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Almanya, müzakereleri karıştırmak mı istiyor! 
--- 3-Si :wwwı - - - -- - - - --- 2-1 - - - - - -

Sovyet Rusya, Milletler Cemiyeti Artvin yolunda: 3 ----
Pratika işlerinde doğru azalığına ittifakla kabul edildi 

} b ·y şekil K O N S E Y \ Halkın şirketlerd~n çektikleri .. 
o mıyan _ı. . . Sovyetlere gönderi- Elektrı·k u··cretl . . . 

Bir doktorun bir vapura kendısı yerıne bır başkasını /ı k J t . . e f l Dl Çl ll 
göndermesi asla muvafık değildir ece uave ıçın h } d d ? 

. - -- formül arıyor pa a ı ır' ne en artar . ! 
.. 

Samsun Limanında : · Gümrük İstasyonu .. 

Gülcemal vapuru, 3 Ejlul - ' sundan sonra (Ordu) ile (Gire· 
Karadeniz sahillerinde seyahat e· 
den bir yolcu için lıtanbula en 
müsait mektup gönderecek yer 

Samsundur. Vakia vapur daha 
evvel (lnebolu) ya uğruyor. Fa· 
kat Samsundan her gün tren ile 

lıtanhula. poata gittiği için (ine· 
bolu) ya niabetle mektuplar ora· 
ya daha çabuk varacaktır. Sam• 

aon) · arasında yazdığım bir mek· 
tubu ise (Trabzon) dan İstanbula 
deniz poıtasiyle gidecektir. 

Gülcemal (Samsun) a geldiği 
ı:aman diğer limanlarda olduğu 
gibi iptida aahil sıhhiye idaresinin 
motörü gözüktü. Fakat motörün 
. Mehmet ASIM · · 

(De\"lUtlı ' Docu 61ll ıtunın l lncl siltununda) 

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

Dün de sağnak halinde 
yağmur yağdı 

Dün ıehrimiz:de ıağanak halin~~ 
)"ağmur yağdı. ~okaklarda dere gıbı 
akan ıeller, liğamları taıırdı. Nakil 
"YUıtalannın, yaya!ann, gidit geliıle • 

ri Dil' zaman güçleşti. Dün elektrikli t 

bir h&vaydı. Gök gürledi, tiıntekler 

çakb; yıldmnlar düştü. Düten yıldı· 
nmJar bazı mıntakalarda tahribat 

yaptı. Reaimlerimizde, dün düten bir 
yıldınnun kramen parça1adığı büyük 
bir çam ağacını görüyorsunuz. 

Gene dün, şehrin kenar bir mahal
lesinde fakir bir ailenin oturduğu ev, 

tiddetli yağmurun tesiriyle göçtü. 
Kandilli ruathanesinin tesbit ettiğine 
göre yağon yağmunın miktan iki mi-
l İmelTedir. · · 

