilahare, komite reisi ile karısı 
' 

bir otomobille emniyet müdürlü-
ifine aötürülmiiılerdir. 

Dün ıece Kırklarelinden Edir
neye dönen Trakya umumi müfet
titi İbrahim Tali Beyle telefonla 

aöriitflik. lhrahim Tali Bey, hadi
se etrafmda bize ıu malumatı ver
di: 

"---.1! .. --~-wu pazarteai günü Kırk· 
lareli cinnndaki köylüler bir Bul-
i&r erkeiiyle bir Bulıar kadınını 
armanda perifan bir halde dola • 
tırken rCirmiifler ve hükUmeti ha • 
berdar etmiılerdir. Bunlar bitkin 
bir halde .bulunmUflardır. Bulgar 
erkek, komiteci Mihailof olarak 

t9fhia edilmiftir. Kendileri, gerek 
hüviyetleri ve gerek hududa sıim· 
~alarmm sebebi he.JckınCla bir ıey 
ıöylememekte ve H.dece "Kaç
tık!,, demektedirler. lvan Milıai • 
lof, fÜplİeaiz ki ıiyasi bir mücrim· 
dir. Almacak vaziyeti hükamet 
ta1in edecelitir.,, 

Sol,adan al,.ıi11nız haberler 
SW,.a (HU1ui) - Birkaç gün 

•Yel S.lpr lıiildimeti tarafmdan 
takip emri Yerilen Makedonya ih· 
tilll lmmiteai reisi lvan Mihailof, 
JDmda ze~ Ye iki muMfız ol
tlaju halele Ye bir otomobil içinde 
Malo Tll'llOYaköyü yakmmda Tür
Jri1e toprafma aeçıneje muvaffak 
elmattar. kaainin ormanlık ve 
_pli analı eluıu, hudut nöbetçi -
Jerinin •Jreli Mdwıuıu dolayısiy
le İYan MiM:ilof hududu ıeçmek 
iPa Tll'llOY&)'I MIÇIBiflir. 

So&a :cHuu.I)' - Bulıar tel. 
..ı •iantmm tebliiine ı&re, po. 
U. tarafnl41an tiddetle aranılan 
Jiati~ya ihtilil komitesi reiıi 
İftB Mifiailof ve zevcesi Mença 
~ft Malo Tımava mevkiln
de Tür)d7eye ıeçmeje muvaffak 
oJniuttur. 
Nlhallof aiyaal mUcrlmdlr 

Ankara, ıs (HU1uıi) - Hudlrt· 
ı.;.... •ılınan Makedonya fır· 
U.ı reiıi lvan Mibailof hakkında 
Dahiliye Vekaleti müıteıarı Vehbi 
Bey ,,..., Mibailof hakkmda si • 

ya•l miicrimlere dair olan ahkamın 
tatbik ldilecejini söyledi. Aldı • 
ima *'16mata aöre, lvaa Mihai
•• Ltanbulda Hrhest blat;aktır. 

Moda yüzme hawlQDda 
bugünkü müsaböalar 
lıtanbul ıu ıporlan klflMI hu • 

ıün Modadaki yüzme havuzunda 

\i, "Su haftası,, te=-"lı: ctmiıtir. 
} !. it. ..-ı, keııcii aralarında 
..t.Jelif müaabakalar yapacaklar· 
cm. 

Günün 51yaeet.I 

Şark lokamosu 
ve Almanya 

Günün Maarif Haberleri Bir kaç ıün evvel Almanya 
Lokamosu miMknu recldettijini WI 
dirdi. Almanyanın bu misakı reddet 
mai, Mlki de 1Ma miiaktan nzıeçil 
meaine sebep olacaktır. Lise ve Orta mektepler leyli meccani 

müsabaka imtihanı 30 Eylôlde 
Almanya bir çok tanllann imza 

ladrfı misaklara taİ'llfta1' olduiun 
Garp Lobrnosuna imulamakla söı 
termit İM ele dua fazla iki taraf1 
muahedeleri tercih etmektedir. Şar 
Lokarnoıuna muhalefet 11oktai naza 
nndan Almanya ile bir olan Lehiıta 
da ba fikirdedir. Mi..ım.' cliier akit
leri So.,yet Birliii, Çekoalonkya, 
misalmun bir luwaai madcleaiyle Sov
yet Rasyaya heilanan Fransa idi. 
Almanya ile Lehistan misak buicin
de kaldıktan mra Eatonya, Letonya, 
.,. Lihaıayllnm miMb qtinıkt..i hek· 
lenmiyordu. Bu ıaretle miaalr lelıinde 
kalan devletler Fransa, Sovyet Rus • 
ya ve Çekoılo-..kyadU'. 

Kız san'at mektepleri muaUim kadrolan - ilk mekteplerde 
talebe yazınıı başladı - üniversite ikmal imtihanları 

Lise ve orta mekteplere leyli 1 dür muavini Yaşar HJlnmı Alqam 
meccani yazılacak talebelerin mü- kız sanat mektebi moda muallim• 
sabaka imtihanı otuz eylul pazar liğine getirilmi§tir. 

günü yapılacaktır. imtihan o gün Ankara lamel Paıa kız enstitü· 
saat r:okuzda bql~yacaktır. Müsa: ıü müdür muavini Hayriye Ha. 
bakaya gireceklenn müracaatlerı 
maarif müdürlüklerince yirmi 
dokuz eylul akıamına kadar ka
bul edilecektir. Leyli meccanilik 
müsabaka imtilianına girecekler
de aranacak f&l'tlar funlardır: 

1 - Türk olmak. 
2-Liae ve orta mektepler tali • 

matnameıinin her sı~ıf için tesbit 
ettiği yaı hadları içinde bulun· 
mak. 

3 - Bedence ve ruhca hasta, 
malul. sakat ve kusurlu olmamak. 

4 - Velisi kendisini tahsil etti· 
remiyecek kadar fakir olmak. 

5- Zekası, çalıtkanbğı, ahla -
la, mensup olduiu mektepten ala· 
cağı fotoğraflı vesika ile sabit ol· 
mak. 

imtihan ıualleri, her smıf için 
ayn ayn olmak üzere vekilet tara· 
fınd•n tertip olunarak gönderile • 
cektir. Müsabaka imtihanları. her 
vilayet merkezindeki lisede, liae 
,.lunıoıı.n Qlyt\tlerde o,a'ta mek· 
teplerde, orta mektep bulunmı .. 
yan yerlerde vilayet merkezlerin • 
deki maarif idarelernide yapıla • 
caktır. 

Müsabaka imtihanları Türkçe • 
edebiyat. riyaziye, tarih - coğraf • 
ya derslerinden olacaktır. Türkçe 
ve edebiyat imtihanı otuz eylul 
pazar, riyaziye imtihanı bir teş • 
rinievel pazartesi, tarih • cograf -
ya iki t~rinievel sah günü yapıla • 
caktrr. imtihanlarda müsavi de • 
recede muvaffak olanlardan şehir 
çocukları tercih olunacaktır· 

Kız aan'at mektepleri 
muallim kadroları 

Kız ıanat mektepleri yeni ders 
seneıi muallim kadrosu Maarif 
Vekaletinden hu mekteplere tebliğ 
ed ilr.1ittir. 
· Yeni kadroda Selçuk kız sanat 
mektebi ev idaresi mu~.llimi Nev• 
hare Hanım Buru Necatibey ens
titüü ev idaTeıi muallimliğine, 
Buna Necatibey enstitüsü ev ida
reai muallimi Mediha Hanım da 
Selç.li laz sanat mektebi ev ida .. 
resi nıuallimliğine tayin edilmit .. 
tir. 

Oaldiclar lua anat mektebi 
mesleki reıi91 m11allimi Kenan 
Bey Bursa Neeatibey enatitüıüne 
tayin edilmiı, oracl..ki resim mu• 
allimi hanım Oskiidara naklolun• 
muıtur. Oıküdar kız sanat mek
tebi nakıt muallimi Hüeniye }Ja· 
nım lzmir Cumhuriyet '9nati~ • 
ne nakledilmif, O · z -
nat mektebinde açdQ 
allimliğine Selçuk laz ..at 
tebi mezunlarından Şerife Hliiili 
tayin edilmiıtir. • 

Alqam b ....ı mektehi mo
da MjiJel' .._ıHmi Saat1et Ha· 
nım terfiıın lzmir Cumhuriyet enı· 
titüıüne moda muallimi tayin o • 
hmmulfur. İzmir Cumhuriyet 
enıtitüıü moda muallimi ve mü • 

ilk mekteplere talebe 

yazllıyor 

ınm lıtanbul aktam mektebi mü· 
dür muavinliğine, ismet Pap 
kız enstitüsü Türkçe muallimi 

Mebrure Hanım İstanbul kız ıa • 
nat mektebine naldedilmittir. 

Selçuk kız ıanat mektebi me • 
mnlanndan Şaziye ve Müzeyyen 
Hanımlar Aktam kız aanat mek• 
tebine ıtajiyer muallim olarak ta
yin edilmiılerdir. 

Selçuk kız sanat mektebi Fran· 
ıızca muallimi Sadık Bey orta 
tedrisat kadroıuna alınarak Kan
dilli lisesi Fransızca muallimliii -
ne tayin edilmiftir. 

Bu sene lstanbuld.aki Selçuk, 
Oıküdar kız sanat mekteplerile 
Ankara lemet Pata, Buna Neca· 
libey, lzmir Cumhuriyet enstitü-
lerinde yeni tetkilit vücude ıeti· 
rilerek lise ve orta mektep mezun· 
larmı ahp hayata ve ev idaı-eıine 
hazırlamak üzere husuıl ıınıflar 
da açılmıttır. Bu ımıflardaki ta
[ebe yalnız sanat ve ev idareıi 
derıleri görecekler ve iki ıenede 
diğr sanat mektepleri ve enstitü • 
leri mezunları derecesinde diplo
ma alacaklardır. 

Ankara ismet Paşa kız enstitü· 
ıünde ilk, orta ve aan"t mektep
lerine sanat muallimi yetiıtirecek 
muallim sınıfları açılmııttr. Bu 
kısmın tedrisatı ilk ve orta mek • 
teplere sanat muallimi olacaklar 
için iki sene, kız a.a.nat mektep 

ve enstitülerinde muallim olacak· 
lar için üç senedir. 

ltilJun•at meld•Pietl 
•k ra§bet g6r.._, 
Akıam kız ıanat mekt•biida 
ntqındaki tubesine bu ıd 

• 

lmak için müracaat ed_. 

uladır. Bu tube ilk ~ ... ı 
on bet talebe ile .. )iM • 

eçen yıllar ha miW-r 

v; ~ .... 
~e Beyoğlu Peİ'apalu oteli y&nm• 
da bulunan lıtaııbul klUJ,u hina • 

ımı da kiralamıtbr. Talebenia 
bir kıımı burade oku1acaktır. 

Tedriıita yirmi iki eylulde bat· 
!anacaktır. 

ilk me ktep•erde dUnden 
itibaren talebe yazımma 

ba,ıandı 
Bütün ilk mektepler dünden 

itibaren 'yeni den yılı için talebe 
yazımına bqlamıılardır. Bu yıl 
927 doğumluları almacak yer ol· 
duğu takdirde 928 dojumlular· 
dan da alınacaktır. Bu yıl biç bir 
çocuiun mektepıiz kalmaması 

için Maarif miii:lürlüiü icap eden 
bütün tedbirleri a1mıtbr. Yeni • 
den açılan ıekiz ilk mektebin de 
hazırlıkları tamamlanmııtır. 

Geçen yıl· ilk mekteplere yizıl· 
mak için gelen talebe on beı bin 
kadardı. Bu ıene bu miktar bir 
kaç bin kadar ertaeağı söylenmek 
tedir. 

Üniversitede imtihilnlar 
Oniverıitede buaünden itiba -

ren yeni derı yılı için talebe yazı· 
mına bqlanmııbr. Evv~lce de 
yazdığımız ıibi, bu yıl yazılma 

doirudan doğruya rektör lar•fm· 
Alı yapılacak, ve on b~t. .. 
recektir. 

Ayni zamflnda bugünden iti - ' 
baren Üniversitede ikmal imti~ 
hanlarına da batlanmııtır. 

nutua dairelerinde 91h1an 
ilk mektep hocalar1 

Almanyayı Şark Lofrarnoauna ka
ha! etmekten meneden aeltep, tealibat 
müaa'labnm h•üs kaba) eclilmit ol • 
mamaaıdır. Almanya, şm miulmiın 
kendisine yeni mükellefiyet)• yikle-

difini, lıafttuki hunlann kendiıine pek 
mihim Wr istifade temin etmediiini 
ileri süriiyor. lnailtere Hariciye na • 
zın Sir Jon Simonun mitekabi6yat 

eauını müdafaa ve misakın müteb • 
biliyet eıuına dayanma11111 temin et
meıi bile Almanyayı cezbeclememit • 
tir. Çünkü meseli Fransa tarafından 
AJmanyay:ı kartı vuku 'bulan hir ta • 
arruzu heıtaraf etmek için Rua uker
leriDia Almanyadan seçmesi. yahut 
Rusya tarafından vukuhulan bir taar
ruzu püıkürboek için Franıız uker • 
)erinin Almanya içinden ilerlemesi 
AfıDanlara pektahaf söriinüyor. 

Almanya resmi telıraf ajan&IDa 
g&re Ahnanya hükülneti ıulhü temin 
için batka çareler 1Malunclaiana kani
&lir. Bunlann bqhca11 iki taraflı aıfe · 
mf teeariz muahedeleridir. 

Bunonla beraber Şark Lobmoau· ............. .-p .......... 
için y,;qi tı,1ÇAbüıler Vukubuldugu an• 
lqılmaktachr. 

