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7ürkiqe Mill~tler Cemi- Para kazanmak için ! 
· yeti Konseyinde iki silah şirketi uyuşmuşlar, dünyayı 
f • • ~i~:n~~ı~~t~:r (~~~~yet~ ~=:lr ---- - - - -~ u·· ç kısma ayırmışlar •. 

•eyi azalığına se~ilıni_ştir." Gazi Hz . 
.. Dünkü ga~etelerde çıkan bu A. n'karay· a . dönmek 

haber, Türk sıfatını taşıyan her 
vatanda§ın derin iftihar hislerile · üzere bulunuyorlar 
göğaünü kabt_J'.tacak bir hadise - Bir müddettir İstanbul iline 
dir: Türkiye Cümhuriyeti Millet· şeref vermekte olan büyüK ön· 
ler Cemiyeti azalığına kırk sekjz derimiz Gazi Hazretlerinin· An· 
reyle seçilmiştir. Rey .hakkını ha· karaya dönüş çağlarına bir iki 
iz devletlerin adedi elli iki oldu - günlük bir zaman kaldığı ma-
guna göre bu netice hakikaten ka· a)esef tahmin olunuyor. · 
hir bir ekseriyet teşkil etmektedir. Başvekilimizin de Şark vila· 

yetlerinde yapmak istedikleri 
Vakı!. Milletler Cemiyeti, bey· seyahati başka bir vakte bıra-

nelmilel sulh ale.minde cihan ef • karak Reiıicumhur Hazretleri· 
karı umumiyesinin kendisinden nin e rdmca doğru Ankara ya 
beklcdi<Yi yüksek vazifeleri ifa i-, h gitmelerine iht:mal verilmekte· 
Çİn kafi derece . vas~iti henüz a dir. · 
i~ değ"Hir. Bununla beraber bü· DahiHye Vekili Şükrü Kaya 
Yük ~:e kücük bir çok devletleri · B f nd" · d b! l'kt d'" . , I .

1 
I eye e ının e r ı e on· 

l<uca'.irnda toplayan beyne mı ~ . · mel~ri bu lah.minler cümlesin& 
bir sulh ve insaniyet müessesesı } d d' ( ~ en ır. 

olduğu icin böyle teşk ;latm idare ------ ---
nı l -. · d .. h"b" ~ım"k her Umumt l!mniyet müdürü ec ısın e ı1oz t1a ı ı vı .. 
halde "millet ve meraleket he5a. Ankara, 18 (Hususi) -Ye-
blJlil büyük bir şetef . ve itibarın ni emniyeti umumiye müdürü 
del1idir. · Bu noktai n~zardan, ~ükrü Bey cumartesi günü Edir· 
Türkiyepin Milletler Cemiyeti n~den buraya gelecektir. Şükrü 

Mehmet ASIM bey· gelinceye kadar emniyeti u • 
mumiye işlerine birinci şube mü· 

<ne.ann ' ıın<'u lo!lllıfıımo 1 tncı ıı0tununaa dÜrü Hasan Basri B.' bakacaktır. 

arkasınaaki kağıtların Dün, Postane 
tutuşuşu heyecan uyandır4ı 

Yangını söndürmeğe gelen itfaiye 
1 

Dün akfam, yenipostahane bi- nüne büyük bir meraklı kalabalığı 
numda bir yangın ba,langıcı ol • toplandı. • 
'..ı Ad· Poıtahanenın arka tarafında 
uu. lıye sarayının yanmasın· 
· birikmif kağıtların tutuşması ne -
dan sonra, adliyenin ta•mdığı ye· 

:r ticesi çıkan yangın, yetişen itfaiye 
Jlİ postahane binasında da yangın tarafından çabuk bastırıldı. T ah
çık:mıf, Sirkeci ve Eminönü mu· kikata baılandı. Ateşin, atılan 
bitini heyecan içinde bıraktı; ·halk bir cigaradan çıktığı tahmin olu· 

kı telita diifürdü. Postahane ö - nuyor. 

ihtiras- ve vicdansızlığın insanları nereye 
bir misal sürüklediğine işte acı 

"Deyli Herald,, gazetesinin 
verdiği şu ibret alınacak habere 
bakın: 

The Efectrlc Boat Company 

Telsiz 
istasyonu 

Ankarada bir telsiz 
istasyonu kurulacak 

Bir deniz harbi ve iki denizaltı- gemisi .. 

'(Elektrik gemi şirketi) bir Ame • Vickera • Amıstrung da bir lngi• 
rikan silah "şirketidir. Yaptığr iş, liz müesaeıeıidir. Bu ıirket te 
parasını veren her hangi bir mem· denizaltı gemisi yapmaktadır. 
fekete dtmiza:ftı •emiai ıatm&Jrtnl. <ı>enıaar a loe& ~ l IDd •lltwnmda) 

Artvin yolunda 

Rize havalisinde çay 
yetişt_irmek işi 

İklim imtiyazından istifade etmeli, . masrafı az, kin 
çok çay ziraatını umumileştirmeliyiz 

Bu defaki seyahatim esnasın • 
da beni alakadar eden meseleler· 
den bjri Rize havalisinde çay ye· 
tiştirme işi oldu. Hükumet Dr. 
T evgwallisminde İsveçli bir sıcak 
memleketler nebatı mütehassısını 
Çoruh vilayetine göndermiş. Ri· 

ze havaliıinde çay ziraatiİıin tev• 

sii imkanım araştırm~ğa me.:Our. 

etmiş. Her halde bu zatin vere· 
1 

ceği fenni hakikatlerdendir. Çay 

Mehmet ASIM. 

(Devamı '1 inci .Syıfarun s Wıcn ııutunutıcJ&) 

Nafıa Vekaletince şehrimiz tel· 
siz istasyonlarında tetkiklere "de· 
vam olunuyor. Öğrendiğimize gö· 
re, Ankarada yeni, büyük" \Te kuv· 
vetli bir telsiz istasyonu kurulması 
düşuünülmüştür. Bu istasyonun te· 
ıisatı için yedi yüz bin ve elektriği 
için de üç yüz bin lira harcanacalC-' 
tır. Sair küçük · masraflarla, bir 
milyon iki yüz bin liraya, · ~imdi· 
kinden çok kuvvetli olacak olan 
\>u radyo istasyonunu kurmak ------------------------......:;.__.:__::...:_ 
mümkün olacaktır. Para cezaları geciktirilmiyecek 

N~fıa vekili Ali Beyin lstanbul
daki telsiz istasyonumuza& yaptığı 
tetkiklerin neticesinde, Y eşilköy 

(Dem.mı 7 inci bllyfnnnı 5 inci sUtunund.a.) 

Suç: işli yen şOf örün 
plakası alınıyor! 

Bir gecede, yolsuz hareketi görülen 
otuz otomobil çevrildi 

Kati surette kazaların önüne 
geçmeğe karar veren belediye, na 
kil vasıtalarını işletenlerden nı 

yapanların para cezalarını derha 
almıya batlamıştır. Bu yeni vazi 
yete göre, ıuç itliyen 9oförün oto· 
mobilirtin plakası alınmakta ve 
suçlu, plakasız çalışamadığı için 
cezayı geciktirmeksizin ödemeğe 

mecbur edilmektedir. 

Şehirde kontrol şiddetlendiril
miştir. Son iki gece zarfında yol· 

Avrupa güzellik ıpüsabakasrnın, lngilte renin Hastings §ehrinde yapıldığını ha her vermiştik. Finlandiya güzeli, ınüsa- suz hareketleri !?Örülen otuz oto · 
bakaya iştirak eden bir çok güzeller ara eından, "Mis Avrupa" olarak seçilmi§tlr. Resimde ( X ) işaretli kız "Mis :Avrupa" 

dır. Finlandiyalı Matmazel, Heatingslıdır; aan§IJldır 22 ya §ında bulunuyor .. ~ (Devamı '1 Jncl aay.ı1amn 4 ünctı aUtunwıda) 
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Otuz sekiz reyi;, kabul .. 
Anlafmak 

* 1 p • Sovqet Rusqa, Milletleri Milletler cemiyeti 
""" • f • G ı kt 1 b T" k. }unanistanda, muhalif fır'/ıalar kabineye 
\Jemıge l azası e e~a: 8:cı!':ekur ıye bazı JQrtlar teklif ettiler 

M. Barla, SovgetlerU, Mil/et/•,, c · t · . . . . Cenevre, 18 (A.A.) -Anadolu 

d .. l'I. • • . .. •mıge ıne gırııı11.ı ajaııamıa •111111i muhabirinden: 
unga aa nu ıçın lu.zumlu buluyor Çinin tekrar intihap edilmek 

Cenevre, 18 (A.A.) - Havat ıuıı1lu telikkj ediforum. Sizclen hususundaki namzetliği reddedil • 
-Jana bildiriyor: dütünmenizi talep ediJorum. M. elikten sonra yerine Türkiye elli 

Altmc;ı komisyon Scwyot Ru. • Mota, efkvı umamiyeıüıı ımıh• • i~i 11WJ'abbutnn kırk sekizinin re· 
Janm milletler cemiyetine kabu • keme ettiğinden babıeyledr. ittik. rl ile intihap edilmi,tir. Bütün 
liiai. l mlelealdf"Ye Uf .W.Ji. balcle keza hüküm verecektir. murahhu heyetler ve pzcteciler 
fe. ı.r.ı elus akis NJle ka1MaJ et• l)ezdinde f&l'kta Ye ıarpta •• •• 
lliiiiir· Tevfik RUttU Beyin M,anab mil•lemet amili olduiu mllttefl • 

..,..... mfiracaatte üç •mle· Cenevre, 18 (A.A.) - Anado- kan talim edilen Türldr..m .._. 
lret .. ,... ti-ittir. lu Ajan11nın huıuat muhabirin • lite intihabı cleria Wr mı•nmJi. 

Portekis, Holanda •• İniçre. den: Jetle kartıluunlfbr. Tltld,_.. 
Y MI ._leket miletenkif kal. Ruıyanın Milletler CemiyetiJle .eecliete ...... edecek elq ı...u. 

.....,, ~Dra, Liikaea&urı, Ar • ıirmek buauaındaki talelmıiıı clün yMiDİD prek .. _, .. ,it .... 
J• .... v.,._1a, Puapay, Ni. ıiyaal komia1oııA tetkiki wm· meclilte .,_ ...,...l " ... ., 
...... ft Ki... da Haric:i1e VelıiJI Tevfik -lüttii neticeler........... •f• 
. ~--l+ıt re1lerebti1• it- Be, ti• alarak "-ittir kh kan •.u.tf• ............. latl• 
~--..... , u......,, ,....... ,,_ KomitJoııt .... ..,.,.... ... aldp....... --... ,.Yit . tell6 tdU... olaa....,. Mltü hvWr• ....-. 

Dl ........ ....._ ki mllda· sek •wJedlrce nlsf •laa Rüttü leyi harantleteMk 
n oCus ıddsclir. Ye t.fYik 6-lae lwJa ....... dir. Meoliebı plecek lcl--
leWw•e ...., ....... ılir. -. J'llNlmııtır. s.,,.. .. ......,.i topl•llbMa&la Terki,. Ö...... .. ...... .m.tier eemlrtli ··-·- rfJUet .. HeJrtlr. .,..... ,.._ ........ -~--· 

...... .ar.cutteaevel, Wr- ........ .,.,.ı•••iMlr• c......., CA.A.)-A•ıtloiı 

Atiaa, ıa (Hu.uai) ...4fuMlii I 2 - Bazı nazır'-r ve kabinenin 
f":~lar reftleri M. V cuieeı.un heyeti WDIUDİJNİ ı.r.fmtlan ıim
reıalıll altmda topl....._.. ı.lku- diki rejim aleyhine tehditler 1&YU• 

•etle anlatmak içiq kabiıı~Jt tek· ralmıyacafma dair .nbielm1iur 
Uf edecekleri tartlan brarla,br • M. Zaimia tarafından teminat .-• 
mıtlard•.. MnheJlf fırkalaı- re1a • rilmeıi. 
leri, ha tart~ te.bit ettikten 3 - M. Venizeloea brtt ~ 
aonra hapekile •ermek Uzere re- ten~ yapılmq olan auikaat tete'blti 
iıicUmhura tevdi atritlerclir. ıli faillerinin cezalaıtdmlmuı. 
Reiaiciıinlıur M. Zaiaais bu prt. 

lan heaıen l»qvekil M. Çaldarüe 
lrildirmiftir. Muhalif fnblana 
uzlatma tartları flllll&rdırr 

t· - intihap dairelerinin Yeni 
~ir taksime tahi tutubnası haJrkm.. 
•akı kanun liyihaamm geri alm-
111&11 ve yeni intihap uıalünün re• 
iaidhnhunın seçiminden eni mu• 
••lif fırkalarla anlatılarak teabi ,.. 
ti, ve kararlqbnlan bdmalarm 
kaltinece tatbik edileceğinin M. 
Zatmiı tarafmdan kefalet altına•· 
lmmuı. 

Orta tedrisat 
memurları 

4 ....- M- V eııDeloala M, Pata· 
anutuyuya, JPecliıi nıeh..m!a 
uirallUI olcluklan teQvüzlel' ,U.. 
zünden tarziye ve hmMlmı toma 
mecliste .CSz hilrri1etinln taanuz· 
dan m&1\lll bulunecaima "ait' temi 
~t verilmesi. 

Muhalif flr1'.lar anc:U ltu ~
ların kabulü takdirinde reilkibn
hurluğa M. ZJ:imiıiıı tekrar~· 
bı huıuıunda hükhaetl., &Jl)qMl
lirler. 

Wrlilde ... -'. Ç W. -..-. illa tJ•- ~s 
...... Lealnd• IMri .......... telüld Y• bhl .ı.. T ....... •illetler ...ıw.e Ankara, 18 (Hususi) - Ma· 

Sowıet rejiminin dejifliğini mü • tiiimiz hir ,eyi daima doıtlan • intihabı dolayııt,le ltalyuna ... arif V ekileti muallimlerin 
tahecle etmiı •e bana hir delil ola- mız hakkmda da temenni ederiz. murahhası Baron Aloiıi Anado • bdroMPUlan tonra orta tedrisat 
nlr ta lrendiaiaMn ittenilea temi· Diler tuaftu ...,, 1tu1....ıu1A. ıw aja"ıınıD hulQlj snuhabirine memurlamun kadroı.rnu da teı· 

Muallim 111elctepl_... ............... 
Ankara, 18 "(Hmml) -

Maarif müatetanna ft1IAlıat • 
den Salih Zeki hey 111uallS.. mek • 
teplerine ~ aLaq. alınmama• 
ıı meselesi halditmla eledi ki: 

.._ ........_ lhl.a. _.... ver- ~ JilkMk Wlı•Nft'i •••P .. ıa .... ita bulunmutıur: bite batlUDııtır. Kakıat ve lttaıı· "- Biikıde tılebe .kadrOJU da· 

..,... ıhmak ta...._ lan .. ...._ •sıııip.lin ..a.. "--Türkiye ~U.:••••i~lia~IL~,a•"f·l•,, .• ,.İMall br. B mubWl taıe• 
all6teltiıtı ve deml,tir ki: olarak her gün ılaha büyük ve se intihap etmek suretiyle millet· ~"lftiMjpt-IJfMmif~llİİlif;.-=;~----

•- Milletler cemiyetinin el • her tün dalaa Briik·mmel •irmak ler cemiyeti umumi beyetiniu ıös
IİantGlnulluiu noktai ~ iıterb. terdiği iıiıııattan dolayı ltalyan 
180 lllil)onluk bir milletia k•ıli • Bu iki dü,iince iledir ki Sovyet heyeti murahhUNJ IWDID& Türk 
tecliii prdarla deiil h6at miaeıkm Rusyayı aram.da görmfii hitün mill~ini tebrik etmek isterim. 
taıtlaı'I •illett.P cpaiJ.aİlle lıalblmlzJa litiyOl'Ü. Soryet Aynt j.izin uhlllerialle bulUPD 
aiıllNli ihmal olunabilir bir feY Ruıyaya kendisiyle on bet sene- Ye miifterek meufuıler mezkGr 
-.i)di? itte tMı ııaemlclret AY· den fultubr sıkı ve samimi deııiıin bir bre daha ticaret .Nıa· 
rapa llirliiiae _,.... iıtir•· O.. d..al .. miln&le1'etlerinde bulu - ımda parladığnıı ıörmüt olen 
nt mi edecelrainiz, onu küçük dü· ııan komıu bir memeleketin mü • her iki mUlet urf medeniyeti ali· 
Jiil .......... _ ... ııuıhaım ~- • aıeftili ııf•tif le Sovyet hülruıneti kadar eden mim beJJMlınilal •e
rak mı iad• ~iniz? Ruıya ile muhtelif veıileJer)e ıık ıık te- selelerin eureti hallinde 1111 7'&• 
nddedlleceti, laltd nereye altla • maat .. t,ulunmut ve lıeadileriyle sek miieıı•M• krio Wlriki .,._ 

1 T• iltıııle AYt4iJ*ja kvtı bir çok beynebıailel içtinıalara it· ıaide kl-tald1r, Türk •• I~ 
hilaia koıw. 1111.cQ.,, F Nla tirak etıuiı bir adamın tecrühele· ;yaa milletleri W.f•4u IU'fetli • 
"11•ek .i"emiJ~,, ri it:ba,ile ıunu M;y)emeliyi111 ki lecek gayretlerin .M•i• " 

M, a.ıba ltuı ·~alarm i- So.,,et Rue1a, milletler cemiyeti- milletler cetQiyetiaiıt hatrı nef .. t· 
..._. bjr ald .. i1atU&lı oldup. nio hikmeti vüçudü ()lan eullı ve til' eulh ... riaia. SJ111Yaffakı7'4İ 
.. ka1leltillttln IOllra bir aiyui b;;Jün milletleriıı emel o)ar•k ka- ha...,..ada m-..ir bir tetriki me. 
• wm ifa ebn•ı• ••._.... h11I ett:klf!ri itiıpat ve bep'elmilel sal taıwain ad-.li• t•••mi,le 
...... _ twih ..,.&ir;ınlıt is it OJD»i7et aabılarında devamlı gay· kanHm. 
tlrki: _ ........... _...-ı~~ 

retler ~a.rfetmiı olan ve bM,ün de Yıgıv nla tev'.!f f *" bulunan bir memlekettir. aı 
SoYJet R111yanm kıymttli teı· Ne..,.ork, 11 (A..A,) - G.r-
--...ıalal temia etbıelc müeı· 8'a •aliti, hütiin epiet .tabiliU. 

..._.. içia, müew~mizhı ci· kanpklıklar ~ıktıiı •• r....ı .. " 
~;ifa Ut içfn 'Ye nihayet ıulh qJIOlar v•:siyeU idare ed.,ıpedik· 
~-. • çok mü~· m bir lari idıa. örfi idu'e ilin ,dilmiflir. 

• ,,..ı11e ol~. Grcyo qlirak edonlerden, zahı· 

Gazi Hz. ile Brezilga Ciim~ar reisi 
arasında telgrafl 
~ - ....,. ı lünü rica ....... 
.._ __ ,.. Gazi iL x..ı 

.. .,.,. .. ı.-.. Hunderl • Gazi Mustafa Kemal m.r.tle. 

•llilı'9••-•l"ll .,.,,,.: rine, Ankara 
r .. _..,,.,......,., t.eati ..... ~ Brezilyanm milll ~ _... 

nuebetiyle bana iblli bu)'IDmci\ı 
oldujunuz dostane temennilerda 
feykalide mütehauiı olcluium 
halde zatı deYletlerinden tefek • 
kürleri mi ve phıl •adetleriyle 
Tiirldrenio refahı hakkındaki te· 
meaailerimi kabul etmeadıi rica 
ederim. 