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

.Olur şey değil; Bir vapur 
batmadan batırılmış ! 

~~~------··_,,----~--~ 
Mesele bir gümrük kaçakçılığıdır.Mahkemeye verilen 

suçlular arasında eski ve yeni deniz ticaret 
müdürleri de 

Cenevre, 11 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti meclisi Sovyet Rusyanm 
milletler cemiyetine kabulünü ve 
mecliste de daimi bir azalık ve • 
rilmesini Arjantin ve Portekizin 
istinkafiyle müttefikan ve kat'i 
surette kararlattırılmıştır. Şimdi 
Sovyet Rusy~ya gönderilecek da· 

( Deva.mı 6 mcı sayfanın t inci sütununda) 

~ouyet ~nyrn~ı ın~iril~i 
Selanik panayırının 
açılışında bir hadise 

Selanik (Huıusi) - Selanik bey • 
nclmilel sergiıinin açılma merasimin· 
de, Sovyet Rusya bayrağı aleyhinde 
fena bir hadise olmuıtur. 

Selinik Polis müdür muavini 
Dakos, sergiye iıtirak eden diğer dev· 
letler bayraklariyle beraber aerıinin 
bü,Yiik kapı••na ç.lrilmİf olan Sovyet 
Rusya bayrafını polislere fodirtmit • 
tir. 

Sovyet Ticaret hariciye mümessil • 
Jiği, hadiseyi haber alınca Yunan mil-
li iktımt nazırı nezdinde tiddetH pro -
teıtoda bulunınuıtur .. Yunan milli ik
trsat nazırı, poliı müdür muavinine 
Sovyet bayrağını tekrar çektinniı ve 
kendisine taalluk etmiyen işlere ka • 
nımaması için M. Dakkosu tekdir 
etmittir. 

Piyango 
2347 numaralı bilet otuz 

bin lira kazandı 
On yedinci tertip tayyare piyan • 

gosunun beşinci ke§idcıine dün bat • 
lanmıştır. 

Bu kcşidenin en büyük ikramiyesi 
olan otuz bin lira 2347 numaralı bile
te çıkmıştır. Bu biletin bir parçası Ni
şantaşında' Çiflebakkallarda oturan 
mütekait zabitlerden Talat Beydedir. 
Talat Beye daha evvel de beş bin lira 
çıkmıflr. Talat Bey dün ikramiyesini 
rumrıtrr. 

İkinci büyük ikramiye olan on bin 
lira 12086 numaraya, Üç bin lira 5468 
numaraya çıkmıttrr. 

Keşideye bu ıabah dokuz buçukta 
devam edilecektir. Muntazıun numara 

Yarınki sayımız: 

;;ıo 
S. A. Y. 1. F. A. 

Sinema, güzel sanatlar, 
askerlik, eğlenceli yazılar, 
çocuk, memleket sayıfalarr, 
radyo programr. 

c. .. """:..- ~ Bugünkü saqımızda: 

(Yazm 4 =::::::ı Kadın sayıfası 
Usttc: Anderes vapuru, Karadeniz Boğazında uğradığı kazadan kurtarılmaya -------------•! 
Uğra§dıyor. Altta: Yarr batırılmış bir halde tstinye koyuna getiriliyor..... J 

Mühendis mektebine üç mütehassıs 
getirtiliyor. Posta ve telgraf için 

yeni bir kanun yapılacak 
Nafia Vekaleti, memleket ve 

halk için en fay dalı olacak İ§ler· 
den birini daha neticelendirmek 
üzeredir. 

Şehrimizde bulunan Nafia Ve
kili Ali Bey bir hafta ·daha bura· 
da kaldıktan sonra, Ankaraya dö· 
necek ve öğrendiğimize göre An· 
karada eketrik şirketi murahhas 
lariyle müzakereye geçecektir. 

Elektrik şirketinin vaziyeti 
hakkında yapılan tetkikat son za
manlarda mühim izler bırakmıt· 

(Devamı 8 inci aa~1anın ı uıcı Btltunwıda 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dalmaçyada ltalya aley
hine nümayiş er yapıldı 

Mareşal Balbo şehirden yatına binerek 
gizlice uzaklaşmıya mecbur oldu 

Mareşal Balbo 

Belgrat, 10 - halyanın Tarabu • 
lus Valisi ve eski hava nazın Marcfa} 
Balbo Split'i (Dalmaç;ya sahili) zi • 

yareti eınasındll gazinoda 1 talyan ko
lonisine hitaben bir nutuk ıöylemiı ve 

dinleyiciler Balbo, M. Muuolini ve 
Dalmaçiyanın 1 talyaya ilhakı lehinde 
gürültülü nümayİ§ler yapmı§lardır. 

Gürültüler ifSokaktan geçen1enn 
dikkatini çekmif, bunlar da sokakta 
toplanaı:ak Muaaolini ve İtalya aley • 
hinde mükabil bir nümayiı yapmıılar
dır. 

Balbo yatına dönmeğe ve gizlice 
uzaklaımağa mecbur kalmı§trr. Bu • 
gün terefine verilmeıi kararlaıbrılmıt 
olan ziyafet bırakılmıştır. 

Guino ve 1 talya konsoloshanesini 
muhafaza eden polis dün gece yansı • 
na kadar ve bu1:ün bir çok mütaamz

Jan reddebniş ve bazı kimseleri yaka
lamıştır. 

Yugoslavya siyasi mahfelleri Bal • 
bonun ziyaretini ve bilhassa 1 tal yan 
kolonisinin hareket tarzını çok mev -
ıimsiz bulmaktadırlar. 

Davefiqenizi aldınızmı? 
ı--·············--····.............................................................. -----..... -..... , 
f Vakıt gezintisi Cuma günü yapılıyor 1 : ................................................................................. ·-·······-···············----·ı 

Davetiye ve bilet almak istiyenlerin iki gün 
içinde idaremize müracaatları lazımdır 

Gezintimizin yapılacağ1 yerden bir manzara .. 

Tafsilat: 9 uncu ıa)'Ifanuzda 
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--~----·-....- -----_ __,, _______ ..::: 
Almanya Şark misakına girmiyecek 
Cenevre müzakereleri Bursa 
karzştzrılf!Zak isteniyor/ 

---Sovyetlerin Milletler cemiyetine kabulü kararında 
Almanyanın notası müessir olamaz 

cak ve Almanyayı tekrar beynel· 
milel teşriki mesai yoluna sokma· 
ğa müsait bir formül bulmak için 
en ufak itilaf imkanları hile araş· 
hrılacaktır. 

Berlin, 11 (A.A.) - Dün Fran· 
sız, İngiliz, halynn ve Sovyet hü
kumetlerine verilen Alman muh
tırası hulasa olarak, Alman hükfi· 
metinin, bugünkü şerait altında 
Almanya için şark misakma gir ~ 
mek imkanını görmediğini bildir· L~ndra:. 11 (A.A.) - .Alman 
mektedir. maslahatguzarı Prens Bısmark, 

Cenevre ı ı (A A ) şark misakı hakkındaki Alman 
' • · - Beynel- l h h . . . milel mahafild AI 1 mu tnasım arıcıye nezaretıne 

e manyamn şark j . . "k . mısakı: hakin d k" . vermıştır. Vesı anın ncşredılme-
n a ı notası hıc te d b' . 

hayretle karsıl s·ı~Ah mek hakkın a ır taleple mütera· 
~ anmamıştır. ı a • f"k ld ., I .1. l . 

lanma husu d k' Al ı o ugu ve ngı ız erm ise mat· 
sun a ı man meta- · · · · · · · libatının t · l h f buatta neşır ıçın ısrar ettıklerı bıl· 

amamıy e mu a aza ve d' . k d' . . mütekab"J . k ırılme te ır. Mevcut ıntıbaa 
ı muavenet mısa mm e- .. 

sas itibariyl . dd l d .... .. gore, muhtıra ne kabul, ne de red 
e ıe o un ugu go· . . . .. ~ 

rülmektedir. Ayni mahafil Al- mahıyetındedır. Alman hukume· 
manyamn bu notayı tam Sovyet ti kendi mülahazalarını bildir· 
Rusyanın milletler cemiyetine gir· mekte ve bazı itirazatt~ bulun
mesinin müzal;eı-e edildiği bir maktadır. Muhtıra Par_ıs, Roma 
günde vermiş clm sında açıkça ve Moskova hükumetlerıne de Al
müzal"ereleri ton dakikada karıs· man maslahatgüzarları tarafın· 
4ırmak n· t" · .. kt a· M:I dan tebligw edilmiştir. 
~ ıye ını rıorme e ır. ı -
letler cemiyetinin Sovyet Rusya- Londra, 11 (A.A.) - Röyter 
nın kabuliı hakknidaki kararı ajansı mu'habirinden: 
kat'i olduğundan Alman notası· Şark misakına ait Alman nota· 
nm bu yolda geri kalan müzake· sı, Cenevrede bulunan lngiliz ha· 
reler üzerinde hiç bir fesir yapa· riciye nazırına gönderilmiştir. 
mıyacağı kanaati vardır. Hariciye nazırının, büyük dev· 

Keza Alman notasının Avrupa• letler resmi §ahsiyetlerini.n Cenev· 
ya bir sulh teşkilatı ve fotikrar ver- rede bulunmasından istifade ede
mek yolundaki tesebbüsleri de rek bu mesele hakkında kendile· 
durdurabileceği düşünülemez. Al- riyle yarı resmi bir şekil8e görüş· 
man notası dikkatle tetkik oluna· rnesi muhtemeldir. 

Morrokastl vapuru grevciler tarafından 
kasden mi yakılmış ? 

Nevyork, 11 (A.A.) - "Öldü- grev halinde bulunan Vard Layn 
rülen 163 kişi,, serlevhalı bir ma· kumpanyası rıhtLm işçilerinden 
kalede Nevyork Delyi Niyuz ga - bazılarının gemide isyan çıkar -
zetesi, Morrokastl vapurunda mak ve f(emiyi mahvetmek için 
yangın cıkmadan evvel iki patla- Morrocastle bindikleri şayıaları 
ma olduğuna dair delilleri olduğu tahkik ile meşgul olduğunu bil • 
nu bildirmektedir. dirmektedir. 

Bu gazeteye göre, Havanadan Bu grev esnasında rıhtım işçi· 
gelen tel17raflar. Küba. polisinin \ terinden iki kişi ölmüştü. 

Bügük harpten kalan silahlar ingiltere 
namına satılmış ! 

Vaşington, 11 (A.A.) - Silah kumetinin Japonyaya karşı Çine 
ve miınimmat satışı hakkında yardım için mitralyöz ve diğer si· 
tahkikat yapan ayan komisyonu • lahlar satın alması ileri sürülüyor· 
nun dünkü içtima,Jncla, azadan bi- du. 
risi, büyük harpten kalan fazla 
miktarda silah ve mühimmatın, 
bir Amerika şirketi tarafından, 
İngiltere namına satılmış olduğu· 

"Amerikan tesliliat,, şirketi 
müdürü M. Miranda demiştir ki: 

"Böyle hiç bir şey yapılmamış· 
tır.,, 

nu iddia etmiştir. ''Solez,, tesli· 
hat şirketi müdürü M. Ballin "A· 
merikan tcslihat,, şirketine yaz· 
mış olduğu bir meldup okunmuş • 
tur. Bu mektupta. Amerika hü • 

kadın tayyareci Nikals, şirket 
müdürü M. Miranda'ya, sirket iş· 
lermae yardım etmediğim söyle· 
miştir. 

Madehi cevherinin yrrısını 32 bin senede 
neşreden maden .. 

Kleveland - Ohio - t t (A. "- Actinium'un fenn1 ve bbl>i 

A.) - Amerika kimya cemiyeti • kabiliyetleri çok fazlaclir. Adi • 
nin verdiği bir habere göre, fev - nium madeni, madeni cevherinin 
kalade nadir bir maden olan "Ac- yarısını 32.000 senede neşretinek-
tinium., ilk defa olarak tecrit edi- -

B 
tedir. Halbuki radium 1600 sene· 

lebilmiştir. u madenin bir onsu 
bir milyon dolar kıymetindedir. ele neşretmektedir. 

Şikago üniversitesi profesörle
rinden doktor Brosse kendisiyle 

ı3rfi!miye gelen gazetecilere he' 
in dolar kıymetinde, bu maden

den bir gramın onda birini göster· 
mit ve de~iştir ki: 

italyanın 'eni kn~va2tirU 
-Triyeıte, ll (A.A.) - Muzio 

AftendClo isimli, Monfalkone tez

gahtarında yapılmış yeni bir kru· 

vazör denize indirilmiştir. 

Kurtuluşunu heyecanla 
kutlulaClı 

Bursa, 11 (A.A.) - Bursanm 
kurtuluş gününün on üçüncü yıl • 
dönümü bugün emsalsiz bir he -
yecan içinde kutlulandı. Sabah • 
tan itibaren Cumhuriyet meyda • 
nrnda toplanan on binlerce halk, 
şehre giren temsil kıtaatmr sevinç 
ile kar~ıladı. Bugüne ait nutuk • 
lardan sonra geçit resmi yapıldı. 
geçite iştirak eden muhtelif te· 
şekkiiller arasında bilhassa ka • 
dınlı erkekli dağ sporcuları bü • 
yi.ik bi~ alaka ve takdir topladı. 
Müteakiben Mehmetcik abidesi • 
nin önüne gidilerek çelenkler ko -
nuldu ve heyecanlı hitalie!erCle 
bulunuldu. Gece muazzam fener 
alayları tertip edildi ve halk gü -
nün şerefine geç vakte kadar eğ • 
lenccler vaptı. 

lngilterede büyük 
manevralar 

Londra, 11 (A.A.) - Ordu, do

nanma ve hava kuvvetlerinin iş· 

tirakile büyük manevralar Y ork· 

sliire sahillerinde ba!lamıştır. Ma

nevranın mevzuu havaya hal<im 

bir şimal devletinin İngiliz sahil· 
]erine dönmesidir. 

Ziraat Vekili 
Giresun, 11 (A.A.) - Şehri· 

mizde beş gündenberi tetkikatta 

bulunmakta olan Ziraat Vekili 

Muhlis Bey bugün Vatan vapuriy· 

le Orduya hareket etmiştir. Vekil 

Bey OrduCİa üç saat kadar kalabi· 

Iecek ve ayni vapurla Samsuna 
gidecektir. 

İnsaf oğlu Hasan 
dayının icadı 

Gıresun, 11 (A.A.) - insaf 
oğlu Hasan isminde bir köylü, ba

sit usullerle ve az masrafla. i§liyen 
ve günde üç bin kilo f mdığr yeşil 
kabuğunClan ayıran bir harman 
makinesi icat etmiştir. Makineyi 
tetkik eden Ziraat Vekilimiz köy· 
lü mucidi muvaffakiyetinden do • 
layı takdir etmİ! ve kendisine pa • 
ra mükafatı verilmesini emret • 

miştir. 

Amerikada matbuat 
hürriyeti kaldırılıyormu? 

Nevyork, 11 (A.A.) -Eski Re
isicumhur Hoover, "Saturday E· 

vening Post,, gazetesinde yazdığı 
l:>ir makalede biikumeti geni! bir 
propaganda sistemi vaırtaıiyle 
matbuat hürriyetinin kaldmlma· 
sına doğru gitmekle ittiham et· 

mekteclir. 

Amerikadaki grev 
Vaşington, 11 (A.A.) - Men

sucat sanayii fabrikaları mümes .. 
silleri hükumet tavassut komisyo
mı ile bugün müzakere edecekler
dir. Hakeme müracaat ihtimalle
ri pelt azdır. 
!rgani istikrazı satıtlar1na 

alt liste · 
Ankara, 11 (A.A.)' - C. ter· 

tibi Ergani istikrazı aotqlarına ait 
liste Merkez Bankasınca hazırlan· 
maktadır. Bu liste, o gün1üİi satı· 
şı gösterecektir. 

Buğday alımına 
başlanzqor 

Buğday alım merkezlerine yollanacak 
kantarlar Avrupadan geldi 

Ankara 11 (Hususi) - lstan- r dönecektir. Buğday alım merkez· 
~ul fe~erler idaresi umum müdürü lerine gönderilmek üzere Avrupa· 
ıdaremn Avrupadaki hissedarla· ya siparis eailen kantarlar lstan· 
rına. gön~erilecek tem.~ttülere mu- bul güm;üğüne gelmi~tir. Bunlar 
kabıl bugday almak uzere Anka· süratle mübayaa merkezlerine 
raya geldi ve Maliye Vekaletiyle yollanacak ve alım işine derhal 
temasa başladı. başlanacaktır. Buğday piyasa 