8. R. 

Polla haberleri : 

Bir hırsız tutuldu 
Tatil müDNebetile nüfu dai • K•ratümrükte Melek fıatun 

relel'inde çabtan ilk mektep hoca· mahalleıinde ~ıngır&kh ıokakta 
lannın ç&lıımaları 9GD& ermit ve Ahmet ağanın evine dün hırsız ıi· 
dünden itibaren bütün hocalar rerken komıular tarafından rörü· 
mekteplerindeki •azifeleriıw din- lerek polise haber verilmit ve btr
mütlerdir. Yalnız iki üç nnnt• • ıız yakalanmqbr. 
icada çabtmalar ı tetrinienele Zeki itmindeki hınızm bundan 
kadar ıtirecektir. bir hafta evvel de aynı eve girip 
Awupaya gfd•cd ifh yüz e~li lira çaldığı anlaıı1mı•tır. 

aılt1aet lllua,_eteri J•plldı camı mualukl•• ve leblebl 
Bu yıl Avrupaya tahsile gön· Aziz iıminde biriıi dün Yeni 

derilecek talebenin ııhhi muaye • cami muıluklarmı aıırmıf, seyyar 
neleri dün yapılmqbr. imtihan • leblebici Haaana satnken yaka • 
lara da 22 eyllilde bqlanacakbr. lanmqtw. 
Erkek talebeler Pertevniyal, kız 
talebeler de kız u~ıinde bntihan Kalp para 
olacaklardır. Karqümrükte Tercüman Yu· 

Gazi Oaman P8fa llae•lncle nuı mahalle,inde oturan Muam. 
mer Efendinin trup.vayda bı1etçi· 

Gazi Otmanpqa. liıesin~n riy•· ye ~rdiği on kunqlutan k•lp ol· 
ziye imtihamnda dinea 72 tale • duğu anlatılmıf, talı'kikata bat • 
benin teJcraıı. imtihan edilmeleri lanmıtbr. 
için Vekiletten emir f~cten"Uilit· 
tir. imtihan ıualleri b'u defa Ve· 
.kilet tarafından glnderilecektir, 

Sallh Zeki Bey Ankaraya 
gitti. 

Maarif Vekaleti bat müfettiti 
Salih Zeki Bey Vekilet tu 

dan Ankaraya ~itıl..4 
dün alqam gitmittir. 
Ub Zeki Bey Ankarada o 
tep Ye liHlerin yeni ders 
hakkında göriifecektir • 

Hamit a., Altkar..,a g 
Oniveraite iflerile metıul olan 

yüka•k tedrisat umum müctürii 
Himit Bey dün akpmki trenle 

~- aitmiftir. 

Sovyet Rusyadan gelen 
. iki muharrir 

D"' rin vapuru ile Sovyet 
Ruıyadan muharrirler greaine 
ittirak ,den Yumn mJıharriri ile 
Sovye usyanın methıır har
rirl-:ıriıhfen Jlya Eren~Wlitimi• 
ze ıehliiılerdir. 

Muharrir~t:91 ... Mlf<~ 
Rıfkı.veYak8' 
fındut karııJanmıılar '* ile
rin! tehir ıezdirilmiftİı". MUhe.r • 
rirlet d6n akf&ID Yuani•tana 9't· 
mltlerdlr. 

Sovyet muharriri ll1a Eı-1Nıc 
Yunan muhanirinin miaafiri ola• 
rak kalacaktır. 
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Yazan. Selami izzet 

Kiros, ordusile Yunan sahiline inerek 
Kadın hıçkırmıya batladı. Ço

cuk uyandı ve viyankladı. 
Bu ıeıi duyar duymaz Melek 

sustu. Çocuğu derin bir tefkatle 
bağrına baıtırdı: 

ona fena bir misal olmuıtu. Ka
dınlarla paralarım yemitler ve bi· 
ter köıede ölmüşlerdi. 

bütün adaları zaptetmişti. 
-~~~--~~--~--~--~--------------~--~-

Dara eski devirleri hahrladıkça göğsü kabarıyordu. İran hükümdarının 
bir arzusu vardı: Hudutları genişletmek •. 

&iri eyaletlerde islahat 
.--..... ._. ..... ~ı•=~· ~<nrzımı'i•;=s-;;aı;•Sjlij,_...;;;;....,.=-;;oaıı~~·~,..._.. 

yapmayı düşünürken.. r r o c rze 

Di.ri (Babil) de kalan ukerle
rin kıy af etlerini deiittirmif, on • 
lan ecdadmdan kalan kalkan ve 
mızraklarla teçhiz etmi,ti. 

Diri, lran hükUmetinin banisi 
,(Kiros) un ihtita.m devirlerini ha· 
hrJadıkça göğsü kabarıyor ve ken 
diıinin de Kiros kadar büyük ve 
lhefhur bir hükümdar olmasını ar
zu ediyordu. 

Diri Mısır ve Suriyeye kadar a• 
kınlar yapmıf, birçok yerleri İran 
lllemalikine bağlamı,tı. Dara, za· 
inanının en ceıur ve en meıhur 

1: 

1 
' 

hükümdarlarından biriydi. 1 Dara, '.Sahildeki askerleri ecdadın dan k ı a an mızrak ve kalkanlarla tec-
''- Daha çok biiyük İ§ler gör· b iz etmitti ... 

~~k ve hudutlarımı genitletmek ( Karyalılar) derhal ıehirlerinin ı teıvik etmit, vaktiyle cengaverlik 
ıatıy~rum.,, kapılarını lranilere açmıflardı. le töhret bulan (Lidya) Iılar on • 

D~yordu. d (Likyalılar) mukavemete ha • dan sonra sulhperver ve zengin 
Kıros zamanında ıukut e en 1 "b" ·· ·· k t b" t · .. ... . . akıbeti ba ke. zır anmıt ıı 1 gorunere ran or• ır kavim olrnu,Iardı. 
ıdya hukumetının ' dusunu ıili.hla karıılamıtlarsa da 

lllilletlerden ziyade Yunanlıları d k 1 b l k l (L"k , or unun a a a ı o Uf u ı ya • 
deh!ete dütürmü9tü. lılar) ı da teslime mecbur etmit • 

Diri da (Kiroı) gibi bazı 
memleketlere prensler tayin et· 
mek, silahlarını toplamak ve aha· 
liıini sanayi ve ticarete tetvik et • 
mek niyetindeydi. 

O zamana kadar ( Krezos) gibi ti. 

halim bir hükümdara tabi olan tık Jran hükümdarı Büyük (Ki· 

ltıemleketler, şimdi İ5mİ bile ken· roı)' bu muvaffakıyetlerden ıon· 
dilerince meçhul b ir hülcümdara İ· ra, (Lidya) hükumetini (SJrd) 
t••t etıneğe mecbur ohmtJl•rdr. ye (Askilyon) ,ehiıieri merkez 

O esnada Ispartalılar da (Ki • olmak üzere iki vilayete ayırmıf 
r0t} a bat kaldırmıtlar ve kendi· ve bu eyaletlerden birini (Harpa· 
•İne bir heyet göndererek: "lra.. ğ) a vermiıti. 
niler Yunan fehirlerinden birine Kiroı'un Yunan sahillerini mu· 
taarruz ettiği takdirde Ispartalı • haf aza edecek donanma11 yoktu. 
lar tarafından bunun müthi~ bir Bu sebeple Yunan tehirlerini lra· 
•urette intikamı almacağını,, teb· ntler tarafmda.n idare ettirmek 
lii etmi9lerdi. mütkül ve hatta buralara muha • 

Hükümdar bu heyete •u cevabı fız askerleri bırakmak da mah • 
"ermiati: "Tebaamdan bir ferdin zurlu idi. 
Yuna~ tabiiyetine girdiğini göre.. Kiroı bu tehirleri lrana tibi 
Yİın de ben de İspartahların fee&• bulundurmak ve aakeraiz olarak 
atini anlıyayım !,. idare etmek için bir çare bu)muf • 

Kiroı, lıpartalıların bu tehdi· tu. Her ,ehrin ileri gelenlerini seç .. 
dine ehemmiyet vermemekle be· ti ve bunları idareten prens tayin 
raher, onları günün birinde tedip etti. Bu prensler hamileri (Kiros) 
etmek fırsatını kollamaktan da a kartı uzun zaman mutavaat et· 
kendini alamamıftı. tiler, batkın isyanına mani oldu· 

Kiros bir müddet sonra bu fır· lar. 
tab elde etti: Maruf kumandan • Kiroı (Sarcl) ın sukutundan 
Iardan (Kabaloı) u Sard ıehrine sonra, adalarda olduğu gibi, bu 
Yali tayin ettikten sonra büyük bir memleket halkının da silahlarını 
orduy)a yola çıktı. Kiroı ordusu almış, ahı.liyi sanayi ve ticarete 

Dara. rakibi (Fravartu) i im· 
ha ettirdiği gunden'&eri (Midya) 

havalisindeki tehirlerden bazıla -
rına prenslik vermeyi faydalı bu • 
luyordu. Hatta bu tehirlerden bi
rine hassa kumandanı (Taspa) yı 
göndermif ve halkın böyle bir ida· 
re ıekline temayülü olup olmadı
ğını bile anlamak iıtemitti. 

(Taspa) nın avdetinden sonra 
Diri'nın vereceği kararların siya· 
si ve içtimai mahzurları da olabi· 
lirdi. Oradaki prensin günün bi
rinde hükümdarlık ilanına kalkıt· 
mau mümkündü. Diri böyle bir 
değifiklikte halkın maddi ve ma· 
nevi kazanç ve zararını da gözö· 
nünde tutuyordu. 

-- Hele bir defa Taspa gelsin .. 
Bakalım ne haberler getirecek! 
Şehrin ve halkın idaresini, kara • 
rımızı fiil sahasına çıkarmadan 
evvel de tesbit edebiliriz diyor • 
du. 

<ncvı\mı var) 

hareket eder etmez, abi bir tesa· -----------------------
dül e.eri olarak (Lidya) da isyan Ne olmuş? Uykudan 
çıkm19, halk memleketi ateıe Yer· 
rnefe, dağlara kaçmıya ı-.ıamıt· 
tı. 

Kiros ordusu ile (Lidya) ya 
Yetitti .. Harbi ve yangını ıöndür· 
dü. Maiyetindeki .kumandanlar
dan (Mazareı) i isyanın bastırıl
masına memur etti. Kiros orduıu 
ile Yunanistan üzerine yürürken, 
(Mazares) de Lidyadaki isyam 
hem de çok kısa bir zaman içinde 
bastırmıştı. 

Temizlik jş)erinde 
tahkikat yapılıyor 

Aldığımız mevsuk malumata 
göre, belediye müfettitlerinden 
ikisi Beyoğlu belediyesindeki te· 

mizlik itleri memurluğunda tah • 

kikata batlamıtlardır. Tahkika • 
hn ıüratle bitirilmesine çalıtıl • 

maktadır. Belediye merkez te • 
mizlik itlerindeki tahkikat da bit• 

mek üzeredir. Suçlu ıörülenler 
on güne kadar adliyeye verilecek· 

uyan-
mayınca .• 

Bir Hollandalı Beyoğlunda 
uyku hastalığına tutuldu 

Şehrimizdeki büyük otellerden 
birinde oturan Holanda tebaasın· 
dan M. Habdrik uyku hastalığına 

tutulmuttur. Müıterinin hiç u. 
yanmadığını gören otel sahibi 
keyfiyeti polise haber vermiş. M. 
Habdrik Alman hastanesine kal • 
dırılmıftır. 

- Osmanım, madem ki onlar 
seni terkettiler, ıenbenimıin .. 
~em seni, kız kardeıin öldüğü i· 
çın daha çok seveceğim. 

Kocalarının arkasından, kadm .. 
lar da uzun müddet yatamamıt • · 
)ardı. 

Şakir bey: 
- Kendi kabahatleri derdi. Ev .. 

lenecek yerde. benim yanımda 

kalıp bana baksalardı, hem "lara• ' 
ları olurdu, hem de ölmezlerdi .• 

Mahir bey balıkçıya sordu: 
- Hilmi heyin nereye gittiğini 

gene söylemez misin? . 
Balıkçı sustu, önüne baktı. Bu· 

nun üzerine karısı dedi ki : 
Fakat bunu söylemekle, vicda• 

nı pek rahat etmiyor. Kız kardet• 
lerine, sağlıklarında hiç bakma• 
mıf, onlarla alakadar olmamıf, 
yardım İstedikleri zaman bafını 
bile cevirmemi,ti. 

- Ben söyliyeyim efendim .. 
Mehmet söylememeğe yemin etti, 
söz verdi ama, ben vermedim .. O 
bey buraya geldi.. Ayakta güç 

duruyordu .. Buraya girince üze • 
rin.e baygınlık geldi .. Ayıldı ve 
Pendiğe götürmesi için Mehmede 
rica etti. 

- Pendiğe mi?. 
- Evet efendim. 
- Saat kaçta gittiler?. 
- Sabahın betinde. 
Mahir bey saatine baktı, yeri 

tekmeledi: 

- Çok geç kaldım .. Çocuğunun 
ne olduğunu bilmiyecek. 

Balıkçı Mehmet: 
- Bilecek, dedi. 
- Kim söyliyecek?. 
- Ben? .. 
- Nasıl ıöyliyeceksin?. 
- Onunla görüteceğim. 
- Ne zaman?. 
- Birkaç ay ıonra. 

- Ya görüşemezsen?. 
- Arıya.cağım, bulacağım .. Bu 

babayı eYlidrndan mal.rum ede· 
mem. 

- lntalJah bulursun .. Sana bir 
nasihat edeyim mi?. 

- Buyrunuz. 
- Babayı arıyacağma anasını 

ara .. Ho~ça kal Mehmet. 
Mahir bey gitti. 
Ebe kadın: 

- Mehmet, dedi. Şu dünyada 
olmıyacak feyler oluyor, görüyor· 
sun ya. 