Brezilya reisicümhunı 
Getulio Vargas 

ta, ••• tnldfat ,., ....... 
~tellr .. U.~Mr 

b .. ~"· Gr.fti· 
let• terlAf of•ınlar, ... ,. 
koıuın .. ır • 

...... pamılda• ........ 
ve A.91mtlıC"tlili-.WD Xumca 
ormanmda ,.._ ,...._._ •••• 
rülmüttür. Y.......,.a11,__. 
lu heniz ıeı...titwea ... Ullt 
ve tahribat miktan mechalc16r. 

......... ika, 
zulGmJ,..,..111. 

Sof1•, 18 (A.A.) - Btılıar • • 
jaoıı bildiriyor: 

Vama civarında deniz kay Tlırk 
•1-liaine bazı 111e-.lim y~p~l.!ıtJ
pa dair yab&Qcı meDJ4~erde sı· 
kan haYadieleri tavzihan nıeaele • 
Pİll ,_ıut blr düfll)aiitık ııetictill 
Pı.r.k aıni kör lıatkınd,n .... 
ki7liiloriıı ıı eJ)OI tan,blrl46 f»lr 
Tiirke ait bir eve ve l;ır Cfelfrme
m ataa v~et olda· 
~ 

t·~~~s.-~:•rWA.) - ~
y&pJll'liı' •• Clol" ile birlikle 1»11' 
fırtına TUllUI mmtabamda bazı 

ma-6 .mtilaim ıı....-. .-· 
bi# ......... ~ ..... ~ 
irliW Üf mc.,i l>ubaut •lala
rı b .. .,, •taslı,. kökiiDdo9 ~ 
kamııı vo e•lerin J11aJı...ıerbal 
iatili otuıittir. M~ tehrinde\i 
~ •lçak aokaldar'cla ıu .... 
kalmıt ve demlen~,...._ 
den mBnaWl&t in1'tt* •' 



İŞARETLER ................................. 
Id~re mecmuası 

Mütevazidiı·, olğundur, tıpkı bir 
ba§ak gibidir. İçinde idare denen faa
liyet hayatının ilmini, fikirlerini, hu
susiyetlerini, karakterl~rini her ay ye
ni yeni bilgilerle yenilemek istiyen 
bir mecmuadır. Ne şatafatlı kapaklar 
içinde vjtrinlere yaslanır, ne de insa
na dedikodu dinletmek için sayrfala • 
:rını renkle11dirir. İdare denen kabili • 
yetin, insanlan, toplulukları, büyük İ· 
dare cüzü tamlarmı kullanmanın srr • 
larını, usullerini arıyan, bulunmuş u • 
sulleri ortaya atan idare mecmuasın • 
da göze çarpan ilk şey 77 aydır vazİ· 
fesini yapan bu emektar mecmuanın 

muhteviyatıdır. 

Şimdiye kadar İdare mecmuasm • 
da 300 den fazla idare işlerine, vila • 
yet idarelerine, belediye meselelerine, 
şehirciliğe ait makale ve MHlet Mec
Jisi ile devlet Şurası kararlarına ten· 

düf edebilirsiniz. 

Bazan bu mecmuanın ilave olarak 
okuyqcularıpa beynelmilel idare ilmi
ne ait eserler de verdiğini görüyoruz. 

!~fare mecmuası validen nahiye mü· 
dürpne kadar J>ütün idare amirle~~e 
bir ay için mesleki bilgi vermek ıçın 
lazım olan bütün malzemeyi kendinde 

top,lamıştır. 
1 C.:are Mecmuasına genç veya yaşlı 

bjjtün idare unsurları için idare {>akı
tr!tndnn dünya vaziyetini, dünya ha : 
reketlerini ve milli hudutlar içindekı 
haı·eketleri tanıtması esa~ itib~ri.yle 
çok faydalı bir çalışmanın ıfadesıdır. 

Fakat idare M~cmuasmı s;ldece 
lekniJ< p~~ııTJından faydalı olmakla 
ka•rmyacak ~ir eser diye sayµıak ha· 
talı olur. tf ukuk tahsili yapan genç -
ler, sosyoloji ile rpeşğql olanlar,. kül • 
türünü ilerlelJt'ıek isıiyen rütbesız .~a
tanda!lar ~a punclan istifade edebıhr-
ler. 

Bu mütevazi, ciddi çalışmaların 
nıahsullerioi tasıyan mecmuayı mü : 

lere tanıtm~k, münevverlerı nevver ı:= 

onunla al~kalaruhı:mak, sanıyorum ki, 

yerinde bi .. hnrç!cettir. 

* * • 
İdare Mecmuasını yalnız münev • 

ve'tlere hİtı.p eden bir vesika olarak 

düşünmeyiniz. 
Bun~ idare hayatımızda idare un

surları icin aı:ılm:ş bir mektep telakki 
edebilirsiniz. llerliyen, yürüyen haya
tın artlarınn değişen memleket va • 
ziyct!c:rine u;ğun bir idare kültürü 

d f . · t k 0 eden vücude aetinnek he e ını a ıp 
•. h " İdare Mecmuası "İdarei masla at 

zihniyetine karşı açılmış bir cidalin i
fadesidir. Bu itibarla Dahiliye Veka -
Jetinin yedi senedir devam ettirdiği 
bu olğun enerjiye daha uzun ve mu· 
vaffakiyetli yazılaı· dileriz. 

Sadri Etem 
nııırnrııını1ı ı:ııı ııtummuınnttıuttt""nım• ınmııııı 1111.ıııııını11111111r11111111ıııruııııı 

Beygir kuyruklarına 
musallat olanlar 

Istanbulqa.ki b~ygirlerin kuy
rukları birkaç aydanberi kesil
rnektecf ir. J~i gece evel de Ramide 
on sekiz beygirin kuyruğu kesil -
rniştir. Kuyruk kesenler geceleri 
ahırlara gizlice girerek jiletle bey• 
girlerip kuyruklarını kesmektedir
ler. Beygir kuyruklarında kirfil
Ierden olta yapılıyor ve kıJlarm 
kilosu da yirnıi bet liraya ahnıp 
ıatılryormuf ... Kuyruk hırsızları 
takip edilmektedir. 

Beşiktaş ve Beyoğlu kaıalarının 
belediye aza namzetleri 

Şehrin muhtelif yerlerinde konferans ve hitabelere 
yarın akşamdan itibaren başlanılıyor 

Belediye intihabatmqa C. H. mclisi umumifinpe aza olar~k bu- ı te K~~h}töyünde fırka merkezin
Fırkaşı tarafından azalığa nam- hmmuş zevattan bazılarının da pe, avuJc~t Aptüllçadir Ziya Bey 
zet gösterilecek zevatın teshjtine yepi şehir meclisi az~ D8ı'D:Z~~liği- arni saA-tte ije§ikıaşta fırka mer • 
başlanıldığını ve Eminönü, Fatih ne seçildikleri söylenilpıektedir. ke,inde, avuk~t Cela1ettin Fey
kazaları nahjyelerinin 4ararlaştı- P.utıijn qğleden eveJ Üsküdar- YtlZ Bey Fatih fırka merkezinfle 
rıldığınr yazmıştık. Düp. de öğ- dfl, öğleçl~n sonr{l J(adı)cöy!-fnde l>irer konferans veı·eceklerdir. 
ledep i)nce Beşi~taş, öğleden son- ayni suretle iç.timalflr yapılac~k - Yarın gece Üsküdaı-cla ve öteki 
ra Beyoğlu kazalarında C. H. F. bu ka:ıaların aza namzetlerj tes·· kazalarda da ayni mevzu hak}<ın-
oc~k, nahiye ve kaza idareleri bit edilecektir. ıla konferanslar verilecektir. 
toplanarak C. H. F. yoklama tali- Evelce de yazdığımız gibi be· Müteakip günlerde de şehrin 
matnamesi muç~bjnce ~endi ka- lediye intihaJnnın ~ehrimiz4e can· birçok yerlerinde birçok değerli 
zalarından gösterileceli aza nam- lı ve hararetli bir surette geçeceği zevat tarafından hitabeler söyle -
zetlerini tesbit etmişlerdir. C. H. anlaşılmaktadır. Bu münflsebetle nilecektir. Halk topJuluklarmda 
F. idare heyeti rejsi Antalya ıııeb- şehrimizin muhtelif yerlerinde "JÖz söyliyecekler arasında Galip 
usu Dr. Cemal Bey, öğleden evel koqferanslar verilecek, hitabeler Hakkı, Hakkı Suha, Etem Akif, 
Beşiktaştaki, öğle~en sonra da söylenecektir. Konferans ve hita· Baha Kamil Çubukçu zade Sıt
Beyoğlundaki içtimada reislik et- belere Yilrmµfln itibaren baıl@nı- kı, Y abya Kemal, Kılıç zade 
miştir. C. H. f. İ&tflnpul vilayet lacaktır. Yarın akıam saat on ıe- Hakkı, Kemal Cenap, Saim Ali, 
idare heyeti azası da bu içtimalar- kiz buçukta lstanbul radyoıunda Galip Bahtiyar, avukat Mekki 
da bulunmuşl~rdır. Refiij Ahmet B~y tar~fnıdJ.n be-- Hiknıet, Fethi l,mail, ay~kat 

Bu içtimalarda fırka namına Jediye intihabı ve hemşerilerin Avni, Kara Osman oğlu Suat, 
namzet gösterilmeleri kararlaştı • vazifesi mevzulu bir konferans Köp.rülü zade fuaf, Agah Sırrı 
rılan zevat içinde eski şehir mec- verilecektir. Yarın gece saat 21 Beylerle Nakiye, Latife Bekir Sa
l isi azaımdıın pek azı vardrr, Nam de Halit Fahri Bey Melek sinema- fiye Hüseyin, Aliye Vecihe Ziya, 
zetlı:ırin ekseriy~tini yeniden şehir unda, Niyazi Tevfik Bey ayni Avni, İffet Halim, Vecihe Ziya, 
meclisine girme~i halk tarafından rıaatte Kadıköyünde Gazi ilk mek· Aliye Halit Fahri hanımlar ve 
istenilen kimseler teşkil etmekte - ı lebi binasında, Ticaret odaıır u - diğer kadın erk~k bazı hatiP.ler 
dir; müddeti biten evelki vilayet m"mi katibi Vehbi Bey ayni ,aat- v~rdır. 

Et meselesi 
T arb 1"•~İnel•ri nihayet 

işlemiye başlıyor 
Mezbahaya geçen sene alınan 

otomatik tartı makineleri bir tür
lü işletilememişti. Nihayet maki
:n~lerin t~mjri bitirilmiş, müte -
ahhitten teslim alınm-.ttır, On 
bef güne kadar maki.peler itleme
ğe başlıyac$lk ve etlerden beledi
ye resmi kilo başına alm'lcaktır. 

Bu resmi dokuz kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. Halen belediye 
resmi hayvan ba,ından alınmak • 
tadır. 

yeni 19klin bir milyon lirayı 
ıeçen belediye varidatım a.zalt -
n:ııyacağı anlaşılmaktadır. 

Ha yparpaşa yolunda 
bir sandal devrildi 

Ortaköyde Pişmiş oğlu soka -
., ında oturan Hacı H•lil Efendi 8 H d" K .. ile zevcesi Nazlı anım un op-
rüden Musıafaı reisin ıandalma 
binmişlerdir. Sandal Haydarpa • 
taya doğru Biderken yold~ rüz .. -
gardan devrilmiştir. Deıu~e du • 
ıen sandalcı ve yolcular hır mo -
tör tarafından kurtarıhnışlardır. 

1 c 

Sinemalar Darüla
ceze lıiaaeaini 

verecekler! 

Sur dışında . . 

On ikinci asra ait 
bir Jahit bulundu 

Sinemacıların Darülaceze ver· E~irneka~J ile Eyj.jp arasında 
giıini verip vermemeleri meselesi 1 terkos bprµları döşenmektedir. 
halledilmiştir. Belediyedeki ko .. Bunun için sur dışında toprak ka -
misyon Darülacze vergisinin ve - zılırken bazı ~ünükler ve bunların 
rilmeıi icap ettiğine karar vermiş, arasında da bir lahıt bulunmuştur. 
keyfiyeti Dahilire Vekaletine bil· Lahıdın içinde insan kemikleri 
dirmiştir. Piğer taraftan sinem~· vardır. Buluştan müze idaresi 
cılarfl da tebliğllı yapılm19, tefrİ· haberdar edilmiş ve müzeler mü • 
nievvelin birind~n itibar~n ParUI- dürü Aa:iz Bey dün Edirnekapıda 
aceze verı:isinin belediye vezne - gİÖerek te.tkikatta bulunmuştur. 
sine yatırılması istenmiştir. Lahıdın on ikinci asra ait olduğu 

Sinem .. cıhnın bu son karar ü. anlatılmıştır. 
zerine veraiyi vermeğe başlaya • • 
cakları anlaşılmıştır. İki aydan -
beri Darülaceze vergisi alınmıyor, 
Yalruz tah.-kku)c ettiriliyordu. 

Elek,rlk şirluati ~lıeyhine 
a4jllan bir dava 

Sultanahmet sulh birinci ceza 
niahkemeıinde elektrik şirketi a • 
leyhine açılan s•htekirlık dovası ,. 
na bakılmıştır. Dava, ıtdh mah • 
kemesinin salahiyeti haricinde gö· 
rülmü~, evrakın ait olduğu mahke· 
meye verilmesi için müddeiumu • 
milii~ iadesine karar verilıniştir. 

& 2 & 

Diğer taraftan islam eserleri -
nin gösterildiği çiniler köşkün ta
mirine başlanmııtır. Binanın ziya -
retçilere kapalı kalmaına11 temin 
edilmittir. 

Ziraat Vekili 
Evvvelki gün ~ehrimize clönen 

Ziraat VekiJi Muhlis Bey dün 
Pendikte evinde ~inlenıniştir. 

Muhlis Beyin bµ&ün İstanbul 
Zirat müdürlüğünü ve İstanbul 
zahire borsasını 
söylenmektedir. 

ziyaret edeceği 

DEHR1 Efendi Nas 1 I Görüvor? 

ıııı ıı ıııı1rı1ıf !Hlll /111 

3-VAKlT 19 EYLÜL 1934 

SOHBETLER ............ , .................... . 
Yanlış ve haksız 

düşünceler 
"Tuhaftır hali alem, bilmiyen söy

ler, bilen söyler" sözü, tiyatro bahis
lerinde adeta gündelik bir vecize ol .. 
du. Koca bir tiyatrodan üç kişinin çe• 
kilmesi üzerine bir kuru 11ürültüdijr 
kopıu ve yanlış düşüocelerltı haksız 

iddialar, boş hükümler birbirleriyle 
rekor kırına yarışına çıkblar. 

Ne yazık ki, değerli arkadaşım Fa• 
ik Mümtaz<ıa, kendini dedikoduya 
kaptırarak, yok yere kalem yürüttü. 
üstat Ercüment Ekrem de bu bahse 
dair birştıyıer karaladı. Ercüment :f.k· 
rem Bey hala Raşit Rizayı en k~yvet
li, en büyük artist bildi&'i i~İn, tiyat• 
romuzun da hala yerinde saydığı ze
habını beslediğine şüphe yok. Bu iti
barla bu eski meslckta§a bir şey demİ· 
yeceğim. Faik Mümtazın da: "Şehir 
Tiyatrosu bozguna uğradı ... Şehir ti ,; 
y~lroıHnda bir kaç gedikli artist, bo. 
yalı dekorlar, eşyalar ve Şehir Tiyat
rosu bİn!lSI kaldı .•• " gibi tekzibe bile 
değmez iddialarını kale almıyacağım, 
sadece, şu sözleri üzerinde duraca • 
ğım: 

"Niçin bizde milli davamıza Jayilç 
bir tiyatro kurulmıyor? .. Sehir Tiyat· 
rosu şimdiye kadar hangi bir artist 
yetiştirdi? Bu artistler içinde mesela 
bir Celile Sorel. bir Alexandre, bir 
Robine gösterebilir miyiz? ..• " diyor. 

Milli davamıza uyğun bir tiyatro 
kurmak, ne şahıs i~idir, ne de şehir i
şi: Bu derlet işidir. MilH dav~lara µy

ğun tiyatrolar dün olduğu kadar bu· 
gün de devlet himayesi, devlet büt
çesiyle kurulu pyürümüştür. Milli 
davamıza uyğun bir tiyatro kurmakla, 
İstanbul Şehir Tiyatrosuna hücum 
etmek arasında hiç bir münasebet 
yoktur. Bu iki meseleyi birbirine ka
rıştn-mak, pir aşkına müzevirlik etmek 
demiye~m amma, tarize vesile ara -

mak olur. 
Fakat şu da muhakkaktır ki, İs · 

tanbul Şehir Tiyatrosu, milli davamı
za uyğunsuz değildir. İstanbul Şehir 
tiyatrosu kendine düşen vazifeyi yap
maktadır. Operet ve bale kızlanıun 
bacaklan ancak şer'i şerife uyğunsuz 
gelebilir, fakat tiyatroyu güzel sanat
ların bir kolu olarak kabul eden bir re· 
jime uyğunsuz gelemez. lstanb ,1 Şe
hir Tiyatrosu, hakkmdtl. sahneye koy• 
duğu beynelmilel şaheserler hakkında 
tek söz sarfetmeyip, sadece opereti 
tarize vesile addedenleri softalı\da it· 
ham etmek gerektir. Faik fdilmtaz ar
kadıwm softa olmaqığından, yanhş 
bir düşünceye kapılmıştır, diyorum. 

Artist yetiştirme bahsine gelince, 
arkadaşım bu noktada da haksız dü

sünüyor. Diyor ki: 
• Artistler içinde bir Celile Sor!!l. pir 
Alcxandr~. bir Robine gösterebilir mi

yiz? 
Faik Mümtaz Bey, Robin, i\lexan• 

dr efsanesinin çoktan iflas ettiğini bil
miyor zannederim. Fransa sahnesinde 
bir Alexandr vardır amma, bir Rctbin 
yoktur. İsmi, koqıının hatırı olsun 
diye anılır. Bunun için bir Robin gös

termesek te olur • 
Fakat haydi varclır diyelim, amma 

böyle bir suali soranın, ya Fran111z Ti

yalrpsunun mazisini bilmemesi ve • 
ya Fransız tiyatro tarihini kale alma• 
mıs olına.;ı lazımdır. J-ler iki şık ta 
haı'alı olur. Fransız sahnesi, Celile So
rel, Aleksandra gelinceye kadar, daha 

SelAml izzet 
De\ amı 6ıncı savı fanın 11 inc;i ı;urnnunda 

ı ;::;:ı 

- Dehri Efendi, !kadınlar ıher ıe- ı ... Bir zamanlar etelklerini k11alt· 1 · • • Sonra aaçlaı:_ını ... 
......... ~.... ,tılar .... 1 ... Hatta bazı ahvalde yanıp tu- ı Dehri Efendi - Yalnız sözün kr-

tutma·ları bile krıa sürüyor.... ıaıını sevmiyorlar, doıtum ! ... 
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Türkiye Milletler 
Cemiyeti Kon

seyinde 
-- (Başmakaleden devam) 

konaeyi azalığına aeçiliıini beynel
milel sulh siyasetimizin bir zaferi 
ve bir mükafatı olarak telakki e
debiliriz. 

.Vaktile hudutlarının bir ucu 
Tunada, diğer ucu Basra körfe • 
zinde olan Osmanlı devleti bütün 
hayatında Avrupa devletlerine 
kartı daima hukuku düvel haricin
'de bir devlet olmak vaziyetinden 
kurtulamadı. Umumi harp neti -
cesinde hudutları imparatorluk 
devrine nisbetle, üç dört misli kü
çülmüt olan bugünkü Cumhuriyet 
Türkiye$İ ise, yalnız Avrupa mil
letleri arasında mevki almakla 
kalmıyor, bu devletlerin idare 
heyetleri arasına rey sahibi bir 
devlet olarak girmek hakkını ve 
§erefini kazanmış bulunuyor. Bun
dan dolayı Türk milleti kendinde 
haklı bir gurur duysa yeridir. 