lstanbulda bulunan Ziraat Ban· merkezlerindeki mübayaaya de· 
kası umum müdürü Kemal Zaim vam olunmaktadır. 
Bey, per!;embe günii J\n1"<'1rava 

Köylüyü topraklandırma talimatnamesi 
ANKARA, 11 (Hususi) -

Dahiliye Vekaletince uzun 
bir müddetten beri hazırlanan 
köylüyü topraklandırma talimat -
namesi ikmal edilmiştir. Talimat· 
name bu hafta içinde vilayetlere 
tamim edilecek ve Teşrinivvelden 
itibaren tatbik mevkiine konacak· 

tır. 

Talimatnameye göre umumiyetle 
devlet arazisi yerli ve muhacir 
gözetilmiyerek Türk vat~ndaı.la'rr 

lstanbul - Ankara arasında 
yıkllan telgraf direkleri ! 

Ankara, 11 (Hususi) - Evvel·\ 
ki gece yağmurların tesiriyle İs· 
tanbul - AnkaYa. asasındaki tel· 
graf direklerinden bazıları dev· 
ritmi!, bu, muhaberatm gecikme· 
sine sebebiyet vermişti. Y rkı1an 
on dört direk tamir edildiği için 
muhaberat düzelmiştri. 

lnhisarlartn hesabını tetkik 
ANKARA, 11 (Hususi) 

Divanı muhasebat müra • 
kıpfarından Mukblt Bey inhisar • 
Iar hesabatinı tetkike memur edil· 
mi~tir. Mukbil Bey bir kaç güne 
kadar lstanlmla hareket edecek-
tir. 
GUlya§ı fabrikasının inş••• 

Ankara, 11 (Hususi) - lspar· 
tada yapılacak gülyağı fabrikası· 
nın in,ası, FranSIZ Agpo şirketine 
verilmiştir. Belediye, şirkete, mec· 
canen 8.0()9 metre murabbaı bir 

. arsa temin etmiştir. Fabrikanın 
suyunu da belediye Eulacaktır. Ö· 
nümüzdeki Mayısta fabrika faa· 
liyete geçecektir. 
Gaı:i terbiye enstitUsünde 

iki lngillz profesörü 

Ankara, 11 (Hususi) - Maa· 
rif Vekaleti, Gazi 1' erbiye EnsÜ· 
tüsünde hocalık yapmak üzere iki 
İngiliz profesörü getirt.ir. iki 
profesör, Maarif Vekaletiyle üç 
senelik bir mukavele yapacaklar· 

clır. 
Ankarada sonbahar 

at yar•tlar1 
Ankara, 11 (Hususi) - Son• 

bahar at yarışlarına ait hazırlık· 
]ara başlandı. 

Band1rma orta mektebi 
Ankara, 11 (Hususi) - Maa· 

rif cemiyeti, şimdiye kadar bir 
hayir cemiyeti tarafından idare e· 
dilmekte olan Bandırma ortamek· 
tebini himayesi altına almıştır. 

Maliye takip müdUrlU§U 
AnK:ara, 11 (Hususi) - Mali

ye takip tettiş müJürlüğüne cliva· 
nı muhasebat müddeiumumi mu• 
avini Cemal Bey tayin edildi. 

na tevzi edilecektir. Tevzide esas 
aile sahibi bulunmaktır. Binaena· 
Jeyh bekarlar tevziattan istifade 
edemiyeceklerdir. 

iki senede imar edilmek §artile 
aile başına iki dömünden beş dö· 
nüme kadar toprak verilecektir. 
Bu müddet zarfında verilen ara· 
ziyi Itwal' etmiyenlerden toprakla· 
rı geri alınacaktır. İmar edenlere 
de ayrıca on dönüm arazi verile

cektir. 

Ankarada büyük 
bir kollei 

Ankara, 11 (Hususi) - Türk 
Maarif Cemiyeti Ankara.da büyük 
bir kollej binası yapacaktır. Cc· 
miyet bunun için tedbirler almak· 

tadır. 

Talebe yurduna meccani 
alınacak talebe 

Ankara, 11 '(Hususi) - Birin· 
ci TeşTinin birinde açılacak Tale
be Yurduna orta mekfep1er8en ve 
liselerden 40 meccani talebe alı• 
nacaktır. 

İstanbul Talebe Yurdunun ta• 
miratr 17 Eylülde bitecek, ve ay• 
ni tarihte talebe almmağa başla
nacaktır. Yurtta yatma ücreti ay· 

da dört liradır. 

Askeri heyetimiz 
Moskova, 11 (A..A.) - Ttirk 

askeri heyeti dün Zaporjiye mu • 
vasalat etmiş ve Dinyeper ehk • 
trik sant,.P-liyle büyük fabrikala • 
rı ztVi\TPt Ptmistir. 

Avala ajanSi tekzip edij'6r 
Aldığımız hususi bir habere is

tinaden, birinci sayıfada, M:are • 
şal Balboya karşı yapılan bir nü· 
mayişi haber vermi~tik. Dün ge• 
ce yarısından sonra ıtelen ajans 
telgraflarmclan Ava1a ajansının 
bir teb'liğine rastladık. Hadiseyi 
tekzip eden tebliğ şudur: 

Beograd, 11 "(A.A.) - A.-vala 
ajansı tebliğ ediyor: 

Bir ajans tarafından ~.faresal 
Ballıoya kaTş:ı: nümavi,Jer 1'apıldı· 
ğı tarzında işae r.di1en lıa-vac#si 
tel<zibe resmi mahafil f&(taf mclan 
mezunuz. Mareşalin Soitteki 11(1\· 

meti esnasında hir 1'ir nümaviş 
vaki olmamıştır. Ya1m7. on 1

<l\ • 

dar nasyonalis ltalya tabiiyeti le· 
hine rey vermiş olanların hareke -
tinden müteessir ola~ k ltalya a • 
l~yhine ba'frrmrşlardtt. Mere~a.l 
Balboya ne hal<aret edilmiş. ne 
de lier liangi bir teJılike. ile telı • 
dit eclilmistir. Kendisinin ~;pfü· 
ten harekete mec'l>ur edildiği d-J 
doğru değildir. 



İŞARETLER .................................. 
Yeni san!atın 

do,ğum ağrıları 
edecek 
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SOHBE1LER 
······························-
Bardak la r dan 

boşandı 
Edebiyat ve sanat şahsiyetlerini 

tek adamın psikolojisi sananlar ve bu· 
nun üzerine bütün fikirlerini, kana • 
atlerini yaıılıyanlar gitgide kendi söz
lerine kendileri de inanamaz oluyor -
lar. 

Eğer tek adamın psikolojisi bütün 
sanat itlerini halletseydi bugün bü -
tün dünyanın bağıra çağrra, sağda, 
solda konuıup durduğu mevzular ma· 
naıız birer dedikodudan ibaret kalır -
dr. Hatta bugün bir sanat ve fikir 
buhranından bahsetmeğe lüzum bile 
kalmazdı. 

Asistanlar talimatnamesi~Asılsız bir şayia - ilk mektep
lerde talebe yazımına Cumartesi günü başlanıyor 

Neredeyse> lstanbullular da yağ • 
mur dua!ıına çıkacaklardı. Neredeyse, 
Tcrkos gölünde ıu kalmıyacaktı. Ne
redeyse Haliç kuruyacaktı. 

- Yahu incir neden yok? 
- Kuraklrktan. 

Mesela bugün Platondan daha bil
gili inıanlara her lise mezununda te -
ndüf ettiğimiz halde sistem sahibi bir 
Platona raıtgelemiyoruz. 

Bugiin İngilizceyi Şekspirden da -
.ha iyi kullanan, muhayyilesi daha ge· 
niş İngilizler var. Fakat bir Şekspir 
meydana çıkamıyor. Platon, Şekispi • 
ri okuyan kültürlü adam nihayet on
ların taklitçisi sayılıyor. Sanat kültürü 
yeni bir kültürü doğurmıyor. Mukal
lit yetiştiriyor. Halbuki sanat mukal
Jidi değil, yaratıcı kuvvetli adamı İs· 
tiyor. 

Sanat adamının rolü yaratıcılıktır. 
Nasıl ki, mühendisin de asıl rolü ya
ratıcı bir unsur olabilmektir. Halbu • 
ki durğun deviı-lerde mühendisler mu
kallit, sanat adamla~ evvelkileri tek
rar eden insanlardır. 

Böyle olduğu zaman, yani mühen
dis mukallit, sanat l'l.damı mukallit 
kaldığı müddetçe hakiki rolünü yapa
mıyor demektir. 

Mühendis yaratıcı rolünü yapahil
mek isin bir devre, birbiri üstüne yı -
ğılmış icatlara, yeni, yeni al~tlcre 
muhta~hr. 

Bunların birikmesi neticesidir ki, 
yarııtıcı mühendis yeni icatlarını orta· 
ya atar. · 

llk ır~niveladan tayyarenin en son 
~f!kline kadar bütün İc:ıtlar bir çok 
adsız tekamül merhalelerinin bir ye
kUnudur. 

Sanat hareketi de ayni ıekildedir. 

Üniversitede bu yıl Teşriniev
velin on beşinden itibaren tedrisa· 

ta başlanacaktır. Üniver~iteye 
talebe yazılma talimatnamesi bi

tirilerek vekalete gönderilmişti;:-
Talimatname yeni bir çok hü

kümleri ihtiva etmektedir. 

Rektör Cemil Bey bilhassa ta
lebenin ilk üniversiteye kabul e• 

dilirken kabulün rektör tarafın· 

dan yapılması esasını koymuştur. 
Şimdiye kadar talebe doğrudan 

doğruya fakülte kalemlerine isti
dalarla müracaat ederek kabul 

muamelesini yaptırırlardı. Yeni 
ta1imatnamenin bu hükmü bildi

ren maddesinde şöyle denmekte· 
dir: 

"Talebeyi üniversite rektörü 
kabul eder. Üniversiteye yazılan· 

Hurda boruları şehre 
sokmak istemiş 

İstanbul belediyesinin su yol· 
ları için sipariş ettiği su boruları 
Halide Karaağacta depo edilir. 

~ ~ 

Bunlar ımuayene edilerek sağlam· 
larr alınır. Bu suretle alınan ho· 
rular gümrük resminden affedil· 
miştir. işte hu şekilden istifade 
etmeyi düşünen bir yabancı bazı 

hurda demir boruları da bu suret· 
le aümrük reNDİ vermeden 1.tan• 
bula sokmak İ•temiş, fakat yaptı· 
ğı iş meydana çıkmı,tır. 

Bu sahtekarlığı yapmak isti
yen adam İngiliz tabaasından 
Bernard Tiilimi isminde birisidir. 
Bu şuçtan C:lolayı •ekiz numaralı 

Onun da biriken bir mazisi, bir ye -
kun tutan çalıımaları, birikmeleri 
vardll'. Bu birikmelerin yekunü niha
yet bir devrin en büyük hatlarını, ka
rakterlerini çizen tahsiyetleri ortaya 
atar. 

ı ihtisas mahkemesine verilmiştir. 

Bir Şelopir bir devrin. yükselen, 
olgun halini alan bir ferdiyetidir. Bu 
dovir bir çok küçük basamaklann, bi
ı·ikintilerin, sanat yolunda kazanıl • 
YnI§ teknik ve deruni muvaffakiyetle
rin top yekunüdur. 

Şekspiri yapan cemiyet tarilıi bir 
olu§un aeyrini ve dönüm noktalarım 
daha evvelinden yavaı, yavaı baıu- -
rnış, yani yeni bir- devre .rinni, olan 
bir insan topluluğudur. 

Bugünkü insanlık ta yeni bir dev
re giriyor. Röneıanı nasıl yeni bir 
devrin ifadesi ise bugünkü hayat ta 
yeni bir baılangıcın ilk günlerini ya~ı
yor. Eskiden aynlan fakat eskinin 
tam karakterini verecek kadar üstün
de fazla iılenmemiı bir zemin üzerin
deyiz. Bunun için günün sanıiltİ bir 
bubra~ aıkmbaı içindedir. 

Yeni ••nat doğum ağrıları geçiri • 
Yor. Yeni sanatin olgun adamı yeni 
devrin birikintileri üzerinde bayrak 
çekecektir. 

Sadri Etem 

İpekli kumaş kaçıran 
H3.nım 

Şaheste Hanım Hayf adan ge-1 
lirken yatak şarşaf ı ve yastık ör· 
tülerinin arasında gizli olarak 35 
kilo ipekli kumaş kaçırmaktan 
suçlu olarak sekizinci ihtisas mah
kemesinde muhakeme ediliyordu. 
Bu muhakeme bitmiş ve Şaheste 
Hanım altı ay hapse ve 530 lira 
para cezasına mahkum olmuştur. 

Talebe yurdu 
Maarif cemiyetinin Kadırga

daki Talebe Yurdu binasının ta· 
mirah bitmiştir. Yurt bir Teşrini· 
evvelde açılacaktır. Bu sene Yur
da ünivenite talebeleri kabul edi
lecek, boş yer kalırsa lise talebe
lerinden de alınacaktır. 

ların talebelik sıfatı rektörün ken· 
dilerini kabul ve talebeliklerini 
tebliğ etmesiyle başlar. Rektör bu 
kabul esnasında üniversite talebe
liğinin yüksek şeref ve mesuli
yetlerini kendilerine tebliğ eder.,, 

Asistanlar talimatnamesi de 
hazırlanarak tasdik için vekalete 
gönderilmiştir. Buna göre asis -
tanlar, asistan ve baş asistan o • 
larak iki dereceye ayrılmaktadır. 
Bir·de Avrupada olduğu gibi fah
ri asistanlık ihdas olunm;tktadır. 
Fahri asistanlar Jüzumund;ı pro • 
feaörün inhasiyle asistan olabile • 
ceklerdir. Tayini inha edilen a • 
sistanlar rektörün fakületlere teb
liği üzerine inha kağıtlariy le rek
tör tarafından kabul edilecekler, 
rektör kendilerivl~ görüsüp tnmş· 

Muhtelit 
Mübadelede 

İşlerin tasfiyesi için hara
retle çahşıbyor 

Muhtelit mübadele komisyonu 
önümüzdeki ayın on sekizinde fa. 
aliyetini tatil edeceğinden işlerin 
tasfiyesi hararetli surette devam 
etmektedir. 

Ancak, elde mevcut eYrakm 

doşyaların nereye teşlim edileceği 
henüz belli degildir. Şimdiki hal

de iki milyon şahsı alakadar eden 

mühim bir dosya yekUnu vardır. 

Bunlardan bir kısmı Türk heyeti

ne, bir kısmı Yunan heyetine, bir 

kısmı mü§tcrek komisvona aittir. 

Umumi harpte müsadere 
edilen Amerikan 

malları işleri 

Harbi umumi esnasında müsa
dere edilmiş Amerikan malları iş

leriyle uğraşan Türk-Amerikan 

muhtelit heyeti dün Beyoğlundaki 

dairesinde toplanmış ve en cok 
tazminat istenen iki üç kişinin. is-

teklerinin yeniden tetkikine karar 
vermiştir. 

Hüseyin Ragıp Bey 
Yeni Roma elçimiz Hüseyin 

Ragıp Bey dün Ankaradan şehri
mize gelmiş, Perapalas oteline in· 
miştir. 

Hüseyin Ragıp Bey ay sonuna 
doğru Romaya gidecektir. 

z 
Efen d 1 Nası 1 

: 
DEH Ri 

- Dehri Efendi, İngiliz gazetele
rinde ıvip bir haber dikkatimi çekti .. 

.. lr.giltered~ tahsil cdilemiyerek 

birikmiı bir çok vergiler vamuı .. 

.. Şimdi bu vergilerin tahsili için 
maliye daireleri, kadın memurlar kuf
lanac:akmıt• 

tıktan sonra vekalete inha edecek
tir. Bu tanışma esnasında asis

tanlara üniversitenin gayeleri an
latılacaktır. 

istifa şayiaları yalan 
Bir gazele> üniversite rektörü 

Cemil Beyin istifa ettiğine dair 
bazı şayiall\ rdan bahsetmiştir. 

Dün yaptığımız tahkil-:atın bu şa
yiaların asılsız olduğunu öğren

dik.. 

imtihan haz1rhklarına 

başlandı 

Üniversitede imtihan zamanı· 
mn yakınlaşması dolayısiyle dün 
bazı fakülte dekanları rektör Ce- ı 
mil Beyin reisliği al•mda bir top· 
Jantı yapmışlardır. Bu toplantıda 1 
İmtihan hazırlıklaı·ı etrafında 

konuşmalar yapılmıştır. 

Şehirde bir su borusu 
fabrikası kurulacak 

Belediye, lstanbulda bir su bo
rusu fabrikaııı kurmak için müsa

ade almıştı. Fabrikanın kurula
cağı yerin tespiti ile uğraşılmak

tadır. Karaağaçta münasip bir 
yer tayin edildikten sonra beledi

yeden bir heyet Almanyaya gide· 
rek makine satın alacaktır. 

Kitap listeleri 
Bu sene ilk mekteplerde oku· 