Ve. bu haberleri bütün aleme 
Balıkçı Mehmet, dalgın dalgın 

yaymak için hemen çıktı . 
karısının meme verdiği çocuğa 
bakıyordu: 

- Evet, Mahir beyin hakkı 
var .. Anasını arayıp bulmalıyım ... 

- 1 -

Yaşagan ölü 
Cavidin amcaıı Şakir bey, çift· 

lik sahibi zengin bir zattı. 
Şitman, ıöbekli, katmerli ense· 

li olan Şakir bey, ehlidil, rind met 
rep, sözü sazı, içkiyi Ye bilha11a 
kadını severdi. 

Bir aralık, iki kadının arkasın• 
dan bir erkek bir de kız ç.oculC 
kaldığını hatırladı. 

Onlara kartı da lakayt kalabi· 
Jecek miydi?. 

Ya çocukları bir gün tutup ona 
yollarlarsa? .. 

Evinde. yanında iki çocuk! 
Her halde böyle bir fey olursa,., 

onları sokağa atamazdı. Evine a• 1 

lırıa rahatı kaçacaktı. 

Kararını çabuk verdi. 
Çocukları mektebe verdi. Şa• 

hende dört, Cavit on bet yaJınd• 
idi. 

- Cavit mektebi bitirince, Şa• 
kir bey onu istasyona götürdü. 
Trene bindirdi: 

- Oğlum, dedi , elinde feha .. 
detnamen, cebinde de elli liran 
var. Kazandığın zaman bu parayı 

bana iade edersin .. Hayatını ka • 
zanmak için bir tehacf etname ile 
elli lira yelİfİr. Haydi bakalım, 
lstanbulun yolunu tut.. Senede 
bir kere bana bir mektup yaz .. 

Şakir bey memnundu ... Her ıe
ne Cavitten mektup alıyordu. Ca• 
vit hayatından tiki yet etmiyor •' 

du. Demek, ki muvaffak olmutlu. 
Şahendeye gelince.. Onunla 

bir daha metrul olmamıftı. 

Nihayet, içki ve eğlencenin ne
ticesi olacak olan oldu. 

Şakir bey bir gece, bo1 yeyip 
içtikten sonra sofradan lcalkmali 
istedi ve haykırarak oturdu. 

Dizi, ta ayak parmaklarmın u
cuna kadar sızlıyordu. Bu ağrılar 
kesilmez oldu. 

Şakir bey damla hastalıiına 
tutulmutlu. 

Nihayet yatalak oldu. Bir kol • 
tuğa oturtuldu. Artık dııaraını 

penceresinden seyrediyor ve se • 
nelerce batkalarına söylediği sö • 
zü tekrar ediyordu: 

- Kabahat senin.. Cezandrr 
çekeceksin! 

Onun için uzun veya kısa boy· 
lu, aarıtın veya esmer kadın yok
tu. "Güzel çirkin aramam, gönlü· 
me bir eğlence olsun., isterim di· 
yen erkeklerdendi. 

itte bu sıralarda, senelerdenbe
ri ihmal ettiği , yüzünü ıörmedili 
akrabalarını hatırladı. 

Fakat evlenmiyordu. 
Zengin bir adam olduğundan, 

pek çok dostu. kızların ı vermek 
ümidiyle onu t~vik ederlerdi. 
Fakat o oralı olmazdı. 

- Evleneceğim de ne olacak .. 
B'r gül ile yaz geçmez!. 

Ve kahkahalar savurur, kibar· 
Irk eğlencelerine devam ederdi. 

( Oevamı var) 

Kız kardeşini öldürdü 

Kiros, Mazaresin. yerine Har • 
Pa.g iıminde bir kahramanı ordu
Ya kumandan tayin ederek yoluna 
devam et,f. 
Harpağ. Yunanistana tibi (Fo- 1 

'8) (Milis) şehirlerini ve (Si
-) adanın mukavemetsiz zap· 
""' w e 1a!tndetd l>ütün Yunan 
adalarını İHal eyledi. Bu eınada 
t ahildeki küçük hükumetlerden 

lerdir. Şehir tiyatrosu kadrosu 
ve bir mektup 

Afyon nüfus müdürü Şehir tiyatrosu artistlerinden M. 
lzmir nüfus müdürü Hikmet Sami Beyden bir mektup aldık. 

Bey, kendi isteğile Afyon nüfus Sami Bey tehir tiyatrosundan isti· 
müdürlüğüne tayin e~ilmif, yeni j fa etmediğini ve b~yle bir tuavvu· 

Evlenmemesinin iki sebebi var· 
dı . Bir kere hür, serbest yafamıya 
aklına geleni yapmıya alı!mı,tı. 
Karı ıözü, çocuk patırd11ına ta· 
hammül edemiyeceğini zanneder· 
di. 

Tire kazasının büyük Kemerdere 
köyünde Hatice isminde ıenç bir 
kadın kötü yola aapmıf, Hatlcenm 
kardeşi Ali, hemtiresinin hareket· 
)erini aile namusuna leke aetirir 
mahiyette saymıf, Haticeyi çifte 
ile öldürmüttür. Ali, cinayetten 
sonra kaçmıf ise de zabıtaca yaka· 
lanmı,tır. Alinin otlar arasına 
sakladığı çifte, kendi ikrar ve iti
barı üzerine saklı olduiu yerden 
çrkarılmıttır. Katil adliyeye ve

rilmittir. vazifesine ıitmittir. ru da olmadığını ııaret ediyor. Sonra iki kardeıinin evlenmesi 
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Beledi ye ·Arsen Lüpen 'in Sergüzeştleri----• 

em-- 6 - VAKiT 

# A 

1-11 KAVE - . -

Kalino 
Müellifleri:Edmond et Jules ne Goncourt 

Kalino büyük bir ev tuttu. 
Oda oda kiraya veriyor: 
- Her keseye elverİ§lİ odalar 

ftr: On, on be§, yirmi frank .. Ba
kınız odalar güzel, temiz perde 
var, masa var, ayna var .• 

- Bu nedir?. 
-Bu tapa .. 
- Ya bu? .. 
- Bu alçı. 
- Bunlara ne lüzum var?. 
- Efendim binada fare dolu .. 

Eler bir delikten bir farenin çık· 
tığını görürseniz, kalkacak, deliği 
bu tapayla tıkıyacak, etrafına al
çıyı süreceksiniz .. On franklık 0 • 

dalarda bu yoktur. Fareler burnu· 
nuza, kulağınıza girerler. 

... .y. 

KaJino der ki: 
"Napolyon mu!.. Muhterisin 

b •• ' J ırı ... ozefinin karısı ve topçu 
binba§ısı kalsaydı, gene Fransayı 
idare ederdi.0 

• • • 
Kalino başçavuı: 
- Kimdir o iki nyağını birden 

kaldıran! .. 

• • • • 
Kalino muharebede: 
- Eğer müfrezemi doğru yü

rütünem hepsi vurulacaklar .. Bir 
!Rğa, bir sola çevireyim .. 
Kumandayı verdi: 
- Yarım sağa .. Yarım sola .. 
Askerin hepsi a.rkalarmı 

. Bir masada oturmuı kafayı çe· 
kıyor. 

Vakit geç. 
Meyhaneci haykırıyor: 
- lııkları ıöndüreceğim .. 

Uzun bir müddet sonra Kalino: 
- Yahu, meyhaneci ıtıkları 

söndürdü mü? .. Söndürünce bana 
haber verin .. 

• • • 
Artiıt Matmazel Marı öldü. 
Cenaze günü Kalinoya sordu

lar: 
- Sen gelmiyor musun?. 
- Nereye?. 
- Matmazel Marsın cenazesi • 

ne. 
- Gelmiyorum. 

- Ama herkeı gidiyor. 

- Onlar gidebilirler. Ben, be • 
nim cenazeme gelmiyenlerin ce -
nazesine gidemem .. 

Kalinoya bir baıton hediye et· 
tiler. 

Baston biraz uzundu. 

Kalino bastonun ıapını kesti.. 

- Neden altmı kesmedin .. 

- Beni yukarı tarafı rahatsız 
ediyordu?. 

• • • 
- Kalino, kilise çanlarının gü· 

rültüsünden tikayet ediyordu: 
- Neden bu çanları liıtikten 

intihabı 
<Bili tarafı 1 inci Uyıfada) 

lerini ihtiva etmek üzere iki def -
ter hazırlanmıf, bu ıuretle dün 

1 

sabah latanbulda şehir hududu 
dahilinde köyler de dahil olmak 
üzere 367 yerde 734 defter asıl -
mıştır. 

• 
Kanlı latlka•I 

Bu defterlerde rey verme hak
kını haiz dört yüz bine yakın 

yurtdatın da adı yazılıdır. 
Dün kaymakamlar mahalleleri 

bizzat dolaşarak defterlerin inti
zam ile asılmalarına nezaret ve 
vaziyeti kontrol etmitlerdir. 

Yurtdaılar, dün mahallelerde 
defterlerin aıılı oldukları yerler • 
de kalabalık topluluklar halinde 
blrikerek defterlerde isimlerinin 
olup olmadıiını tetkik etmiıler· 
dir. 

Vali ve belediye reiıi dün mahal
lerdeki intihap encümenlerine bir 
tamim ıöndererek halkın defter· 
ler hakknda aerdedecekleri itiraz· 
ların dünden itibaren altı gün i . 
çinde ıüratle tetkik ve intaç edil· 
meaini bildirmittir. 

Halkın intihap ıandıkları ha • 
tında fazla beklememelerini ve 

kolayca reylerini verebilmelerini 

temin için belediyece numara~ 
ıulaları bastırıldığmı yazmJ!hk. 
Bu pusulaların nümerote edilmeai 

dün bitmittir. Puıulalarm bele· 
diyeden kazalara gönderilmesine 
ba,lanılmttır. Kazalardaki inli -

hap encümenleri bu puıulalarm 
üstündeki müntehibin adı ve ad· 
reıi yerlerini doldurup evlere 
müntehiplere dağıtılmaıı ile met

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

--•••••••• Yazan: Maurice Leblanc 
-28-

- Belki, fakat öğrenilecektir .. 
Centilmen acenteden çıkarken ar
kadaılarına: "Batıma bir hal ge· 
lirse Tomaı ıorguya çekilmelidir! 
Ondan şüpheleniyorum. T omas 
Zanzi - Bar'da bulunur.,, demi§. 
Ben de bu izlere orada raıgeldim. 

Raul haamınıu maneviyatının 
yıkıldığını görüyordu. Artık mu -
kavemet beklenemezdi. 

Tomaı Raulün dayanılması 
kabil o1mıyan tazyiki altına gir -
mitti. Tomas artık Raulün kendi -
ıini nereye aevketmek iıtediğini 

bile ar&Jlırmak istemiyordu. T o • 

muta bir katilik vicdan 4zabı i • 
çindeki hali değil, emreden bir 

tefin kuvvetli iradesi altında inki
yat gösteren bir adamın hali var· 
dı. 

Raul elini T omaım omuzuna 
koyarak onu oturttu ve ıamimi bir 
ıefkatle ıözüne devam ederek: 

- Artık kaçmak istemezsin, 
deiil mi? Hizmetçilerim seni kol
lamaktadırlar. Bana inan, Lüpe· 

ne kafa tutulanuyal•;ını bil ... Bi
likiı beni dinler ve itaat edersen 
ucuz kurtulurıun. Yalnız, kayitsiz 
ve ıartıızca bana itaat etmen li
zınıdır. Senden istediğim sayret 
ve dürüıtlüktür. Adli~icilin var 
mı? . 

ralandığı gecede sen ne yapıyor • 
dun? ' 

- Onlarla mutabık olarak bir 
kamyon kiralamıı ve bana ihti • 
yaçları olmaıı dolayııiyle Şatu 
yakınında beklemekte bulunmuı· 
tum. Baıka bir yolla evlerine 
dönmüt olmaları zannma dü,erek 
gece yarısında Şatu'dan ayrıldını· 

- Pek ala, Şatu'dan ayrıldığın 
saati ispat edebilir misin? 

- Evet, kamyonu garaja tea "' 
lim ettiğim zaman garajdaki geze 
nöbetçisiyle konuıtum. Sabahın 
birini az geçiyordu ... 

- Mükemmel... Şu halde bütüJI 
bunları tahkikat hakiminin hu .. 
zurunda tekrar edeceksin. Şatu 

yanında beklediğini töyliyecek, 
fakat gece yarısı olma.dan, aözüme 
dikkl'lt et, gece yarııı olmadan eıt· 
di1elenmeie baıla.dığını, bunun i• 
çin Veainede "Oranjeri,, kötkil 

etrafında dolaşmağa batladığın1 
gölcüğe çıkan çıkmaz: sokağa gir• 
diğini, kayıkla- dola!lJiını "Ve ne 

Simona ve ne de Bartölemiye te
sadüf eylemediğinden kamyona 
döndüğünü söyliyece'kıin, bu ka· 
dar. 

T omaı bu sözleri büyük hir dik· 
kati~ dinledikten aonra batını ıal· 

'1önclüler. Dü~man alete baıladı. 
Hepıi vuruldu. 

yapmamJ!lar ! 
... .y. • 

~ 

-Yoktur .. ~ gu) olacaklardır. 

Kumandan koıtu: 
- Ne yaptın he adam, hepsini 

öldürttün .. 
- Ama arkadan vuruldular, 

vurulduklarım görmediler ya .. 

• • • 
Kalino meyhanede. 

Kalino koleradan ölüyordu. 
Ölüm döteiinde söylendi; 
- lıa peygamber gibi tam kırk 

üç yqında ölüyorum. 
- Aldaıuyoraun. O otuz üç ya

tında öldü. 
- Öyleyse on sene acele elmİ§. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ticaret ve Zahire borsası 

1 - ithalat: Buiday 915, 
arpa 345, kepek 30, tiftik 43.5 
yapak 35.5. K. ceviz 3, peynir 
22·51 k1.tar 1/ 2, çavdar 12, iç 
fındık 34, kıl l.S. mısır 25 fa· 
ıulye 1, mercimek 3, Yulaf 369 
ton, afyon 425 kilo. 

ihracat: Tiftik 105 ı;4, ya-
pak 208, pamuk 120 1/ 4. 