Türkiye, Milletler Cemiyeti 
konseyi azalığına seçilirken, bü • 
yük ve küçük muhtelif kırk sekiz 
devletin emniyet ve itimat tezl\hü
ratı ayrıca derin bir şükran ve 
memnuniyetle kaydedilecek bir 
noktadır. Bilhassa komşu lran 
"devleti, kendi namzetliğini Tiir -
kiye lehine geri almak ve Türki -
yenin secilmesi için çalışmak su -
retiyle hakikaten memleketimize 
karşı kardeş b:r millet necabeti 
göatemıi!tİr. 

Sonra Balkan misn.kma İmza 
koymu§ olan Romanyanm, Yugos
Javyanın ve Yunanistanm da bu 
seçim esnasında gösterdikleri 
dostluk ve cemilekarlık :rürk mil
letini cidden mütehassis r.tmiştir. 

Nihayet memleketimizin Mil -
Jetler Cemyeti konseyi azalığına 
teçilmesi işinde bizi memnun e~ 
den bir cihet daha vardır ki bu 
da: bu seçim muamelesinin büyük 
dostumuz Sovyet Ruıyamn hu ce
miyete azn olarak g:rişi tarihine 
rast geliıidir. 

Her halde Türkiye, MilJetleı
Cemiyetine dahil olan ve kendisi
ne rey vermiş bulunan medeni 
memleketlerin ve milletlerin tc -
veccühünü muhafaza icin elinden 
geleni yapacak. bugüne kadın 
olduğu gibi, bundan ~onra da 
};eynelmilel hayata bir suln unsu
ru olarak hizmet etmeğe çalı§a • 
caktır. 

Mehmet Asım 
-mwwwının11t.1ı~"""'anıın"innru 111111 nnmumeuımuıununı 

1 Davetler 

Parlamentolar 
birliği 

Parlamentolar grupu Türk bir
liği reisliğinden: 

Büyük Millet Meclisi parla-
mentola~ grupuna mensup azanın 
22 eylul cumartesi günü saat on 
beıte Yıldız aarayında parlamen -
tolar birliği Türk grupuna teşrifle
ri rica olunur. 

Adalarda su depoları 
· yapılacak 

Adaların -su meselesi Belediye
ce ehemmiyetle tetkik edilmekte
dir. Adalara artezyen kuyuları 

vasıtaıiyle ve Pendik sahilinden 
borularla ıu temininden vazgeçil
mi§tir. Her adada büyük bir su 
4epo1u yapılacak ve buralara su 
Manbuidan, Anadolu sahilinden 
yapurla tatınarak doldurulacaktır. 
Adaların ıu meıelesinin halline 
hükUmet de yardım edecektir. 

Uyku hastalığına tutulan seyyah, 
70 saat uyuduktan sonra öldü! 

M. Helding neden öldü? Rivayetler muhtelif: Onun, çok 
miktarda uyutucu ilaç aldığı _için öldüğü~ü söyliyenler var 

Evelki gün, Perapalas otelinde 
uykuya dalan ve uzun zaman u
yanmaması üzerine zabıtaya ha -
her verilerek Alman hastahanesi -
ne kaldırılan Holandalı seyyah 
M. Heİding, 70 saati geçen bir 
müddet uyuduktan sonra, dün sa • 
hah saat altıda ölmÜ!tÜr. 

Niçin uykuya daldığına da
ir birçok sebepler gösterildiği hal
de henüz vaziyet anlaşılmış değil
dir. 1-Jolandalı seyyahın cesedi 
dün akşama doğru hastahaneden 
morga kaldırılmıştır. Kendisine 
fethimeyt ameliyeşi yapılacaktır. 

Yeni bir rivayete göre, uyku· 
suzluk hastalığından mustarip o • 

Maarifte: 
1 

Yurt genişletilecek 
Tıp Fakültesinde talebe 

sayısı artıyor 

Tıp fakültesine yazılmak için 
müracaat edenler yıldan yıla ço • 

ğalmaktadır. Sınıflar fazla ka
labalık olduğu için mevcut basta· 

neler, talebenin ders tatbikatı için 
kafi gelmemektedir. Telefon şir
ketinden alınan paralarla Haseki 
ve Cerrahpaıa hastanelerine 250 
yataklı birer pavyon daha ilave 
edilmi§ti. Üniversite bütçesinden 

de Guraba hastanesine bir mikdar 
yardımda bulunulacak ve pavyon 

genişletilecek, bu suretle talebe -
nin tatbikat gönneleri kalaylaştı
rılmı§ olacaktır. 

T ıp talebe yurdunda bulunan 
talebe de pek çok olduğu için yur· 

dun yüz talebe daha alabilecek 
1ekilde genişletilmesi için tetkikat 
yapılmaktadır. 

Ecnebi mekteplerde tale
beden alınacak ücret 
Ecnebi ve ekalliyet mekteple

rinde okuyan talebelerden fazla 

para alındığı dikkati çekmekte· 
dir. Resmi mekteplerde okuyan 

leyli talebelerden senede 225 lira 
alındığı halde ecnebi mekteplerde 
talebeden alınan ücret bu rakam
ların iki üç mislini bulmaktadır. 

T ahkikatımıza göre, Vekalet 

lan M. Helding, uyumasını te • 
min için çok miktarda uyutucu ' 
ilaç almııtır. Bu, iki ciğerinin 
ufunetlenmesine ve guddelerinin 
şişmesine sebep olmuştur. 

Holandalı seyyahın, daldığı a· 
ğır uykudan bir türlü uyanamama
sımn sebebi budur. 

Otelde yaptığımız soruşturma· 
lara göre, M. Helding on dört 
eylulde otele ilk geldiği gün, ra • 
hatsızlığını gösterir bir harekette 
bulunmu§, ve biraz sonra bir dok
torun kendisini soracağını, oda -
sına gönderilmesini söylemiştir. 

Uykudan ölen seyyah, bir hu • 
kukcudur. Kırk yaşlarında kadar. 

Mahkemelerde 

Bir hırsız yakalandı 
Boğaziçinde bir çok yalılar· 

dan muhtelif eşya çalmaktan suç· 
lu Reşat isminde biri dün adliye
ye getirilmiş, tevikf müzekkeresi 

kesilerek tevkifhaneye gönderil • 
miştir. 

ReŞadın, ayrıca birçok kayık 
ve motörlerin ınuşambalarmı, bu 

ar.ada Necmettin MoUanın motö • 
ründen de bir muıama çaldığı 
iddia eôilmektedir. 

Bir idam kararı 

dır. Sarıım, iri yapılı bir adam
dır. Buradan Parise gitmek üzere 
olduğu söyleniyor. Şehrimizdeki 
Felemenk konsoloshanesi erka· 
nından tanıdıkları vardır. 

M. Helding, hastahanede bu • 
lunduğu müddetçe, bir türlü uyan
mamış ve vahamet ıon dakikaya 
kadar böylece devam etmiştir. 

Alman ve Türk doktorları, da
imi surette konsultasyon yapmış
lar, ve zabıta doktorlarını netice
den haberdar etmiılerdir. 

Ölünün eşyası konıoloshaneye 
kaldırılmıştır. M. Helding, Pera· 
palas otelinin ücreti yüksek oda • 
farından birinde oturmakta idi. 

Polis haberleri: 

-------------~ 
Bir kadın tramvaydan 

atladı ve öldü 
Davutpaşada oturan 60 yaşın· 

da Zehra Hanım tramvaydan at • 

lamıı, ağır surette yaralanarak 

hastaneye kaldırılmııtrr. Zehra 

Hanım bir saat sonra ölmüştür. 

Otomobil kazası 

Beyoğlunda Papazköprüsünde 
oturan Mi~onun çOC11iuna toför 

Ce!llalin kamyonu çarparak ya· 
ralamı§tır. Çocuk hastaneye kal· 

İstanbul ağır ceza mahkemesin· dır~lmı§tır. 
de evvelki gün bir idam kararı 

Sarhotluk yUzünden kavga 
verilmiştir. idama mahk&n edi· 

len, mahkemede kendi aleyhinde 

şaha.Jette bulunduğu iddiasile 

Gafur isminde birini öldüren Yu-
suftur. Yusuf, Gafurun yolunu 

beklemiş, ve kendisini pusuya dü
şürerek öldürmÜ§tÜr. 

- Yeni çar§ıda oturan pul satıcı· . 
sr Cemil Efendi ile Turğut Efen-

di sarhoşlukla kavga etmiılerdir. 

Neticede Turğut Efendi, kundura· 

cı bıçağı ile Cemil Efendiyi yara

lamıştır. 

MELEK Bu akşam Sinemasında 

,, 1 

Halkımızın en çok sevdiği 

fHlDf HiK MRRt~ ve ~ilUiH ~iD~n 
gibi iki büyük yıldızın yarattığı 

• • 
GARiP BiR AŞK 

lktibasar: 

Türk dili 
Mustafa Kemal milli bir 

dil yaratmak istiyor 
"Etoile Belge" yazıyor: 

Yeni Türkiye, yavaı yavaı asri te
rakkinin en eıaılı taraflarını benimıe• 
mit olmakla beraber milli birliğe ma
ni teıkil eden bütün adetlerden de 
vazgeçiyor. 

Türle lisanının tasfiyesi, Muıtafa 

Kemal Paıanın batlıca meıialelerin • 
den biridir. Bu maksatla intihap etmiı 
olduğu komisyon ıırf Türkçe menıe· 
leri olan kelimelerden mürekkep bir 
lugat tanzimi ile uğraııyor. 

Bu komisyon, §İmdiye kadar bini 
mütecaviz Arapça ve Acemce kelime
lerin Türkçe mukabillerini bulmu§tur. 
Matbuat ve mekteplerin bu kelime -
)eri derhal kullanmaları ihtimali var
dil'. 

Arapça ve Acemce tabirler, Acem 
şairlerine ve Kuran'ın mübarek lisanı
na kar!t pek büyijk hürmet besliyen 
ve neıillerce yetiıe nmuharrir ve me
murlar tarafından Türkçeye çevril • 
miıtir. Osmanlı muharrirlerin bir çok
ları Türkçenin :zenginliğini, müzeyyen 
ibarelerini, aadalı harflerinin ahengini 
unu tmuılardı. 

Bu unutkanlık tee11üfe ıayandır. 
Zira, bir takım manaııı:, geJiıi güzel 
kemiler ilavesi, bu gü:zel lisanı körlet
mit ve milli bir edebiyatın inkiıafına 
ml'f1İ olmuıtur. 

Muıtafa Kemal Patanın tasavvur 
etliği tasfiye, bu uyuıtunıcu tesire 
karıı bir harekettir. Deruhte ettiği it 
kolay değildir. Çapra§ık liaana alıt • 
nuş bir neıle günde on yedi kelime 
öğrenmek biraz güçtür. Edebiyatın ,.e 
gazeteciliğin emektarlan üılı'.iplarınr 
hemen değiıtirmek kahil olmadığını 
ıöyliyeceklerdir. 

Fakat unubnamalıyız ki, 1rlandada 
bir kaç sene zarfında eıki liıan tama
miyle yerine gelmiıtir. BinaenaleYh 
oldukça kııa bir zamanda Türkiyeyi 
idare edenlerin arzulanna nail olma • 
malan a e o 

Yeni nesil bu karan iki elle alkıı
lamakta ve haklı olarak ıırf Türkçe 
addedilen yeni kelimelerin yayılma • 
ıına yardım etmektedir. Eğer Türk • 
ler milliyetçilik davaıiyle fazla ileri 
gitmez ve eıkiden kullanılan Türkçe 
kelimeleri eıki Türk liaanmdan alın • 
mıı ayni ıekilde kelimelerle deiiıtir • 
mezlerse; bu tasfiyenin konuıulan Iİ· 
ıanla yazı liıanı arasındaki boıluğu 
durdunnıya mühim bir yardım göıte• 
receii muhakkaktır. Bu ıuretJe yeni 
orijinal bir edebiyatın zemini hazır • 
Janmı§ bulunuyor. Ayni zamanda, ye• 
ni liıanın politika cihetinden de ehem· 
miyetli olabileceğini göz önünde tut • 
malıyız. 

Edirneden Türkiıtan beldelerinf: 
kadar bir tek liıanın okunup anlatıl
ması neticesinde Türkiyenin elde ede
ceği faydalar heaapıızdır ... 

•Httllll~ttf11111Rtllftlll1Ul'"*""'9~d .. llln•----
Telsiz derdi ve bir 

cevap .• 
Geçen Radyo ıayıfamızda "Tebiz 

derdi" bathğı altında bir yazı çıknuı· 
tı. Denizyolları itletmeıi müdürlü • 
ğünden aldığımı zbir mektupta her tel· 
ıi:ı: iıtaıyonunun çalııacağı ıaatlerin 

geçen ders senesinde ecnebi büyük filmi takdim edilecektir. reımen teabit edilmit ve denizyollan 
iıletmeai müdürlüğüne ait iıtaıyona 

mekteplerin talebeden aldıkları Fiyatlar: 30 - 50 - 70 kuruştur. Telefon : 44865 t - 5 ve 12,30 - 13,30 arasında bir 
ücrt hakkında maarif müdürlü • (·2686) zaman verilmiı olduğu, daima kontTOl 
g ... ünden bı"r t t" altında bulunan bu iıtaıyonun bir de-ı a ııtik işlemiştir. 

M "f "d •••••••••••••••••-••••••••••••C• niz kazaıı gibi fevkalade bir hal ol • 
aarı .• aresi, ecnebi mektepler· r - · 

d k k Bu s u M E R (Eski Artistik) madıkça bu ıaatler haricinde faahyet-
e tet 1 at yaparak istenen liste- te bulunmaıının imkanıız bulunduiu, 

yi Vekalete göndermi§tir. Veka- akşam Sinemasında işaret edilen ıaatlerdcki faaliyetinde 

let bu mesele üzerinde ehemmi _ ilahi ve çapkın CLARA BQW tarafmdan radyo dinllyenlerin zevk ve huzuru• 
yelle meşgul olarak ücretlerin in- a r t i s t temsil edilen nu bozmıyacağı bildirilmektedir. 

dirilmesini temin edecektir. •• Bir gençlik teşkili 
Muallimler arasında G uz EL r ATMA Bulancak, 18 (Huıusi)-Ya• 

kında kaza merkezi olan kaıaba-
Or~a tedrisat kadroları alaka· ı Güzel Fransızca filmi başlıyor. mız gençleri Gençlerbirliği adı i e 

darlara bildirilmekte devam edi • h ı· ilaveten: Yeni FOX halihazır dünya havadisleri. bir klüp tesis etmi,Ier, fa ri reiı ı· 
liyor. Kad~öykızortamek~bi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(~2~6~8!9)~~~~~~.ğineGireıunmebusuHakkıTank 
Türkçe muallimi Şükufe Nihal Er b t Beyi seçmi,lerdir. ,- ıza e h Bergner ve Douglas Fairbanks oğlu-~ 
Hanım kız lisesi Türkçe muallim· ı r Eski bir 9arapnel kovanı 

b Pek SARAY sinema- s·· .. k K t . 1 liğine, Davutpaşa orta mekte i Yakında ıında UYU 3 erına Edirnekapıda Çukur bostanda 

Türkçe muallimi Kemal Bey Eyüp Muazzam ve fevkalade şaheserinde (2683) Yani efendinin bahçesinde eski 
ortamek~biTü~çemuall~li~i·ı~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~ııhlr~npndkovanı ~~nm~~~ 
ne tayin edilmiılerdir. Kovan zabıtaca almmıttır. 
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Öliime Sasa,,an Gönül 

Diri: " Kanun karşısında herkes 
müsavidir.,, kitabesini astırırken .. 

----
Bunu aordu. .FaU.t ıazıa ne 

demek iatediiini anlar aibi obnut 
ve litremiftl. ShünU aelilfirdi, 

- Şahinde Hanım hana açık 
eeYap Yeriniz... SiSzleriniz ha,.a
bma ait olacakbr. 

Şahinde önüne 'baktı: 
-Soranu. 

Yazan. Selimi İzzet 
tirme Jiı'.iyüp iıtaıyon yoluna çtoı 
kacaktr. : 

lftraz ilerledi ve yolun dine. 
mecinde duraladı. 

Şabnide ile kartdatmııtı. 
Kız aordu: 
- Nereye? 

Sokaktan ~n bir yolcu: " ·A~del~e karşı, bütün nizamlar, bize 
olduğu gibi, müsamahasız tatbik edılirse, ben de o vakıt kanuna 

ve temizlife riayet ederim! " dt;mişti •• 

- Anv:.enızın ölürbn llyle • di: 
Celil resim takımlarım altter

dikleri mm hiuiyabmza tercü
man olda mu? 

Eski ve yeni Babil 1 
Dar& •eırri itlerini tanzim ve 

lllaha çallfll'ken, tefrrin imannı 
da ihmal etmiyordu. 

enç im kip kırmızı oldu. Ba • 
filli biraz daha eldi. 

Celil bu aüldltmı manaımı aa• 
ladı. F alcat beyhude bir ıırarla 
tekrar sordu: 

- Demek... Beni seYİyorau • 
nuz? Geldantlerin son deYirlerintf e 

Babil, dünyanın en büyük tehri 
olmuıtu. Babile "Aıyanm kraliçe
ıi,, adını vermiflerdi. Geoit cad • 
deleri, muntazam ıokaklan, zarif 
\?e yükıek binaları, köprüleri, ma· 
betleri ve üzüm hailariyle meıhur 
olan Babil tehrini çok uzak mem· 
leJcetlerden sörmele ıelirlerdi. 

Tekrar etti: 
- Rica ederim .CSyleyiniz, he-. . 

nı sevıyor IDUIUlluz 
Bir nefes ai'bi ceyap verdi: 
- EYet. 
Celilin boiazı düjümlendi, 

ıöiıü inip kalktı ve birden keadi· 
ni topladı. Kalktı, kolunu Şahin· 
deye uzattı: İran ordutunun itıalindea son· 

ra birçok yerleri harap olan ıeh • 
ri:n eılri hale konulması için, 1'o
.tulr yollarda binlerce amele çalı· 
tıJor, Diri hiiktmet Taridatmm 
biiJiik bir kınnmı tebrin imarına 
&arfediyor.d\lo 

Babil Frat n.-ın iki ..Wff. 
~ ~ir ov~ üseriM• inıa eclilmifti. 
Şehrin etraf.mel• iki büyük sur 
"•rdı, Şdari bpfiJan h büyük 
•ur dart lc6feli olup, her k8ıesi on 
beş kilometre uzunluğunda idi. 

....... ~- urun etraf ı~da ıeıM içi ı i· ,,.,. 
b ütrnan hendek önüne kadar ıel· 
eliti ~ •• t .bre ıiremiyereli çok 
defa geri dön~rdi. Hendeki• ÇS • 

-_rdan toprakla Juila 7apdnut " 
•Ur).,. bu pif111İf wtWu1a i• • · 
dilmifti. Bu IUl'etl• ~ _. 
dok.an kf metre ~lfnCle, 
Yirmi het metre u~da fdf. 
Sıarwı üzerinden JaD ,_iki ara• 
ha ı~ebilirdi. Surun ,.DlanıMla 
iki riz ~li kule, b8atlan b1m 
~tan JÜS de UPI vardı. , 

Fnt neliriain lier iki eahilin• 
~- yiiliaek nhtnnlar ,apıl • 
"!İltı. Ba nhtnnlarm aralarında a
fak ufak eoliaklar yardı. Nehrin 
talıiline h aobldarilan inilirdi. 
•?cebrin &zerine, kartıdan kart!J& 
lrolayca aoçilen lni,ak l>ir köprü 
hpdmlfb. 

Köprüden ıece kimae ıeçme
... eai idn, ı\İilef hatarhn üzeri u• •• 
'un sedre aiaçlariyle bpablır, ıa 
ı,ahleyln tekrar lraldmbrclı. 