tutacak kitapların Maaı·if Veka-

leti tarafından birer listesi Maa· 
rif müdürlüklerine gönderilmişti; 

Dünden itibaren İstanbul Maar: · 
müdürlüğü bu listeleri mektep idı-

- Üzüm1er neden tatsız? 
- Kurak}•' tan. 
- Neden bıldırcır. düşmiyor? 
- Ku:·aklıktan. 

Biraz daha devam etseydi, yürü • 
miyen heı· işi, yağmursuzluğa atfcde
cektik. 

- İstanbul Liman 
tasfiye ediliyor? 

- Kuraklrktan. 
Keza: 

şirketi neden 

- Tramvayın, Terkosıin, hava ga· 
zının, elektri{rin bozt::uğu yollar ne • 
den yapılmıyor? 

- Kuraklıktan. 

- Kadınlar birliği neden infisah e
diyor? 

- Kuraklıktan. 

Ağzınızı açıp poyraz bekliyor, 
gözümüz ha,•nda yağmur istiyorduk. 

Derken efendim yağdı. Yağmur 

mu istiyorsun? Al sana! .. Gök gürül
tüsiylc, şişmeğiyle, yıldır:ımiyle, ka • 
sırgası V'! sağanağı ile bardaklardan 
boşaldı. Seller bastı, mahalleleri kas-
tı ... 

Ogün, gök yüzünden sular şelale 

halinde boşanırken pencerenin ö • 
nünde durmuştum. Hatırıma Bekta "' 
şinin fıkrası geldi. 

Bektaşmın biri kafayı tütsülemİ§, 

atına binmek istemiş: 

- Ya Hasan! 
Deyip sıçramış, binememiş. 
- Ya Hüseyin? 

Deyip atlamış, binememiş. 

_:.Ya Ali! 

Feryadiyle atılmr~, binememiş. 

- Ya Muharnmet! 
Niyaziyle hrJamıJ ve o hızla, atın 

üstünden kayrp öbür tarafa dii~ünce, 
ellerini kaldırmış: 

- Hey mübarekler, hep birden el· 
-""in? demiş. 

Selami izzet 

Mahkemelerde 
relerine göndermeğe haşlamıştır. ~ Hırsizlığa teşebbüsten suçlu 
Mektep idareleri bu listede yazılı ı ".larak_,Sait efendin~n ~u~ake~e
kitaplardan ba~ka kitap kabul e- 1 sme du~. devam vedılmıştır. ~m· 
demiyeceklerclir. lenmek uzere çagmlan şahıtler 

gelmediğinden, muhakeme başka 

Almanyaya ihracatımız bir güne bırakılmı~tır. 

Türkiye ile Almanyanm ticari ~ Polise hakaretten suçlu Ab-
münasehetleri 1934 senesinin ilk dülkadirin muhakemesine dün de· 

altı ayında çok artmı!Ştır. 

Türkiyenin Almanyaya yaptığ? 
ihracat geçen seneye nazaran 

yüzde yirmi; Almanyanm Tür ki~ 
yeye ihracı ise yüzde kırktır. 

ispanya hükOmeti ve 
yuınurtalar 

İspanya hükumeti, Suriye ve 
Lübnandan gelecek olan yumur -
talara konulmuş olan gümrük 

memnuiyetlerinin kaldırılmasını 

kararlattırmıştır. 

vam edilmistir. Sabit olarak din-. -
lenilen polis Cemal ve Nazım e-
fendiler Abdülkadirin polislere 
hakaret ettiğini söylemişlerdir. 

Muhakeme,. evrakın müddeiumu· 
milikçe okunması için başka bir 
güne bırakılmrntır. 

Yeni Alman baş konsolosu 
Yeni Alman baş konsolosu M. 

Töpke dün Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Beyi ziyaret ederek 
kendis?ni takdim etmiş, bir müd-

Görüvor·ı 

.. Çünkü kadınlar biriken vergile
ri tehsO hususunda erkeklerden daha 
ustalıklı hareket ediyorlanmtl .. 

Dehri Efondi - Elbette öyledir, 
karşısında güzel bir kadın gören bir 
adam, mütedahil vergisini değil, bir 
yıl sonraki vergilerini de çıkarıP. ve• 
rirl 
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Artvin yolunda: 3 
(Başmakaleden devam) 

vapura yanaşmasiyle ayrılmaBI 
bir oldu. Tekrar şehire doğru ge· 
ri döndü. Vapur pratika · alma· 
dıkça yolcular dışarıya çıkamıya· 
cağı için bu hal vapur içeriınide 
bir tela§ uyandırdı. Acaba sıhhi· 
ye idaresinin motörü neden dola· 
yı Gülcemal ile temas etmeksizin 
geriye dönmüştü? 

Meğer vapur içinde hadise var· 
mış. Güverte yolcuları arasında 
bir çocuk ölmüş. Sıhhiye idare· 
sinin içinde muhasebeciden baş· 
ka kimse yokmuş. Sahil sıhhiye 
'C.loktoru ıehirde imiş. Muhasebe· 
ei bu hadiseyi doktora haber ver· 
meğe gidiyormuş. Doktor gele· 
cek, ölüyü muayene ederek va· 
purdaki sıbhi vaziyeti tetkik ede· 
'cek, ondan sonra pratika verebi· 
lecekmiş ... 

Şimdi sıhhiyenin motörü gelip 
gideli yarım saati geçti. Bütün 
yolcular vapurun küpeştesnie top· 
lanmış, doktoru bekliyorlar. Dok· 
tor Şemsettin Bey gecikince her· 
keste bir sinirlenme başladı. Sa-
hil sıhhiye doktorunun vazifesi 
limana giren vapurlara şahsan 
gelmek olduğu halde neden dola
yı kendisi şehirde kalmıştı da mu
hasebeciyi göndermişti? Eğer ço
cuğun ölümü sari bir hastalıktan 
'değilse şimdiye kadar bütün yol
cular dışarıya çıkmış olacaktı. 
Doktorun bizzat gelmemesi herke· 
si vapur içinde kalmıya mecbur e· 
diyordu. Yolcuları çıkarmak için 
gelen kayıkçılar da vapura yana· 
şamıyor, ta uzaklarda bekleşiyor
lardı. 

Nihayet üç çeyrek saat sonra 
sahil sıhhiye motörü tekrar görün· 
dü. Bu defa içinde doktor Şem· 
settin bey de vardı. Doktor va· 
pura girdi. Beş dakika sonra yol· 
cular geniş bir nefes aldı: Ölen 
çocuğun hastalığı müzmin dizan· 
teri imi§. Tehlikeli bir şey değil· 
miş. Onun için doktor vapura 
temiz pratikasım vermişti. Bunun 
üzerine gene her taraftan vapura 
bir kayikçı hücumu oldu. Beş, on 
dakika içinde yolcular motörlü ve 
motörsüz kayıklara doldu, yüzle
ri Samsuna d" d"" on u. 

Doktor Şemsettin bey vazifesi
ni bitirdikten sonra yolcuların ya· 
nına geldi. Bu sırada kendisiyle 
görüştük. Neden dolayı ilk defa 
motörle vapura gelmeyip te ye
rine muhasebecisini gönderdiğini 
sorduk. 

Şemsettin Beyin verdiği ceva· 
ha göre, sahil sıhhiye nizamna
mesi mucibince limanlardaki dok
torlar limana giren her vapura 
bizzat gelip muayene etmeğe mec
bur değilmiş. Bu mecburiyet an· 
cak vapur içinde "'bir hasta veya ö-
1 ü bulunmasına bağlıymı~. Alela
de ahvalde doktor yerine muha
sebeci, hatta katip vapura b ... Iir, 
pratika verebilirmiş .. 

Doktor Şemsettin Beyin bu ifa
desi doğru olabilir. Fakat vapur 
içinde hasta veya ölüm vakası ol· 

madığı evvelden kat'i surette ma· 
Ilım değilken doktorun pratika 
vermek içinkendi yerine muhase· 
becisini, yahut katibi gönderme· 
si asla muvafık değildir. Çünkü 
muhasebecinin, yahut katibin bil· 
hassa fena havalarda vapura ge
lip gitmesi, hazan bir vapurun 
pratika almasını bir kaç saat ge· 
ciktirebilir. Vapurla beraber bü
tün halk ta zarar görür. 

Şayanı dikkat olan bir cihet te 
!üdur: Bütün Karadeniz boyun
ca yalnız Zonguldak, Samsun ve 
Trabzon limanlarında birer sahil 
·sıhhiye doktoru vardır. Mantı· 

;_ti 

bir gümrük kaçakcılığı me .. qdana çıkarıldı 

7 bin tonluk bir vapur gümrüğe 
batmış olarak gösterilmiş! 

Mahkemeye verilen suçlular arasında eski 
deniz Ticaret müdürleri de var 

• ve yenı 

Haber aldığımıza göre, gümrük 
mu haf aza teşkilatı çok dikkate 
değer ve miııline pek az rastlanıl
mış mühim bir gümrük kaçakçılı
ğı meydana çıkarmıştır. 

Hadisenin suçluları bugün se
kizinci ihtisas mahkemesine veril
mit bulunuyorlar. Suçlular ara
sında deniz ticaret müdürü Müfit 
Necdet, liman reisi Hayrettin,, de
niz ticaret mektebi müdürü Zeki, 
tarife müdürü lsmail Hakkı Bey· 
lerin de isimlerine rastlanıyor. 

Bunlardan başka Vasil Vasilyadi, 
Hamapolos, Bestiyon Kamhi e
fendiler de kaçakçılık işinde rol
leri olmak töhmeti altındadırlar. 

Bu mühim kaaçkçılığı okuyu -
culanmıza anlatalım: 

1931 yılında Karadeniz boğa • 
zmda bir kaza oluyor. Andres. K. 
namını taşıyan 7 bin ton hacmin -
de bir gemi karaya oturuyor. Dü -
meni ve bir direği kırılıyor. Çok 
sürmüyor .. Yükünden bir kaç to· 

Yanlış ameliyat 

Bir doktor Müddei umu
mili ğe şikayet edildi 
Şazimet Hanım isminde bir ka· 

dının kanı zehirlenme neticesinde 
ölümüne sebebiyet verdiği iddia .. 
siyle bir doktor müddeiumumili
ğe şikayet edilmiştir. 

Hadiseyi Şazimet Hanımın 

kardeşi doktor Nazmi Bey ortaya 
atmış ve gömülen kardeşi mezar· 
dan çıkarılarak morga götüriil
müştür. 

Nazmi Bey, Şazimet Hanımın 
kam zehirlenerek öldüğünü iddia 
etmiş, morgça verilen raporda 
da Şazimet Hanımın kan zehir· 
lenmesi neticesi öldüğü tespit e
dilmiştir. 

Denizde bir çarpışma 
Ahırkapı açıklarından geçen 

Cemalin kayığına meçhul bir mo· 
tör çarpmış, içindeki eşyaİarm de
nize dökülmesine sebep olmuştur. 
Tahkikat neticesinde kayığa çar· 
pan motörün Ahmet kaptana ait 
motör olduğu tespit edilmi~, kap· 
tan yakalanmıştır. 

tlllttttı11111Uutt1uııtauttıu•ttnt1tıunUllHft0ttınmrmn11t1111tım1mntmMmttamuıtuttıuQ11 

kan diğer limanlarda pratika hiç 
olmazsa mahalli hükfımet, yahut 
belediye doktoru taraf mdan veril· 
mesi lazım geldiği halde hiç bir 
yerde muamele bu tarzda cereyan 
etmemektedir. Onun için esasen 
çok eski olan sahil sihhiye nizam· 
namesinin bir ltere Sıhhiye V eka
letince gözden geçirilmesi ve icap 
ederse yeni ba!tan tadil edilmesi 
lazımdır. 

Samsundan (Gülcernal) c gi
ren yolcular arasında Erzurum 
mebusu Aziz Bey de vardı. Azi7. 
Bey kendisinden evvel hareket el
miş olan mebus arkadaslarmdan 

Nafi Atuf, Asım ve Kars me
busu Ali Beylerle yolda birleşmek 
üzere sözleşmiş imiş. Fakat on
lara yetiıemediği için Sıvas yolu 
ile Erzuruma gidecek yerde Sam· 
11un - Trabzon yolunu ihtiyar et· 
mış. Aziz Bey Samsunda bir oto· 

nu boşaltılmak suretiyle vapuru 
yüzdürmek kabil oluyor. Bu ha· 
sit deniz kazasından istifadeyi 
dü ünenler derhal harekete geçi· 
yorlar. 

Gümrük tarife kanununun bir 
maddesine göre, Türkiye sahille -
rinde kazaya uğrayan vapurlar, 
tam gümrük resminin ancak ms • 
fım vermekle mükelleftirler. 

Hadiseden istifadeyi düşünen
ler aralarında bir anlaşma yapı -
yorlar. Suçlulraclan Hamopolos 
efendi, vapuru 24 hin lira muka· 
bilinde Vitto sigorta şirketinden 

satın alıyor. Vapuru alan zat, ta
biatiyle, gümrük resmini verecek
tir. Bu resmi yarım vermenin ça· 
releri evvelden hazırlanmış bulu· 
nuyor. 

Andres. K. vapurunu batmış 

göstereceklerdir. Nitekim de öyle 
yapıyorlar. 

Deniz ticaret müdürü Müfit 

Parlamentolar birliği 

azalan ve oteller 
Belediyenin alakadar memur· 

lal'ı şehrimize gelecek parlamen· 
to birliği azalarının otellerde ucuz 
oturmaları için birinci sınıf otel 
sahipleriyle görüşmüş ve oteller• 
de yüzde otuzdan yüzde elliye ka· 
dar tenzilat yapmalarını temin et· 
miştir. 

İlk mekteplerde 
Bütün ilk mektepler önümüz· 

deki cumartesi gününden itibaren 
yeni ders senesi için talebe yazı· 
mına başlıyacaklardır. 

Yazılma yirmi dokuz eylül ak· 
şamma kadar sürecektir. 

Maarif müdürlüğü bu sene hiç 
bir çocuğun mektpesiz kalmama· 
sı için icap eden bütün tedbirleri 

almıştır. 
İstanbulun bir çok semtlerin· 

de yeniden bazı ilk mektepler a· 
çılmışhr. Köylerde de köylü ve 
Maarifin yardımiyle dört beş der· 
saneli mektepler yapılmı§tır. 

Her çocuğun oturduğu semte 
en yakın bulunan mektebe kabul 
edilmesi için mektep idarelerine 
emir verilmiştir. 
~m:ını tnımnııooJIRVftrnCıttt tttıtttı~mrm»ıımmm1n~ 

mobil kazası geçirmiştir. Ham· 
dolsun kaza zararsız geçmiştir. 
Y almz burnunun iistü ile alnının 
bir kısım derisi hafifçe berelen

miştir. 
Bir kaçgünevvel (Ordu). spor• 

cularından kırk kadar genç yan· 
farında (T ckamül) gazetesi sahi· 
bi ve başmuharril'i Ali Rıza Bey 
bulunduğu halde Samsuna Ritmiş
ler, ornda Samsun sporculariylc 
maç yapmışlar. Bu geneler de A
ziz Bey ile ber2bcr (Gülcemal) e 
geldiler ve (Ordu) ya çıktılar. 

Türkiye sporculnrının reisi o
lan Aziz Bev bu seyahatinden is
tifade ederek her uğradığı yerde· 
ki sporculuk vaziyetini tetkik edi
yor. Gençllk teskilatlarınm nok
sanlarını tamamlamak icin ıcap 
eden tedbirleri alıyor. · 

Mehmet ASIM 

Necdet, eski deniz ticaret müdürü 
ve şimdi deniz ticaret mektebi 
müdürü Zeki, liman reisi Hay • 
rettin Beylerden Anders. K. va • 
purunun battığına dair rapor ah· 
yorlar. 

Eldeki bu raporla, gümrük ida
resnie yarım resim veriliyor. 

Bu, beher ton batına bir lira· 
dır. Vapur yedi bin ton hacmin· 
de olduğuna göre, verilen resmin 
miktarı yedi bin lira tutuyor. 

Ayni zamanda, Andreı. K. va· 
puru, yarı batmı§ bir halde İstin· 
ye koyuna getiriliyor. 

Vapur lstinye koyunda tekrar 
sahibini değiştiriyor: Beıtiyon 
Kamhi ve Hamapolos efendiler 
Andresi, Vasil Vasilyadi isminde 
diğer bir tüccara satıyorlar. 

Vapur şimdi Balattadır. dün 
suçluların müstantik Hakkı Şükrü 
Bey tarafından ilk istintakları ya· 
pılmıştır. 

Belediye intihabı 
Defterler avın on beşinde 

asılacak 
Belediye intihabı hazırlıkları 

ilerlemektedir. ' Memleketin her 
tarafında rey sahibi yurtdaşların 
sayısı tespit edilm

0

ektedir. lstan· 
bulda belediye intihabında rey 
verme hakkım haiz dört yüz bine 
yakın yurtdaş bulunduğu tespit 
edilmiştir. lntihaba İ§tirak etmek 
hakkını haiz yurtdaşlarm isimle • 