2 - Satıılar: Buiday yu-
muıak kilosu 4 kurut 20 paradan 

4 kurut 28 1 / 2 paraya kadar. 
bufday sert kilosu 4 urut 15 pa
raClan 4 kuru§ 35 paraya kadar. 

ATJ>a kilosu 3 kurut 17 1 / 2 para.o 
dan 3 kurut 25 paraya dar. 
Çavdar kilosu 3 kurut 5 paradan. 
iç f mdık kilosu 39 kurutl•n 40 
kuruta kadar. B. peynir kilosu 
35 kurut 30 paradan 39 kuruta 
kadar. 

3 - Telgraflar: 
Londra ınııır Laplata eylw T. 

evvel tahmili korteri 22/ 10 1/ 2 
Şi. Ki 3 Kr. 25 S. Londra keten 
tohumu l&plata eylw T. evvel 
tahmili tonu 10/ 10 Ster. Ki. 6 
Kr. 40 S. 

Liverpol buğday birinci teırin 
tahmili 100 libreıi 5 7, 5/ 8 Şi. 

3 Kr. 84 S. 

Şikaeo buğday Heminter ey • 
Jil tahmili 'hufeli 103 aent. 4 Kr. 
12 s. 

Yinipek bujdaY. ManitoM hi· 

Heybeli adadaki tur 
yolu tamir ediliyor 

Heybeliadadaki tur yolunun 

yeniden tamiri belediyece karar· 
l&Jmıttır. Yalnız 934 bütçesinde 

fazla tahsisat olmadığı için yolun 

tamiri masrafına hükumetin de 

yardım etmesi temin edilecektir. 

Gelecek yaza kadar adalarda bü

yük yenilikler yapılacaktır. 

Şehit yetimleri 
Beyoilu Askerlik tubeaiıuiea: 

B.yotlu kazau mıntiııkaaaada bu • 
hınaa •• e)yeylD maaılamua Bey vıu 

al
. oS 

emv ıadea -•--•-"-- . ~ Ye on "nelik 
maaılanm alarak huİa• ile alikalan 
keıilen ıubenıiatl. .__ · ı. L:ı 

. ..yit IHIUDIUm 
ıehıt yetimluiaia ıı T . . 1 • •trımenre • 
934 tarihine J&ad.ır ıu"-- .. 
ı . ·ı· 1 ..,.. llMlnlc:aat-
erı ı an o unur. 

•wt"N•lffltlıerllllf111tlttntttt .... ıtn .. IJl""'ffM-_._ 

rinci teşrin tahmili buıeli 82 7 ; "; 
aent. Ki. 3 Kr. 71 S. 

Anverı arpa Lehistan eylUJ hi

rinci tetrin tahmili 100 kilo 68 B. 
Frank. Ki. 3 Kr. 61 S. 

Hamburg iç fndık Giresun der

hal tahmili 100 kilo 84 R. mark. 
Ki. 40 Kr. 32 S. 

Hamburg iç fındık Lnan der
hal tahmili 100 kilo 83 R. mark. 
Ki. 39 Kr. 84 S. 

intihap ıandıkları Eylülün son 
günü kazalarda büyÜk merasimle 
belediye tuhe merkezlerine götü· 
rülüp konulacal(tır. Sandık alay· 

la.rının mutantan bir surette ya -
pılmaaı için tertibat alınacaktır. 

Halkımız da belediye intihabatı -
na r.liıka ve heyecanla ittirak et
mek iç.in büyük bir iatek ıöater • 

mektedir. intihabatın büyüle bir 
canldık içinde geçeceği anlatılı -
yor. 

Belediye inithabatı ve beledi
ye itleri hakkında halkımızı ten
vir temek üzere lstanbul radyo • 
ıunda, C. H. F. merkez ve şube
lerinde, sinema ve mektep salon· 
farında ve halk kürsülerinde kon
feranslar verilmesi, hitabeler ıöy· 
1enilmeıi kararlatırılmıtbr. 

İstanbul radyosunda belediye 
intihabatı hakkında üç konferans 
verilecektir: 20 Eyl6l pazarteei 

günü aaat on ıekiz buçukta Refik 
Ahmet Bey, 23 Eylülde Nakiye 
Hanım 26 Eylulde Halkevi reisi 
Ali Riza Bey radyoda ıöz ıöyliye
celderdir. 

Fırka, sinema ve mektep bi
nalarile halk kürsülerindeki kcn· 
fehaıular eylülun yirmi betin
den itibaren ba,lıyacaktır. 

Almanyanın harici 
ticaret plinçosu 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman. 
Y•nın ağuıtoı zarfındaki harici 
ti;aret pilinçoıu temmuza naza • 
ran takriben dokur ınilyon ektik· 
lik göstermektedir. ltlıali.t 342.5 
ve ihracat 334 milyondur. 

Geçen ay 'ha rakamlar 3G2 
milyon 800 bin Ye 231 milyon idi. 
Bu rakamlara ıöre ihracat yüzde 
dart •rbmttır. 

- Hıraızlık, dolandırıcılık aibi 
sabıkaların var mı 

- Yoktur. 
- Poliı müdürlüğünde parmak 

izlerin var mı? 
- Yoktur. 
- Yemin edebilir miıin? 
- Yemin ederim. 
- Şu halde aen tam aradıjım 

adamıın. Bir kaç dakikaya ka. • 
dar Guao ve arkadatları gelecek· 
tir. Tevkif edilmene itiraz etmi
yecekıin? 

- Sen delinnipin ! 
- Pençeme dü9:ikten sonra po 

Jiıin eline dütmenden ne çıkar? 
Benim pençeme düşmen çok daha 

berbat ve tehlikelidir. Bu ıuretle 
yalnız muhit değiıtirmi§ oluyor -
ıun demektir. Halbuki ayni za -
manda bana da büyük bir himıet 
etmiı olacakım. 

- Sana da hizmet etmiş olu • 
yorum, değil mi? dedi. 

- Hiç !Üpheıiz ! Bundan maa
da. böyle büyük hizmetlerin değe
ri para ile ve bol bol ödenir. Hem 

çok bol bir ıurette... Benim için 
mühim olan nokta F elisiyenin oğ-
lum olup olmadığını anlamaktır .. 
Bunu ise, ancak kendisini sorgu • 
ya çekmekle öğrenebilirim. Neye 

mal olursa ohun onu ıönnem la· 
znn. Oilum iıe onu hapiate hı • 
rakmıya.cağımı pek ala bilinin! 

- Buna bir çare söremiyorum. 

- Sen merak etme. Bunun da 
çaresi var. Feliaiyen hakkındaki 
itham delilleri ıırf zan ve farazi· 
yeden ibarettiT. Senin tevkif in 
ve itirafların polisin itham aiate • 
mini alt üıt edecektir. 

- Nasıl itiraflarım?. 

- ihtiyar Bartöleminin çaldiiı 
aünde ve kardetin Simomm p. • 

- Bu tekHfin çok tehlikeli bir 
ittir. Bunu yapaCAk olursam be "' 
ni ıuç ortaklığı ile itham ederler. 
D.. .. b' k ' "O · . t utun ır ere.... ranJerı 1 , e • 
rafında dolaımak ve bir kayıkla 
gezinmek meseleye vakıf bulun • 
duğumu gösterir. 

- Evet, fak at bu fer' an ıuc or
taklığı demektir ve cezaaı alb ay· 
dır. Asıl mabat kardeşin Simon 
ile Jerom Helmasın yaralandıkla· 
rı zamandan evvel Pariıe dönmüt 
olduğunu ispat ebnektir. 

- Evet, aen bütün bunlar1 iste• 
diğin gibi tertip ediyol'lun. Fakat 
ben en qağı üç seneyi yutarım. 

F eliaiyen de tahliye edilir. 
- Tabii! Benim de istedijiaı 

bundan bqka bir teY dejil .. T a11· 
lrikat, kayıkta görülenin F elisiyeıı 
olmadğı ve bunun aen olduğunun 
zannını ha.aıl eder etmez Feliai .. 
yen hakkmdıı.ki bütün ztn ve tab• 
mini er sukut eder. 

T omu aon bir dütünmecleıı 
sonra dedi ki: 

- Olsun! Yalnız .... 
- Söyle, söyle ... Ne demek itli• 

yonun? 
- Bütün bunlar verecejin fia• 

le bailı~ır._. Kendimi zannettijİll 
den çok daha büyük bir tehlikeye 
abyorum. 

- Tahmininden ~ daha yük· 
sek bir para vereceğim. Umchı• 
ğundan cok daha fazla .... 

- Ne verecekıin? 
-- F eliıiyen'in tahliye edilece 

ği g\n yüz bin, ıenin tahliye edile 
ce~in eün de yüz hin frank. Het 
iki .-neblağı tahliye edileceiin sin 
alacakıın. 

T omuın neteden ıözlerl "1· 
züldü ve sendeledi: 

- fki yüz bin franl(. •• Ne ti • 
zel hir rakam. 



Tiyatro san' atı 
Dünyanın hiç bir yerinde Sovyet Rus
yada olduğu kadar ileri gitmemiştir 

Dün şehrimize dönen Ertuğrul Muhsin Bey 
Sovyet Rusyada gördüklerini anlatıyor 

,,,.- <Saf taratı ı ı.act .. yııacıaJ yatio üniveraitainin bin elli tale

~el ıazetemizde yazmıtbk. Bu beli vardır. HükUmet buraya bir 
İfL 1 M h Be b lmak h bwv-uk milvon TUble talıaiat ver• •uar a u ıin yi u , em -s- ' 
b h · h kk d L d mektedir. Baran tiyatro ıejilÖriİ, q,'Qlya ıeya atı a m a, uem e 

k dl' rekto"ru··, artisti yetittirmekte • 
loıı aynltılar etrafında ıörüfme 
l•L dir. Onivenite, Sovyet Ruıyad& 
~dL 1 1 

Saat ikiyi geçiyordu. Tepeba· henüz milli tiyatro arı o mayan 

fllldaki tiyatroya gittim. Bütün 1 
"tiıtler aahneye toplanmıtlar, • 
leırinievelin birinde baılıyacak o
l'unun provasını yapıyorlardı. 
. Muhıin Beye, görütmek iıte -
dilim haberini yolladım. Vapur• 
~•n çıkar çıkmaz, dinlenmeden 
lcendisini hemen tiyatroya atan 
~ejisör, bet dakikalık bir prova 
'••ılası arasında benimle görü,tü: 

- Safa geldiniz üıtat. Sov • 
}et Ru:synda ne var ne yok? 

Muhsin Bey büyük bir heye • 
C.n1a: 

- Sovyet Ruıyada fevkalade 
!eyler gördüm. Sovyetlerin tiyat
t'o tekamülü kartısında hayretler 
~inde kaldım, dedi, ve aonra an• 

1-tnıağa batladı: 
"- Sovyet Ruıyadaki tiyatro 

festivallerinde bulunmak üzere 
aa-.et ediJmittim. Ağustos sonla· 
l'tııda gittim. Feıtivaller eyhllün 
t?rinde bat1adı ve onuna kadar 
~Ördü. Feıtivaller geçen -seneden 
:tihhen yapılmağa batlanmıştır. 
Sir çok memleketlerin tiyatro a • 
rle.rnıarı, sanatkarlarr da benim 
... i~ fe•tiv:\llcre davet edilmiftİ. 

F estivatlerdcn mak~at, Sovyet 
'ttuıya tiyatrolarının tekamülünü 
"nat hamleJ~rini göstermek, ye· 
l~en ve esedcri ihda eden aanat · 
~lrları tanıtmaktır. On gece ıü· 
t' b' en festivaller her gece ayrı ır 

liya.troda verildi. 

llk festival Büyük operada ve· 
tildi ve "Prens lgor,, temıil edil· 
di. ikinci gece Vahtankof tiyatro
lluıda "lntervençiya,, üçüncü ge • 
~ ıene Büyük oporada "Balet,, 
dördüncü gece Yahudi milli ti • 
~oıunda "200.000" betinci ge• 
te ikinci aanat tiyatrosunda Şekı· 
.'laerin ''La-dun o Kamelya,, sı, ye• 
~İllci gece Kücük tiyatroda "Lub· 
d} Yardyaya,, sekizinci gece 
t-ınnıerin tiyatroıunda "Optimi· 
tiçiski Pragöiya,, dokuzuncu ge· 
~ ~ocuk tiyatrosu, onuncu gece 

11'1nci ıanat tiyatroıund.a Bo· 
~l'fenin "Figaronun izdivacı,, 
~terleri temıil edildi ve bu on 
)\ikaek aanat eıeri kart11rnda be • 
llittı gibi bütün memleketlerden 
telenler de Sovyet Ruıyadaki ti
>ttro aanatinin yüksekliği kaf!ı • 
'tııda hayran kalmıtlardır. Tiyat
~() ftnati dünyanın hiç bir yerin· 
·ı' hu kadar ileri gitmemi~~- Bu 
1 
erleyi, dev adımlarıylaı yürü -

lııektedir. 
d Moskovada altmıt tiyatro var· 
t ır ve tiyatrolar her gece tıklım 
ddlQı doludur. Tiyatro görmek 
~ttt}( kati bir ihtiyaç halini .a-lmıt· 
~· Mahallelerde tiyatro bileti sa
b· n yerler kurulmu9tur. Hatta 
.'r çok kimselere buralarda vere· 

'l:'"e hiletIPr aatılmF.kt:.d!::-. 
ti ~"., ~ !?-.:ziyada, tiyatro sana -
~ rı.' ilerletmek için bir dP. tiyatro 

111\'eraiteai açılmıttır. Üç, d8rt 
~lleH.k bir hayata malik olan ti • 

.. 