Şehrin lNyükluP ltu tedbiri 
icap ettirmitti. Kartı tarafa ıeç.ip 
ele nasıla ıGnetten sonraya kalaıı 
ldaa.el., o aece evlerine ıelemez· 
lerdf, Geldaniye hükimdarlarm • 
'lan (Merduk Beleddin) tarafm • 
Clan konulan hu uaul, aradan uzun 
~lar 19'tiii halde hükmünü 
lra';Mtmemiıtl. BahU kimlerin eli· 
-e lfÇIİl1fte, WUnet hatbktan aott• 
.._ brfıdan kutlJ& halimi ıeçme
al lllenedilmiıti. 

- Şüende, hu suallerimi af 
et.. Bir ölGniln vasiyetini tutmak 
için, ömrünüz oldukça Detbaht 
yqamanıza rui olamazdan. 

Tepeden indiler, evlerine yak
lqblar. Kepıdan sireırken CeliJ 
Şahindenin iki elini tuttu, öptn. 

içeri ıirdiler. Celil müsaade 
iıtedi, ocluma gitti. 

Kapıyı kilitledi. 
Ma1&1ınm bqına oturdu, uzun 

bir mektup yazdı, zarfı cebine 
koy4u. Sonra kalktı, resim ta • 

lhtb'ar bir bdm 7t'lllek piti .. 
riyordu. 

Bu, Şakir Bey .merhumun e • 
mektar adam1Jdı. 

Celil ........ sinli: 
- Kadmım, dedi, bana bir İJİ· 

lik eder misin? 
Usbiıı 11e11e enel, IObkJınn temiz tutulmuı flakkmda çok ticfdetli 

lllllamJer vueclen Babil ~ llerduk Bel~ - YapaJDD ..ıw.m. 
Celil mektubu uzattı: 

dan m..ı-• a,neıa alaut ve tat· hDecek hlr liale ıetirllmlfli. Er • - Bunu Cavit Beye ver. 
MD bafl•mlfl'· Mesela Gerdani • zak mnbarlanndan daima hir ıe • _ Peki. 

18 lıUJdimdt(rlumdan '(Mbrdok nelik zahire bulunur, bundan bat- _Ama ıelir ıelmez Y$'. 

Beleiddia) in ıece lunalan hU • ka &Jl"lca her win zahire aınhan _ Olur. 
kmCla ft..etiii ahiri•, lürtızlıim afmia kadar dolu olurdu. Halk _ Yalnızken ••· 
tamami71e deiilte hile kıemen ö- araamcla aç ve yardıma muhtaç _ Küçtik hanna tlrmı.U.-mi? 
nüne~ kadar alınk. Bir hir kimseye pek nadir teadüf e- _ HaJlf'. 
1-- ·-'-- u_ ~kül lclemele; dillrdi. ..,ı_ ~ .,... u - Pek~ sislite vairim. 
bir at hırsızı hir de•e "Yermeie, •• Dlrl ıılr aık lokaklarda Clola· - S6yle, ya)Aiz okuaun. 
barimine kadar ıbmeie ceaaret fD', haBun ihtiyaç ve de,rtlerini so- - Peki, 1Q7lerim. 
edenlerin elleri bilekleriıiclen ke • rar, yeni ihtiyaçlara ıöre tedhit- ..ı... Bmu henim twhilı eltili· 
ıilllleie, lunıabk yüziiadea adam ler, nizamlar vuederdi. mi de .a,ıe. 
öldürenlerin bütün emvali ı..,e • lran hiildim&lan etki Balım ih· K Olur, olur • 
dilerek kendisi (Ölüm bJut•) yaya çalrtıyordu. - :Anlaclm ,.? 
na atılmaia mabktlm edilirdi. Diri aoliakfarm '*tlanna fÖY • - Anladım, anladım, merak 

lrantler Sahili zapt ye lfpl et· le levhalar aatırmıtb: etmeyin.. Ben ıır tutmumı 1'ili· 
tikten aonra, hırsızlık hakklndakl "Geçtiğiniz yollan ve evlerini- rim. 
kabul ve tathiia haılamıtlardı. zin önlerini temiz tutunuz! Şehri Celil, kiımeye ıöriinmeden 

Diri, yeni yapılan evlerin iki harap etmekten çekininiz!,, ıitmek iatiyordu. Bunun için bab-
bttan fula oJmuma müsacM et• Diri hir gün yolda ıiderken, çeJe çıktı, arka lcapıyı açtL Kef'" 
dli)oıda. Ytibek binalar tehrin çok temiz hir caddenin ortumda. ~~~~~=~===~ 
maıısat'&llDI ve zarafetini ihlil e • )iiif&en f>ir adam t6rdil. Bu a • bi, tiddetli cezalar Yuilmep bq
diyordu. Yeni açılan sokaklar es• dam elindeki muzları yeyip ka. lamrsa, 0 Yakit temizliğe Ye lnı • 
kltlnden fazla ıenitletiliyordu. '-uklarını ıokak orlaı._ atıyordu. na ait olan ahk&ma riayel edece

Diri bunun iki mahzunmu göl' • iim. Şehrin ortasından bqby~ak. 
Frat nehrine doiru uzanan YI"'' 
bet büyük cadde vardı. Amut ola• 
rak aynca yirmi bet cadde aeçi • 
yordu. Bu yollar ıurun üzerindeki 
yGz kapıda nihay.et bulurdu. 

yol~ ıehria pek az kısmını 
ifPl ederdi. Ş.ehir içindeki bahçe
ı .. ve hai.)N hemm beJDeD Babi· 
liıı ~ ı.planuttt. BütGa hu 
'-ilar ~· l-hçeler içinde çok _.. 

rif ~---.. -ightta... Pl:Rı•--

nıiittü: Biri eokağı lrirletmek,.. Dirl bu •CH·9~ sonra çok 
Diieri ele üaerine basanların ka • müteeuir olmµftu. O ~en IOl1· 

d ra: pp litmeıi ... 
Diri bu adamı Y•lundan çe. "Kamm ~ herkea mü· 

'Virdi Ye kendisine temizlik nizam- aavidir.,, 
Kital*tlıi ~dırdı. Bu kita· 

lenna neUn- riayet etnıediiiai he (BUi} ma~Snin kapıeuıa •· 
tordu. aıJdıl ~ J>iıt. mühim Pir · 

Yolaı, hülriimclara fu ce•abı kıll,e;~~f ıa~irdi. .pt9! 

verd: Mtlsadeılnla halli ~ bir 
- Aalı.Aelere karp, hu 1Ü • eni,..ı. ....,_ .. 

afili~ ıni\lamÜI• ;ile ta~~ &lelfNL ' 
pı:. 001•• da, :b.• e a.• .,..•••fi 

- Günet batmadan evvel hir 
resim yapmak iatiyordum. 

Ve 'biraz mütereddit illYe et• 
ti: 

- Ne J&pafllll, mesleğim ... lkı 
huyumu mamur ı&riinüz. 

Şahinde aüldü: 
- Ben reame bayılmm ... 
- Öyleyae haydi beraber rf • 

delim ... 
Cevabı dört ıfSzle bekledi" 
Şahende: 
- Maalesef hen ıelemem, cı .. 

di... lıim var, Sonra da sizi bel
ki lafa tutarım. Yalnız Çatı1nm. 
Bize bir taheser yaratmız. 

- Alay etmeyin. 
- Neden alay edeyim? 
Celil ıenç lamı elini tuttu, eoıa 

Lir kere daha iSptü Ye uzaklafb • 
ndıyereı . .Sfll-Ji 

Fakat birclenLire geri döndü •• 
Şahendeye yaklqh, baımı çekti, 
bajrma bastı, almadan 8ptü: 

- Şabende... Şahende ... Be• 
ni affet. 

Ve hu sefer kotarak maldaıtı. 
• • • 

~ Xls nif&Dlm nerede? 
Şahende kıp kırmızı olclb ft 

heyecaltb t.ir 1eıle: 
- Celil Bey toliaia çıktı, de-

di. 
- So'iraia iDi çdm1 
-Evet. 
-Ne ...... 11? 
- Öileden 80ll1'&. •• 

- Ölleden IOJll'&., Senl la • 
n.cla )ibuz bıralttı ha.. Nereye 
ritti? 

- S'.Di 1olda brplaJllC&f1111 
llyl..ti. 

- Yolda teaaıdüf etmedlni. 
- Resim yapuafmr da tlfle-

di. ~ 

- MılOm. Gene tek •fi -
meden "leeelC. 

-Zanneblliıal. 
n:Jnmr..,.T 

Yeni"'""' 
ffo)i.vut 

......... 111.-....... .... 
çok aü-1 naimler .. çak .... ~ 
~t ile mtitar etmit~. 

Siloa mecmUIUll 
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Ujjku suzluk 
Nakleden: Selimi izzet 

r-T AK Vi M--,ArsenLüpen'inSergüzeştleri ___ _ 
! ...................... .. 

Carşımbı Perşembe • 

• .~·c:.'~~: .. :·c:.'~:' .. ı K aa lı 1 atı•· a m I 
Gilo dofuşo 5.44 :i.4! • 
Glin batısı ıs.ı. U!,12 
Sıbıh oamız• 4 4;- 4 48 

Oğle oamazı 12.08 ı ı.08 
ikindi namazı ı t36 l~.87 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 
Hikmet Bey çok sinirli bir ~- ı - Maaleıef gene uyandım ha. 

damdı. ihtiyarladıkça, asabı hu· nmıefendi... Kapınızı vurdular, 
tün bütün bozuluyordu. En büyük ben uyandım .•• 

Akşam oımız 18:14 18,12 il• 
Yatsı namazı 19•4 ~ 19

·
45 1,,. ............ --. Yazan: Maurice Leblan imsak 4.0i 4.0~ 

Yılıo gıçen ıunlerl ts~ tıl6 - 31-
Yıho tılıo ı-ünlerl ı !O 109 

şikayeti uykusuzluktu. Geceleri, V h h h N - a , va , va ... e yapayım, 
aat ikiden üçten evvel uyuyamaz, baı ka bir çare dütünürüm. 
ıabahları da, saat beıte, altıda U· - Size zahmet verdiğim için ~I 
yanırdı. Halbuki o bilhassa sabah çok üzülüyorum, hanımefendi, · 
uykusuna dü§kündü. Dokuza, ona - Bir ıey değil beyefendi. .. 
kadar uyumak istiyordu. Hikmet bey o gece rahat yattı, 

Doktora gitti. Adayı tavı!ye et- rahat uyudu ve bir 11lıkla uyandı. 
tiler. Hava değiştirmek lazım ol· Pencereıin'n önünde bir düdük 
duğunu söylediler. ötmü§tü. 

Hikmet Bey, Büyükadada bir Fırladı, pencereye koıtu. B!r 
otele yerle§tİ. çocuk batını kaldırmı! bakıyor • 

İlk gece yadırgadı, uyuyama • du: 
dı. Fakat ikinci gece mışıl mıııl u· - Neden ı!lrk çalıyorsun? 
yudu. Sabahleyin gözünü a~t·ğı - Yanınızdz.ki odada yatün ha 
zanıH~~ saat ondu, n:mcf endi. saat altıda ıalık ça1mil· 

ıKmet bey, ır.emnundu. Oh! . mı söyledi. 
Sabah uykuıuna nihayet kavut • Hanımefendi, Hikmet 
muıtu. Fakat üçüncü ıece vaziyet ger.e uyandığım duyunca 
değiıti. züldü. 

beyin 
çok Ü· 

Hikmet bey, bir zil ıe&iyle ya· - Vah vah, hen o çocuğa beni 
tağından fırladı. Bir çalar saat ça· uyar.tlıraın diye para da verdim. 
lryordu ... Kulnk verdi. Seı, yanda· hlığı duyacağınızı tahmin etme . 
ki odadan geliyordu. dim .. 

Saate baktı: Altı... - Çok sinirliyim hanımefendi .. 
Ondzın aonra ıözünü yumma • - Peki ama, ben ıaat altıda 

dı. nasıl uyanayım? .. Oda da değiıti· 
O günü ıinirli geçirdi, gece ge· rcmem, bütün odalar dolu .. Baş • 

ne çok ger: uyudu ve erteıi ıabah ka bir otele de gidemem ya .. 
ıaat altrdl\1gene yandaki odanın Hikmet bey, kadının baıka bir 
ça 'ar l'aati ile uyandı. bir otele gitmesine razyıdı ama, 

Yapılacz.k bir ıey vardı: Otel bir §ey diyemedi.. Boynunu bükü-
müdürüne sikayet., yordu .. Sabah uykuıundan mah • 

- Merr..k etmeyin;z, dediler, rum kalmıfb. Üstelik hir de ıü . 
ranını.zdaki odayı bir hanımefen· rUltüıünden kurtulmanın bir çare· 
di tuttu. Cok iyi bir hanımefendi, ısini buldu: 
nazik, kibar, söyleriz, ıaatini kur· - Hanımefendi, dedi, l>aı1ia hiç 
maz. bir çare aramayınız. Sizi hen u • 

Hikmet bey sinirliydi ama, ıi . yandıracağım. Her ıabah ıaat al· 
nirli olmaaı çı:pkın olmaıma mani tıda duvarı vururum, uyanırar· 
değildi. Şöyle bir göğüs kabarttı: nız ! Bundan ba!ka çare yok .. 

- Genç bir hanını mı? • 

- Hayır efendim, yqlı bir ha· Y an)JŞ Ve haksız 
mmefen:H ... Yarın sabah çalar aa• 
~t 3;zi uyandırmaz. düşünceler 
.~ile .yemeğ:nde Hilönet J;eye 

ı;ıuJdeyı verdiler. Hanımefendı 
öziir dile.mit ... Hikmet bey bizzat 

(B&f tarafı 3 Uncu aayıfada) 

te;~ '.:itür etmeli isteC:li. Sofrasına 
aitti. Wanmıefendi uf ak tefek 
Jnrııık yüalü, :beyaz ._1 'b' k ' 
d d ~ ı rr a • 

ı ı. . 

Bu g Un 
JSTANBUL-
18,30 Fraruıızca der•. 19 Plln ne,rtyatı. 

19,30 Türle mu.lklııt nqrlyatı. (Ekrem, Ru· 
,en, Cevdet, Muatata Beyler ve Vecihe, Se· 
mlha Şükran Hanımlar ve NecatJ Bey) 21,20 
Ajau ve Borsa haberleri. 21,80 Studyo caz 
ve tango orkeatruı. 

111 Kh&. VA8'(>VA, llU a 
20 Şarkılar 20,20 AktOallte. ~0.30 Saloıı 

mualklaf. 20,45 lılilaah&be. 21 Hafit muafkJ. 
21,'3 Haberler. 21,38 MUaahabe. 22 Chopt. 
11ln e.terlerlnden ntilrekkep koıuer. 22,30 Ec· 
nebi dilde konterana. 220,40 Bariton mu • 
muganni Tara t&rafmda.n prkılar. 23 Kon· 
ııerll rekllmtar. 23,15 Danı p~alan ve hL 
tlt mulikl. 2' Mllaalıabc. 24,05 Danı muafkJ. 
sı ve devamı. 

111 Kh.ı. BV'K~. atı m. 
.13 • Gündüz ne§rlyatr. 18 Hafit orkut· 

ra muıildll. 19 Mill&habe, 19,20 Radyo or· 
kestru. 20 Unlverııte radyosu. 21,15 Pllk. 
20,415 Konferans. 21 ÇJtt piyano muılkJSf. 21, 
30 Konferans. 21,45 Teganni. 22,15 Vlyoton· 
ael konseri. 22,4'5 Haberler. 23,1'5 Kahvehane 
konseri. 

M3 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,2'5 TagannlU konııer. 21,33 Vereae SJ. 

gan takınır. 22,45 Haberler. Yaylr l&Zl&r ku· 
artetJ. 24,15 Dana musll.1a1. 

ROMA • NAPOLt • BABI: 
21,10 P1Ak, Kllaalıabe, 21,45 Glord&nonun 

'ılıleae martnano,, lalmll operuı ve cıı Re) 
lılmlJ gene bir J>erdellk operuı. 

Ml JUız. BERLIN, 167 m. 
20,40 AktU&Ute, haberler. 21,10 Yazm 

eon S(lnlerf. (Pllj). 21,85 mllll Defri.Y&t. 22 
Ç&ykovoıktnlıı -Jetinden eentontk kOD8er. 

22,50 MUsahabe. 23,20 Haberler 23,~0 Ne§e. 
il mualld. 

~BORSA 
il rHizalannda vıldız işareti olanlar üzer· 

!erinde J 8 Eylülde muamele görenler· 

1 dir.] Rakamlar hpanış fiıtlanoı gösterir. 

* Londra 
* Nevyork 
• Parls 
* J\lllioo 
* Brlibel 
* At!na 
• Cenevre 
• Sorya 
• Amsterdım 

ı * Prıg 
'* ~rolı:hn'm 

620. -
124. -
169. -
218, -
117, -
2S, -

Fl6, •• 
?O, ~o 

~. -
98, -
!43. -

• Vlyaoı 

* Mıı:lrlı 
2!. -
l'T,-



Mihailof 
lvan Mihailof, g6zlerini Var· 

dar kıyılarında &çmlf bir Make -
donyalrdır. (Valandon) nb· 
ımda yiiitliklerini kendim gör· 
düm. 

Mihailof, MakeClonya komite.i· 
nin "yaaa,, sma son demine kadar 
sadık kalan İ§tipli Todor :A.leksan• 
drofun sadık arkadqtarm'dandır. 

T odor :A.lebantlrof, Ohrili bir 
köy kahyasmm oilu iken Bulga· 
riıtanda ceneral rütbesi alan Pro· 
tokerofle birlikte me§hur P.aniçe 
tarafmdan öldürülen Nevreko· 
pun Libahova köyünden Sarakof 

ve Makedonyalı Garvanofun tef· 
kilatma llalef olmut ve hasımları 
bulunan Panesandanski ile 'birçok 
kanlı muharebeler ve mücadele • 
lerde 'buhm.mutlardır. 

Ben l>u çotC maceralan anlat • 
mağa giriıecek 'değilim. Yalnız 
lvan Mihailofun kısae!lı kim oldu· 
ğundan bahsedeceğinı: 

Bir kaç aene evvel Ceneral 
Protelcerofla Todor Aleksandrof 
Petriç ve lıtrumca araımda Ma· 
kedonya halkından ayrılmıt mu· 
ra.hhhaslarla kongre yapınak ve 
gelecek için bir liarar ittihaz et • 
ınek üzere yolda idiler. Biraz 
'dinlenmek için oturdukları Dir 
vadin!n kenarında yapılan bir 
yaylım ateşi Todor Aleksandro • 
fun hayshna hatime çek!i ~e ta· 
hiatiyle kongre aktolunaınadr. 

Hadiııenin muhitte büyükte· 
airleri oldu. Müsebbipleri aran .. 
eh. Aleko (bu zate Alek.o paşa 
denirdi) ve arkad".şlarınm meı • 
hur Sandanski taraftarları ile an· 
la.tarak mı cinayeti yaptıklarını 
Ceneral Protekerof beyan etti ve 
'1'Ücutleıin;n hemen ortadan ka·l • 
dırılması emrini verdi. Bu emir 
yıldın.m gibi yayıldı, icrasına bat· 
landr. Aleko ve arkadaşları kısa 
hir mücadeleden f!onra Cumai ba· 
~ada öldürüldü. 

Sandan3k:nin eergerdelerin"den 
'Ve ·haJcikaten Me~ecfonya Make· 
<lonyalılı.rındır gayesini güden 
Aleksandr Boynof, lstoyo Haci· 
Yef, Ta .. ka ve emsali de öldürül
müşler, Nevrel<opta bUlunan met· 
h"ur Panke ile ar1Ca.datt DimHri 
Arnavud~f mutaarrızlarla çarpı· 
§arak Yun~n:stana kaçmaya ve o· 
radan da Avustüryaya gibneğe 
rnuvaffak olmu,lardı. 