rini muhtevi defterler Eylülün on 
beşinci günü asılacaktır. Defter • 
lerin asılacağı yerler İstanbul u • 
mumi meclisinin yarınki toplan • 
tısında kararlaştırılacaktır. Be • 
lediye kanununa göre defterler 
altı gün asılı kalacaktır. 

Bu altı gün içinde rey sahiple· 
ri defterleri tetkik edecekler, isim 
lerini bulamazlarsa intihap encü
menlerine müracaat ederek itiraz 
edeceklerdir. itiraz müddeti def· 
terlerin kaldırılmaımdan itibaren 
üç gündür. Bu üç gün içinde ser· 
dedilen itirazlar intihap encümen· 
lerince halledilemez veya rey aa· 
hibi yurtdaş jntihap encümeninin 
kararını kabul etmezse itiraz müd 
delinin bitmesinden itibaren altı 
gün içinde mahkemeye müracaat 
edebilecek ve mahkemeler bu mü
racaat ve itiı·azları bu müddet 
içinde hal ve intaç edeceklerair. 

Bu suretle kanunca tayin edil-
' mi'> olan mürJdetler - defterler 

on heş Eylülde a51lacağına gö· 
re - Eyliilün 30 uncu günü akşa· 
mı bitmiş olacaktır. 

Dün de yazdığımız gibi intiha
bın bir güncl~ bitirilemiyeceği an· 
laşılmışhr. Bu itibarla intihabın 
kaç günde bitirilebileceğini tayin 
için belediye kanununun 38 inci 
maddesi mucibince lstnnbul u • 
mumi meclisinin içtimaa çağırıl -
masınn lüzum görülmüştür. İs · 
lanbul umumi meclisi yarın saat 
on dörtte toplanacak. intihabın 

ne zaman bnşlayıp, ne kadar de
vam etmesi )ıizım geleceğini tayin 
edecektir. 
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Günün .Siyaset:f 

italya ile Fransa 
nasıl anlaşacaklar? 

Dünkü sayımızda günün ıiyueti 
ııütunundft halya - Franıa konuıma· 
lannın ne vaziyette olduğunu anlat • 
mı§, iki memleketin aradaki aynhkla• 
rı gidermek, barıııklık ve uzla~ma İ· 
ç.inde yaıamak için hangi itleri ba§ar
mak iıtediklerini göatermiıtik. 

Buıün Avrupadan gelen poıta bu 
bahiı üzerinde yeni bilgiler veriyor . 
Londra gazetelerinden (Deyli Tel • 
graf) ın siyasi muhabiri Fransa ile 
1 talya uz.laımaıının bu iki devletle 
küçük itilaf arıı.smda ukeri bir ittifak 
doğuracağına dair ı.·erilen malumatın 
aılı olmadığını ve Londra hükumet 
mahfellerinin bu haberleri yalan yan
lıt saydıklannı söyliyor. 

Ayni gı:.zetenin Roma muhabiri 
(en ı.alAhiyettar makamlara dayana .. 
rak) a1keri ittifak ıayialannın yalan 
olduğunu söyledikten betka Fransa i
le ltalyanın Almanyaya karıı müıte • 
rek bir cephe yapmak meselesini ko • 
nuımadıklarını anlatmaktadır. 

Franın ile l tal ya arasında Alman· 
yaya kartı böyle bir ittifak yapıldığı 
takdirde ortaya çok mühim bir mesele 
çıkar. Çunkü Franıanın halya ile it -
ti fakı takdirinde 1 ngiltere hükiımeti, 
Fransaya bir taarruz olursa Al~ya
ya karşı harbetmek külfetinden kur • 
tulur. Lokarno miıakının ahkamı bu 
mahiyettedir. Halbuki Fransa lokar • 
no misakına güvenmekte devam eder· 
ıe Almanya tarafından taarruza uğTa
dığı takdirde hem İngiltere, hem 1 tal
ya tarafından yardım görür. Onun İ• 
çin Fran.anın bu çift yardıma bedel 
tek bir yardımı tercih edeceğine ihti-
1n3) verilmiyor. · 

Haber verildiğine göre iki taraf •· 
raıında ıimdiye kadar konuıulan me• 
selelerin en mühimmi Liberal hududu 
ile -Tunuıtaki 1 tal yanlara ait olanlar
dır. Fransa, ltalyayı memnun etmek 
ve onun hoınulluzluğuna sebep olan 
şeyleri kaldırmak için uğratıyor. 

Denizde müsavat meseleıinin de 
ltalyayı incitmiyecek ve Fransayı tat· 
min edecek bir ıekildc ha1li umulmak· 
tadır. 

Şimdiycı kadar Fransa üç deniue 
bititik olduğunu ileri sürerek 1 talya • 
dan fazla deniz. silahlanna muhtaç ol· 
duğunu ıöyliyordu. Onun için iki ta· 
rafın yalnız Akdeni:ı:de 'müsavatının 
kabulü ile bu meıelenin halledileceği 
zannolunuyor. Tuna vadisi bahsinde 
Franıa 1 talyanm noktai nazarını ka • 
bul edecek, 1 ta1ya da Şark Lokarnoıu 
bahsinde f ranıanın noktai nazanna 
göre yürüyecektir. 

Bununla beraber iki tarafın bu me· 
ıelelcr üzerinde birbirinin fikirlerini 
istihraç ettikleri ve asıl meselelerin 
M. Bartu taraf1ndan halledileceği an· 
laıılıyor. 

Diğer taraftan 1 talya ile küçük iti
laf devletleri arasındaki ihtilifın ber· 
taraf edileceği de söylenmektedir. 

Bununla beraber Sinyör Muuoli· 
ninin Veraay muahedesinin tadili hak· 
kmdaki isteklerinden vazgeçmiyeceği 
temin olunmaktadır. 

Diğer taraftan Sinyör Muuolini 
Triyanon muahedesinin tadili hak • 
kındaki fikirlerinden de vazgeçmiye .. 
ede, ya1nı7 Doktor Benesle M. Titü • 
lesko Romayi ziyaret ettikleri takdir· 
de Çekoslovakya ile Romanyanın bu 
tadilden mütee11ir olmıyacağını le • 
min edecektir. 

Fransa gazetelerinden Jurnal de 
Deba bu münasebetle ıu ııözleri ıöy • 
liyor: 

"Komşumuzun Pan Cremliğc 
karşı kuv,•ctli bir mania dikmek la -
zım geldiği zaruretini anladığını uma· 
nz. Sadık ve samimi bir Fransa - 1 • 
talya antantı iki tarafa ayni değerde 
istifadeler temin eder ve suJhün mu • 
hafazası için fevkalade kıymetli olur. 
Onun içiıı bu işin ger5eklcşmesini sa· 
mimiyetle diliyoruz." 

Tan gazcteıi de ıu sözleri ııöyli • 
yor: 

''İki taraf arasındaki konuşmalı • 
rm ciddiyetle ilerlediği ve iki nıcmle· 
ketin müşterek çalışmalanndan fev -
kalade değerli neticeler alınacağı an
laşılıyor. Bit Fransa - İtalya anla~ • 
masının sulbü temin etmenin en esaslı 
amillerinden olduğuna ve tam Avru • 
pat bir ruh ile verimli etbirliğine sa· 
ik olacağına öteden beri kaniiz." 

ö. R. 
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1--11 KAY 
Ressam 

Ressam çallı İbrahim Beye: 
Bu hikayeyi okuyunuz, büyük 

olan ümitleriniz bir kat daha bü
yür ümidi ile size ümit vermek is
terdim. Sabır ile koruk helva, dut 
yaprağı atlas olurmuş ... 

Çallının ahbaplarına: 

Bu hikayeyi okursanız, ( ih
ya okuyunuz, bundan böyle pei
zaj yapmasını tavsiye ediniz. Kı
zr1 toprak cıvannda, hikayedeki 
manzaraya benzer yerler olduğu
nu da kendisine hatırlatmrz. _. 

s. t. 
Hollandalı meşhur reuam Van

der Valdenin meteliksis kaldığı 
günler, batta aylar çok oldu. 

Bu vakayı anlatan kitap 1600 
sen~sinde resimle karın doyura• 
madığını söylüyor. Guya 1934 se• 
nesi doyuruyormuş gibi ... Her ney· 
ıe bunu geçelim. 

Bugün Van der Va.ide, reıim· 
ferinden birini, bir sokak batında 
tethir ediyor, müşteri bekliyordu. 

Saatlarca bekledi... Aktama· 
kadar bekledi. 

Bu resmi böyle bir park içinde 
güzel bir villanın reımiydi. 

Van der Yelde, ortalık karar -
mağa ba,layınca ümidini kesti. 

O günde, re.mine müfteri çık· 
miyncağını anlamıftı. 

Nihayet odasina dönmeğe ka
rar verdi. 

Tam resmi koltukluyacağı es• 
nada., ))u ıöz için ihtiyar bir zat 
durdu. 

- Nedir o koltuğunuzdaki? 
- Reıim. 
- Görebilirmiyim. 
-Hayhay. 
Van der Valde resmi yerine 

koydu. 
ihtiyar zat gözlüklerini taktı, 

evvela yakından sonra uzaktan 
baktı, fakatgene yakına geldi, o-

Y. azan: Selami izzet 
muz silkti, dudak büktü. 

Ressam hiddetlendi: 
- Beyenmedinizmi 7 
- Bu reıim kopya. 
Reuam büsbütün kızdı. 
- Ne kopya11 ... sizin resimden 

anladığınız yok. 
ihtiyar zat iuar etti: 
- Size bu reaim kopyadır di

yorum. 
-Haydi oradan .. 
- Kopyadır, çünkü resmin as-

lı bende ... 
- Rica ederim yolunuza gidi

niz. 
- Size resmin aslının 

olduğunu ispat ederim .. 
- Nasıl? 

bende 

- Siz bana bu resmi verınız, 
buna mukabil ben size aslını vere• 
yım. 

Van der Valde çatladı: 
- Ben şakadan hoşlanmam, 

teklifiniz de heni kızdırıyor. Ben 
tabiate bakarak resim yaparım. 

kopye etmem ben resim kopyeci· 
si değilim .•. 

ihtiyar zat gülümııedi: 
- Aram!zda anlaşamamazlık 

var. 
- Anlaşmamıza imkan yok. 
Ve kendini takdim etti: 
- Ben lord Klavendon'um. 

remıini ynpdığınız p:ırk ve viJla• 
nın sahibiyim, siz ne dersiniz de
yiniz, resmin aslı bende dir, be· 
nimdir ... kopyasını çok beyendim. 
Resmi bana veriniz,., mükabilinde 
parkla villayı size vereyim. 

işte 1600 senesinde me!hur 
reaaam Van der Vilde böyle bir 
parkla köşkün sahibi oldu. ,,. ~ . 

Birde o z:ımamn milverrihleri. 
resim kann doyurmuyordu! di
yorlar .. Yirminci asırda yaşıyan

lar I"P demi§? 

Sovyet Rusya 
Milletler Cemiyeti azalığına 

ittifakla kabul edildi 
.. <Ba§ tanıtı 1 lnct sayıta.cıa) 

vet için bir formül aranmaktadır. 
Çünkü A vusturalya ve Kanada 
Batvekilleri gibi bazı murahhas • 
lar Sovyet Rusyanın girmeıini 
kabul etmekle beı:aber davetiye 
gönderilmesine itiraz etmektedir

ler. Aranılan formül bunların da 
davetiyeyi imza etmelerini kolay
laştırmak içindir. Kat'i metnin 
hazırlanması ve son imzaların da 
toplanması için bir kaç günün ye· 
teceği iimtt . olunmaktadrr. 

Gl21i celsede nefer 
görU,UldU? 

Cenevre, 11 (A.A.) - Konsey 
bir gizli celse yapmı§h. Bu cel
se şu çekildc olmuıtur: 

M. Benea Sovyet Rusyanın mil· 
!etler cemiyetine girmesi lehinde
ki sebepleri kaydederek Almanya 

ve Japonyanın çıkmalarından 

sonra cemiyetin 180 milyon nu
fusluk bir memleketin i,tirakiyle 
kuvvetlenmi§ olacağını söylemiş· 
tir. 

M. Bek gerek Sovyetlerin ce· 
miyete girmesi ve gerek kendile· 
rine daimt azalık verilmeıi lehin
de rey vereceğini bildirmiıtir. 

M. Bartu M. Bek'in k'ararm
dan dolayı memnuniyetlerini söy
lemiı ve usul meselesini ortaya 
koymutlur. 

Tasavvur edilen uıul iki sülüs 
ekseriyetin Sovyet Ru&yaya mü -
ıait olduğunu bildiren bir notanın 
imzaııiyle Moskovaya gönderil -
mesidir. 

M. Saymen mütalea serdinden 
istinkaf eden murahhaslar tara -
fından ve 'k · 11 anın ımJ:asmı kolay -
la!tlrabilecek tadil~t l "" yapı ıp va -
pıl.mryacağım anlamak için t~klif 
edılen metnin tetkiltini arkadaı. _ 
larından rica etmi~th·. HetırJa; • 
dadır ki Türkiye ve Mckıikn An _ 
Gamblenin müttefik n k'.l.b:1l rtt1 • 
ği bjr krrarhı davet f'ldi~i"lerrJ;. 

M. Bcnes usul meıel~Gin1n ,. • 
hemmiyetinden bahsederek rı. ltat 
bir tarz-in hallcdildHH t.-l-Airde 
siyıısi hir knrnrın mane• i netice • 
aini b .-.... - + ... '-1:1 eve düsürebile • 
- ... ;il'\\ bildirmi tir. 

Nfü?. et usul n ""<:elesi buriin 
hususi mlika1emelerle tenvir ,.diJ
mf?k ;;~., ......... 1 .. .., t- t-"1 ,....t;ı-; .. t;r. 

ltalyenlar memnun 
Roma, 11 (A.A.) - ltalya 

••• ,J •• . . •' ~. . ~~~~~~~~~~E~i.~~~~~~~~#.~~!.~~~~~~~~~~~] IArsen Lüpen 'in Sergüzeştleri 
afat \ .. 

.kazanan ar 
Çocuk sayıfalanmızdaki bilmece -

leri doğru hallederek mükafat kaza • 
nanların adlarJ ıun!nrda: 

lstanbu1 kız lisesinden 330 Vedia, 
bir masa aanti kazanmı§tır. 

Sultanahmct, Akbıyık cami ıoka -
ğında 20 numarada Muazzez, Os

0

kü -
darda Doğancılarda 82 numaralı ga -

nede Ali, Büyüknda Maden mahalle -
sinde 12 numarada Haıan, Büyüka -
dada Faz:) kalfa sokağında Selim, 

Sultanahmcttc Tevkifhane civarında 
Muharrem, Şehzade Karakol karıı -
sında Türk liıeıi 8 inci sınıf talcbcıİn· 

den Sabih, Şiıli: M. A. P . Numara 10 
Nimet, Bakırköy Yenimahalle Fınn 

soknk numara 26 Necla, Kızrltopnlk, 
Kethüda soka&· numara 26-2 Ahmet, 
lstanbul Vefa list"•i numara 343 Ne

dim, Dıırünnfaka Jiıeıindcn Akif, lı
tanbul V cfa lisesi talebesinden numa

ra 343 Nedim, Kadıköy erkek lisesi 
253 No.lı Ahrtd. Sen Benuva mek -

tehi talebclcri ı Hayret, Şakir, 
Fayzi Bey ve Hanımlar birer paket 
çukulata kazanmışlardır. 

Edirnclmpıdn Karakularak "oka -
ğında Ncjat, Ak&arayda uzun Yusuf 

sokağında Asım, Aksarayda Hamam 
sokağında Turgut, Lalelide ~ir Hat
met ıokağındn Akif, Sultanahmctte 
Arabacılar caddesinde Rıdvan, Bay~ 
zitte elektrik şirketi binaıı arkasında 

Hilmi, Maçkadn Ferit Bey npartıma • 
nında 'febyc:ıt, Beyazıtta Tavtan taıı 

sokaeında Burhan, Beyazit soğancı • 
lar caddesinde bir numaralı evde Rıf

kı, Ycdikuledc Yalıboyu sokağında Sa
lih, Etyemezde tramvay caddesinde 

Naim, Snmçha~başında itfaiye soka
ğında 24 numarada Nihat, Bayczitte 

Evkaf soknğmdn Tarik, Kadrköyde 
Pirpaıada Ahmet, Hcybcliadadn yük-

ı;~k ı;oknlda Belma, Firuzağada A~n -
hamamı caddesinde Nihat, Balatta Mi

§on, Y eniköydc Hilal. Sirkecide Balı
kesir otelinde Ahmet, Sirkecide Cihan 

otelinde Cihat, Fatihte Halil lbrahim 
eczahan ·inde Halil Bey ve Hanım -
lar birer kartpostal knznnmı§lardır. 

Gllndcllk, Siyası Gazete 

IstanbuJ Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUHARALARI: 

Yazı l§lert teıetorıu: 2487U 
Idnrc telefonu : 2-l870 

Telgra! ndrosl: latanbuı - (VAKiT> 

Posta kutu.su No. te 

ABONE HEDEU.ERI: 

senelik 
fi a3lık 

8 Blhk 
ı a;>1ık 

Türkiye 