Ertuğrul Muhsin Bey., 

Özbekler, Ka~aklar, Tatarlar gi • 
'>i milletlere ıanatkir verecektir. 

Sovyet Ruıyadaki tiyatro ıa • 
natınm dünyanın hiç hir ye1İnde 
bu kadar ilerlememiş olduğunu 

söylemİ§lİm. Bu çok doğrudur. 
Cünkü orada tiyatrolar ticaret 
kafasile idare edilmiyor ve bunun 

içindir ki yüksek ıanat mevı~u 
bah10luy0r. 

llerleyİfİn yegane ıebebi sanat· 
karın, rejisörün, tiyatro gifesi 
ile müşterinin azlığile ali.kadar 
olmamasıdır~ 

Sovyetlerin tiyatrolarını böyle 
prova arasında tamamen anlat • 
Marna imkin yok. Başka bir gün 
uzunca anlatıTım, tıiz yazaraınız.,, 

Filvaki muhsin Bey, gördükle
rini anlatmak ihtiyacı içindeydi. 
Fakal dıaarda kendiflini bekliyen 
iş buna ~ani idi. Ayakta -!U su • 

ali sordum: 
Kıımmerni tiyatrosu müdürü 

ne zaman gelecek? 
- Kammerni tiyatroıunun mü

dürü olan M. Tarrof tetriniıanide 
gelecekti. Fakat o ayda kendi 
tiyatrosunun yirmi dördüncü yılı 
kutlulanacağından seyahati kanu· 
nuevvel ayına kaldı. Bu yüksek 
sanatkar mP.mleketimizin misafiri 
olacak ve Sehir tiyatroıunda "'Ji
rofle, Jiroflll., nm sahnemizde 
konmasını tanzim edecektir. 

_ Buradaki çabımalarmız? 
- Provalarım?Z bafladı. ilk ola· 

rak Re,at Nuri Beyin (Dorta'Yİ • 
yeski) den tercüme ettiii cıcü~üm 

· · ·ı kıs temsılle-ve ceza .. pıyesı ı e • 
rine batlayacaiız. 

Muhsin Bey odasından çıkmrf. 
sahneye doğru 1ler1iyordu: 

_ Şehir tiyatroıundaki iıtifa• 
d •. ' lar hakkında ne ersınız. 

Muhsin Bey hemen cevap ver· 

di: 
- Geldim ve hemen ba,tlamıf 

olan provaları gözden geç=rdim. 
Arbdaşlarla henüz b~ hu!uı et • 

:-afrnda konuşamadr.m. YalD!z ti
yatro müdürünün de istifalardan 
haberi olmadı~mı duydum. 

Yekta Ragıp 

H BYL0L IH4 _., 

~1....--. 
Yangın yerinde 1 Denizlide 1 

bulunan çocuk 1Horoz yetiştirmek • •• 
yenı muze 

Ölü mü doğdu, sonradan 
mı öldürüldü, arqbnlıyor 

lzmirde Alıancak civarındaki 
yanıın yerlerinde iki ıünlük bir 
çocuk ceaedi bulunmuttur. Zabı· 
taca bu meselenin tahkikine büyük 
bir ehemmiyet Yerilmif, .Alıan • 
cak karakolundaı aerek çocuiu bı· 
rakan Hayriye Hanım ve gerek 
Hayriye Hanımın anneıi uzun u • 
zadJ}'a isticvap edilmittir. 

Ölü çocutun anneai Hayriye 
Hanım ifadesinde cürmünü tama· 
men inki.r etmekte, çocuiun 
kendisine ait olmadığını söyle • 
mektedir. 

Maznun Hayriye Hanımdan 
ıonra ebe Hikmet Hanımın ifade· 
ıine müracaat edilmittir. B.ı ha • 
nım dem ittir ki: 

- Hayriye Hanım uzun zaman 
danberi hamile idi. Vazı hamil· 
den sonra kendiıini gördüm. "Be
ni neden çağırmadınız?,, diye 

sordum. Hayriye Hanım ceva: • 
ben: 

- Ah Hikmet hanım ıorma, 

çocuk gayri meıru olduğu için 
böyle yapmak mecburiyetinde 
kaldım. demittir. 

Bu ifadeye kartı da Hayriye 
Hamm: 

- Hikmet Hanımla aramız ô· 
tedenberi açıktır. Bana garazen 
bu çirkin ifadede bulunuyor. 

demiştir. 

Y C' iL • · hdilrr 
Haynye Hanmm anneıinin de 
meıeleden haberdar bulunduiu 
anlatılmıt ve onun da ifadeıine 
müracaat olu11111uthlr· Bu ha
nım: 

- Evet, kızım Hayriyenin kar· 
nındaki titkinlik epey müddetten• 

beri na.zarı dikkatimi celbediyor 
ve kendisine IOlılyordum. Fakat 
bana hakikati ıöylemiyor, "Kar· 
nımda ur var.,, diyordu. Nihayet 
evvelki aktam aancılandı ve ölU 
olarak bir çocuk doğurdu, de • 
mittir. 

Hayriye Hanımla anne.inin 
müvacehelerin yapılmıt, Hayriye 
Hanımın mücrinaiyeti tebeyyün 
etm'ittir. 

Çocuğun ceaedine memleket 
haıtaneıinde tabibi adli Şakir 
Bey tarafından otopıi yapılmı§ • 
tır. Tahkikata devam olunmak. 
tadır. 

Bir bekçi kaza netice
sinde öldü 

lzmitte lhaaniye nahiye.inin 
Damlar mevkiinde muhacir Muı· 

tafa oğlu lamail ihtiyabızlık yü
zünder. kendi ölümüne ıebebiy~ 

vennittir. 

lsmail beklediii mısır tarlaaınm 
yanındaki kulübede çifte tüfeğiy· 

le kafa ta11 ve beyni tamamen 
parcalanmıt olarak bulunmu,tur. 

• • 
ıçın ••• 

Vilayetçe tertibat alındı 

Arabalarda ucuzluk- Fab· 
rikanın yeri- Yeni elek· 

trlk 9lrketl 

Denizli, (Huauai) - Şimdiki 
Denizli hundan 300 aene evel bü
yük bir tehir iken ve 180 bin nüfu
ıu varken dehıetli bir hareketi 
erzdan tehir ahaliıi dağılmıf, bir 
kıımı timdi oturduklan yerlerdeki 
bahçelere tatınmıtlar, bir k11mı da 
Ova köylerine ve yakın vilayetlere 
göç elmitlerdir. Bugün Denizli • 
nin nüfusu 17 bindir. Bütün vila
yette 262 bin nüfus ve yedi kaza 
vardır. 

Buradaki otellerde konfor ol • 
madığından hepsine han unvanı 
verilmittir. Bu da, adi han oda
larından otel odaları gibi ücret a
lınmamak içindir. Evkaf idaresi 
vali beyin himmetiyle yeni ve aari 
bir otel yaptırıyor. Lokantaya 
benzer yalnız bir yemek yeri var • 
dır. 

Ş.hir pek dağınık olduğundan 
münakalitın kolaylqtırılması için 
kırk dört fayton, yirmi uzun araba 
itlemektedir. Bunlar bet kurut· 
tan yirmi bet 'kurup. kadar ücret 
alırlar. Birkaç kitinin bindiği u • 
zun arabaların ücretleri de adam 
batına ikqer kuruttur. Belediye
nin arabalar hakkındaki bu kararı 
halkı çok sevindirmi§tir. Bu kara· 
rı arabacılar kendi aleyhlerinde 
zannediyorlar, halbuki bilakis 
lehlerindedir. Çünkü arabalar ne 
kadar ucuz oluna müfteriler de, o 
kadar çok olur. 

nullll fabrikasından 
•lklyetler 

Denizli vilayetinin ( 4452) do • 
kuma tezeahı ve bunlar yüzünden 
geçinen yirmi bin nüfus varken 
Nazillide bir menıucat f abrikaıı· 
mn kurulmasının memleket için 
bir zarar olduğunu ileri sürerek şi· 
kayetlerde bulunuyorlar, "Denizli· 
de su ile kuvvei muharrike iıtih· 
ıali kahlar, otuz kurut yevmiye 
ile amele bulunabilir, madem ki 
fabrika yapılacaktı, bunun Deniz· 
tide yapılmaıı daha muvafık olur· 
du !,, diyorlar. 

Denlzll horozları 
Denizlinin horoıları çok met • 

hurdur ! Bunların uzun ve gür ıeı· 
lerini berkea bilir, bu horoıların 
bir taneıi bet liradan yirmi bet li
raya kadar aatılmaktadır. Vali Fu· 
at Bey çok azalmağa yüz tutmuş 

olan bu cinain çoğaltılması maksa· 
diyle tertibat almı,, bunlardan 
biroçk horos ve tavuklar yelittir • 
mek için fenni kümesler yaptır -
mqtır. 

Gazozlar 
Denizlinin gazozları içilemiye • 

cek derecede fenadır. Temenni e

deriz ki yaz ve kıt halkın pek -çok 
iıtihlik eylediği bu faydalı meşru· 
batın bir yolun.s konulmasına be -
lediye dairesi himmet buyursun! 

lkbaat bankası 
Hükumet doktorunun raporuna lktıaat bankaıı 927 seneıinde 

ve vapılıın tahkikata nazaran Is • yüz bin lira ile teıekkül etmit ve 
mailin silanı her zaman aeık ola· bir sene ıonra bu sermayeyi iki 
rak ta,ıdıiı ve bu ıebeple bir ihti· yüz bin liraya çıkarmıthr. Hisse
yatsızlık yüzünden ciftenin horo - darlar yedi aene içinde ıermayele· 
zunun inerek kendi kendinin ölü- rini aldıktan maada yirmi sekiz li
müne eebebiyet verdiii anlatıl· ra da kir otmitlerdir. Banka bu 
mıtbr. aene hisıedarlanna ancak yüzde 

Cıvar harabelerden seçme 
mimari eserler getiriliyor 

Maarif vekiletinde lzmirde ye· 
niden teaiı edilen ikinci müze ya
ni "Eski mimari eıerler müzeıi,, 
için civar harabelerden getirilecek 
aeçme mimari eaerlerin nakline 
faaliyetle devam edilmektedir. Bu 
nakliyatı bizzat müzeler müdürü 
Kantar ağa11 oğlu Salahattin Bey 
yapmaktadır. 

Ef ez ve Ayaıului harabelerile 
Y abkkale müzelerinden intihap e· 
dilen eıerler kimilen lzmire geti .. 
rilmit, yüz parçadan fazla olan bu 
kıymetli ve muazzam eıerler eski 

' 
mimari eserler müzeıi olacak E-
vangeliıtra kiliaeıi önüne istif e· 
dilmi,tir. Yakında müzenin tan• 

zimine baılanacak, itler devam 
ederken diğer taraftan da öteki 
harabelerden asan atika nakline 
bati anacaktır. 

Bunun için iki aydan beri Efez 
ve civarı nakliyatını yapıp bitir -
mi! olan müze müdürü Salihattin 
Bey Aydın ve Söke civarının nak
liyatına baılıyacaktır. 

Bu ıefer gelecek eıerler Piryan, 
Milet ve Didim harabelerindendir. 

lzmir müzeler müdürü Salahat· 
tin Bey hu isi batarmak üzere refa
katinde ATkeoloğ mimar M. Ma
yer olduğu halde Sökeye hareket 
etmittir. 

Nişanlı bir kızı kaçırdılar 
Tavaıta belediye memurların· 

dan Arap Mercan çavuı ile eıki 
bekçilerden Mehmet ve kardeti E· 
min, silahlı olarak bağ arasındaki 
mahallelerde guya belediyece kö
pek itlafına memur edildiklerini 
söyliverek dola!ırlarken zor:-ıki A· 
linin kızı Havane hanımın i! er'ne 
atılarak zavallıyı zorla dağa cıkar 
mışlardır. Jandarma kendisini ya· 
kalamıttır. Dieerleri kacmışlarchr. 
Kız. ba,ka bir ~ence nitanlı imi, .. 

f :s 

bet temettü verebilmittir. Son 
kanunların faiz hakkındaki ahka· 
mından bankalar, umumiyetle mü· 

tee11ir oldukları için hiasedarları· 
na artık bundan fazla kar temin 

edememektedirler. Bu anonim tir· 
ketinin batında bulunan müdür 
Nazmi Bey büyük bir kavrayıtla 

muamelatı idare eylemektedir. 
Nazmi Bey vilayette sevilmit bir 
tahsiyettir. 

Elektrik 
Denizlinin elektriği birkaç tir• 

ket veya ıahıs taraf mdan temin o
lunmaktadır. Çünkü belediye ta
rafından yapılmıt olan tesiaat teh· 

ri idare etmemeğe baıladığından 
bu gibi hususi ,irketlerin de bu 

tenvirata İ!lirak etmelerine müaaa 

de edilmittir. Şimdi vali Fuat Be
yin himetiyle tehirde 175 bin lira 
bir ıermaye bulunmu, olduğundan 
pek yakın bir zamanda sudan kuv• 

vet alınmak üzere mühim teıiaat 

yaptırılacaktır. Bu firkete elli bin 
lira ile belediye dairesi, yetmit 

be, bin lira ile lkbaat bankası itti• 
rak edecek, üıt tarafı halktan te
min olunacaktır. Elektrik aantra· 

ima beter yüz beygirli iki türbin 
konacak, çok ucuz cereyan verile
cektir. Bu teıiMttan sanayi in de 
istifadesi hetr&ba kablmıfbi'. 

Ragıp Kemal 
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Golç Paşa Türkiyede \ 
Harbiye mektebine ve 

ill h~~~ c ~it ha~~~~~-~sr ••• ., 
_. <ll&f taraıı 1 1Dc1 8&71fada> ı bulunan hareketlerini muhafaza 

lerdir. Bundan aonra Sovyetler etmektedir. 