Ceneul Protekerofun tertip et· 
tiği bu, bir taşla iki kut vurmak, 
Yani hem T odor ~leksandrofu, 
liem SanC!anski taraftarlarını or • 
tadan kaldn-mak gayesi lvan Mi· 
~ailof tarafından anl8.!ıldı ve bu 
defa i§ baıına o geçti. 

lvan Miliailof anl~tı ki l<en· 
C:Hlerile senelerce Mıd[edonya ga· 
Yesi peı:nde kotan Ceneral Prok· 
kerof, Bulgar hükUmetinin arala· 
rında bulundurduğu ,bir ajanıdır 
ve gayelerine ,hiyanet etmektedir. 

Gene anlaml'fb ki gerek San -
tianıki taraftarlarının, Ş?erck öte· 
kilerin öldiiTülmesi hep Bulgar hü· 
kametinin emir ve ilhamı ile Taki 
olmuştur ve bir gün kendisinin de 
l:iu akil>ete mar.uz kalması muhak
liaktır. 

lı.. To"dor AlelisanC:lrofa lidef olan 
Mihailof, onun gayelerini yürüt • 
ineğe, hu kanlı hadisen:n amille· 
l'İnCJen intikam almağa karar ver· 
~lfff. 

Fakat bu kararlarm verilebil -
llSesi, JComite yaaaıma göre hlr 

komiteci! 
. 

kon,reye muhtaç ite de buna te· 
tebbü. edildiği gün Protokerofla 
hükUmetin hemen faaliyete geçe· 
cefini Te böylelikle imha edilece· 
ğini bildiği için karar almağa lü
zum görmeden faaliyete geçmit 
ve hunca Makedoyna serkerdele -
rinin kanmı döken 01\rili Ceneral 
Proto1ierofun kenC:liıini 'de Sof ya· 
da Çar Osvobditel caddesinin or· 
tasında yereserdirmiıtir. 

Artık Protokerof ve Mihailof 
taraftarları ikiye ayrılmıt ve mü· 
cadele bütün tiddetile başlamıştı. 
Hatırlardadır ki bir gün Protoke· 
rofun ınühim amillerinden bir ka-

l 

çı ile Mihailofun iki fedaisi Kral 
saraymm kartısmda musademeye 
tututmuf, Sofya sokakları bir mu· 
harebe meydanı halini almrştı. 

Mihailof, daha çok Nevrekop, 
Cumai bi.li, Petriç ve havalisinde 
sığma biliyordu. 

Bu sıralarda, niçin, kimlerin 
tertlbile, nasıl, neyi elde etmek, 
hangi maksada yaranmak için 
Türkiye topraklarına geçtiği ıerh 
ve tefsire muhtaç olan Mihailofun 
Makedoyna: komitesindeki haya -
tınm bathca hatları iıte bunlar -

drr. 
Mihallof dUn Kınıshadayı 

· gezdi 
Memleketimize 11ğman ve bir 

kaç gündenberi ıehrimizde bulu· 
nan komiteci Mihailof evvelki ge· 
ceyi emniyet müdürlüğünde ge • 
cirmi, ve dün n.bali saat sekiz<le 
Beyoğlunda Su terazisi sokağın -
daki apartmıana gelerek bir müd· 

det oturmu~bıT. 
Mtliatfof, ~ ICma!ıatiaya 

gitmif, akpma kadar orada bu· 
lunan bir ahbabının evinde otur· 
mut, adayı gezmittir. 

Mihailofun bir kaç güne 1Ca"dar 
memleketimizden gideceği anla .. 

tılmaktadır. 

Mlhallot ı,ı hariciyede 
tetkl k edlllyor 

Ankara, 18 (Hususi)"- Mem· 
leketimize kaçan Makedonyalı 
komiteci Mihailofun vaziyeti Ha-

riciye Vekaletince tetkik edil • 

mektedr. 

Üniversiteye ahnacak 
Aslatanlar 

Bu sene Üniversiteye alınacak 
asiıtanlar için geçen sene hazırla· 
nan talimatname tetkik edilmek • 
tedir. Şimdilik J.İrmi dört asis • 

tan alınacaktır. 

Artvin yolunda 
-- (BQf tarafı ı !.Del aayıfada) 

kü portakal ve mandalina yeti§en 
yerlerde çayın da istihsal edile -
ceği fenni hakikatlerdendir. lay 
ziraati bilhassa rutubetH bir ik • 
Iim ister. Bundan başka çay ye• 
tittirmek için kı! soğuğunun na • 
kıı on dereceden fazla olmaması 
lazımdır. Bu evsaf ise Samsun· 
dan bqlıyar.ak Hopanm Kemal· 
pa§a nahiyesine .kadar olan bütün 
Karadeniz sahillerimizde vardır. 
Fili tecrübeler de bu hakikati te· 
yit ehnİ§tir. Bugün Rize nümune 
bahçesinde filen çay yeti§tirilmek .. 
tedir. 1 

Rize nümune bahçesine bizzat 
gittim. Doğrudan doğruya bu 
bahçede yetİ§tirilmi! ve gene o • 
rada terbiye edilmİJ olan çaydan 
içtim. Bu çayın gerek rengi, ge· 
rek kokusu ve lezzeti memleketi• 
mize hariçten gelen iyi çaylardan 
asla farklı değildir. Nümune bah· 
çesinde yetiıtirilmit olan çayla .. 
rın kilosu hu sene üç liraya satıl• 
mıştır. Bir dönüm yere dikilen 
çay fidanlarmdan beş sene sonra 
çay toplanmağa baılar. Onuncu 
sene sonunda bu bir dönüııılük 
yerden 50-100 kilo arasmda kuru 
çay istihsal olunabilir. Demek ki 
bir çay tarlasından "dönüm ba,ıma 
yüı: elliden üç yüz liraya kadar 
kar temin olunabilecektir. 

Halen Karad~niz sahillerinin 
hiç bir yerinde bu kadar kazanç 
getiren hiç bir malisul yoktur. Bu 
sahillerde ekseriyetle ziraat edil • 
melde olan mısır 'dönüm başma 
ancak d~tt be! lira getimıektedir. 

Şu halde çay ziraati KaraCleni
zin sahil mmtak'alarmda umumi· 
l,.tiii talcdirde memleket bariç • 
ten bir milyon liralık çay ithalin· 
den kurtulacaktır. Bu bC:lar pa· 
ra DU sahil analisinin cebine gire· 
cektir. Hatta ondan sonra çay 
memleketimiz için bir ihracat 
mahsulü olacaktır. 

Nitekim Soyvet Rusya Batum 
liavilisinde çay ziraatini ıgeniılet
meği ve Rusyanm çay ihracatmı 
arttırmağı be§ 9enelik programa 
l<oymuıtur. Şimdiye Jia-dar çay 
yetiımiyen yerlere 'de çay fidanı 
dilmıeğe başlamışlardır. Evvelce 
Batum havalisinde çay yaprakları 
senede ancak be! altı 'defa topla· 
ntrk'en şimdi yedinci 'defa dahi 
toplamaktadırlar. Çayın aşağı kı· 
sımlarmı dahilde sarf ederek iyi 
lCrsmılarmı harice sattıkları söy • 
lenmektedir. 

Sonra çay yetiştirmek için tar· 
lanın toprağı düz ve kuvvetli ol • 
mak lazım gelmez. En kıraç ve 

l'yAKIT 
Gtınc!ellk. SlJIUd Gazete 

tstaııbul Ank&J'& cadde.si. (VAJDT) yurdu 

TELJ:FON NU]lAR&LAJUı 

~ yemaç yerlerde çay fidanları ye· 
tiıtirilebilir. Adi çalılıklar gibi 
çay fidanları hem toprağı heye .. 
lanlardan muhafaza eder, hem 
de kıymetli bir mahsul verir. Da· 
ha sonra çay yetiştirme~ için faz• 
la emek ve masraf ta istemez. ip· 
tida dönüm batına nihayet yirmi 
beş liralık bir masraf yapılır. Top· 

yazı l§lerl telefonu: HS'79 
tda.re telefonu : 14910 

Telrral adrell: ı.taııbDl - ( V AKIT) 
Postlı k1Jtpl.1 No. 68 

ABONE BEDELLElll 1 

Benellk 
8 aylık 
8 aylık 
1 &J'hlı 

TQrkiye 
HOO &r. 

Ecnebi 
Z'700 Kr. 

'80 • 1450 • 
.00 • 800 • 
150 • soo • 

il.AN uOBETLDJı 
'l'!carl UAnlarm U!ıı sayıtalarmda U.D· 

ttmS 30 kurUftaD tıqlar. tık u.yıfada 2:50 

rak kazılır, tavlanır, fideler dikil· 
dikten sonra yapılacak şey herse· 
ne fidanların etrafındaki lüzum • 
suz nebatları toplamaktan, bir de 
beş sene beldemekten ibarettir. 
Ondan sonra mahsul almmağa 
başlar. Çay fidanı elli altmış se· 

sııyük. fazla, devamlı na.o verenlere aft ne yatadığı ve her sene gittikçe 
ayn tenzıılt vardD' • daha fazla oıahsul verdiği icin 

kurup kadar cıkar· 

Reslmll ua.nıarm bir satın ıo kunıştur. •

1 

ziraatin en karlı değil, en kol;y 
KOÇUK tı.ANLAR: olan kısmını teşkil eder. 

sır detaı.1 so. Ud dc•aaı 150, tıç dela.51 6~· Çayın terbiyesine gelince; bu· 
dört detaaı 71S ve on defası ıoo kunlıttur. oı: aylık uan verenlerin bir defa.sı mecca- nun için mutlaka makine getirt .. 
nendir. Dört satm geçen uanıarm fazla mek, fabrika kurmak zaruri de· 

... sa•tır•ıan•be§••kunl§••tan•b•esa•p•ed111r•••f ğildir. Çayın terbiyesi çok basit 
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Para cezaları ..... lBq tarafı ı lDd sayı!ada) 

mobil çevrilmittir. Şoförlere ceza· 
yr icap ettiren vaziyetler şunlar • 
dır: 

Soldan gitmek; süratli gitmek; 
tescil edilmemi,, ehliyetsiz ıoför 
olmak; müfteri yanmda cigara iç· 
mek; müıteri yanmda bat açık 
durmak; mütteriye lazım gelen 
kolaylığı göstermekte kusur etmek 
(derhal inip kapıyı açmamak gi • 
bi) { 

Suçu tel<errür eden !oförün eh· 
liyetnamesine me§nıhat verilmek· 
tedir. Şoförlerin hususi elbiıe 
giymeleri ıenelerce evel bir tali • 
matname ile kararlatmıştı. Buna 
riayet edilmediği görülmektedir. 
Şoförlerin elbise ve kasket giyme· 
leri J:eniden temin edilecektir. 

Tramvay vatman ve biletçileri 
de sıkı bir kontrole alınmı§br. Vat· 
manlarm, hareket esnasında tram· 
vay kaptlarmı muhakkak surette 
kapamalan tebliğ edilmit ve ken· 
dilerinden şirketçe imza almmı§· 
tır. Nizama riayet etmiyenlere 
önce ihtar yapılmakta sonra şirket 
tarafından ceza Kesilmektedir. 

Şirket cezalandırmazsa, bu gi· 
bilerden cezayı seyrüsefer almak· 
tadır. 

Deniz nakliye vasrtalan 'da 
seyrüsefer tarafından tescil edil -
mekte"dir. Motörler, liayıklar. is· 
timpotlara otomobiller gibi plaka 
verilmektedir. 

Suç ceza\erı üc liradan yirm1 
· - '?ı; liraya ICaClar(lır. 

bir iştir. Köylü veya şehirli her• 
kes bunu kendi eliyle yapabilir. 
Bununla l>eraber Rize va\iıi Ek .. 
rem Bey bu havalide çaycılığı ta· 
mim edebilmek için altı yeni bin 
lira1rk bir fabrika tesisine lüzum 
görüyor. Çay fidanı 'diken köylü 
yapraklarmı toplayıp getirecek, 
bu fabril{a idaresi bunları köylü· 
den para ile satm ıalacak, terbiye 
ettip 'kurutacak, sonra satacaktır. 
Bu takdirde en az bir sahada çay 
yetittirenler bile ellerinin eme.ğin· 
den zahmetsizce istifade edebile· 
çektir. Çay fabrikasının Rize ha· 
valisinde kurulma11 halk arasın • 
da bu i~in tamimine müeasir bir 
propaganda hizmeti de görecek .. 
tir. 

Ancak Rize muhitinde çaycı • 
1ık için l<afi arazi yoldur. Buratla 
pek az kızıl ağaçlıkları vardır. 
Bir de mısır ekilen tarlalar bulun· 
maktadır. Olsa olsa buralarda 
çay yetiştirilehilecektir. Fakat 
Pazar kazası ile Erhanede ve Ho· 
pa civarında ve bilhassa Battım 
hududundaki Kemalpaşa nahiye • 
sinde çaycılık çok feyizli neti· 
celer verecektir. Ve buralarda ka· 
fi derecede boı arazi de vardır. 

Hulasa Samsundan Hopaya ka· 
dar olan bütün Karadeniz sahil • 
lerinde bir gün gelecek, bütün 
memleketin ihtiyacını temin ede· 
cek derecede çay yetişebilecektir. 
Ondan ıonra çay mahsulü mem • 

leket için ihracat malı b?le~ olabile· 
cektir. Memleketimizin bu hava· 
lisine tabiat taraf mdan verilmiş 
olan iklim imtiyazından istifade 
edebilmek için bir gün evvel mH· 
letçe ve hükumetçe harekete geç· 

mek lazımdır. 
Mehmet Asım 

Bir tashih 
Bqmuharrlrlmlzln dllnkU sayımızda tı. 

kan yazısmrn baş tarafında "Hopa J{anıde
nlz ııahllinde memleketımt:r:tn en ıtOn llma.
nıdn-.,, ctimlesl "Hopa Karadl'nlz ısalılllnde 

memlcl<etJmlz.ln en csW limanıdır. ,. ııeklln· 

de- bir taabih hataalle çdumftır, Dttzeltlyo
mz. 

Telsiz istasyonu 
-- lBa§ taraır ı lncl aayıtada) 

telsiz İstasyonu binan ahıap ve 
yangına kartı sigortasız görülmüt 
bunun kargir olarak yapılmasın~ 
karar verilmiştir. 

Osmaniye telsiz istasyonu ku
sursuz görülmuıtur. Binası kar .. 
girdir. Bazı küçük eksiklikleri ta .. 
mamlanacaktır. 

Tramvay tarifesi 
Öğrendiğimize göre, tramvay 

tarife meselesi, yeni bir komisyon 
toplantısında konu9ulacaktır .. 
Mukavele mucibince, her üç ayda 
bir komisyon tarafından, mevcut 
ücretleri, hayat indeksine göre 
tanzim etmek zarureti vardır. Ha· 
yat ucuzladıkça, tirketler ücretle· 
rinin de ucuzlaması lazım gelmek· 
tedir. Nafıa Vekaleti, bu suretle, 
Devlet Demiryollarında tatbik edi
len en sağlam ve verimli yolu, 
memleketimizde çalı,an ıirket!ere 
tavsiye etmit bulunuyor. 

Tramvay tirketiyle vekalet ara
sında görü§ülmesi kararla§an ve 
şirketçe esas itibariyle kabul edil· 
miı bulunan "Bütün talebeye ten -
zilat ve ameleye tek biletle gidip 
gelme temini,, Ankarada konutu· 
lacaktır. 

Tramvay tirketi tarafmC:lan ye· 
ni hatlar yapılması için §İmdiye 
kadar lialktan toplanan ve geri 
alınması dütünülen iki milyon lira 
kadar paranın, gene "Hatlar inşa· 
sı için,, şirltete bırakılacağı ıöy· 

len ilmektedir. Bu 'da, Nafıa Ve· 
kili Ali Beyin :A.nkaraya dönme
sinden sonra görüşülecektir. 
Şark 'demiryolları şirketinin, Pa· 

risteki. merkezinden aldığı yeni 
tenzilat cetveli, müphem görülmüş 
ve merkezden tekrar malumat is· 
tenmittir. 

Tünel şirketinin, mukavelesi 
mucibince Tünelin alt başında da 
- üst başında olduğu gibi - bir 
bina yaptırmakla mükellef olduğu 
malumdur. Mukaveleden en çok 
bahseden bu şirket, ayrıca bir de 
komiserlik bina11 yapmak taahhü· 
dü altın-dadır. 

Komiserlik binası, sirkete veka· 
letçe tayin edilen teftit erkanına 
mahsus olacaktır. Komiserlerin 
h;r arada olması, esas itibariyle 
uygun telakki edilmektedir. 

Gene Nafıa Vekaletince, illra· 
cat mallarımızın bir elden yollan· 
maıı ve tek aktarma usulünün ih· 
dası meselesi ehemmiyetle tef%ik 
olunmaktadır. Nafıa Vekaletinin 
Amerikadan getirttiği mütehaası • 
sın raporunda da bu cihet ehemmi· 
yetle gösterilmiştir. 

ihracat mallarımızın. maliyeti· 
ni yükseltmeksizin ve tüccarı sı· 

kıntıya sokmaksızın, bir elden ec· 
nebi pazarlara sevkini temin ede· 
cek tedbirler arastmlmaktadır. 

Nafıa Vekili Ali Beyin, ehem
miyeti pek artmış olan Derince 
travers fabriknm1zı, Anka.raya dö
necei'ii sırada tefti§ etmesi muhte• 
meldir. 

Yüksek muallim mektebine 
girmek hjin mUsabaka 

imtihanı 

Yüksek muallim mektebine 
girmek için bir müsabaka imtiha
nı açılmıştır. imtihana. girmek i
çin lise mezunu olmak ve yaşı yir
mi beşten fazla olmamak lazım • 
dır. Bu sene mektebe ancak 45 
talebe alınacaktır. 

iki kuyu tulumbası fialmıf 
Edirneli Muzaffer isminde bi· 

risi Şitlide bof bit evden iki ICu
yu tulumbası çalmış, pazara ıat. 
maya götürürken yab1anmqtır. 
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Golç Paşa Türkiyede 

Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .. 