1400 (iz. 

750 
coo • 

Echebl 
!700 (U. 

14~0 • 
800 

160 !lOO 

HAN 1J<JRETLERI; 

l'lcar! llllnlarm UAD aayıfalannda eaıı· 

Uml 30 kunııtan baflar. hk sayıfada 250 
kuruşa kadar çıkar. 

BUytık, faz.111, devamlı ll!ln ver~lcre a.Jt 

ayn tcnztlllt vnrdır • 

Keatmıı uanmruı bir aaun ıo kunııtur 

f(UÇUR ll..A.llıı'LAH: 

mr dot1.1>1 30, iki d~·ası ~o. Uç dcıaaı 6:ı. 1 
dört defası 76 ve on defası 100 kunı§tur. 
Oç aylık ll4n verenlerin bfr defrun mecca· 
nendir. DOrt utın geçen U:Wlarm Cazla 

snUrlan beş kuruştan hesap edillr ·- =- ••• 1 

matbuatı Sovyet Rusyanın millet· 

ler cemiyetine girmesi için Cenev
rede elde edilen itilaftan dolayı 

derin bir memnuniyet göstermek· 
le ve bu had; .... , c büyük bir ehem-

~i•ret vermektedir. Cilnkü bu su
retle Sovyet Ru y :\ 11~ diijer mem-

leketler arasıncl silalısızlanm 
huEuaunda çoktnnberi ha lnmış o
lan tc:riki mesai daimi olac:ıktır. 

Gazeteler Sovyel Rusyayı tanr
yan ilk devlet olmak itibariyle 1-
talyanın bu meselede Fransa ve 
İngiltere ile beraber hareket et • 

mi§ olmasını gayet tabii bulmak
tadırlar. 

alı 
• 
intikamı 

. . '\ .. :. .· ' .. . . . . . .... , .. , .. " . .• 

• . l . .' 4 • : , : t' • ·~ ... ~.,. •• ' ".. ~ • \ ' • 

- O da hazırdır? 
- Söyle ... 
- F elisiyen .•. 

- F eliniyen aleyhinde vesaikin 
var mı? hırsızlıkta mi, katilde mi 
methaldar bulunuyor? Küreğe mi 
mahkum edilecek, giyotine mi 
gönderil ecel<? ... F arzedelim böy -
le olan bile bana ne? 

- Sana ne mi? Öyle ise niçin 
onun hakkınd malumat alayım 

diye beş bin frank verdin? 

- Bu başka bir §ey.. Fal;:nt 
F clisiyen hapisteymiş veyahut de
ğilmiş! Ban ne? Fclisiycni tev -
kif ettiren kimdir, biliyor musun? 
Onu ben tutturdum. 

Rııul ortalıktaki sükUt içinde 
T omasın dudaltlarmdan dökülen 
küçük ve müatehziyane bir gülüş 
i§İlti ve biraz üzüliiyor gib oldu: 

- Ne giilüyorsun? 
- Hiç •.. Bazı hatıralar aklıma 

geliyor da ... 
- Hımgi hatıralar? 

Raulün üzüntüsü geçmişti. Ma· 
ziye dair bazı hakikatlere vukuf 
peyda edeceğini ve bu müzlim 
maceraya karıştırılmasını icap et· 
tiren sebepleri anhyacağını his· 
setmeğc ba~lamıştı: 

- Hangi hatıralardan bahset • 
mek istiyorsun? Söylesene! .. 

T omas sordu: 
- Doktör Dö alrı tanıyorsun, 

(leğil mi? 
- Evet. 

- Vaktile ark2.daçlal'ının kaçı· 
rıp seni tedavi etmek üzere yara· 
h olarak yattığın kır loknntasma 
götürd ül:leri doktor ... Hani ya fU 
sana ameliyat yapan ve hayalını 
kuratran doktor yok rnu? 

Raul hiasedilecek derecede ıaş• 
fr.ınlıkla: 

- Ya ... Demek oluyor sen bu 
P:ski dubarftdan da haberdarsın, 

öyle mi? 
- Yalnız bundan değil, daha 

bir çoklarından haberdarım. Sana 
F elisiyeni tavsiye eden oydu, de
ğil mi? 

- Evet. 
- Doktor Dölatr sana tavsiye 

<'tliği adamı ne biliyor ve ne de 
1. myordu. Bu taveiyc mektubu • 
.,u yazan ve doktora imzalatan, 
"Ornnijeri,, köşkünde öldürülen 
ihtiyar Bartelemi idi. 

- Bütün bu sözlerinle bana ye• 
ni bir şey anlattığını zannetme! 

- Sabret ! Vereceğim malıiınat 
uzun olmıyacaktır. Bütün bu du
baı·a makinesinin tcferrüatını bil
ı.ıen lazımdır. Velhasıl F elisiye· 
nı eenin hizmetine sokan ihtiyar 
B<u t;lcmiydi. 

F t·lisiyenle hemfikir olarak 
mı? 

-Tabii .. 
- Bu desiseden makeat? 
- Seni tuzağa düt ürmek ve 

para koparmak! 
- Bcrtelemi Üldürülmüş ve 

F clisiyen de yakalanmış olmakla 
bu teşebbüs dahi aldm kaldı de
mektir. 
, - Evet ama, kcrıdi nam ve he
sabıma olmak üzere bu tcşcbbü:sü 
kill:.hf!ı yerden itibaren ben üzeri
rr.e Bhyorum. 

- işte benim de bir türlü anlı
yamadığım nokta budur. Mesele-

- Fakat Bartclmi bunl~rı na• 
sıl öğrenmİJ 

- Çiftçinin karısından öğren· 
miştir. Çiftçi öluüce Bartelmi ka • 
rısiyle münascbat tesis etmiş ve 
kadm da, uzun zaman evvel bir 
madamın kendisine bir çocuk hı· 
raldığını ve çocuğun idareıi için 
para ve:-diğini anlatmı~. 

Raul az çok şaşırmıştı. 
- Bu valc'a hangi tarihte ol· 

muş? 

- Bilmiyorum. 
- Meamafih çiftçi~in karı• 

Elndan öğrenilebilir. 
- Ru kadın ölmü~tür. 

- Bartelmi biliyordu, zanne • 
derim. 

- O da ölmüştür. 
- Fakat mademki af!n biliynr 

, sun, söylemi~ demektir. 
- Evet, bir kere bana anlat • 

mışh. 

- Şu halde anlat. Cocuğun a
nası olnn bu madam kimdir? 

- Bu nıadam çocuğun anası 

değildir. 

- Çocuğun anası dcfiil mi 1 
- Hayır dei!ildi. Bu mada111 

çocuğu çalmıştı! 

- Niçin? 
- intikam ıevdaıiyle. 
- Bu kadın şeklen nasıl bir 

kadındı?. 

- F evke.lade güzel bir kadın" 
dı. 

- Zengin mi?. 
- Zengin görünüyorau. Dairna 

otomobilie !eyahat ediyordu. Tele 
rar geleceğini söylemit olrnasıns 

rağmen bir daha görünmedi. 
Raul' un heyecanı gittikçe artı

yol'"du. 
- Evet ... dedi. Bu kndın her 

halde bazı tafsilat vcrmi~ olacak" 
tır. Mesela çocuğun ismi nedir? 
Felisiyen. onun hakiki adı mıdır? 

- Çocuğa bu adı veren çiftçi • 
nin karısıdır. Filisiyen ve Şa.rl 
iki ömıttan başka bir ~ey değil " 
dir. Kadın çocu~u bazan Şarl ba" 
zan da F elisiyen diye çağırıYor • 

,(Devamı var) 
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Son Moda. Haberleri: Sıhhat Ve Güzellik: - --......... - ----- -
Paristeki Modelleri 

Gözden Geçiriş! 
Sun 'i Jt asıtalar 

Bazan 1 elılikeli I 
Sonbahar ve kış modasına dair 

tanınmış moda mütehrumslarm -
~n Mm. Terez Noyrnan, Pariste
J..i cereyanı göz önünde tutarak 
fikirlerini anlatıyor. Vaziyeti et -
raflıca gözden geçirerek, şöyle 
diyor: 

"Her şeyden evvel yeni kuma§· 
lardan, onların hususiyetlerinden 
bahsedeyim. Benim görütüme gö
re, gerek sonbaharda, gerek kıtm 
İpek, tafta ve kadifeden tümullü 
•urette istifade olunacaktır. isti • 
fade olunacak ipek kumatlar ton· 

baharda, uçkun kıtın koyu renk· 
lerde tercih edilecektir. Tafta ku-
tnaıların beneklilerinin, kadife 
kumaıların dalga dalga gölgeli
lerinin beğenileceğini umuyorum. 
:Su kuma,Iar, vücut inhinalannı 
belli edecek biçimlerde elbiseler 
}'apılmıya müsaittir. ipek ve kadi
fe ayrı ayn, tafta bunlarla birle • 
§ik olarak, bu imkanı 'Verir. Taf-
ta, bunlarla birleıik olabileceği 
gibi, ipek ve kadifenin de birle .
§İk olabileceği fikrinde olanlar 
var. Fakat, bence daha ziyade 
t~fta diğer iki kumatla birleıebi
hr ve yaka, hoyun, bel ve omuz 
&Üsü olarak, bunları ·açar. Maji 
Ruf, bu tarzda fevkalide armoni 
if adc eden modeller vücuda getir· 
llliıtir. 

Mauel Ro§a, son derece zarif 
01arak ortaya koyduğu akıam el· 
biaelerinde siyah lale rengine bil
haaaa ehemmiyet vennittir. Bu 

l'tıüessesenin yaptığı ceket model • 
lerj, en ziyade beğenilen model • 
lerdir. Bu modellerde ceketler ha· 
r· 

l1; derecede dardır. Bunun da, 
\>ücut inhinalarını belli etmek dü
§iincesile izahı, yerindedir. Uzun· 
luk ''e kısalıkta tam bir karar yok· 
t'Ur, Ceketlerin uzunu da var, kısa· 
•ı da ... 

Spor elbiselerinin etekleri, tim· 
diye kadar yapılanlardan ne krıa· 
~ır, ne de uzun .. Bunlar, sonba • 
ar ve kı§ modellerinde de orta 

dereeede kalmıtlardır. Ziyaretle • 
l'e nıahıuı elbiıelerin etekleri, a • 
§ıldara kadar iniyor. Koktey elbi· 
•elerinin etekleri, iskarpinlerin u· 
c'Unu örtüyor. Ak§am tuvaletleri • 
~İn etekleri, yeri okfıyacak uzun· 

1\lktadır. Bununla beraber, yan -
e.rdan birer parça kalkık veya ke· 

&ik olarak, atıkları açıkta bırakı
~or. Etek bahsinde, bu . esastan 
1 

eriye &iirdüğü modeller umumi • 
l'etle beğenilen, Molinödür. 

l Bu müe11ese, esvapla eldiven
l~rin yekpareletmesini gözetmit • 
ır. :Esvap yenleri ile eldiven ke • 

l:litrları, birleşme halindedir ve 
~0dellerinin çoğunda bunlar ay • 
~'. renkte olduğundan, tamamiyle 
•rleşiklik göstermektedir. 

Par:iı modelleri araaında Rua 
'tilinde lcostümler, kazak çizme 

~ 'kaJpakian da ortaya atılm1' • 
· Palat Rus stm dalıa evvelki 

~llelerde moda oldu ve liemen 
erkea bıkmcıya kadar 'im moda • 

ya uydu. Dolayıaıyle Vortun mo • Sıhhat ve giizellik, tuvalet 
dellerinin çoğunu teıkil eden bu mevzulan etrafında Viyananın ta-
modellerin, ben yalnız seyredile • ' nmmış mütehassıslardan Dr. Egon 
ceğine kaniim !. Karlis, bir makale yazmıştır. Bu 

Hayli dekoratif olan akıam tu· makalesinde, şu mülahazalan 
valetlerine uygun iıkarpinler, u • kaydediyor: 
mulmıyacak tekildedir. Modeller "Güzelletme uıulleri, atalı 
tutarsa, ıandal biçiminde, büabü· yukarı dünyanın her tarafında 
tün ökçesiz iıkarpinler, ayaklara modernletiyor. Eğer sahayı mut • 
geçirilecektir. Acaba kadın, ökçe· laka bir derece darlattırmam la • 

zımgeliyoraa, dünyanm bir çok 
den kolay kolay vazgeçer mi?.. f d d" b'I' · F k' J tara m a ıye ı ırım. a ır o • 
!~:ırine salonda?. Pek 8UD, :aensin oleun hiçbir kadın, ar· 

tık yaratddıiı aihi kalmak ıitemi· 
Nihayet, ayaktan bata çıka- yor. Tabiatin kendiıinden eıirıee 

h.n ! Şapkalara gelince, timdiki diii teyleri, kadın, ıun'i vuıtala -
halde on altıncı asırda erkeklerin ra bat vurarak elde etmek çare-
saçlarr üzerinde yer tutan, baret • ıini arıyor! 
ler ho•a aidiyor. Bunlar, ekıeri - p J Bilgi, son zamanlarda muhte• 

:r • il Kıyafeti 
yetle kadifedendir. Bareti hatları· lif ıahalarda o kadar ilerledi, ki 
na koyanlar, ıaçlarını omuzlarına • kadın, bi~ok eksiğini, sun'i vaıı-
dütük tarzda uzatıyor ve düz ta- REVANI talarla doldurmak imkanmı bul -
rıyorlar l du. Bunun neticesi olarak da, 

hudutauz isteklere kapıldı. Şimdi 
So b h da tl'lk1° ku"0 rkler1° mo Revani, nasıl piıirilir? On iki ~ • n a ar • her kadın, mümkün olandan pek 

d G k 1 ak ·· murta yinni dakika vurulur. Yüa dir-
da ır. ere omuza a ınm u· hem ince irmik azar azar iliv• edilip fazluına eritmek arzusundadır. 
zere, ıerek koıtümlere ıüs olmak iyice kanıtmlır. Yailannıat tepıi19 Eier ıüzellik müteha11111, o ka • 
üzere ...... Bu arada zenginler ma· dökülüp orta ateıli fınnda yarım u • dar f azlasmı temine gücü yetmi • 
vi tilki kürklerine, az para sahibi at kadar piıirildikten sonra çıkarılır. yeceiini ıöyliyecek olursa, der ·• 
1 nla d bunlann takıı'tler"ıne Sonra büyükr~ :u.. tepı'-e ..1-.:-eli, O • · o a r a T"' "'" •

7 _....... hal gözden dütüyor. nun ıçın, o 
d h • d ğb " t · J üzerine derhal cnelden hUh'Janmıı a a zıya e ra et goı erıyor ar. da kadının arzusu nispetinde mu• 

soğuk teker ıurubu dökmeli. Kapak 
Maraiyal ve Arman, bir yeni· kapatW ve ~~ nv._, .MU"MM vaf { 1 8-1.ıMldlek yo • 

life yapmakta, omuz ldirklerinf Ye içip ~ ..... .....rw:"81' • funda alrafıyor. ~iri yem fQf.r
koıtümlere ıarnitür olarak konu· hayet dilim dilini lreeilir, ..a..ıa llo • lar ortaya koymıya çalıtıyor. 

nur vetoıs teken .......... furup için 
lan parçaları, kumatın rengine bir okka tekere ,.anın nnilya Uive o- Burada tunu esefle kaydetmek 
boyamaktadır. Bu suretle elbi • Junur. iıterim, ki kadınların sun'i vuı • 

ıe ile kürk renkleri, değİ§İk değil, ı----------------1 talarla buı noktalardan iıtedikle· 
bir ömek oluyor. Kürk modası • riae kawtm•l•n, arzularını hu • 
nn kıtm ne türlü olacağı yolun - dutaualaftırmca, mütehauu ıe • 
da, henüz kat'i bir ,ey söylenile - çinen bazı kimaeler de bu vaziyet-
mez. Bu cihrl, ancak mevsim ten .. dece kendilerine menfaat 
biraz ilerledikten sonra anlaııla • temin etmek d\ifünceaiyle hareke· 
caktrr. te geçtiler. Kadınlara her §eyin 

miimkün oldujunu söyliyerek, pa• 
Maraiyal ve Arman, ak,am gİ· k ra çekmeie, bu arada meseli ae • 

yilecek elbiselerde süıe fazlasiyle senlik kadınl&rı çiçeii burnunda 
yer vermekte, ağır kuma~lardan taze yapmıya kalkııblar. Tabii 
yapbiı elbiıeleri sarı ve beyaz bu imkinıızdır. Sun'i vuıtalarla 
ıırmalarla itlediği gibi, bu ara • güzellettirme bilgisi, bir harika 
da kürk parçalanndan da aüs o • mahiyeitni almıt değildir. Bu, 
]arak iıtifade etmektedir. Üste • daha ziyade yardımcı rol oynu • 
lik, yapma çiçekten aüı1er katı - yor! 
yor, elbiseye elmaı ilittirmek yo • Peki, bu lmk&nsızlğa rafnıen 
lunu açıyor. Böyle göz kamath • nasıl oluyor da bunu mümkün 
rıcı modelleri, çoktur!,, · PllJ Klyafeti krlmıya kalkrtıyor, para çekip 

kolları sıvıyarak, ite ıiriı iyorlar?. 
Bu, kolaydır. Vaadetmek, para 
çekmek, bir ıeyler yapmak ve va· 
adedildiii kadar yapamamak! ••• 
Netice buna vannea, aldanan 
mütteri aldatıldıiını anlıyor, yüs 
çeviriyor, ama tarlatanlar, merak· 
larına nail olmutlardır. Kualan • 
nı doldurmutlardır. Ondan aonra• 