Martta Franıız • Jngiliz donan· ı nu taıdika muvaffak olmuıtu. 
muınm yaptılı ilk duhul hareke- Halbuki Sıribstanın tamamiyle 
ti Çanakkale müdafaa tertibatı mailQp edilmeıi planı mütemadi· 
tarafından geri püskürtüldükten yen tehir edilmekte berdeva111d•· 
aonra Golç p&f& harbiye nezareti· Bu aralık lnıilizlerle Fransızlar 

milletler cemiyeti mukavelesi ile Orta AYrupa meselesinde, kon· 
Pariı Ye Briyan. Kelloı misakla • ıey, Tuna havzaıınd&ki bütün dev· 
rmın hemahenk kdınmaıı için 11k Jetlerin tam iıtiklili, bunların ik· 
sık ileri sürmekte olduktan fikir • tısadi sahada yaklqmaları ve a • 
ler baklanda izahat Tereceklerdir. likadar bütün devletlerle teıriki 
CeYapname SoyYet Ruıyanm Ce • mesaileri hakkında kararını yeni· 
nevrede diler devletlerle samimi den bildirmittir. 

ı......----~~----.---ı nin emri üzerine Avusturya ve Al- niaan nihayetinde Çanakkale bo • r man ~arıilu umumilerini ziya • ianndaki hücumlarma ve karaY' 
~-..----------=a-1111=-:ı ret etmifti. Bu ziyaretten makaat asker çıkarma tetebbüslerine tid • 

Sırbiatan aeferinin tehir edilme • detle devam etmeğe baılamıtlar 
ıinden fena neticeler hiad olaca· dı. Bu te,ebbüsler muvaffakıyet• 
iı bakkmda nazarı dikkati celbet· le def edilmekle biraber müttr 
meldi. Golç p&f& bu te,ebbüslerin fiklerin yanmadanın bazı no~· 
de o kadar ileri ıitıniıti ki aali • lanna yerletmeleri menoluna111' • 
hiyeti olmadıiı halde Meziereıde mııtr. Mayıs 1915 te İtalyanın ıı.r 
ceneral Falkenha111 ile konutur • be girmesi vaziyeti bir kat dab• 
ken Sırplara kartı yapılacak olan mütkil1Je9tirmitti. Çünkü hu hi • 
sefere iki Türk kolord1111111un itti· dise Romanya üzerinde büyük bit 
ralrini teklif etmifti, bu teklif bi • tesir hud etmiıti. Balkan meselr 
llbare EnYer P&f& taraf mdan res· si artık pek had bir ıekil almıttJ. 

Bu gUn 
tır.rA.NBVL -

bir tetriki mesai zihniyeti kabul Konseyin noktai nazarınca, mil· 
edileceli ümidini izhar edecektir. Jetler cemiyeti lüzumu halinde, 

18.30 :Plt.k nefriy&tı. lt.20 Aj&ıuı ~Itri. 
19.30 Türk mu.tkl nefriyatı {Kemani Rep.t, 
ıı .. ut CemD. JIWl&ffer Bejler ve Vecibe, 
Vedi& Rıa Hanımlar). 21: Alet Güne, ııua
bünden nakli. 21.SO: Orekatra kal'lfık prot. 

U1U1e ait muamelenin sah gü • sulhun ve muahedelerle ihdu edil· 
nl ikmal Ye SOTyet Rusyanın çar· mit olan nizamın muhafazası için 
tunba günü cemiyete kabul edil • en uygun teminattır. ram. 

211 llhL VAB$()VA, lMI m. mesi ümit edilmektedir. Nihayet tebliide, siyaseti hi· 
20:PopWer havalardan mtlreklı:ep lı:oa • 

&er. 20.4~: MUsahabe. 21 Alqam koneerL H•rlclye Veldllmlzin litef~ik bütün devletlerle doatane 
beyanatı münasebetler tatbiki olan konse· 

Cenene, ıs (A.A.) _ Havas yin Fransız - İtalyan yaklaıma • 
aj&Mı bildiriyor: Dün M. Kan. ıının, bütün noktai nazarlardan 
tilo (Arjantin) ve Mayard (Hay· tayanı temenni olan küçük itilaf 
ti) den sonra milletler cemiyeti a· - ltalya yaklaşmaHnı intaç ede -

21,46 Haberler. 22 Lembergten Dıef'•ll Defrl· 
yat. ti: JılO•habe. 23.Ui: Komerti rekJ&m -
tar. 24~ lılllaah&be. 24,10: Dau mu.tldl. 

%H KhL \'ARŞOVA, lMI m. 

12: Öğle konıeri. 13 • 15 llutat g1lndllz 
nefl'IYatı. 18: Jeaıı Karcu orkutruı. lt: 

men tu'Yİp olunmuttu. Onun için ceneral Falken haf' 

cek mahiyette olduğunu mü•ahe· samhlesi H. Kalirodamattayı din· 
de etmekte bulunduğu bildiri)· lemi9tir. Mumaileyh Milletler Ce-

MUAhabe. 19.20 Jean Kareu ork~. 
:zo: tlntvemte. 20,llJ: Pllk. 21: ll&Tf " 
vaJıtardan mUrekkep kouer. 22; Spor. 
22,10 Leharm uerlerinden mürekkep bir 
popUrt. 23 Habe'l'!er, 

AYdette Golç p&f& Romanyada Golç P&f&DID fikrine iıtirakle sır 
merke.t deYletlere kartı bir so • biıtan seferinin mayıı nihayeti • 
ialclalr hiıaettili halde Sofyada haziran iptidasmdan daha ziyad~ 
fu:la l»ir meyil prmüt 'Ye Alman· geriye atılmamaaı li.zımgeldi;uı' 
ya ile ATUSturya Sırplara kartı aöylemitti. Bununla beraber ve' 
harbe bqlar 1-tlamaz Bulıarla • rilen karar gene sözden ibart& 
rm da harl»e ittirak etmiye tef • kalmııtı. Çünkü Avusturya erki ' 
Tik olunabileceklerini anle.mıt • mbarbiye reisi evveli muyaf ak•t 
tı. etmiıken bunu sonradan geri el • 

mektedir. miyetine olan itimadını bildirdik· 
ten aonra M. Simon ve M. Bartu 
nun sözlerine tamamen iıtirak et· Japon sularında bir hadise 

MI KD. lllJDA.-.nı. llO & 

19,50 Lfll KeleU tar&fmdan piyano korı • 
seri. 20,35 Küaahabe, ııpor. 21,45 Tenor ve tiğini bildirmittir. 

Müteakiben söz alan Tevfik 
Rüttü Bey, Türkiyenin beynelmi
lel mesaiye iftirakini habrlattık -
tan ıonra herkese ilarıı çok dosta· 
ne hiılerle muttuıf buhındujunu, 
bu yolda dnam arzu ettiğini ve 
Sovyet Rusyanın kıymettar müs • 
takbel meaai birliiinden dolayı 
Türkiyenin bahtiyar bulundujunu 
bildinnittir. 

Nihayet M. Berger Valdenez, 
ATUaturyanın beynelmilel müna -
se1.etlere atfettiği 'Yüksek kıymeti 
ıöstet"erek bu memleketin vazife· 
ıi ıulh için tetriki mesai olduiu 
kanaatinde bulunduğunu söyle • 
mi!tir. 

M. Berıer, son hadiseler eana· 
sındaki kıymetli müzaheretlerin • 
den ve billMıua mali müzaharet • 
ten dolayı devletlere tetekkür et· 
•Hcten ıonra M. Şutniı gibi, Avus· 
turyanın kannım ıon damlaıına 
fcadar tamamiyetini müdafaa az -
minde olduiunu bildirmiJtir. 

M. Berıer, l>eynelmilel tetriki 
mesainin, bu llleJ&nda iktıaat Ye 
_.niyet aabalarmda milletler ce • 
miyeti müaaharetinin Avmturya 
için deYam edeceği ümidini izhar 
eyJemiftir. 
KDıçUk ltlllf daimi medl· 

alnln tebll§I 

Cenevre, 15 (A.A.) - Küçilk 
itlllf dsimi meclisi dün öileden 
aoara tekrar toplanmıt ve sonra 
bir teblii neıretmittir · T ebliide 
esc.iimle deniliyor ki: 

"Konaey evelki aün ve dün top· 
lanarak, ruznameaioe dahil bütün 
meseleleri ve bu meyanda Sovyet 
Ruayanın milletler cemiyetine gir· 
meli, p.rk misakı, ekalliyetler, 
orta Avrupa ve küçük itilafın ltal· 
ya ile münaaebetleri meselelerini 
derin bir surette tetkik eylem ittir. 

Konsey, Sovyet Rusyanın ka· 
bulü lehinde rey vermeie karar 
vermi!tir. 

Kon.ey, ıark miıakının sulhun 
mulıafazaıı teminatlannm takYİ· 
yesi olarak telakki ve bunun kısa 
'jr müdd~t zarfında aktini temen• 
nl dflr. 

!!lrallfyet muahedelerine gelin· 
ce, küçük itilaf malum olan ve 
ıeçen aneler müzakerelerinde 
_.., ...U.lerle turllı edilmit 

Manil (Filipin adaları), 15 (A. 
A.) - Hayun Maru ismindeki Ja· 
pon balıkçı gemiıinde kaçak tetki· 
litı tarafından yapılan bir teftit 
sırasında yirmi dört kitiden mü· 
rekkep olan geminin tayf ası tara
fından iki gümrük memuru ile bir 
poliı memuru denize abJmıtbr. 

iki Amerikan sahil muhafaza va • 
puru, Rormoı adasmdaki Takao 
limanına mensup olan bu Japon 
vapurunu takibe cıkmıştır. 

U4j lnglllz ameleal Sovyet 
Rusyay• gidiyor 

Londra, 15 (A.A.) - Bir lnıi· 
liz mebusunun te,ebbüsü üzerine 
üç amele Sovyet Rusyaya giderek 
amele sınıfının hayat teraiti hak • 
kında tetkikatt\l bulunacalctır. 

Kurutulan bataklıklarda 
asri ve sıhhi köyler 

Sopran muıannt tarafmdan Offenbachln e
ııenaerinden lu>nııer. 23,10 Haberler. 23.20 
Mondfo caz takımı. 24 tmre ıı..,,..rl Slpn 
takımı. 

ROMA • N APOLt • BABI: 
21,10 PlAk, Dllllahabe. 21,43 lçuyol ve 

cenubi Amerika mwdkl.thıden mtırekkep 
koıuıer. 23 Emmertch Kalmanın elielterlD • 
den kon•r· 

HU KJlı;, BllBLtN, 167 m. 
19,'SO Trfo kcıınaerL ıo,ao Spor. ıo 1W1Jo 

orkeetruı. (t....-ıı karrpk nepiyat). 
23,30 latirahaUerde 110D haberler. 

Hl KllL ViYANA. ll'r m. 
20,25 Haberler, muhtelit. 21.05 Der Nar

renhof ll1mll DWlikfll temaı. 23,11 Haller. 
ler. 23,35 Dana muelldal, 1 Kuartet Viyana 
mwdlml. 

~BORSA~ 
1 Hizalarında vıldız i$1rCti olanlar üırr· 
lerinde ıs Eylülde muamele görenler· 
dir.] Rakamlar k.ıpanıf fiıtlarıoı ,;österir. 

Gol~ paıanın bu seyahati hak· mıtb. Avusturyalı ceneral böy1' 
kında hatıra·defterine kaydettiii bir seferin Bulsraristanı mütered • 
notlar çok tayanı dikkattir. ~ün• didane vaziyetinden dıf&J'ı çıkar 
kü onlardan, gene Avuaturyahla· ması memul olduiunu ıöyle111İt 
rın ne de Almamann Türkiyeye ve ceneral F alkenhayn aa ona i • 
bir an enel yardım etmek için o nanmıfb. 
zaman SITbistan seferine batla • Fakat Golç paşa seferin yapıl" 
mıya kifayet edecek aıkerleri ol • ması hususunda ısrarından vaz • 
madıiı anıa.ılıyor. Go1ç pap., Al· 1eçme1i bir vazife biliyordu. Sd 
man ha,Ye1n1iy1e, tmpaTatorla, aralık, o adaki ata!4'f"iliter o • 

ceneral Falkenhaynla, Avusturya lan oilu vasdasiyle te,ebbüslet 
erlcinıharbiye reiıi ceneral Höt· yaparak Bulgaristan ile Türkiye • 
zendorPla l>irer birer konutuyor, nin arasını bulmıya calıtıyordU· 
Türlriyeye yardım edilmezıe Bal· Golç pata liu aralı1', askeri nı&
kan deYletlerinin Avuaturyaya hü· şavir unvanı baki kalmak üzere' 
cum edeceklerini, Avusturyanın lstanbul civarında bulunan biriır 
mahTOlacaiını ve 'Almanyanm ci ordu kumandanlığına tayin e • 
bütün dünyaya kartı tek batına dilmitti. Bu ordunun vazifesi P'" 
kalacaiou, boğazlar da müdafaa yitahtı muhafaza ve Kar ad en~ ftukut (Saba) ı..J 
edilemiyecek bir hale feldili için tarafmdan Ruılar karaya a••.,.. 