Çeviren: A C •• ••••• Yazı rto.aı18 --
Golç pafa eıyaıınm ıelmeıini { ri hilafına olarak Kütelemma • 

beklemeden 10 kinumıe•nlde reye bir hücum yaptıjını öjrene· 
maiyetinde miralay(. Bopp, mralay rek kızmııtı. 
Fon Reıtorff Ye Türk'.erkinı harp Mul'affakiyetsizlikle neticele • 
reisi Kazım Bey, bulunıduiu hal· nen bu taarruz üzerine Nurettin 
de içeriıi Tür){ aıkerle}ijle dolu hey Enver pa9a tarafından azle -
ol~ "'bir vapu~ .. binerek~icle Ü • dilerek yerine Enver patanın genç 
zerınde Bağdattan cepheye ha • amca11 Halil bey gönderilmitti. 
reket etmitti.. Golç pata bu haberleri almca der• 

t 2 ktnanuevvel~e Aziziye hal s.;ğdattan cepheye hareket 
Küte,lemmareye ıelaiği zaman etmiıti. 
Nurettin Bey Toronıliend fırkası Orada vuku bulan Flahiye mu· 
"enkazınını,, Kütelemmareye il- harebeıinde Golç pa9a hazır 
ti~ ettifini, o mevkiin deniz ta- bulunamamıfh. Çünkü Bağdat • 
rikijJe tanliye~ine baılandığını tan aldığı haberleri kendisine çoli 
Golç pa.Jaya bildirmiıti . Halbuki endişe veriyordu. Ruılar Erzuru· 
Golç P•ta bizzat yaphğı bir ketif ma doğru ileriledikleri gibi Azer• 
sayesinde, oraya ycr1eıenlerin en- beycandan da lrana akınlar yapı· 
kazından ibaret olmayıp bütün yorlardı . İranlıları Almanya ve 
Paona fırkasının şehri tutmakta Türkiye tarafına celbetmek te im· 
olduğunu ve belki 'kurtarıcı kuv • kansız gibi görünüyordu. Bunun 
vete intizaren bu suretle ha.re ket için c;ok para aarf etmek lazımdı. 
ettiğini öğrenmeğe muvaffak ol- Halbuki ortada para da yoktu. 
muttu. Bundan ba,ka Alman erkanı 

Kütelemmare lngilizler ta harbiye reiıi ceneral Falkanhayn 
rafından pek mahirane bir surette Golç pafaya gönderdiği bir telg " 
tahakküm edilmiıti. Burasını rafnamede patanın maiyetinde 
muhasara halinde bırakarak ile - bulunan Alman zabitlerini "de de· 
rilemek vesaitsizliğinden dolayı ğiştirdiğini , yerlerine lran itle -
imkan h~ricindeydi. Bir de Rus • rine ve ahvaline vakıf olmıyan 
Jar gerek Kafkas cephesinde, ae • batka zabitler tayin etmitti. Her 
rekse Iranın garbında taarruza ne kadar Bağdat cepheıi bir ara -
haz1rlanıyorlardı. Gelen haberler· lık tekrar ·ehemmiyet keıpetmit 
de Ruıların lranda muhim nok- ve biraz faatiyct görülmeğe bat • 
talar işaal ettikleri bildiriliyordu. lamııaa da Kütclemmare ıukut 
Her ne kadar Golç pa,a 1 ran va· etmeden büyük bir hareket yap • 
ziyetinue hakim olmak için Şev • mak liabil ıörülmüyordu. lnıiliz -
ket beyin kumandaıındaki üç ta • ler tarafından 1916 aebeai niıan 

hurdan mürekkep bir kuvvet te§ • dokuzunda yapılan bir huruç ha • 
kil ~hnitıe de Jrandaki galeyan • reketinin Türk ordusu tarafından 
dan dolayı bu. Türk kuvvetini 0 • büytı1c bir muvaffakiyetle püıkür· 
raya göndermekten vazıec;erek tüldüğünü haber alınca Golç pata 
hizzat kendisi Gümanıaha liadar ÇQk memnun ohnu9tu. Kütelem -
ıitmiıti. Orada ıördüğü ahva1 • mare 28 niaanda %&ptedilmit ve 

den, fayet Ruslar hücum edecek 113.300 lnsiliz askeri esir alm· 
olursa inkirazın muhakkak oldu • Ml!lı. Fakat yaptıiı itlerin ae

iunu anlamakta güçlük çekme • merelerini' rörmemeie mahkum 
mitti. olan Golç. P•ta -Bağdatta tutuldu· 

Fakat orada kalamıyarak üç ğu lekeliliummadan kurtulamıya· 
aün sonra 4 kanunusani 1916 Ja rak 19 niıanda, o zaferden on gün 
Bağdada avdet etmiıti . Burada evvel vefat etmi! oluyordu. 
Nurettin beyin, Golç Patanm em· - S O N -

······p;·;~···k;·~;·;;~k"""iÇi~·:~:····· 
.-;- <Bal taratı 1 ıncı aayıtada > düıürmek için ellerinden ıelen 

Ayni iti yapan bu iki ınüeaae· bütün nüfuz T• inı•Tetlerini kul -
"~!:...- • :ı...# • .. . 

se, Amirman !ll"lleb Dıüclihünün 

tdkJirrfle, •ırl kendi bJ'ifleri için 
dün"yayr üç knma ayımu,lardrr. 

Brita.Dya irnparatorluiu dahi -
Jmde d'ilizaltı ıemi;i tkareti 
yalnız Vıdcer !irketine b~~Julnu! 
bfT i:&ktrr. Birle§ik Amerika ile 
Kilbi Te Amerikan kontrolü- altın 
Cla wkman memleketler Electrıc 
Boat Companynin inh isarı altın • 
dadır. Dünyanrn geri kala!\ kıs • 
mı - hoı hir tabir! - mütlerek 
saha olarak kalıyor. 

Bu mUesıeıe müdürlerile hi11e· 
aar)armm fena niyet ve vicdan . 
snlıklarmm orta derecedeki bir 
adan*lan fazla olacaiını tahmin 

etmiyoruz. Meuul oldukları itin 
nev'i onlara silah yüzünden mad
di bir menfaat temin ettiği için 

ıillhaızlamna müzakerelerinin 
muvaffakiyetsizliği ve milletler 
arasında diiJmanlık, hatta harp 
çıkma11 bu gibiler için büyük bir 

lanmaz1araa, kendi itlerini Ye ti
ca.ret1erini kapatmak tehlikeıine 
dütünnüt oluyorlar. 

· Bir ilaç sene evvel lnailtere ile 
Anıerilnı araıında hasıl olan ıer· 
ıinliiin iki memleket bahrt bir 
:rekabet dolW'acafmdan bahıeClil-
mitti. . Böyle bir ıerıinliiin tesi
ri albnda bu iki memleketin ıirİ· 
teceği ıilah Y•ntı, kenaileri için 
olduiu kadar bütün cihan için de 
büyük bir felaket olabilirdi. Fa
kat Electric Boat Company ile 

Vickera • Armatronı için de pek 
müsait bir ticari vaziyet husule 
gelmi' bulunacalctı. 

Maziden aldıiımız dera ıözü • 
müzün önündedir. Bu sibi mües
seseler bu Budunlar arası ıeçim

sizliklerinclen istifade etmek he • 
vesinden vaz ıeçmiyeceklerdir. 
Bu gibilere iatifade imkanı bıra -
kılmamalı ve ıilih aatııtı ile temin 

edilen kazancın önüne geçmelidir. 
ümit 't'e menfaat kapuı açıyor. Bu suretle ıilihları bırakmak için· 

Q~ SPOR l 
Güreş 

Üçüncü Balkan güreş . 
şampıyonası 

Üçüncü Balkan giİref ıampiyonaar 
için ıiinler tekarrür ebnit ve bu ıam
pİyonaya 8'irecelc güreıçilerimiz id • 
manlanna batlamıtlarclır. Bu mü&aba· 
kalar için lekarrür etmiş günler 4 • 5 • 
6 Teırinievvel tarihleridir. 

Bu Nneki müsabakalara Romen • 
)er, Yugoslavlar, Yunanılar geleceği 

cibi Bulgarlar ()a tam takrm ile üçün
cü Balkan ıampiyonasına iıtirak ede· 
ceklerdir. 

Müsabakalar için Maksim ve Fran-
11z tiyatrolarından biri seçilecek ve 
maç gününe kadar ayrılacak binanın 

içinde bazı tadilat yapılacaktır. 
Şampiyonalara ittirak edecek Türk 

1alummın azami kuvvetle çıkabilmesi 

için tetkilat ıimdiden meığul olmak
tadır. 

Su topu birlnclli§I 
lstanbul Denizcili kheyetinden: 
Bazı sebep dolayısiyle teehhüre 

uinyan Tstanbul Su Topu birinciliği 

21 • 9 • 934 Cuma günü Moda yüzme 
havuzunda icra edilecektir. Müsaba
kalara ıaat 2 de baılanacaktır. 

KJüplerin kayıt ve kur'a için saat 
1 de heyetimize müracaatJeri tebliğ 
olunur. 

Voleybol ve ba•ketbol 
Voleybol ve Baskelbol heyeti reis

liiinden: 
1934 • 1935 aeneıi Yoleybol ve 

Basketbol birinciliklerine pek yakın • 
da bqlanacaktır. Mttkur birincilikle
re iıtirak edecek klüpler bazı hususat 
hakkında kanar Yerehilmelc üzere 23 
Erhil 1934 Pazar' günü saat 17 de 
Mınt.aka merkez.İndeki içtimaa vasi 
nlaJ.iyetnameli birer murahhas gön -
denneleri rica olunur. 

Kliip reisi rnühürii llahuuııuya• .... 
lihiyetnameler kal>ul edilmıyecektir. 

1 Gelener, gidenler 1 
Neşet Ömer Bey geldi 

Avrupa tetkik ıeyahatinde bulu • 
nan e.lri Üniversite Rektörü Neıet 0 -
ıner Bey dün ıehrimize gelmiıtir. 

Rıdvan l'taflz ve Haydar 
Beyler tehrimizde 

Maarif mülletan Ridvan Nafiz Bey 
bur ailen iıleriyle mqgul olmak üze
r. dia sabah Ankaradan ıehrimize 

ıelmiıtir. Riclvan Nafiz Bey ıehrimiz
de bulunduiu müddetçe Salih Zeki 
Bey kendiaine ~kalet edecektir. 

Salih Zeki Beyin fıtan'buldaki itle
riae de ınüfettiılerden Ekrem Bey Vi!· 

Wlet edecektir. 
§ Maaril Vekaleti talim ve terbiye 

azaımclan Ali Haydar Bey dün sabah 
ıehrimize ıelmiıtir. 

Haydar Bey ıehrimizde bir kaç 
l"Üll kalacak Ye maarif itleriyle meı 
iul olacaktır. 

... ~ ............ MhlllSl91_ ...... utl1AMllllUmliltt8ill lilUID 
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Perşembe günü 

20 Sayıfa 4kuruş 
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AKDENiZ 

KORSANI 

1 şAHIN REiS 
Harp, macera ve 

aşk romanı 

Y•aan: Kadir Can . 
Perşembe günü ~ 

Meeeli deniz altı ıilihlarının j de en uiunuz mani_bertaraf edil· ı 

l!e.ld11rha .. ma ait "bit- ·pli'llr _,. J miJ oluyor. •.------------•ı 

başlıyor i _ ............. :::.. ........ ______ , 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Azap Kapıda Yeni Kapı caddesinde nıtüade oduı buluoın 

18, 20 No. h dükkan senevi 120 lira kira üzerinden bir ıcne 
müddetle 3/10/934 çarıamba günü saat on dörtte kiraya verile· 
cektir. isteklilerin pey akçeleri ile müracaatları. "M." (5705) 

!inhisarlar U. Müdürlüöünden: 
120,000 adet bir Jirelik boş fİfe: Paıababçe ıite fabrika11adadır. 

150 kilo kurfun 
600 ,, Eski çelik kablo 
80 ,, Hurda çinko 

1500 ,, Maden dökllm 
1500 ,, Demir saç ı Cibali Tfıtün fıbrik11111dıdır. 
200 ,, Pirinç talat 
30 ,, Aleminyüm 

2500 ,, Hurda demir 

Yukarıda iıim ve mi"tın yazılı malzeme 2019/934 tarihine 
milsadif perıembe günü saat 15 te puarl ıkla aatılacakhr. Talip· 
lcrin tayin olunaıa günde % 15 teminat par11ile Cibalideki Satıı 
Komisyonuna müracaatları. (5534) 

EvYelce illa edilmiş olan .. 54000" kiloya illveten "58X 86,. 
eb 'adında "25,000,, kilo bir yüıü perdahlı kab•e reo(i amballj 
kağıdı daha satın ahnacaktır. Taliplerin "22/9/934,, cumartesi 
güaü saat "15,. te Cibalide Alım, Satım Komiıyoouna mDra-
caatları. (5891) 

lstanbul Seledlyesi lfAnlar. 

Kadık~yünde Altıyol ıizında metrük Rummezarhğında Sıla rfiıleri 
kurulmakta olan p11ana Cıifer Ağa maballesiade Toprak ıo· 
kağ1na nakledildiği ilin olunur. ( 5907) 

Kırıkkalede Pirinç Haddehanesiyle 
istasyon arasındaki yolun inşası : 

Askeri Fabrikalar Umum MldOrlütüaden: 
Yukardaki mal~eme ~apah urf ıuretiyle 20/10/934 tarihinde 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. TaHP,lerin ıartaıme için her 
gün öğleden soariı, münakasaya rirmek için de o gön teminat 
Ye teklifat iJe müracaatları. (5826) 

1 lstanbul Evkaf MUdUrlUIU iltnları 1 
1 - Beyo2lu, Kltip Mutafa Çel«;j>i, Abdullah S. 18 No.lı baae. 
2 - ala , ni cımi, Ferm neci! nf 16·118 o.h dDkkb. 

Yukarada yazılı emllk: 935 •eneıi Mayıs nihayetine adar 
kiralık olup temdideo müzayedeye konmuıtur. Talip olanlu 
22/9/934 cumartesi güoü saat on bete kadıdır EYkaf Müdüri· 
yetinde Valuf Akarlar Kalemine mürataatları. {5789) 

Kıymeti muhammeaeai 
Lira Kuraı 
624 49 

Fatib'te Manisalı Mehmet Paıa mıhılluinde At Pınrmda 
55,10 ve 55,12 No. h tamamı 277,5 metre teıbiinde buluaan Hd 
arHnın 3/4 hissesi Eylülln 26 IDCI çarıamba riinU saat OD beıto 
paıarhkla satılacağından taliplerin pey akçelerile birlikte Mabl6· 
lit Kalemine müracaatları. (5883) 

Posta T. T. binalar Levazım 
müdürlüğünden : 

Mübayaaıı müktazi (291) ton yerli kok kömürü kapalı 

zarf uıuliyle münakasaya konUlmuttur. Maddei mezkUrenin 
24 Eylül 934 tarihinde münalcaaası icra kılınacaimdan taliple
rin !artname almak için her gün tartnamedeki tarifat dahilin· 
de ihzar edilecek teklifnamelerini tevdi için mezkur tarihe 
müsadif pazarteıi günü ıaat 14 te Beyoğlu Poıta Telgraf bi
nasının 3 üncü katında mübayaat komisyonuna müracaatları . 

(5392) • 

lstanbul Posta Telgraf _ 
Baş MüdürlüQünden : 

Yazın otomobil kışm icaba göre araba Ye kıı•k 'H hıyYanla 
nakliyat yapılmak Ye Haua Kaledea ~aıaköıe'ye lıcadar 580, 
Karaköse'den Beyazıda kadar 400 kilo olmak üzere 850 lira 
mubammea bedelli Hasankale - Beyaııt posta11 ıebri 1150 liraya 
indırilmiıse de fahiş görüldüğünden 5/9/934 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa çıkaralmııtır. Taliplerin Erzurum Bıı 
Müdlirlüj'üne muracaatları. (5654) 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 in!Jlll2 lirası 

Türkiyenin başhca ıehirleri ile Pariı, Marsilya, Niı, Loadra 
•e Mançeıtcr'de, M111r, Kıbnı, Irak, lraw, Filistin 
•e Yunaniatan'da Şubeleri.. Yuroılal'ya, Ro•anya, Suriye 

ve Yunaniıtaa'da fjfyalleri -Yard1r. 

Her tUrlU banka 111uaınelelerl yapar. 



lstanbul Umumi Meclisi intihap defterleri asıldı 

Deniz=yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri l<araköy • Köprübaşı 
Tel.42362 - 'Sirkecı Mühürdarzadr I•-- Han Telefon 22740 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

Çanakkale •apuru 21 
Eylul 

CUMA 11 de Sirkeci 
rıbbmmdan kalkacak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Mersin'e. Dö· 
nüşte bunlara ilaveten Alan 
ya, Küllük, Çanakkale'ye 
uğrayacaktır. (5897) 

TRABZON 
sür'at yolu 

KARADENİZ 2d'aı:;r~ 
Perşembe 20 de Galata rıh· 
llmından kalkacak. Gidi§te 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi· 
resun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathao~ye uğ
rayacaktır. (5898) 

Bartın Yolu 
• Ü E R vapurtı 

~J 1 L F 20 E y ı Ü l 

Perşembe J9 da Sirkeci 

rıbhmıodao kalkacak mutat 
iskelelere uğrıyarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 

(5899) 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 

19 Eylül 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıhtımından ~salkacaktır. (5868) 

iLAN 
Mahcuz olup paraya çevrilme· 

ai kararlarştırılnn bir adet altı 
o A 

gözlü ve üç beyzi aynalı cevızı 

renkte üzeri camlı tuvalet ve iki a
det beyzi aynalı cevizi renkte ko· 
medin ve bir adet singer 
makinası ve bir adet or· 
tası kırmızı ve etrafı sarı sulu a
nadolu halısı ve bir adet sarı ve 
&omyalı iki kişilik karyolanın del
laliye ve ihele pul resimleri müş
terisine ait olmak üzere 24 - 9 
- 934 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü saat 1 O dan 12 ye 
kadar Arnavutköyünde çar§ı için· 
de satılacağından talip olanların 
o gün ve o saatte hazır buluna
cak olan memuruna müracatları 
ilan olunur. (2341) 

Z AY 1 
Haydarpaşa gümr.j.ikleri baş

müdürlüğünde 494 numaralı itha· 
lat beyannamesile muamelesini i
fa ve istihlak resmi olarak depo -
zito verdiğim 180 lira 40 kuruıa 
ait 35805 numara ve 27-8-934 
tarihti makbuzu zayi eyledim. Ye• 
nisini alacağımdan zayiinin hük
mü olmadığını ilan eylerim. . 

Halit ve Şürekisr 
(2343) 

Istanbul Belediyesinden • • 
Istanbul Umumi Meclisine aza intihap etmek ve J 

edilmek hakkını haiz olanların defterJeri 15 Eylul ı ı - · » · 

934 CUMARTESi günü as1lmıştır. 
1-Defterler 15 Eylul 934 CUMARTESİ günün-

den 20 Eylul 934 PERŞEMBE günü saat ON ı2 - - » 

SEKİZE kadar altı gün müddetle asılı kala-
caktır. 

bulunacak sandığa 
» Pertembe Binbirdirek, Eminıinan mahalle

leri sabahtan aktama kadar F e· 
ruzağa camiinde bulunacak san

»Cuma 
dığa 

: Bütün mahalleler için tayin edilen 
günde reyini verememit olanlar 
bugün ıabahtan aaat yirmi bire 
kadar Eminönü Kaymakamlık ve 
Belediye deiresinde bulunacak 
sandığa reylerini atabileceklerdir. 

2 - Kanunen intihap etmek ve edilmek hakkını haiz olup ta 
i§hu defterlerde isim ve hüviyetleri yazılmamtf olanlar 
defterlerin asılı kalacağı altı gün içinde mensup oldukları 
Belediye şubelerinde mütetekkil intihap Encümenlerine 
müracaatla itirazlarını beyan etmeğe hakları vardır. 

3 - 20 eylfıl 934 P ARŞEMBE günü SAAT ON SEKİZDEN 
sonra İntihap Encümenleri itiraz kabul edemezler. 

Fatih Belediye şubesi 
4 - Kanunen muayyen olan müddet içinde vaki olacak itiraz

lar üzerine intjhap encümenleri tarafından verilecek ka· 
rarlara bu kararların kendilerine tebliği tarihinden itiba
ren üç gün zarfında mahalli sulh mahkemelerine intihap 
Encümenleri kararile birlikte müracaatle itiraz etmeğc 
hakları vardır. Bu miiddet bittikten sonra itiraz hakkı 
kalmaz. 

5 - Her Belediye §Ubesine mensup mahallelerin defterleri hüku 
met dairelerile mahallelerin münasip mahallerine asıl· 
mııtır. 

6 - intihabat her Belediye §ubesinde 1 birincitetrinde bathya
cak ve bu tarihten itibaren on iki gün devam edecektir. 

7 - Her Belediye şubesi müntehipler.inin hangi günlerde nere· 
lere rey vermeğe gelmeleri Jazımgeleceği ve sandığın her 
gün bulunacağı yerler afağıda gösterilmiştir. 

Eminönü Belediye.şubesi 
1 - Birinciteırin 934 ı>azarteıi: 

. 