11 için de tecrübeaiz mütteriden 
çok ne var? •• Gelsin milfteri, ıit • 
ıin mütteri r, 

f ti tarlatanlrk tekline dakea 
bu ıibi kimaeler, yaı ilerlemesi, 
f evkali.de çirkinlik kendilerine 
vız geldiii, hiçbir vaziyet kartı • 
11nda yılmachklan kaydiyle, aG • 
ya operasyonlar yapıyorlar. sa,.. 
le ıöz boyacılıir ederken, mütte
rilerinin sıhhatini tehlikeye dütü· 
rüyorlar. Bu ıarlatanlarm menfi 
faaliyetlerinin an üne pçilmeai • 
ne, bizden evvel Amerika Ye F ran
aada bqlandı. Şimdi oralarda 
hir doktor idareai altmda bulun • 
mıyan tek aüzellik emtitüaü y6~ 
tur!. 

Bu suretle tedbir almmasının 
tam manaıiyle isabetli olduiu 
muhakkaktır. Güzellik itleri, ken• 
di menfaatlerinden bqka bir şey 
düıünmiyen, miitlerilerinm sıhha· 
tf yle oynıyan l»fr talmn prlataw-o 
lamı eline bırakılamaz. Bu itte 
sıldıt ıartlan ı3zeterek hareket 
etmek, müfterileri para için al • 
datmam•kla beraber, pek tabii o

larak, bir icapbr. Eaaaen güzelleı· 
tirme usulleri, her müfterinin sıh· 
hl vaziyeti ıözönünde tutularak 
yapılmak ıerektir. Onun bünyesi· 
ne uygun olmryan tekillere 18re 
ite ıiritmek, zararlıdır. Müracaat 
edenin mide, barak, kalp, ciier 
ıibi uzuvlan, bunlardan baıb 
böbrekleri ve sinirleri, aüzellet • 
tirme usullerinden herhanıi biri • 
sinin tatbikına ıiritilmeden dili
katle muayene olunmalıdır. Cün • 
kü, bu günkü hilal ilerleyiıi itiba
riyle, güzellettirme tatbikab yal
nız masaj sibl hafif tertip feYler
le bitmiyor. Bir takım makinele • 
rin ezici, terletici ve ütütGdi terti
batı, bazı rahatıızbklan udıra • 
bilir. 

Hullaa, kadınlara taniyem, 
çok ihtiyatlı daYl'&Dmak, doktor 
idaresinde bulunnuyaıı emtitiile • 
re ayak basarak kendilerini ehli • 
yet ve niyetleri tüpheli adamlann 
ellerine bırakmamaktır. Kadm, 
kafi derecede zekidir. ikaz edi • 
lirse. ibdyatlı dananmaımı, ha • 
kiki miitehuaısla tulatanı ayır • 
detmetini bilir. Bu yamnm iku 
mahiyetinde oldufanu aöyleraem 
okuyanlar, benim mütevazı bir &• 

dam olmadıfnna hlikmetmesin • 
ler!,, 

Güzellik İ!lerinde mtitehauıa 

1 
olan hu tanmmıt doktorun malca· 
leai, Avusturyada çok alika uyan• 
dırmıttır. Doktor, hu menucla 

Sollballar Moduında KUrkUn d• Y_. Vw. ftlld te• Mert Mecla•ıfl 

konferanılar da vermekte ve .U· 
zellik müıa11eıelerlnin her hanai 
bir kimsenin idaresinde kadmlan 
aldatma lmklmnı bulmaalan 
701unda yor ile ft alzle detamh 
....... faallJ9l aletermektedlr. 
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flt1~Na·~-.,-,.$- a ·A ~ ~1 _I!·~~, l G l P T ·· k. d h": ~~ P"~R.j~jll4•~ , ,-TAKViM-1 , oç aşa ur ıye e 
ı_.. '{/'. ~. -- - -· • " ~-if- -' ç .. ,.m.. '"''"''" Harbiye mektebine ve 
Avrupa atletizm şampi- G•· .!, ,'~ ... ~::, ,"~;:~., harbe ait hatıralar .• 
yonasında_ dereceler ~~~:~~:;:. 

Pariı, 9 - Turino şehrinde ya
pılan Avrupa atletizm tampıyo· 

naıı müsabakalarının neticeleri 
şunlardır: 

400 manialı: Birinci Selle Al-

ye. 
100 metre: Birinci Holandalı 

Berger 10 saniye 6 110, ikinci Al-
man. 

Üç adım atlama: Birinci Peter 
Finlandiyalı 14,89 metre, ikinci 
Svenson lsviçre)i 14.83 metre, ü
çüncü Finlandiyalı Rantasari 14, 
"24 metre. 

4X100 bayrak kotusu: Birinci 
Alman takımı 41 saniye 2 '10, i
kinci Macar takmn, üçüncü Ho
landa, dördüncü İtalyan takım
ları. 

5.000 metre: Birinci Fransız 
Rosar 14 dakika 36 saniye 8 '10, 
ikinci Lehli Ho~oçinski 14 dakika 
42 saniye 2 11 O, üçüncü F enla!l
diyalı Saloyengen 14 dakika 43 
saniye 8.'1 O. 

Gülle atma: Birinci Estonyalı 
Yiinti 15,19 metre, ikinci Finlan· 
cliyalı Kont 15,20 .. 

4X400 bayrak koşusu: Birinci 
Alman takımı 3 dakika 14 1/ 10 

saniye, ikinci Fransız takımı 3 
dakika 15 6/ 10 saniye, üçüncü İs
veç takımı. 

1933 - 1934 ıilt final maçı a.
§ağıda yazılı tekilde 14/ 9 11934 
Cuma günü yapılacaktır: 

Fener bahçe stadı: Saha komi· 
aeri Necmi Bey. ıaat 16 da. Betik
taş - Fenerbahçe, hakem: Sadi 
Bey; yan hakemleri Şazi ve Halit 
Galip Beyler. 

Fener Yllmaz klUbUnUn 
kongreai 

Fener Yılmaz spor klübü umumi 
katipliğinden: 

21 - 9 • 934 Cuma gÜnü aaat on 
buçukta umumi konan aktedileceiin
den klüp azalarının merkezimiz olan 
Fener caddesi Cümhmiyet Halk Frr • 
kaır b1nıııına gelmeleri rica olunur. 

Halkın şirketlerden 
çektikleri • • • 

_rJfr (Bq ıaratı 1 inci Dyıfad&) 

tır. Şirketin ıslaha lüzum göste
ren bir çok İ!leri vardır. Bunların 
en mühim Ye esaıhımı, 9irketin 
sermayesi meselesi te,kil etmek
tedir. 

Elektrik ıirketi söylendiğine 
aire hiç bir esbabı mucihe ve hak
ka istinat etmeksizin bir imkan 
'bularak sermayesini İsviçre fran· 
ıma sevirmit bulunuyor. 

lsviçre franıı, hakiki esaa ser· 
mayeyi altı misli artbrll' mahiyet· 
tedir. Mesela bet milyonluk bir 
aermaye altı miıli yukarı olan Is· 
vic;re frangına tebdil edilmek ıu• 
Teliyle outz milyona çıkar .. 

Alakadarlar elektrik ücretleri
nin de bu ıermaye yükselmesi nis
petinde yükseldiğini itaret edi-

yorlar. Bu ıuretle fuzuli surette 
artma yolunu tutmu' olan bir ser
mayenin, istiyeceği bir hak olamı· 
yacalı tabiidir. Halkın menfaa· 
tine uymıyan bu vaziyet kat'i su
rette düzeltilmek lazım gelmekte· 
dir. • 

Bu yüzden, Nafia Vekili Bey ı 
Ankaraya ·döner dönmez e~ktrik 
tirketi murahhulariyle derhal 
müzakereye geçilecek, bu serma
ye meselesi tespit edilecektir. 

Şirketin hakiki esas sermayesi· 
nin tespiti için de,, elektrik enı· 

teliıyonuna vakit vakit hakiki o

larak ne kadar para harcadığmı 
tespit etmek icap etmektedir. Na
fia Vekiletince bu yoldan tetki
kata giritilecektir. 

Telefon tirketinin muamele ve 
hesapları tetkik edilirken, elde e

clilemlyen yeraltı kablo planı elin 
göater11mit delildir. Fakat hu-

Alı:~am namaz,• 
Yab1 ıı a rn~zı 

lm~alı: 
Yılın gc çcn ı:un lerl 

Yılın kal ın rtinlcrı 

18.~0 

441 

1~.ın 

ı \,4'i 

1~.~6 

19.:'19 
J.56 
24;" 

1 !8 

Bugün 
1S1'A~BlTL: 

18.2~ 

4 40 

1 !. ltl 
l .'.41 
18,'.! 'i 
19.58 
3.5! 
!?4'! 

11;' 

_J 

18.SO: :Franıu;ca derıı . 19: Plftk neşri;ıatı. 
19.SO: Türk mm•lkl neııriyntı: (Ekrem, Ru. 
ııcn, Cevdet, ;\lustafa bt';rler ~e \'eclhl', St•. 
mlha, hanımlar.) 21.20 : Ajan" ve borııa hı"' 

1>4'.rlt'rl. 21 .'!0: srndro caı. ve tanıto orkf'~-

trıuıı. 

%28 Khr. VARŞOYA, 134-5 nı. 

19.1~: Keman konseri. (Piyano refa kati· 
le) 19.lf;: Konferans. 20: Kahn·hane mu"I· 
kisi. - )lusahabe. 20.80: Kon~rfn dP.\·amı. 

- 20.45: Muhtelif soı.Jer. 21: Dajo~ Bela ta
lanı.mm plAkları. ;?l.43: Haberler 22 : Oho
plnin e5erlerlndeıı mlirt>lil,ep pi~ano kon~rl 
%8: Reldiın ve ruııslkl. %3.15: Dan" mnsll<ioıl . 

515 Khz. BUDAPEŞTE, ı>:'iO nı . 

19.SO: Musah.ıbe, 20.0:'i: :PiJ:mo kon.,ıırl , 

20,50: StucJ;\·odan operet tt>m"lili. "~ntaıı Ka. 
pltaııy., '!S.l.5: Slgan mn~ikioıi, 2lU5: Op<>ro 
orkestrasr. 

686 Klıı: . PRAG, 470 m. 
19.!0: Almant'a ne~rlyatr. ID.5!5: ~uıeha. 

bfı. 20.10 : Radyo popUrisl. 20.55: J\onff'rans. 
21.10: Brilnodıw naklen : Serenat kon~rl. 

22: Polüler orlı:estTa konoıeri . !S.SO: PIAI<, 28. 
45 HaberlPr. (Franıııızca.). 

692 KhL YİYA~•iA, ~0'7 nı. 

%1.10 Saat ayan, haberler ve sair~ 20.2l'i: 
Koro konseri. 21 Dolfııs&UD hatıralan (Ba~ 
vekil Sc:bo!K'hnlfg tarafından hltahP). O!!-

vald Kabaatanm idaresinde konser, "?~.45: 

Rol.zer radyo orkeııtnıu, ~8.80: Son haber
ler. 23.~0: KOD!!l'rfn devamı, 2-t.SO: Dana 
muılklıııl. 

.... 
--Çeviren: A C •• ••••• Yazı rco.sı 11-

şayı yanında bulundurmak isti " 
yor ve buna imkan bırakmıyaJt 
mantıki sebepleri katiyen kale 
almıyordu. Berlin ise padi~ah ile 
arasını bozmadan muslihane !lir 
surette hizmetinden alınmasını 

Golç Paşadan talep ediyordu. Bu· 
na imkan olmadığmdan Golç Pa• 

Bundan başka askeı-in ve le -

şanın vaziyeti hiç ho§a gidecek 
bir şekilde değildi. Onun bu va• 
ziyeti Alman erkanı harbiye rei•İ 
Kont Sahlieffen tarafından 1!1 
şubat 1893 lstanbulda Alman se• 
fir vekili Prens RadoHne yazılaıı 
aşağıdaki meldupta i.ıah edilmek 

le idi: 

"Ceneral Fon der Golçun tele• 
rar Prusya ordusuna girmesiniJ1 
herkes tarafından !iddetle arı\J 

edildiğine ,üphe yoktur. lmpa ~ 
ratorun yaveri hassı olan Cener,.1 

Halınke ile bu meseleyi müzakere 
ettiğim zaman Ceneral Golçü ge
ri almak için imparatorun padi • 
şah nezdinde yeni bir teşebbüste 
bulunacağını söyledi. lmparatorı 
lstanhulda bu kadar yüksek bit 
mevkii olan bir Cenerali geri jı • 
temekle padişahı gücendimıekte" 
korkuyor. Golç paşa her hangi bit 
sebepten dolayı kendiliğinden ge· 
ri çekilirse o zaman imparato' 
kendisini bir yere tayin edecek • 
tir.,, 

Fakat Golç Paşa tekrar Almll1'' 

yaya dönmek ümidini kaybetnıi • 
yordu. O mütemadiyen buna çı: 
..lıtıyordu. Nihayet Abdülha111i! 

0111ı1a bir. kaç ıene Prusy~ orcb• t 

ıunda hizmet ettikten ıonra ıeııl 
Türkiyeye dönmesine müsaadcı et* 
mi,ti. 1887 senesinde -.aad olu' 

nan fakat sonra verilmiyen ıoCJO 
lira' maa9 ıimdi artık hakikat~ 
verilecekti. Fakat o defa dabl 
bu maaı kuru bir vaadden ibaret 

kalmıftı. Bu İ!te de bir kumal' 
lık vardı. Müterakim ma-.1_,.,. 

kendisine verilmiyerek onu Tiif 
kiyeye bağlamak istiyorlardı F• 
kat ~u tedbir de bir fayda verıtı 

mitti. 
Gol~ Pa,a yeni mukavele rol 

cibince altı ay evvel haber vet 
mek suretiyle hizmetinden aynlf' 
bilecekti. Pa,a bu vaziyete d•' 
hatırat defterinde diyor ki: 

"Paditah tarafından ıon hu1ı 
re kabul edildiğim zaman Abd 
ham it bana: "Artık iki baba~ 
var, biri Almanya imparator"' 

diğeri de ben.,, dedi. Bu beoid!i 
için çok şerefli bir şey ve biol°' .. 
noktai nazarından f evkalide ~ 
yanı dikkat bir hadisedir. Y it 
ki babalarımın hiç birisinden b 
miru beklemiyorum.,, 

Golç Pa,anın 1893 te Aloı-": 
yaya ~~.ri d~~meuı~si ,aya~ı t:. .. 
e11üf ıdı. Donaeydı, umumı er 1 .. 
nı harbiyeye alınacaktı. Böyle 0 

saydı, kendisinden daha ıenç ~ 
lan Moltke değil , Golç Pat•• C• t 
neral Sehlieffenin yerine uıııu~ .. 
erkanı harbiyeye tayin olunac::• 

tı. .,,, 
Her ne iıe Golç P&Ja .''ı ~ 

•t ıt erı Türk ordusunun ıslahına aı ._. 
takibe batlamıfb. Mesele da'ı.o 
bu ıslahat itleri için laznn ° dd
iradeleri çıkarmağa kalıyor 

(Devamı var) 
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bu Cuma yapılıyor 
r~ k .. di r a a eYının ı vereg 
ati , asayış, ıspan· 

0a. ser ve J&ça seyAhati nasıl oldu? 
Evet ••• Gene t&yliyelim: 

vetiyelerini almamıt olanlar, ida· 
remize hemen müracaat etmeli ve 

gezintisi 

Gicllf ve s•lltt• uıra
nllaca.c ••kıleler 

Saat Dakika 

Kökriinn harelMt 8 
Kadlköyiinclen 8 
Oılriiclardan 9 
Betiktaıtan 9 
Beylerbeyinclea 9 
Çenlelköyündea 9 
Anadolahiaan 9 
Rumelibiaan 10 
Eınlrsan 10 
Yel.iköy 10 
P•Wıçe 10 
Beykoz ıo 

Büyikdere 10 
Gezinti yerine vanı 11 

30 
so 
10 
20 
33 
40 
12 

08 
18 
29 
38 

.u 
30 

Saat Dakika 

Gezinti yerinden 
banket 19 

8üyikdenden Bolu· 
thpna20 

(Karatleaizde bir 
dolapt) 

Bi,&Wereclu .. ,._.n 
PapWafeden 
Yenik&7den 
Rumelihiaanndan 

21 
21 
22 

30 

Tiyatro ve musiki müsamereleri, diJ, edebiyat 
ve tarih tetkikleri 

U ria HalkcYi naıı Sivenk'tc, (kenar 

Urf-, (ffufuıi) - HalkeviAıi• 
zin tertip eltili Siverek seyahati 
pek ıünl leçli. 

Pertembe aabahı Urfadan, Mü· 
zik, Temail~ .Dil, Tarib, Edebiyat 
Kf>Slliteıi azalarındaD kırk kitffik 
bir kafile olomobillerl• Siverete 
hareket etti. 

Yolda HU..anda aabah kahval· 
bilDI yapan 1ieyet köyltilere bir 
mh•iki miiaamereıi verdi, otomo· 
biller SiYerek kıyılarına geliace 
heqa-. bütia Siverek halkının q• 
tirakile on 1Jifte yakın bir halli 
kiiiİ~i t&r'afmdan karıılandı. 
H~evlerinin kıyme" ... ~ mevkii· 

da Urfa Halkevl reisi Kbım .ı:;ey~ 

ni tayiu ve ıönillden ıevaf ve 
yecanlarını ıunu bu kütle 
kartıarnda ayni heyecanı duYJllllillc 
kabil değildi. 

Bilba11a önde Halkni ban• 
ıu olduğu halde belediyeye kadar 
yapılan yürüyüıteki büybklük JG
reklere çarpıntı veriyordu. 

lki"gece muhtelif koıuer, kot· 
f eranı ve temtiller verildi. Swe· 
rek muhitinde dil ve tarih üzerin· 
de tetkikler yapddı. Siverek hal· 
kınm Halkevi manevi tat.&iyet .. 
olan aevgi ve hailılıklarinm 
cakbimı bilhau.a yazmak IU. 
dır. 



Dünkü Keşidede Kazana& Numaralar 
Begazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişe•i Sahibi M. Bahri Bey oe .gine lleJ4zıı fle FatiAtelc.i Jtimot 