• Lonclrı 623
• - • VtyaH ~. - o tarikle itilaf devletlerinin Ruı· cıkarır1araa bunu defetme'ldi-• NcYyort ıt4. - • MııJrtı 17, -

* Puts ıet. - * lerBa 47, - yaya yardım eyliyeceklerini ve bi· Gok 'Paıa nihayet bir ordu k11_; 
Yeni iskin kanununa uyıun o· • Mll&ao 'll6. - • VaJJ"• ~s. - naenaleyh Ruayanm da çok kuv • mandanlıiı deruhte ederek far 

• Brlihel ı 11. - • hGaptşte ta, - o> 
tarak T oroılarm cenup çevresin • • Atına ts, - • Bitrcş ııo, - Tetleneceğini anlatmak için haf • bir rol oynıvacalına memnun 
deki Türk >&firetlerini temelli köy· • Cenene SJ6, ·- • Belırat !16, - taluca uirqıyor. Her taraftan makla beraber. bu ordunun liarf 

ı . • Sofyı ?5, -· * Yolıehamı S7, - _....,. 
lere bajlamak zamanı ıe mittir. • Amıerdım 84. - * Alt111 na. _ "Asker yok!,, cenbını alıyor. cuyane lıareketlerde 1'ulunmı7: 

Bu mabatla, İçel valisi Hazım • Prıı 98. - * Meddlrc N, - Türkiyenin l.u itte bir ricacı sıf a· fınat bulamamaaına ela müteeetİ' 
ve sıhhat itleri müdürü doktor llF*=:51:;01ı~h~oı;;ın=::S:;;9;:· -~~··"=nıii!i:b=ı:ıot~~"'~· ==-11 tiyle hareket etmediğini, p.yet oluyordu. 
Remzi Kamil Beyler ve diğer ali· Çekler (kap. aa. 1&) Türkler kendi bqlarına terkedile· Golç pap. üçüncü ordunun bf• 
kadar memurlar o civarda kurulu· • Londrı 611.10 • Stokhlm a.115 cek olurlarsa nasıl hareket etme • rekatının büyük bir endite ile U' 

lan bataklık yerlerinde iki yeni : ~=" o::° : =: ~:., leri lbımıeldiiini bileceklerini kip ediyordu. Bu ordu bizzat Eaı." 
köyün kurulmuını kararla,tırmıt· • Mll.lao 9.t640 • Beril• ı,9883 a6ylüyor • ver pap.ıun kumandası albnd• r 
lar ve lıazITlanan projelere töre * ınıııseı U8SO • Va,..Yı 4•191 Golç p&f&, bunları anlatırken di. Bu ordunun taarruz esnaanıdl 
d h 1 1 . im • • d • Atlb 83.~ * Badap11te 3,~5 Ld 
er a ev erın yapı uı ıçın e * Ceınr, ua56 • Blitreş 79,5014 Alman büyük kararıahı umumi kıtın duçar olduiu •in' zayiat .,.. 

müsaade eylemitlerdir. •Sofra 65.85 • Bctıraı 3Ullt kumandanı olan olan ceneral fon endiıeyi bir kat daha arttımııtl'' 
B ·ı • Amttcrdam 1.11 J4 tt Yotohamı t.686! _ .. d 

u iki köyden biriıine 140 aı e • Praı 19,0915 Moüon 1091• Pleasen imparatorun huzurunda Bu taarruz hakkında Golç .,_. 
den mürekkep olan "Köserenli,, a· diyor ki: "Zatı --L--elerinden hatırat defterinde "Hiçbir m~· · · ES~AN ~~ . tıretı, diierlerine de yüz kadar pek çok tefler bekleniyor, hat • da yaramıyan dütüncesiz bir ta, 
aileden iı...ret "Bahtit, atireti • iş Bıııtuı ıo.oo Tertos -.- metmeap!,, Mütemadiyen A'Y\ls • arruz ki Anadolunun emniy~1 

yerletecektir. Köy evleri asri bir !:~olu ~:·: ı::-n:. ~:~ turyaldara yardım etmeniz yetit· tehlikeye dütürmekten ve tadl
0 

tarzda olacak, ve köyde köy mey· sır. Havnye ı~.~o ~ark Deı -.- miyormuı ıibi, bir de timdi Türk· lranda kazanılan süzel Türk 111"" 
danı, melctep, karakol, umwni l\~~~;:ııası ~: ş:!1:.. ecu ::: (er için yardım etmeniz istenili - vaff akıyetlerini neticesiz bırak -
bah~e, köy ihtiyar heyeti dairesi Bomoaıı 12,ts Telefon -.- yor!,, maktan bqka bir ıeye yarıyaıo-' 
ve buna benzer medeni Ye 01da~ f d d E -·• 

rı •-hvlller Golç pqa ise Türklere yardım diye tavai e iyor u. nver t-"": 
ihtiyarlara cevap veren bu'·tu"n te1•1• latlkrazlar ... fk h h · d ıerı 

~ edilmesinin mevzu olmadıiı, me • Ka asya arp sa nesın en 
sat bulunacaktır. t933Ttirt Bor.t i&.70 Elcııtrllı: - . - d d b d eni • selenin müttefik olmanın umumi ön üğü zaman o cep e e Y dC 

Her atiret, köyünü, hüktmetin : " : .;! :~ !~=~•Y ::: menfaatlerini alakadar ettiii ce • den taarruza geçilmesinin art 
fenni kontrolü altında Ye fen me- lstttrUıJ>ahW ı 94.SO • Aadola ı 47 M vabını veriyor. mevzuu bahıolamıyacağı hakkı~ 
murlarının gösterdiii tekilde pro- •l!rıaaı btltruı 97.- • Aa .. ohı il 41,65 Golç ..... bu ıeyahatinden Is- da Türk batkumandan vekilin 

I k cak itti Mi A. -.oo A ... o .. Dl -.- r-ywo J k1• 
jeye uygun ° ara yapa ' or • latclat. -.oo Ma.UllJ A 48,80 tanbula avdetinde takip ettiii ıa· kandırmıya Golç pata kolay 1 

man, tat ocağı ve kireç ~i· ri yenin hiul olduiuna Ye Snl»ista· muvaffak olmuıtu. Golç paf&, 0,. 

mal~emeden hükUmet resım a mı· • na liartı yakında taaruza batla - radaki yapılacak bir taarrus • 
yacaktır. DIŞ DOKTORU nacaiına kuvvetle bni bulunu • Rus kuvvetlerini tutmak ve onla~' 

Terlettirilecek bu atiretlere ki· Obeyt Sait yordu. Fakat bu kanaatinde esas Avrupa harp sahnesinde kullan!. 
f ayet edecek kadar ar.-.zi de para· itibariyle yanılıyorC:lu. Cünkü mer• muma mini olmak fikrini nıuııP 
sız aynlmıt ve eraJarmda kur'a Fatih Karaıihnriik T.,...., kezt devletler nndinde yaptıfı te· delil musibetli bir fikir telakki r 
çekilerek herket 1ıi11eıine dGten dmajı No. 4 tehMiıler sayeshıile noktal naza· dl7ordu. 
tarlaya sahip anuftur. rma mart olarali doinı oldaila-
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\ı.:cnıelcn Karaköy Köprtitıaşı 

1 l"i.42:3t>2 - Sirkecı ı\I iihürd;ırzade 

11.ın Tele!or 22740 •••I 

tBa§ taralı ı lbci ııayıfadaJ 

ve aaly kumandanları mihmandar· 
lık etmişlerdir. 

Sovyet Ruıyanın Ankara ataşe· 
trıilteri Kloçko, heyetimizle bera· 
ber dönmüıtür. 

Hey.etimizin reisi F ahrettin Pa
~a. dün kendisini Göıtepedeki 
köşkünde ziyaret eden muharriri
tnize seyahati hakkındaki intiba -
1arını şu suı·etle anlatmıştır: 

"- Manavralar, çok istifadeli 
oldu. Yüksek fenni harp vasıta1a
riyle bu manevrada büyük yeni • 
likler gösterdiler. Kumanda he
Yeti ve erkanı harbiyesi, çok gen; 
olmalarına rağmen çok değerli ve 

harp fennine tam bir vukuf sahibi
dirler. Kuvvetli ve disipUn cari; 
~abitan, efrat ve l-ayvan~t en bü
Yiik mesakata tah<\mmül göste
recek s~retet idmanlıdırlar ve bu 
nyede motörlü harp vasıtalrivle 
?n.üşter~k hareket kabiliyeti gös -
teriyorlar. 

''Her 7:ah\tin 1.("P'afot1!li yekn3 -

sa.Jc, seferi teçhizatı mükemmel. 

harita.lannı tamam, manevra sa · 

hasındaki küçük zabitlerin bile 

harita, harp ceridesi not defteri, 
talinı;\tnarrıe hulasa muhtıralariy

le dolu gördük. 

''K" .. k zahitlerden en büyük ur.u 
kurnamianlara kadar, haritayı 
araziye tatbik etmekte tereddi.ite· 
den bir kimse görmedik. bu husus· 
ta., iktidar aramak, onlar için 
h"'Yrct verici bir şey geliyor. 

.. Manevra sahası haricinde ba-
7.r aı:kcri mektepler ve müesseseler 
~e heyetimize gösterildi. Bunlar
rlaki me:-ai, razariyatı kuvvetli 

i\trteliyatl" birlikte öğrenmek su • 
tetinde cok c!!aslı ob.rak tanzim e · 
diJınir.ti:. Cok miktarda mektep 
01thığ~ ribi: bütün mektepler do

lu.dur. Sr.>or sahaları fevkalade 
lt!i.iT.ı;~·nr~~ı ve herkes biribiı-i:rle 
ht·ıs e:lcrcesine spor yapmakta • 
drı-.. Tes1s edilen müzeler, resjm 
sı.[l}f1.ları, hüyük kütüphaneler 
«;ok dikkatle tetkik olunm'.lğa la -

Yıktır. Odesada, kitap dolu raf
laı·rnın mecmu tulü yirmi dört ki· 
lotnctre oldu~u söylenen meşhur 
hi.iyük kütüphaneyi gezdik. büyük 

salon., genç erkek ve kız okuyan
larla doluydu. BunJardan birisi -
ttin yanma oturd·u~. Okuduğu ki~ 
tabı sordum: Özbekjstandaki 
c!eıniryollarından bahseden bir ki
tap olduğunu öğrendim.. MUsbet 
t'lıi.italea onlar icin esas dır. Fen ve 
ilinı sahaıunda ~ok il~ri gidiyorlar. 

"Diyeper meşhur büyük elekt -

tik fabrikasının ikinci mühendisi. 

Yirmi yedi yaşında hir gençtir. Yüz 

~ili kilometre muhitindeki bir mın
la.J<anrn bütün tenviratını ve müte

i\ddit büyük fabrikaların kuvvei 

ll':ttbarrikesini temin eden bu bü · 

Yiilr elektrik fabrikasının bu gen

~in elinde bir oyuncak gibi oldu • 

;:;'-lııu ~ördük.. Bu genci takdir et
l;". 

· gıtn zaman: 

- Y~şım j]crlcdikcc hundan 
rlah;:ı. hü~iik c~cr]er vi.icudc gctirc-
c·n "• g1m .. , dedi . 

0 M d b' k'' t\nevrl'l sahasın a ır oyc 
llftıadık. Bu köy, Muskovadaki 
l.eııtn türbesinin yapıldığı meşhur 
ıs" • •:tah somaki taş madenın bulun-

Iof hazretlerine bir taş levha ver -
di1er. Voroşilof, köylülere: 

-Yanımda gördüğünüz Türk 
kardeslcriınizi henden ayn tutma
mamz.r rica ederim .• , dedi. 

Onlar da, derhal ziyaret tari
himizi, ism\mizi ve köyün ismini 
bavi birer güzel )evh-:ı hazırlıyarak 
h.,.na ve Muzaffer Paşaya verdi-

ler. 

Bunların. ~öy}enen pek r:nl' 
, J ı o"'n cak daha closth·.~ nutu ; ~··m " 

yiikse1< b: .. sevgi eseri olduğuna 

şüphe yoktur. 

"Sivil. rskcr, hütiin Scıvyet 

hüviiklerir.tlcn, fobrik~foda san

atkar)ard<.\n ve mühendislerden ve 

ame1e!erden, köylerde halktan 

gördiiğijmüz ikr?.m. samimiyet ve 
~evııi c;df1en çok büyüktür. 

"Gittiğimiz her yerde Türkçe. 

Rusça müteaddit levhalar ve Türk 

bayraklariyle süsleniyordu. En 
büyük adamlarının söylediğ\ nu • 

tuklar, daima milletimize, mem

leketimize çok büyük şeref izafe 

1 eden sözlerdi. s;ze karşı gösteri

len hürmet eseri, büyük Gazinin 

ve Büyük Millet Meclisinin mem
leketimizde vücude getirdikleri 
büyüklüklerin bir neticesidir ki, 
biz, Ulu Gazimize ne kadar le 

şekkür etsek gene a'Zdır.,, 

İstanbul ikinci icra meınurlu-
ğundan: 

ı 

Paraya çevrilmesi mukarer altı 
adet Panama tahvilatı 20/ 9 934. 
tarihine müsaoif perşembe [. ·nt;. 

saat onda İstanbul esham ve tahvi
lat borsasında açık arttırma sure· 
tiyle satılacağından talip olanların 
mezkur gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müra -
caatları ilan olunur. (2587) 

İstanbul tapu idaresinden: 

Karagümrükte Keçeci Piri ma· 
halllesinde Sarmaşık sokağında 

ve Kızd taş mahallesinde İstanbul 
ağa çeşmesi sokağında 20 mük~.r
rer ve Tekke sokağında 2,2 mu • 
kerrer ve Sofalı çeşme sokağında 

1 No. lu dört kıta arsa ile kömür
cü kuliibesi mahallinin tapu~a 
kaydi bulunmadığından senetsız 
tasarrufata kıya s~n tapu memuru 

tarafından mahallinde 2 - 1 O -
934 tarihinde tahkikat yapılaca -
ğından mezkur mahaller hakkın -
da tasarruf iddiasında bulunan 

Zku .. r tarihe kadar lstan • vana me 
bul tapu baş memurluğuna ve ya-
hut mezkur tarihte saat dokuzdan 

on dörde kadar vesaiki müsbite • 
Ieriyle beraber r.ıahallinde bulu· 

b . "t ve yahut nacak memura ızz,.. 

resmi vekillerinin hazır bulunma· 

ları ilan olunur. 
(2247) 

-
ZA Yl ŞAHADETNAME - Is -

tanbul Mektebi Hukukundan 1328 

l d. ~ · mi 10 Ey -5enesinde ahzey e ıgım ru 
lul 32 ve Arabi ı 1 Şevval 330 tarihli 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali .•• en muhal· 
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılaJarJa, otuz 
cilt kadarının çıkarılmaıı suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 
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7 - I' ... ,uzı ve KARA, Standal. 