?- » )) salı 

3- )) » çarıamba 

4- )) » Perıembe 

5- )) » cuma 

6- )) )> Cumartesi : 

7- )) 
,, Pazar 

8- )) )) Pazartesi: 

Şeyh Mehmetgeylani, Hocapaşa, 
Hubyar, Çelebioğlualaattin, Ahı· 
çelebi, Tahtakale, Rüstempafa 
ma.halleleri mlnönü Kayma ,. 

kamlık ve Belediye daireainde 
bulunacak sandığa 
Camcıali, Beyazıt mahalleleri öğ
leden evvel saat on ikiye kadar, 
Beyazıt camiinde bulunacak san· 
dığa, Kemalpaşa, Kalenderhane, 
Balabanağa mahalleleri öğleden 
sonra Şehzade camiinde buluna· 
cak sandığa 
Süleymaniye, Mollahüarev öğle

den evvel Süleymaniye camiinde 
bulunacak sandığa 
Büyükçarşı, Mercanağa, Dayeha· 
tun, Sürur mahalleleri öğleden 
sonra Mercanağa camiinde bulu· 
nacak sandığa 
Tavşantaşı, Saraçishak, mimar· 
hayrettin, Çadırcıahmetçelebi ma· 
halleleri sabahtan akşama kadar 
Gedikpaşa camiinde bulunacak 
sandığa 

Şehsuvarbey, Bayramçavuş, Muh
sniehatun, Kazanisadi, Nişanca 
mahalleleri sabahtan akşama ka
dar eski karakol binasında hulu· 
nacak sandığa 
Tülbentçi, Katipkasım, Mimarke· 
mal, Mesihpaşa mahalleleri sa
bahlan akşama kadar Langa mek
tebinde bulunacak sandığa 
Hacıkadm, Hocagıyasettin, Ya· 
vuzsinan mahalleleri sabahtan ak
şama kadar Mihraplı camide bu
lunacak sandığa 
Demirtaş, Sarıdemri, Zindankapı 
mahalleleri sabahlan akşama ka· 
dar Kantarcılar camiinde buluna· 
cak sandığa 

1 ve 2 - Birinciletrin 934 pazar· 
tesi ve salı: 

Kırkçeıme, Hüıambey, Sinanağa, 
Kirmasti, Şeyhresmi, Hocaüveys, 
Gurabahüseyinağa, Babahasanil • 

2- » 

3- » 

4-

., 

5- ,, 

6- )) 

7- )) 

8- » 

9-

10 - » 

» Salı · 

mi, Muratpaıa, İskenderpaıa, So· 
fular, Hasanhalif e mahalleleri sa· 
bahtan ak§ama kadar Fatih Kay• 
makamlık ve Belediye dairesinde 
bulunacak sandığa 

: Kocadede, Devriıali, Beyceğiz, 
Kariyeiatikali mahalleleri sabah· 
tan akıama kadar yirminci ilk· 
mektep binasında bulunacak san· 
dığa 

» Çar9amba: Muhtesipiskender, Mimarsinan, 
Karabaınesliıah, Hatçesultan ma· 

» Perıembe: 

» Cuma 

» Cumartesi: 

Pazar: 

)) Pazartesi: 

)) Salı 

» Çartamba 

halleri sabahtan akşama kadar 
Karagümrükte yirmi yedinci ilk. 
mektep binasında bulunacak aah· 
dığa 

Alibeyköy, Alibeyköyünde sa· 
bahtan saat ona kadar bulunaca'K 
sandığa, lslambey Eyüp, Dökme· 
ciler, Üçşehitler, Gümü,ıuyu ma· 
halleleri saat ondan akıama ka· 
dar Eyüp camiinde bulunacak 
sandığa 

Ramiyeni, Topçular, Ramicuma, 
Küçükköy mahalleleri sabahtan 
öğleye kadar Rami karakolunda 
bulunacak sandığa 
F ethiçelebi, Nişanca, Cezrikasım, 
Abdülvedut mahalleleri öğleden 

sonra aktama kadar Otakçılar ka· 
rakolunda bulunacak sandığa 
Balat Karaba§, Avcıbey, Hızırça
vuf, Hatipmuslihittin, Tahtami· 
nare, Atik Mustaf apaıa, Hama· 
mımuhittin, Katip kasım, Mollaaı 
kı, Tevkii Cafer, Kasım Günani 
mahalleleriyle Süreyyapafa fahri· 
kaıı sabahtan akşama kadar Ba· 
lat hamamı arkasında Ferruh ca· 
miinde bulunacak sandığa 
Haydar, Haraççı Karamehmet, 
Küçükmustafapaıa, Abdisubaıı, 
Müftüali, Kasapdemirhan mahal· 
lelerile Cibali fabrikası sabahtan 
akıama kadar Cibali mevkiinde 
bulunacak sandığa 
Ereyli, Denizaptal, lbrahimçavu§, 
Arpaemini, fatmasultan, Beyazıt
ağa, Mollaıeref, Ördekkasap, Nev 
bahar mahalleleri sabahtan ak· 
şama kadar Ereyli camiinde bu· 
lunacak sandığa 
Seyitömer, Merkezefendi, Melek· 
hatun, Uzunyusuf, Kara bat ma· 
halleleri sabahtan akıama kadar 
Evliya camiinde bulunacak aan· 

dığa 

!stanbH11kinci lcra memurlu- 9 
ğundan: 

» )) Salı Küçükayasofya, lshakpaşa ma
halleleri öğleden evvel Küçüka
yasofya camiinde bulunacak san· 
dığa, Sultanahmet, Cankurtaran 
mahalleleri öğleden sonra Akbı
yık camiinde bulunacak sandığa 
Alemdar, Mollafenari. Mahmut· 
paşa mahalleleri sabahtan akıa· 
ma kndar Atikalipaşa camiinde 

Kazlıçe,me mahallesi ve fabrika· 
ları sabahtan öğleye kadar Kazlı· 
çeıme karakolunda bulunacak 

sandığa 
imrahor Hocaevhat, Hacıhamza, 

Bir borçtan dolayı mahcuz se
kiz kalem hane eşyası işbu eylfı -
lün yirmi üçüncü pazar günü saat 
1 - 10 a kadar F eriköyünde 
lruyalubağ sokağında 88 No. lu 
hanede paraya çevrileceği ilan o

lunur. 

10 - • ·» Çar§amba 
• 

Abdiçel~bi, Atifakih mahalleleri 
öğleden sonra akıama kadar İm
rahor camisinde bulunacak ıan· 

dığa 

- Devamı 10 uncu sayıfada 
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» Perıembt : Bali, lne~ey, K~ihatun, Hubyar, 
KürkçµbıHı mahalleleri •l\l>ahtan 
öileye kadar Aksarayda Çakıra· 
ğa camiinde bulunacak sandığa 
Hacıhüseyinağa, Kaıapilyas, San· 
ça"tarhıy1ettin, Da~tpııa, Ara• 
bacıbey,ı:ıt, Cambazire

1 
Kpca· 

mustafapaıa mahalleleri öğleden 
sonra akşama kadar Hacıhüseyin-
ağa camiinde bulunacak sandığa 

» Cuma : Bütün mhalleler için tayin edilen 
günde reyini vermemiş olanlar bu 
gün sabahtan saat yirmi bire ka .. 
dar Fatih Kaymakamlık ve Bele· 
diye dairesinde bulunacak sandı· 
ğa reylerini atabileceklerdir. 

U küdar Belediye şubesi 
1 - Biriaciteırin 934 paıarteıi: Sinanpaşa, Çakıcı Hasanpaşa, Sa" 

lacak, İhsaniye, Ay'zfPa, RJJmİ· 
mem,tp17-ıp., lmralypr, 4timetçe
lebi, Hamzaf akih, Kefçedede, 
Hayrettinçavuş Durbalı, Toygar
hamza mahalleleri sabahtan ak· 
şama kadar Üsküdar Kaymakam
lık ve Belediye dairesinde buluna
cak sandığa reyleri.ni atacaklar· 

a-

3-

4- )) 

i-

6-" )) 

7- }) 

8-

~-

10 -

11 -

ti._ • 

»Sah ı 

» ÇarşaJllga 

ft CUflllf 

Şp.lı: 

dır. 

Selimiye, Kazasker Ahmetefendi, 
Arakiyeci Hacıcafer, Ahçıbaşı, 

Tavaşi Hasanağa ma}ıa\leleri ıa

bahtan akşama kadar Arakiyeci 
Hacımehmet camiinde bulunacak 
sandığa 

Valdeiatik, Tabaklar, Arakiyeci 
HıcnııehJ11et, Pazarb!§I mahalle-
leri sabahtan akşama kadar Val
deiatik camiinde bulunacak san· 
dığa 

Selami Aliefendi, Muratreis ma
halleleri sabahtan akşama kadar 
Çjn'li k,.rakolunda bulunaCj~.k 
sandığa 
Selmanağa, Hacıhesnahatun, So -
lakainan mahalleleri sabahan ak-
ıama kadar İskele camiinde bulu• 

nacak sandığa 
Kuzğuncuk mahallesi sabahtan 
akşama k~dar Kuzğuncuk Bele-
diye hekimliği binasında buluna· 
cak sandığa 
lcadiye mahallesi sabahtan akşa· 
ma kadar Fıstıkağacında eski 
Bando birli~ binasında buluna· 
cak sadığa 
Kısıklı, Altunizade, Bürhaniye 
mahalleleri sabahtan akşama ka
dar Kısıklı Belediye mevkiinde 
bulunacak sandığa 
Ümraniye, Dudullu, Çekme, Sul
tançiftliği, Reşadiye köyleri bu· 
gün sabahtan akşama kadar köy· 
lerine gelecek sandığa 

» Çartampa Beylerbeyi, Bürhaniye, Küplüce,· 
Abdullahağa mahalleleri sabah
tan akşama kadar Beylerbeyi Be· 
lediye dairesinde buhınacak san

» Pertembe 
dığa 
Kuleli, Çengelköy mahalleleri sa
bahtan öğleye kadar Çengelköy 
camiinde bulunacak sandığa 
Vaniköy, Kandilli mahalleleri öğ
l~q'n f.Qllra akıama kadar Kan· 
dilli camiinde bulunacak sandığa 
Tembel Hacımehmet, Gülfemha· 
tun, inkılap mahalleleri sabahtan 
akşama kadar Kakmakamlık ve 
Belediye dairesinde bulunacak 
ıandığa 

Bütün mahalleler için tayin olu
nkn günlerde reylerini sandığa at
mamış olanlar bugün sabahtan 
saat yirmi bire kadar reylerini 
Kaymakamlık ve Belediye daire
sinc)e bulunacak sandığa atabile
ceklerdir. 

Beykoz Belediye şubes~ 
1 - lir~t~rin 934 pazartesi : Beykoz ve Yalı köy mahallelerıle 

bütün kaza halkından rey vere
eelder sabahtan akşama kadar 
Beykoz Kaymakamlrk Belediye 
d-ireıinde buJunacak .sandığa 

2 » 

3-

4- » 

)) 

6- » 

7- » 

8- » 

9 -

10 -

11 -

1~ -

»Sah : Çubuklu, Kanlıca mahalleleri ıa· 
bahtan a~11ma: kadar Kanlıca :po· 
Hı ktrakolundf' pulµnacak ıandı· 
ğa 

Hisar, Göksu, Y enimahlle mahal
leleri sabahtan akşama ~adar Hi· 
ıar n~hiye binasında bulunacak 

ltildJi• 
Perıembe Anadolukavak mahalleleri sabah

ı•n pğJey~ ka~tr poliı karakplun· 
pa bulunacak spqdıja 
Mirşah, mahallesi öjleden sonra 
a.kşaınll kadar iskele kazinosunda 
byluq~cak sandığa 

» Cuın• M•hmut Şavketpa§a ~libahadir 
köyleri sab~htall ak§ama kadar 
köylerine gelecek sandığa 

» Cumartesi Bozhane Öğümce köyleri sabah
tan öğleye kadar Öğümce karako
lunda bulunacak sandığa 
Güllü, Kılınçlı köyleri öğleden 

sonra ak,ama kadar Güllü ilk
mektebinde bulunacak sandığa 

., Pazar: Ömerli, Koçullu, Muratlı köyleri 
sabahtan akşama kadar Ömerli 
nahiyesinde bulunacak sandığa 

1> Pazartesi Esenceli "öyü ö~leden evvel ilk
ınektepte bulunacak sandığa 
Sırapınar, Hüseyinli köyleri öğle
gen soqra iJkmekteplerinde bulu
nacak sandığa 

» ~~h: Cumhur'yet, Polonez köyleri öğ

leden evvel ilkmektepte b~luna

cak sandığa 

» !!•rtamba: Akbilba köyü öğleden evvel ilk 
mektepte bulun•cak sandığa 
Dere,eki köyü öğlepen sonr~ ak
ıama kadar ilkmektept~ buluna
cak fandığa 

» Pertembe: Anadolufeneri, Riva köyü öğle

den ~yvel ilkmekteplerinde byly
nacak sandıja 
Poyraz köyü öğleden sonra ilk· 
mektepte bul~nacak sand1ğa 

» Cµmt Paşabahçe, lncirköy sabahtan ak
ıama kadar Beykoz Kaymakam
lık ve Belediye daircainde bulu-

nacak sandığa 

Bütün köy ve mahaJleler için ta· 
yin edilen günlerde reylerini ata· 
mamıf olanlar bugün sabahtan 
saat yirmi bire kadar Kaymakam
lık ve Belediye dairesinde buluna
cak sandığa reylerini atabilecek· 
lerdir. 

Kadıköy Be~ediye şubesi 
1 - Birincitetrip ~ai pp.Jırtoti: Bütün mahalJat müitehipleri 

2- i> 

3-

Kaymakamlık ve Belediye daire· 
si binasinda bulunacak sandığa 

reylerini atabileceklerdir. 
Haaanpaşa, lkbaliye mahallesi sa
bllhtan akıama kadar Hasanpa1a 
ilkmektep binasında bulunacak 
sandığa 

» Ç~rıamba Osmaniye, Mecidiye, tbrahimağa 
mahalleleri sabahtan akşama ka
dar lbrahimağa karakolunda blJ.· 
lunacak sandığa 

4 v~ 6 Birinc:i lttrin Porttmbe, Rasimpaşa mahallel'i sabahtan 
akşama kadar Karakol kar~ısın· 

dakı ilkmektepte bulunacak san
dığa 

CUQH~: 

6 ve 7 - Biriciteırin Cumarteai Zühtüpaşa, Tuğlacı mahalJeleri 
sabahtan akşama kadar Karakol 
karşısındaki ilkmektep binasında· 

8 - » 

9- }) 

10 -

ve Pazar: 

» Pazartesi 

» Salı : 

bulunacak sandığa 

Merdivenköy sabahtan öğleye ka· 
dar köy içindeki binada buluna• 
cak sandığa • 
Göztepe mahallesi öğleden sonra 
akşama kadar istasyon civarında· 
ki binada bulunacak sandığa 
Sahrayıcedit mahallesi sabahtan 
akşama kadar istasyon meyda-
nındaki 1Jkmektepte bulunacak 
sandığa 

ıo Çartamha: Kozyatağı, Suadiye mahalleleri 
sabahtan akşama kadar Suadiye 
ilkmektep binasında bulunacak 
sandı fa 

- Revamı 11 inci aayıfada -

Darüşşafaka 

Miidürlüğünden: 
Talebeye harici elbise yaptırı 

mak üzere lüzµm şörülen 45 
metre lacivert kumaş münakas 
ile alınacağından taliplerin §art 
nameyi görınek üzere her gün y 

münakasaya iştirak etmek üzer 
24 Eyliil pazartesi günü ıaat l 
te Nuruosmaniye mahfelind@ki 
Cemiyeti T ~ılrifİYt!Ye müracaatla 
rı ve dahili elbiıe yaptırılmak Ü 

zere d~yanı~Iı Şflyaktaq birer nil· 
mune getirmeleri. 

(5693) 

Sultanahqıçt UcüncU Sulh Hv· 
kuk Hakimliğinden: 

Süleyman oğlu Ömer Efendi • 
nin Bilal oğlu Ali ağa v~reıçlerin· 
den Nuri oğlu Kazım Efendi ve 
Yazma kapısında Sep~e hali ~ad· 
desinde 153 No. lu Mehmet oğlu 
Mustafa Ağa mahdumu ~uri Ef. 
ve ayazma kapısında Sepze halin· 
de 1 filo. lu dükk~nda 1hıan Ya· 
şar Ef. nezdinde kuru yemişçi eı· 
nafından Ali oğlu Ali ~f. ika • 
me eylediii şayian ve müştereken 
mutasarıf oldukları İstanbul Ha .. 
tap kapısında Sarı Temur mahal· 
lesinde Karakol sokağında kain 
eski 32, 36, 40 ve yeni 60, 58, $P 
No. lu bekar odalarını müştemil 
iki bap dükkanın izalei şuyuu da· 
vası üzerine gönderilen davetiye· 
ler mum"ilr:;yhimden Mustafa a· 
ğa mahdumu N~ri ve Ali ağa 
mahdumu Ali Efendilerin tahak • 
kuk: epen ikametgahlarının meç· 
huliyeti haseqile gıyaplarında 

muameleye ~evamla müttehazı 
karar veçhile müta'm ketfi bili· 
hare ehli vukuf tarafında mutıL 

raporda kabiliyeti taksimiyesi oJ· 
ınadıiı ve heyeti umumiyesinin 
(3110) üç bin yüz on lira ~ıyme· 
tinde bulunduğu ehli vukuf rapo· 
runda beyan ve mual1'}ele lekem • 
mül etmiş ve gaip olmaları hase· 
bile on beş gün müddetle gıyap 

kararının tebliğine karar veril • 
miş ve muhakeme 9 - 10 - 934 
tarihine müsadif salı günü saat 
14.30 a talik kdmmı§ olduiundım 
hukuk uıulü muhakemeleri ka • 
nununun 402 ve 405 ve 408 inci 
ve mevaddı müteakibeıi mucibin· 
ce mumaileyhimanın beı gün zar· 
f ında bir itirazda bulunm .. dığı 
ve yevm ve H~P meıkfJrda biz· 
zat ielm~clikleri takd\r<lf: yç ra 
tarffhırmdJln müaaddalc hir v~kil 
gpndermediklerj taksf irde v•~l~yı 
kabul etmi~ ad~qhmaı;akJ~rı t~b
liğ makamına kaim ohıı•k üzere 
ilin olunur. c231ı 

Müderris K. Kömjirciyan 
asarındi\n 

Yeni ·n~rkçe ile: -----Ameli ve tatbiki kambiyo 50 K. 
Yeni muhaıebe uşulü 175 u 
Ticari malumat ve bankacılık 150 ,, 
lktısat ilmir 125 ,, 
Shtiıaa muhasebeleri 2SO ,. 
(Şirket, aanayi, ziraat ve ba~) 
Ti4.:Ari ve mali hesap 100 ., 
(Eski Türkçe ile) 

Yeni logaritma cetvelleri 
(Yeni rakamlarla) 8U ,. 
Yeni heıabı ticari 200 ,, 

Baıhca aatıı yeri: ikbal kijtüpha • 
nçıi. Yüzde otuz tenzilat. (2589) 

Beşiktaş 

Dikiş yurdu 
Hanımlar biçki mektebidir. 

Sergiıi me}depteki tahsilin de -
recesini ıö•terir. Ay ıonun• 

kadar ııçık ve ıerbeattir. GörU· 
nüz, kayıt devam ediyor. G•J· 
ri müslimler de alınır. 



• 

• 

12 - • 

- sa a er ası sz • 
Ba~ tarafl 10 uncu sayıfada -

» Pertembe : Bostancı mahallesi sabahtan ısaal 
on öıre kadar ilkınektep binaı;m
dabulunace.k sandığa 

» 

lccrenköy mahallesi saat on bir
d~n sonra 15 e kadar köy mayda
nındaki kahve önünde bulunacak 

sandığa 
Bakkalköy saat on beıten sonra 
aksama kadar köy kahvesi önün-
de~ bulunacak sandığa 

Cuma: Bütün köy ve mahalleler icin ta
yin ·edilen günlerde ı:eylerini ata• 
mıyanlar bugün sabahtan ıaat 

· · b"ıre kadar Kakmakamlık 
yırmı 

ve Belediye dairesinde bulunacak 
sandığa reylerini atabilecekler-

dir. 

il pc wq a ,; 

.8-9 Birincitcşrin 934 Pazartesi, 
Salı: 

10 - » Çarşamba : 

: 

11 )} 

r ı 

12 » Cuma 

Kasımpaşa mahalleleri bugünler-
de sabahtan aktama kadar Camii· 
!kebirde bulunacak sandığa 

ıı VAK1T Hl .EYLÜL 19311 _... 