H - lSA: Parlı Uuhlyat mektebinde Proıe11ör doktor 81.ııe Sanıte - Baydar Rlfat 

9 - t; rlt~ ı : Kropolklu - Ağ'aoflo Ahmet 

10 - iÇTUJAt J\ANUNLAR, Grf'ef - Uaut Ahmet 

ll - ÇOCUK UOŞOUTENLER H. Gonww. Meuuıler - Pıot. Ur. M. Hay· 

ruUub 
12 - SAl.AJl.IBO, Flobcr - f. B. Alltan 

13 - :SAMl!\U SAADET, Tolıtoy - t. H. AU,an 

H - \'EUTER, Göte - A. l.\Aınl 

Hi - DlZRAELtNtN HAYATI, A. L\lorua 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Yekunu mühim bir mebliğ tu!an malzeme umum müdür

lükçe paıarlıkla salm ahnmaktadır. Malzemelerin cinsi •e mık
tarı ve pazarlık güleri Hakimiyeti Milliye ~aıeles:nde intişar 
ettiri!mel<tedir. Alakadarların Hakimiyeti Milliye gazetesinde 
mezkur malzemeleri .okumalara ve tahp olanların da yevm ve 
vakti muayyeninde muvakkat teminatlariyle birlikte Satınalma 

. Komisyoruna müracaatları (~770• 

istanbul 5 inci icra mcınurlu -
ğundan: 

İstunbul Bc:>şinci lcra l\Ieınurlu
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer de,mirciliğe ait hırdavat 
mengeneler, dökme demir ve sa
ire 20 - 9 - 934 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 9 dan 
itibaren Galata Tershane caddesi 
No. 75 te satılacaktır. Taliplerin 
mahalli mezkurda hazır bulunma-
ları ilan olunur. 

(2249) 

Z AY 1 
Seyrüseferden aldığım 2829 

sicil numaralı arabacd~k ehliyet -
namemi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eıkiıinin hükmü yok -
tur. _Kadıköy: Sucu 

İbrahim oğlu 
(2245) Hüseyin 

iddialanm evrakı müsbitelerile 
20 gün içinde icra dairesine bil -
dirmeleri lazımdır. Hakları ta -
pu sicil1erile sabit olmadıkça sa • 
tıı bedelinin payla,masından ha

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 

18 Eylül 

S A L 1 ~O de Galata 
nbtımından kalkac•"· Gidişte 
Zonguldak, lnebo!u, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak
fıkebir, Trabıon, Rizeye Dö
nüşte bunlara ılivcten Sür
mene, Orduya uğrayacaktır. 

(5783) 

Bartın Yolu 
B U R S A vapurw. 

17Eylül 
1 

ı 

l 
Pazartesi ı Y da Sirkeci 

rıbhmından kalkacak mutat 
ıskelelere uğr1yarak Cidese 

: kadar gidıp dönecektir. 
! _______ cs_1_s4_> __ 

lzmir sür'at 
1 /skenderiye yolu 

EGE Vapuru 
18 E y 1 ü J 

S A L 1 11 de Galata rıh· 
tımmdan kalkacak, doğru 

lımir, Pire, lskendcriye'ye 
gidecek ve dönecektir. (5785) 

İstanbul Dördüncü 1cr;ı. Memur 
luğundan: 

Tamamın=- sekiz yüz yedi lira 
kıymet takdir edilen Kurtuluşta 

Yenişehirde Akarca ve Rızapaşa 
sokağında yeni numara 17, 19, 43 
numaralarla murakk;ım kayden 
iki elyevm maa oda dükkanlı ve 
bahçeli ahfap hanenin tamamı a
cık arttırmaya konulmuş olup 
1 - 1 O - 934 tarihinde şartna

mesi divanhaneye tal;k edilerek 
17 - · 10 - 934 tarihir.e müsadif 
çarşamba günü "'aat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul Dördi.incii icro. da
iresinde satılacaktır. Arttırmaya 

iştirak icin yüzde yedi bucuk te • 
minat akc:esi alınır. Mütcrnkim 
vergi, belediye, vakrf icaresi müş
teriye aittir. Arthrma hed<'li mu
hammen 1:1ymetin yüzrl~ yetmiş 

be~ini bu1du~u takrlirde ih1lesi 
yapılır. Aksi l- ,,lde en son 
arttıranır. taah!1üdü haki kalmak 
üzere arttırma en beş gün daha 
temdit edilerek 1-11 - 934 tarihi· 
ne müsadif perşembe günü ayni 
saatte en çok arttırana ihale edi
lecektir. 2004 numaralı icra ka· 
nununun J ?.5 ınc' mi\ctdP"'İnP. tev
fikan ipotek sahibi alacaklılıır ile 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin dahi gayri menkul 
üzerindeki haklannr ve hususile 
faiz ve m?sarife dair olan iddia -
larını evrakı müsbitcleriyle birlik· 
te yirmi gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri lazımdır. Aksi hal ~ 
de hakları tapu sicilleri]e sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaş • ' 
masından hariç kalırJar. Alaka -
darların i~bu maddei kanuniye 
ahkamına göre hareket eylemele
ri ve daha fazla malllmat almaK 
istiycnlel"in 933 - 443 dosya nu· 
mıuasile memuriyetimize müraca• 
atları ilan olunur. 

(2242)" 

ve 180 No.l: aliyyülala derecede b~ 
kıt'a mezuniyet şahadetnamemi za~ı 
eylemİ§lİm. Bu kere ziyaından ~~r 

T amamma 1627 lira 50 kuruş 
takdir edilen Fındıklı Hacı Recep 
mahallesi Yağhane sokak eski ve 
yeni I numaralı kargir bir bap 
hanenin ta.mamı açık arttırmaya 
çıkarılmış olup şartnamesi 1 -
10 - 1934 tarihinde divanhane • 
ye talik edilip 13 - 10 - 1934 
tarihine müsadif cümartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar lst. 5 inci 
icra dairesinde paraya çevrilecek· 
tir. Arttırmaya iştirak için kıy. 
meli muhammenenin yüzde 7.5 
nisbetinde teminat akçesi alınır. 
Müterakim vergi, belediye, vakıf 
icaresi müşteriye aittir. Arttır -
ma muhammen kıymetin yüzde 
75 şini bulduğu • takdirde ihalei 
katiyesi icra edilir. Aksi takdirde 
en son artlıranrn taahhüdü baki 
kalmak iizere arttırma 15 gün 
daha temdit edilerek 29 - 10 -

934 tarihine müsadif pazrtesi gü
nü saat 14 - 16 ya kadar tnüza· 
yede İcra edilir. 2004 numaralı 
icra kanununun 126 ıncı maddesi 
ne tevfikan ipotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadaranın ve irti
fak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
menkul üzerindeki hakları; husu• 
siyle faiz ve masarife dair olan 

riç kalacakları ve alakadarların l'•••••-•••--•1111.!llm•~ 
işbu maddei kanuniye ahkamına " Göz Hekimi 

. . h ıe•ı'ne teveşsul suretının a zı muame. " 
etmiş olduğumdan kaybolan asl~nm 
bir hükmü olmıyacağınr ilan eylerım. 

Samıuıı inhisarlar Ba~müdürlüğü 
Muhakemat mildürü müteveffa Rabp 
Bey oğlu Türabi Kemalettin. 

tevfikan hareket etmeleri ve daha Dr. Süleyman Şükrü 
fazla malumıtt 3 lmak istiyenlerin 
dairemizin 33 - 541 numaralı 

dosyasına müracaatları ilan olu -
nur. (2250) .. 

Babı Alı Ankara caddesı No. 6fı 

T<"Jrf, n C>2,5fili 1 



- 10 - VAKİT 16 EYLÜL 1934 

1''""11

'-' istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 1111111111111~ DAJ'.P) AflARI.._ 
(_ 1 ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nebari talebe kaydına devam olunmaktadır. :==-=_=_§ r 
--=-~=--=-====-== 2 Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracgaaôtndeedrilieli!b·ilir. Tu·· rk Tı·caret Bankası 3 Yeni talebenin kaydına devam edilmekte olduğundan, eski talebenin yerlerini muhafaza için 

biran evvel kayıtlarını yenilemeleri lazımdır. 
Merkezi Adapazarı 4 - lstiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname . 

\ Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 l kat ;:~;;~:;beai: Dördüncü Vakıf han zemin 

~111M1ııııtıu111111t111•-..ı~ııılftlWiHıt""""""lltıtlllllll1Hllıtıııııtlll"llılıtı111111ıııııı1111ınuuıuıııııııııı11111uııııııııı111ııııııııııııııııııı11ıııııııımıııı11111uıııııııııııı1111ıııııııııınnuıııııııııııııı1iif.:, Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 

TC!J O. KiYE 

l\RAAT 
BANKA5\ 

.DAoA . 

BiRiKTiRE'N 
QAJ-IAT-l;D~Q 

iiniversi~e mubayaat komisyonundan: 
1 - Üniversite Hukuk Fakültesi okuma saloau mobilya 

itleri •. 

2 - Tıp Fakültesi Bakteriyo!ojı laboratuvarı tamir ve tadil 
iıleri. 

Yukarıda yazılı iki iş olbaptaki şartnamesine tevfikan ayrı 
ayrı olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler 
ıart11amelerini görmek için her gün Miibayaat Komisyonuna 
milracaat edebilirler. Munakasa günü olan 3/10/934 Çarşamba 
gOnll saat 10 da teminat mektuplariyle Mübayaat Komisyonunda 
ha1.1r bulanmaları Hin olunur. (5530) 

1 Devlet Demir yolları tlanla.rl 1 
'---------:-------------~ 1578 adet lokomotif ve vagon bandajınm kapah zarfla' 
m6nakasaıı 31/J 0/34 Çarşamba günü saat 16 da Ankara idare 
binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
Yeznelerin[Je beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. ( 5750) 

Posta T. T. binalar 
müdürlüğünden: 

ve levazım 

Üç nevide 155 ton demir tel için münakasada teklif 
olunan bedelin yüksek görülmesine binaen pazarlıkla mübayaası 
takarrür etmiştir. Mezkur malzemenin 25 Eyliil 934 tarihine 
maaadif Salı günü pazarhğı yapılacağından taliplerin bu 
ltaptaki ıartoameyi görmek için şimdiden pazarlığa iştirak 
~·de mezkur tarihte Ye saat 14 de Beyoğlu Posta Telgraf 
W.11•m 3 ilocü katında Mübayaat Komisyonuna miiracaatları. 

(5754} 

DarüşŞafaka 

Müdürlüğünden: 
Talebeye harici elbise yaptırıl· 

mak üzere lüzum garülen 450 
metre lacivert kumaş münakasa 
ile alınacağından taliplerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak etmek üzere 
24 Eylul pazartesi günü saat 15 
te Nuruosmaniye mahfelindeki 
Cemiyeti Tedrisiyeye müracaatla
rı ve dahili elbise yaptırılmak Ü· 

zere dayanıklı şayaktan birer nü
mune getirmeleri. 

• (5693) 

1 LAN 
'rlirkiyc 1~ Bankası İstanbul şu

bcsinılcn 
17 EylUl 1934 pazartesi günün

den itibaren gişelerimizin sabahle

yin saat ondan - on altıya kadar a

çık bulundurulacağı muhterem 
müşterilerimize arzolunur. 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: ~efik ,. ' --•t ..... 
V AKIT Matbaası -. latanbul 

Galata§ubesi Tel: 43201 
O sküdar şubesi Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

ŞUBJEJLJERI 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö

yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, lzmir, Ka • 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Üsküdar, Yenişehir. 

Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu
at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti
cariye satışına delalet eder. 

(itimadı Milli)• Kendi sigortasıdır. 

' Nafıa Vekaletinden: 
Burdur ve lspartaıube hatları etüt ve aplikasyon ameliyatı 

kapalı zarf usolile münakasaya çıkardmıştır. 
Mlinakasa 1 Teşrinievvel 1934 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makammda icra edilecektir. 
Taliplerin Ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 650 

lirahk muvakkat teminatlarının Merkez ve MuhasebeciJiğine ya• 
tırdığına dair olan makbuz veya Banka teminat mektubu ile 
birlikte aynı gün ve saatte kamisyonda bulunmaları Jizımdır. 

Bu husustaki şartname Ye teferruatı ( 2 ) lira mukabilinde 
Malzeme Müdürlüğünden tedarik edilebilir. (5~86) 

Kız ve 
Erkek 

Cağaloğlu: Telefon: 23630 

Ameli Ba at Ticaret 
Lle-1 

3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret Lisesi kısımları vardır. Orta kısma ilk 
mektep mezunları, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep mezunlan kabul edilir. 
Orta ve lise kısımlarında resmi müfredat pro~rarnlarilc birHktc mektebin tesis 

p;aycsinc uygun ayrrca meslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tarzda okutularak 
rnezunlan Ticaret ve iktlsat sahasında ve şahsi teşebbüslerde muvaffak olacak 
şekilde hazırlanır. 

U •• cretler . Orta kısım 4 taksitte senede 30 lira Ye lise 
t kısmı 4 taksitte senede 40 lira. 

Kayıt günleri: Cumartesi, Pazartesi, Çartrmba 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Balmumcu çiftliği müştemilatından Mecidiye köyünde Büytıkdere 

caddesi üzerinde 947 /l harita No.lu 852,50 metre arsa beher metr• 
murabbaı seksen kuruş bedel üzerinden açık arttırma uıuliyle 
satılacaktır. isteklilerin 30/9/934 Pazar gilnli saat 14 de 5S Ura 
pey akçeleriyle müracaatları. (5574) 