BURU SA 
Uludağ Galata mahalleleri sabahtan ak

tanıa kadar Tophanede Kılıçali 
camiinde bulunacak sandığa 
Galata mahalleleri sabahtan ak -
fama. kJldar Arapcamiinde bulu
nasak sandığa 

d mültezim· 
ma en suyu liğinden: 

İştanhul Uludağ Maden Suyu 
satış depomuzun mevcut müşteri· 
siyle beraber umumi acenteliğine 
talip olanların SirJceci Demirkapı 
Nöoethane caddesindeki şubemi· 
zc ı :. Jr, caatları. (3095) 

Bütün mahalleler için tayin olu -
:nan günlerde reylerini atamamış 

~!anlar bugün ıabahtan ıaat yirmi 
bire kadar Kaymakamlık ve Be • 
lediye daireıinde bulunacak san- , 
dığa rıey)erinj atabileceklerdir~ ' 

Sarıyer Belediye şubesi Yavuz 

Beşiktaş Belediye şubesi 
1 · B "kt mıntıkası dahilindeki 

1 -Birinc~leşrin 93,. Pazarlesi: Sarıyer, Maden, Büyükdere ma -
halJerile bütün mahallelerden o-
gün reyleı ini ıvermek istiyenler 
sabahtan akşama kadar Kayma
kamlık v,e Belediye şubesj bina· 
sında bulunacak ~.andıja reylerini 

Kadın ve erkek terzisi atöl

y~sini Yeni postahane karşısın -

da Letafet hanında açtığını 

muhter.em 

der. 
müşterilerine af7.•.-

- Birinciletrin 934 Pazartesı: eşı aş .. .. h 11 ~ mahal1eler ve bulun · ma a atta 
rey verecekler Kakmakamh~ ve 
Belediye dairesi karşmndakı .Si
nan paşa cami iç meydanında bu
lunacak ıandığa reylerini ata.bile-

ceklerdir. 

2 Te11:.vikiye ve Muradiye mahalle-
3 f·İ l :n::.it .;ırin salı ve çarıamba :ı- ı_ 

]eri iki ıün ,sabahtan akşama :Ka· 

• d•r Terikiye camiinde buluna

cak sandıia 

1) 
Kurur~eı;me mıntıkasındaki ma-

» Pertembe : ~ 'J 
halleler sabahtan akşama kadar 

5 - 6 • 7 B'. ı inı:İle§rİn 934 qım(l, 
cum•rteıi, paz•r: 

8 • 9 -·· Birind~,rin 'J34 paıarle · 
ti, sah: 

10 - >ı Çar§amba 

:ı -- » Perıembe 

12 - » )) Cuma: 

Kuruçeşme tramvay durak yerin
de bulunacak aandığa 
Ortaköy mıntıkasındaki mahalle· 
ler bugünlerde sabahtan akşama 
kadar Ortaköy tramvay caddesin· 
de polis noktası kar.fısmdalci Or· 
taköy bahçeıinde bulunacak san· 
dığa 

.\rnavutköy mıntıkasmdadki ma· 
lmJleler bugünler ıabahtan ak§a· 
ma kadar Arnavutköy nahiye Mü· 
diirlüğü binası karşısında muvak· 
kithane önün e ibulUJıa A&JMh. 
ğa 

Bebek mmtakuındl\ki ınalialleler 
sabahtan akşama kadar Bebek 
camii meydanında bulunacak 

sandığa 

Djkilitaş mahallesi sabi.\htan ak
şama kadar Dikilitaş ilk~ektep 
binasında bulunacak sandığa 
Bütün mahalleler için tayin edilen 
yerlerde rey1erini atamamış olan· 

lar bugün sabahtan akşam yirmi 
bire kadar Ke.ymakamlık ve Bele
diye dairesinde bulunacak tuındı
ğa reylerini atabileceklerdir. 

Beyoğlu Belediye şubesi 
l s· · •t · 934 pazarteıi · Bütün mahallelerden rey verecek· - ırıncı eırın · 

ler sabahtan akşama kadar Bey-

> 

• 

' 

s_ , 

s_ • 

7_ • 

. 
» Salı 

oğlu Kıaymakamlık ve Belediye 
şubesinde bulunacak sandığa rey· 

}erini atabileceklerdir. 
Mecidiye köyü sabahtan 
kadar Çardaklı kahvede 

cak sandığa 

öğleye 

buluna· 

Kağithane köyü öğleden sonra 
akşama kadar ilkmcktep binasın· 
da bulunacak sandığa 

» Ça.rtamba : Haaköy mahalleleri r;abahta ak§a· 
ma !kadar Sütlüce vapur iskelesi 
yanında bulunacak sandığa 

,. p.,-,.mbe Şiı li mahalleleri sabahtan öğleye 
kadar nahiye merkezinin karşı· 
sındaki tenis kortunda öğleden 
sonra Bulgarçarşısındaki kötede

» Cuma 

ki kahvede bulunacak sandığa 
Şişli mahalleleri sabaht"n öğleye 
kadar F eriköy kö~e kahvede öğle-
den sonra akşama kadar Kurtuluş 
karakolu sırasındaki kahvede bu-

lunacak sandığa 
» Cumartesi Taksim mahalleleri cabaht~n ak· 

şama karla ... Ct•mhuriyet meyd•
nındaki CamJ. kahvede bulunac· 

akt.andığa 
~Pazar 1 TP1<"im mahalleleri .. abahtan ak-

~ama J;adnr f e ·uza~a cami inde 
bulunacak sandığa 

2- )) 

3-

4- » 

5-

6-

7- x 

8- )) 

9- )) 

10 -

11 - )) 

12 - 1) 

" 
atabile~klerdir. 

Sah: Rumelikavajı mahalle.si sabah · 
tan öilcyc kadar Rumelikavağı 
meydanında bulunacak sandığa, 
Garipçe köyü öğleden sonra ı;aat 
!)n dörde kadar köy meydanmdn 
bulunacak sandığa, 
Rumelifeneri saat on dört buçuk
tan akşama kadar köy meydanın
da bulunacak aandığa 

\C 

ZAYi 
Pertevniyal 1isesinde 930-931 

:;enelerinde okuduğuma dair al-

» Çarşamba Bağçeköyünde Orman mektebi sa 
bahtan öğleye kadar mektep önün

dığım tastiknemami zayi ettim. 
yenisini alacağımdan eskiıinin 

hükmü yoktur. 
de bulunacak sandığa 
Bahçeköy öğleden sonra akşama 
kadar köy meydanında buluna
cak sandığa 

385 Emcet 

• ll • 

» Perıembe : Kire~burnu sabahtan öğleye ka-
dar Kireçburnunda bulunacak Ankarada A K li A kitap 

AKBA~ 

sandığa evinin birinçi şubesi modern 
Tarabya öğleden sonra akşam~ bir şekilde Maarif Vekaleti 

kadar Tarabyada bulunacak san· karşısında açılır.ıştır. AK B A 

dığa kitap evleri her dilde kitap, 
Cuma: Yeniköy !Sabahtan akşama kadar mecmua, gazele ihtiyaçlarına 

Yeniköyde bulunacak Jandıja cevap vermektedirler. Gerek 
» 

» Cumartesi : İstinye tabahtan öğleye kadar İs kitaplarınızı gerek lortasiye· 
tinyede bulunacak sandığa niıi en ucuz olarak A K B A 
V eniköy öğleden sonra Y eniköy l<itap evlerinden tedarik ede· 
de bulunacak sandığa bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 

Pazar : Emirgi.n sabahtan öğleye kadı:ıw kitapları ve V AKIT' ın neşri· 
Emirganda bulunacak sandığa yatının Ankarada sahş yerı 
Ayasağa köyü öğleden sonra ak· A KB A kitap ev'eridir. 
şama kadar köyde bulunacak san- \l\BA :\Jcrkezl ·r d cfon 31:17 

1761 dığa B r ncı Şube 
J> Pazartesi:• RumcHhisarı öğleye kndar Rumc !ıcnı ., uhc 

» Salı: 

» Çar§amba 

» Per§embe 

)) Cuma: 

lihisarında bulunacak sandığa 
1
• 

Emirgin öğleden sonra Emirgin· .- Doktor Operatör m 
da bulunacak sandı~a 
Zekeriya köyü sabahtan saat one Abmet Asım 
kadar köyde bulnna~ak sandıf'n 
Uskumru ~aat on bucuktan on dörp 
ele kadar köyde bulunacal• sandı· 

ğa, 

Kumköy, Demirci, Gümiişdere Kı 
sırkaya köyleri saat on dört bu
çuktan akşama kadar Kumköyde 
bu1unaca1< sandıöa 
Kemerburgaz, Pirinççi. Cebeci, 
Petnahur köyleri sabahtan akşa-
ma kadın Kemerburgaz nahiye 
merkezinde bulunacak ınndı~a 
Odayeri. lhsan1ye. Ciftalan, A'< 
pınar, Kısırmandra, Ağaçlı köy, 
leri sabahtan aksama k~ 'nr Odo.· 
verinde bulunacak santlığ:ı 
Bütün köy ve r.ıahaHelerden tayin 
edilen günlerde rey!erini alama • 
mış olC\nl:ır buv,ün sabahtan ıaat 
yirmi bire lu,dar Ka:)'makamhk 
ve Be\ediye dairesinde buf una~ak 
a:-r. 'ı3"' reylerini atC\bi]ecckler • 
dir. 

Do ~um ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

lff et Naim H. 
hastalıklan mütehassıs 
a tlaıı IO 1 011 k Şıfıı 

18 ı l u 1 11 1 c:ı d 1 <l 

1 elcloıı 4- 22 1 \C 419f.>0 -

............................. : : :c::::: :: : :: : : : : :: : :::: ::::;;: ..................... ·····:1; 
:: Sanayici: U 
;~ Yaptı<•ın malların güzelliğinin, sağ · H 
•• o h .. g lam'ığının büyük yurdumuzun er ta- fi 
i~ rafında tanınmaSJ jçin en 1ıüzel çarcg 
•• ''d29T •• H büyük devlet mcrkezımız e eı·:: 

g · · vclde açılacak sergiye iştirak-H •• rınıc\ :: .. .. .. . .. 
:: tır. :: 
g Bu .-n~iteni şimdiden $Crgiye ta·i: 

H ahhütnnmcni gondermekle ifaya baı·ii .. .. .. .. 
:: ta... :: .. 1 c .. :. M. . ve T. .. ~= •• t• 
; '· •••••• ··:: :: : : ::: : ::::::::::: :· ::: ::::::::: ::: ::: ::ı:::U 
..•.• ····· DlŞ DOKTORU 

Ada ar Belediye şubesi Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 1 - Birinci teşrin pazartesi BÜ -

nünden 12 birinci te§rin 934 
cuma 1ünü saat yirmi bire 
kadar: 

2-3-4- B · rinciteırin 934 salı, çar -
ıamba ıve pertembe günleri 

Büyükada mahalleleri Büyükada 
Kaymakamlık ve Belediye daire - I 
sinde bulunacak sandığa 

Hey'beliada mahalleleri Heybeli • 
adada iskele meydanında buluna-
cak sandığa 

- Devamı 12 nci sayıfada -

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
B:ıbıA ı ,ı\nka r.:ı caddesı No. 60 

re! 1 2°5rır. 1 



IZ - VAKıT 

Kız ve 
Erkek 

Cağaloğlu: Telefon: 23630 

Amel ayat Ticaret 
Lisesi 

3 senelik ona ve 3 senelik Ticaret lısesi kısımlan vardır. Orta kısma ilk 
me!\tep mezunları, Ticaret r .isesi ı..,smına orta mektep mezunları kabul edilır 

Orta ve lise kısımlarında resmi müfredat prograrnlanle birlikte mektebin tesis 
gayesine uygun :t} nc.ı meslek ve lisan dersleri ku\'\ etli bir tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ve iktısat sahasında ve şahsi teşebbüslt!rde muvaffak olacak 
şekilde hazırlanır 

ücretler • Orta kısım 4 taksitte senede 30 lira ve lise 
t kısmı 4 taksitte senede 40 lira. 

Kayll günleri: Cumartesi, Pazartesi, Çarşrmba 

Nafıa Veki etinden: 
Burdur ve lspartaıube hatlara etüt ve apJikaıyon ameli yatı 

kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmışhr. 
Münakasa 1 Teşrinievvel 1934 tarihine müsadif pazartesı 

güoü saat 15 le Vekalet Müsteşarlık makamında icra edilecektir. 
Taliplerin Ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 650 

liralık muvakkat teminatlarının Merkez ve Muhasebeciliğioe ya· 
br:dıgına dair o!ao makbuz veya Banka teminat mektubu ile 
birlikte aynı gün ve saatte kamisyonda bulunmaları lazımdır. 

Bu husustaki şartname we teferruatı ( '2) lira mul<abilinde 
Malzeme Müdürlüğünden tedarik edilebilir. (5~86) 

··-----·..::.-::::::::=::·····-·---.--····························••ıl••··················-····················· i! ·-······--·· .. ·········································································:: 
U Karaciğer· Mide. Bağırsak • Taş, Kum hastahklarına !i 

n 1 Ur'7L ı ı . g il LJ ç~:.~ ve il 
~ Hergün l\ıipruden 6,30 - 7,35 - 8.05 • 9,50 . 11 • 131,Ş • 15,10 - 16,45 ı ı g 
i~ l laydarpa~ayn giden \'apurl1ınn trenleri ıçmelere giderler !! 
~ i(ime ve tren fiyatlarında yeniden mühim s~ 
n tenzilat yapılmıştır. ii 
::::::::::::: :: ::::: ::: ::::::: ::: : :: ::: : ::: : :: :: : :: : :: : : :: : : ::: : :: : :: ::: : :: : :: : :: : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : ::::: :: : : :: : : : : : : : : : : 

Devlet Demir yolları ilanları 

Haydarpaşa - Ankara hattı 194,868 kilometresinde ve 
Sakarya nehri üzerinde bu:unan Osmaneli köprüsünün yeni· 
dt!!l inşası ve eskisinin sökülmesi münakasasr 31 birinci teşrin 
934 çar§amba günü sa.nt 15.30 da Anka..rada ldare Merkezinde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
25 ş~r liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5708) 

3 adet musaaf tesirli İngiliz makinesile 2 adet basit sol ma· 
kasın münakasası 31 birinci teşrin 934 çarşamba günü saat 
15 tc Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat An· 
kara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya satılan şartna· 
rnelerde yazılıdır. (5709) 

- Baş tarafı 11 inci sayıfada -
5 • 6 -- Birinciteşrin 934 cuma ve Burgazada mahalleleri Burgaz a· 

cumartesi günleri. da iskele gazinosunda bulunacak 
sandığa 

7 • 8 - Birinciteşrin 934 pazar ve 

t'mııııııııı lstikla den: muu 

~I 

ı~ 
~ 4 

5 

= 

ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nebsri talebe kaydına devam olunmaktadır 

Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 

Eski talebe Eylülün yirmi beşine kadar kaydını yenilettirmediği takdirde hakkını ka 
betmiş olacaktır. (Memleketinde olan talebe mektupla müracaat edebilir.) 

- Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 

- Istiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Jııııııuıı1 uııııııı111 
Adres: Şehzade başı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 

• 

pazartesi günleri : 

9·l{)·11 • 12 - Birinciteşrin 934 
salı, çarşamba, per§embe, 
cuma günleri. 

Kınalıada mahallesi Kmahada 
İskele karşısındaki gazinoda bulu-

nacak sandığa • D 
Bütün adalardan tayin olunan 
günlerde reylerini atmamı§ olan· ' A Q A 
lar bugün sabahtan saat yirmi bi- ~ 
re kadar Kaymakamlık ve Bele- ~E N 
diye dairesinde bulunacak B İ R; İ K T İ 1--(, : 

B k k
•• B ı~~;ddığ:r~ylerini alabbilecekler ~ RAi-1.AT-bObQ 

a_. ~r . oy e e ıyeşu esı F · t• L· l · M .. d .. ı··""" ·· d 
1 -!~~:d~;r;~~~in~az;rl~si ~ü~ünmahalleveköyler~e~reyle· r eyzıa ı . ıse er~ u ur . gun ~n . 

.. .. etrın rını merkezde vermek ıstıyenler l - Kız ve erkekler için ayrı teşkilata maliktır. Ana, Uk, Orta, Lıse sınıflarına Jeylı, nebarı 
cuma gunu saat 21 kadar • b ·· 1 d K k l k B • • ugun er e ayma am 1 ve e- talebe kaydına başlanmıştır. 

lediye dairesinde bulunacak san· 2 K . . · h .. k b y · k d B · t h d ô l 'd b 
d ... . . .

1 
k d' - ayıt ıçıo er gun me le e veya enı postane ar asın a asıre anın a zyo ı are a• 

ıga reylerım atabı ece ler ır. . ·· t d'l b'J· 
2 - Birinciteşrin 934 salı: B . nesıne muracaa e ı e ı ır. 

akırköy merkez mahallelen sa· 
bahta k k d K k 3 - isteyenlere mektep tarifnameıi gönderilir. n a şama a ar ayma am 
hk ve Belediye dairesinde bulu
nacak sandığa, 

3 - 3, 4, 5, 6, 7 birinciteşrin 934 Mahmutbey nahiye ve köyleri bu 
çar§amba, perşembe, cuma günlerde köylerine gelecek san-
cumarteıi, pazar: dığa reylerini atacaklardır. 

4 - 8, 9, 10, 11 biri."lci teşrin 934 Yeşil köy nahiyesi ve l<öyleri bu
pazartesi, salı, çarşamba, günlerde köylerine gelecek san· 
per§embe dıklara reylerini atacaklardır. 

5 - 12 Birinci te§rin 934 cuma: Bütün köy ve mahallelerden rey· 
lerini tayin edilen günlerde san
dığa atamıyanlar bugün sabahtan 
saat yirmi bire kadar Kaymakam
lık ve Belediye dairesinde bulu
nacak sandığa reylerini alabile • 

ceklerdir. 

Muayyen olan günlerde kendi mmtakalarmda reylerini kul
.... ..:nİymi!a:r tayin olunan günü takip eden diğer günlerde 
memup oldl,kları Belediye şubeleri merkezlerinde bulundurula· 
?k Mndığa reylerini atabileceklerdir. 

Amavutköyünde tramvay caddesinde • Çiftesaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • Ozyolun telefonu: 24115 

m. ....................... .. . ' '.:... .. . . .. ".~ 

ev 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı arasında tramvay cad
desine nezareti, elektrik tertiba
tını havi, yeni yapılmış kargir 
hane satılıktır. Görmek istiyenler 
her gün öğleden sonra saat ikiden 
altıya kadar içindekilere müracaat 
edebilirler. 

Fatihte Dürgerzade mahallesin
de Küçük meydancık numarasız 
hane. 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşrivat müdürüı Refilc /' • - .. t 
V AKIT Mnthaaaı - İltanbul 

lstanbul mıntakası San'at 
mektebi müdürlüğünden: 

Ecnebi memleketlerde tahsil namzetliklerı Maarif Vekaletince 
tasc!ı'k edilip müsabaka imtihanına mektebimizdc girecek oJanlardaD 

20 Eylül 934 Perşembe günü sabahtan mektebe gelerek hüYi• 
yellerini isbat ve sıhhi muayenelerini yaptırmayanlar müsabakaya 

giremiyeceklerdir. (5789) 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğündens 
Yekunu mühim bir meblağ tutan malzeme umum mUdür• 

lükçe pazarlıkla satın alınmaktadır. Malzemelerin cinsi Ye mık• 
tan ve pazarlık güleri Hakımiyeti Milliye gazetesinde intişar 
ettiri!mektedir. Alakadarların Hakimiyeti Milliye gazetesinde 
me:ıkur malzemeleri oku nalan ve lalıp olanların da yevm v• 
vakti muayyeninde muvakkat teminatl~niyle birlikte s.tınalm• 
Komisyor.uoa mürac.ıı tlorı (!l770J 