Biirlıanettin gişeleri listemiztleki numaraların ilu;amiyelerini verirler. 
Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No· 

30 22 50 916 50 426 100 8072 50 107 30 728 30 589 30 19069 30 
30 75 30 935 3000 468 50 205 30 140 30 742 ıoa 61i 30 119 150 

100 89 30 981 150 48S 1so 293 30 173 30 743 30 618 50 151 30 
30 111 50 973 50 411 100 321 150 247 150 761 30 621 100 205 30 
50 143 50 3184 100 SOi 100 347 150 293 50 819 lOQ 679 30 249 50 
50 180 so 22& 30 627 30 384 50 328 30 960 50 729 100 370 so. 

100 172 50 230 30 881 30 382 30 374 30 14015 30 760 ıso 419 50 
150 173 30 270 30 673 30 476 50 539 50 14076 100 768 30 243 50 
30 370 30 283 30 890 30 484 100 542 50 109 100 819 50 501 50 
30 534 30 380 50 895 30 533 50 562 30 200 50 834 30 507 sa 

100 572 50 399 30 758 150 581 30 672 30 332 30 839 100 S22 50 
IO 576 150 118 30 80I &o 589 100 726 50 359 30 873 30 623 30 . 
30 809 50 494 IO aôll 30 897 30 759 500 430 30 918 30 664 30 
IO &IS 100 512 so 187 30 137 150 796 30 557 150 919 50 690 100 so 648 1000 883 50 874 ID 905 30 836 100 528 30 987 30 858 150 

150 686 50 717 150 896 50 9067 30 842 30 632 30 11027 30 917 30 
50 692 50 728 30 . 906 50 100 30 892 30 679 30 56 30 910 50 
30 707 30 7S8 30 948 • 30 154 100 905 50 696 30 77 SQ 941 30 
50 758 30 804 30 982 30 2tt 30 970 so 704 30 79 30 963 50 
30 848 30 828 30 6007 30 249 50 975 30 745 30 113 30 20028 30 
30 873 500 835 30 10 30 288 500 12004 30 840 500 116 56 130 30 
30 849 500 852 30 '2r 100 171 10006- 12086 50 845 100 178 50 ısı 100 
30 970 30 889 50 150 100 319 30 134 50 880 30 214 30 168 100 
30 1025 30 950 30 162 30 348 30 197 30 925 30 278 30 193 30 
30• 88 30 945 50 217 30 389 30 202 50 15004 30 328 30 213 500 

100 191 30 958 30 258 30 414 30 264 50 32 30 366 30 236 50 
100 199 50 4050 50 312 30 533 50 280 50 198 100 367 100 243 30 
30 212 30 59 30 2&1 50 631 100 30Z 30 199 30 428 stt 256 50 
50 325 50 61 30 381 30 633 30 336 30 231 30 433 50 276 80 
30 336 150 85 100 433 30 709 30 381 50 238 30 440 30 288 150 
30 467 100 86 50 456 50 756 30 ~ 30 252 50 627 150 292 39 
30 588 50 92 50 480 30 :165 30 651 30 254 30 532 30 401 150 
30 893 30 147 100 533 89L 001 30 692 30 282 30 582 100 440 30 
30 702 50 188 30 537 30 786 30 693 50 335 30 591 30 488 30 
30 706 so 187 50 557 30 838 so 718 30 347 100 620 30 696 30 

4000 755 50 206 50 569 1000 8&Z 18 737 30 417 30 693 60 Dl 30 
30 812 o 283 150 822 50 888 &o 739 50 514 30 787 30 664 Sf)O 
50 825 . 150 304 50 6151 100 894 30 816 50 582 50 864 50 6ô7 50 
30 141 30 320 30 .. 30 928 30 822 50 598 30 881 30 705 150 

150 889 30 347 30 il!' 50 929 soo 83'1 30 610 50 9'7 ;io 726 3.0 
30 Hl 30 414 '° 500 989 ., 908 30 650 3Q ıaoss 3(f '1182 100 

150 979 30 488 so 50 tetOI .. 680 100 108 30 788 30 
50 2019 50 523 30 853 50 165 50 943 50 709 3Q ısı 100 829 50 
30 18 50 538 30 885 30 270 30 951 30 770 50 182 3(). 884 50 
50 130 50 516 30 943 30 274 50 13f0 50 800 30 ııı 30 909 30 
30 184 30 844 50 96Z 30 285 100 20 100 909 100 m 50 935 500 
50 203 30 757 100 963 100 324 30 130 50 918 50 30 9SS 100 
30 266 30 767 50 197 150 354 90 139 30 966 50 26Q 50 9d2 30 

30000 347 30 828 30 '1015 50 355 30 Ul8 tat> 16010 50 307 30 210&1 30 
30 418 30 847 30 25 30 375 IO ı• 50 14 ~ .. 1000 40 &o 
30 448 !O 953 30 200 30 ~77 30 17Ş 100 alı:. 30 177 30 ·soo 494 30 979 30 203 100 438 30 213 50 74 30 461 50 196 00 
30 497 30 99Z 50 243 30 = 30 221 30 106 100 509 30 1-tlO 50 
50 521 30 5017 30 334 150 30 Zil9 100 lMJ 30 !U2 50 300 1QO 
30 5'2 30 57 30 423 so 5Cİ8 so 284 50 2GS 90 560 30 471 30 

·50 600 30 148 1000 487 30 .. ao MI &o 248 3G 57ıt 50 497 30 
30 &04 30 J-83 30 474 150 868 ılGG +18 50 251 ııoo '100 30' 842 30 
ıso 128 30 198 30 521 30 777 so 473 30 m ;M), rı~ 100 725 30 
30 .. 30 203 30 617 30 809 30 ~ !io 397 30 ~~ 30 74;i 30 150 887 100 252 50 772 50 850 100 30 407 30 39 '.'Q'S 30 30 '798 500 286 50 9a2 30 11050 50 •t 50 saı llO 898 30 797 100 
50 181 30 410 30 966 30 91 30 710 30 87 30 919 30 822 30 

100 IOO so 408 50 1 984 100 105 30 703 100 516 30 19000 so 917 1~J 

İstanbul İkinci lcra Memurlu- müfleriıi uhteıine ihale olunacak· lstanbul yedinci icra memurlu- İstanbul Altıncı icra MemJ/I 
lıto.nlJML&r.W. jundan: tır. Alui halde IOD arttınnm ta• ğundaıı: 

Bir bo~tan clola11 mahcus o- ahhüdü baki kalmak üzere 28 - Kira bedelinden dolayı mahçaı K.ctaat ılinlll1'1 
lup paraya çenilmeıi takarriir e- 10 - 934 tarihine m.üsadif pazar olafl ta •e paraya çe'll'ilnıeaiae ka· 
dea Ye yeminli ehli Takuf tarafın· ıünü ıaat 14 ten 16 .1• kadar ke- rar verilen e• etyaıı 18 9 934 wtı 8!tdz Mn•IJ!9 yıttrad!t ~ 
dan derununaa mevcut ve mütem· za dairemizde yapılacak •n i • tarihine müıadif pazar ıünü ta• lensenln l<apah zama talip 
mim cüz'i olan makiae ak1U11 ile kiaci açık aıttamaı!Qda dahi ut• ıat 9 du 10 & kadar Cihanıir • çıkmadığıdan bu d~fa pazar· 
birlikte hey.eti mecmuaıma (elli brnaa bedeli muhunm•n lDJmetin de Suıam ıôka.ında Reiı aparlı• lığa konmuştur. lllaleşi 19. 
bir bin yü kırk alb ) lira iDJmet JÜzde yetmiı betini bulmadıiı maıunm önünde hazır bulunacak 9 • 934 çar$aıttba gttriü sa-
takdir olunan Eyüpte S.bari1••• Ye iıaotekli alacaklmni al.cağına asıemv'J tarafnıdu açık artıu._ at 11 'edl?, f.iıHtıJerjl' Şart. 
Şah Sultan mahallainde Silihtar kifi ıelmediji taWirde IUıt suretiyle sablacaiı ilin olunm. anıatısiM giİ~ek IÇIR her iitn 
alada kiin eski yeni 1 numara ile 2280 No. ha bnmı ahkamına tev· (2208) ve ıp;lzadifi glreeellft"in 
mur•ldcam maaraa bir bap fa& • fikan .. i lmalalacakbr. Artta:· beBi dn 'Ve saatfe Aıtkara 
rikamn ı.mamı ile pne mahalli maya ittirak .._ek itliJenlerin olmıy&Jllar atıf 'bedelinin paylat· M. M. V ~kftleti •ttnölına 
mezk6rda eski 2, 1, 2, numaralar· mezldr PJl'i m-...ıtm kıymeti muından hariç kalırlar. Müte· KowdtYbıtUna mtlraeaatlBrı. 
la murakk•m ye keza tamamına muhammeneleriain ?iH• ye4i rakim verıi, vakıf İçar~i, tanzifi- ~tl7) (56d2) 

buçuiu niıhetinde peJ! açesl ••• ye ve tenviriJ.eden mütevellit ~ • "<1irmi irin bet yüz ıeben dirt) 
ı 11. " ti lira kıymet takdir edilen 2573 ya milll bir banlrama teminat tediye rüaumu müıterlye aittir. 

metre mıuabhaı sahaımdaki arsa• mektubunu hamil bahmiaarıa.,.. t&- Daha fazla ı;nalGmat .Jmak isti • 
nm tapımı açık arttmnaya vaz• zımdır. Haklan tapa dciherile yenlerin 14 - 9 - 934 tarUiin -
edilmiıtir. 13 - 10 - 934 tari· ıabit olmıyan ipotekli al&t!altiıle- efen itibaren herkeıin ıörebilmeıi 
hine müsadif cumarteai günü sa• la diier alikadarlann, irtifak lpa lrairemizde 'bulunthandacak 
at 14 ten 16 ya kadar dairemizde hakkı sahiplerinin bu haldannı ve ~ ~. prtıtamelerile fİ33 • 
biriaei açık arttırması İCl'a 1abna· huamiyle faiz ve maaarife dair o- ttu111üiıh cl.,.•iiliCıa mn2Ut 
• • bı. Arttırma bedeli kıymeti lan iddia1annı ilin tarihinden iti- " ~Wllf *eZkGt~Jerin evaaf 
muhammenenla yüzde Yetmit he- haren yirmi fün zarfında evrafn m.- r~yyır 
tini "1Lfulu ye b14mda yazdı mtiltitelerile birlikte dairemize •e taktlftt M ~rfmti itip 
~ Weline kifay.t eltili tali- miiracUtlut taxm.dU". Aksi tak· anl~WI • 
dinle ...... pyri meakulit dinle ı..•ıan taJMI ifc:tlfer11e eal>lt (2202) 
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Bütün milletlerin edebi içtimai, iktısadi, mali ... en muhal· 
J • 

let eserlerinden seçme .ICitapJarm tercümeSı ve ''DÜN ve Y A'.RIN · 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılala'rla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
Vücuda getirilmesi temin edilmi~tir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuştur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 
; . ~. . ' . ~ -~ :.' . . . . .':'· .. : ·. 

1 
Or. C. Yung -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayrullah 
Kuru§ 
V AKIT Matbaası 

8ASJLANLAR: • 
1 - SA.FO, Dodtı - Haydar Kifat 

ı - AiLE Ç'El\lBERİ, Morua - t. H. AJl"an 

& - TİCARET, BANKA ve HOltSA, tktısut doktoru 

!Uuhllı Etem 

4 - DEVLET ve UlTtLAL, Lenin - Haydar Rlfnt 

5 - SOSYALİZM: Kautıkl - Sabiha Zekeriya 

8 - Ktn.Ll'TAT J. RASİN, H. Nazmı 

1 - lŞÇt SlllilFI m·rtLAU, Lenin - Haydar Hlfat 

100 

100 

'76 

'76 

7~ 

711 

''° 
3 - Rtıırı HAYATTA LAŞUUR, Prot. l'un~ - Pro1. Vr. 

l\I. Hayrullah 60 

l\uruş 

.. 
.. 
• 
• 
• 
• 

.. 
8A.SJLACAKLAR: ...... 

J. RASİN ll, R. Naııın 

8 - GORto BABA: Bal:ı:ak - fl:ıydiır Rlfat 

( - fLKB.UIAlt SELLEIU', İ\'aii. Türg~niııv - Sami zade SUre~ .J a. 

~ - CE~ltYı:T, 1'fuhlttin 

1 - KAPtTALfZ!I BUHRANI, P.rofe.ı;ör Ptru -- Ahmet Hanııfl 
1 - 1•· .. 11nzı ve KARA. Standal. 

11 
-tSA: Para Ruİılyat mektebinde Profesör doktor Bine Sangle - Haydar Rlfnt 

1 - t:Ttıt. ' : llropotldi:ı - Ağaoğlu Ahmet 
10 

- tgrt:M.At KANU?-."i.AR, Greet - Raöl Ahn.ıct 
11 - ÇOCUK DUŞüııTENLER B. Gon:ıalve, Meousler - Prot. Dr. M. Bay. 

nıUali 

~ - SALA.~O, Flober - 1; H. AJı,an 

lll - SAl\111\Il MADET, Tohıtoy - t. B. Al şan 

lt - VERTER, Göt.e - A. Kimi 

Nafıa Vekiletinden : 
eursan-ın Gölbaşı mevkiinde yapılmakta o'an Toprak bende 

t .f a p savagın muhammen bedeli 14840 Jira olan Vana, Kapak 

\i~ Boru tertibata kapalı zarf usuliyle müna!rnsaya konulmuştur. 
Münakasa 17 - 9 - 934 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

15 
fe Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edılecektir. 
Talipler mu'lCavele ve şartmunede muvazzab o'duğu Üzere 

~'lıemenin cins ve nev'ioe göre toptan fiat tekıif edeceklerdir. 

Taliplerin tekliflerini (2226 liralık muvakkat teminat ve Tı· 
tare odası vesikas;yle münakasa saatinden evvel môna'kad Ro 

lbiayo · · d' 1 · · d nu rıyasetıne tev ı etme erı ıcap e er. 

N Talipler bu husustaki tartnameleri parasız olarak Ankarada 
ııfıa Vt.k~ 1 rtı Ma'zerr.e Müdürföğünden alabilirler. (5149) 

l" otegrai merakı::~ 
Muhtelif gazetelerde çıkan gunun hadiselt.rine ait fo. 

~Ograflatla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
k~tJerine ait fotografJar yalnız lstanbulda V AKIT 

Utüpbanesinde satılmakf adır. 

~rcişte seyyar jandarma taburu 

kumandanlığindan; 
ibti E:rcişte seyyar jandarma taburu Ağustos 935 sonuna hadar 

k. Yact olan yüz on bin kilo fabrika unu ve iki yüz otuz bin 
110 

b arpanın lcapalı zarfJa Eylülün onundan itıbaren münakasaya 
ıtakılrn c:t T . t b" .. . . . b l· •-.r ır. emına ı rn yuz yırmı ve arpanın bıo otuz eş 

"'.~"dır. ihalesi Ercitte tabur merkezinde icra edilecektir. Şeraiti 
ıs()tı:rı k . 
~ ısteyenlerin tabura müracaatları ilan olunur. (5528) 

llniversite Rektörlüğünden; 
~-~ F'akülteJere ve bunlara bağlı mektep ve Enstitülere talebe 

l:Qil 15 Eylülde başlıyacak ve 15 Teşrinievvelde bitecekt;r.(5590> 

•WA54 

Den·zyolfarı 
rŞLETMES• 

ı\c:entelerı Kara"köy i\öpriıtı<ı.'?· 
1 el.42362 'iirkecı f\lühiırdarıac1r 

l ları l'eleforı '22740 

Bartın Yolu 
BUR SA vapurı:ı 

13EyJül 

Perşembe 19 da Sirkec. 

rılitımınôan kalkacaktır. 

(5650) 

MERSiN 
Süı·' at Yolu 

vapuru 14 
Eyıi'ıl 

İNE BOLU 
CUMA 1 l de Sırkeci 

nhtımından kalkacak. Gidişte 

fzmir, Antalya, Mersin'e. Dö 
nüşte bunlara ılaveten Alan 

ya, Küllük, Çanakkaıe'ye 
uğrayacaktır. (5651) 

TRABZON 
sür'at yolu 

C h · t Vapuru 
um urıye 13 E Y ı ü ı 

Perşembe 20 de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Gidişte 

lnebolu, Samsun, Ordu, Gi· 

resun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 

Dönüşte bunlara ılaveten 
Pazar, Of, PolathanP.ye uğ
rayadktır. (5652) 

Ayvalık Yolu 
ANT AL y A vapu~u 

12 EyJuı 
Çarşamba 19 da Sirkecı 
rıhtımından ~talkacaktır. t5638\ 

İstanbul Üçiincii terasından: 
Beyoğlunda Nişantaşmda Ku

. yumcu İrfan sokağında 4 No. da 
mukim iken halen ikametgahı 

meçhul Nimet (Emeti) Hanıma: 

Diyonis Polizo~ Efendinin zim
metinizde iki bin altı yüz on sekiz 
liranın maa masraf ve faiz haciz 

istemek şartile. çek ve poliçe ~ 
emre muharrer senetler yoliJc va
ki Laki;:> talebi üzerine tarafınıza 

ödem:! emı i gönderilmiş ise de 

mezkur mahalde olmadığınız ve 

elyevm il·amctgahtn•zm mechul 
!;ald•~TnClan ll;"'1e0 tel-l'P.~t icra-.., 

sına karar verilmiştir. Tarihi i -
landan itibaren h'l' ay zarfında 1 

borcu ve m~o;rafl n öd meniz la -

zımdır. Bol'cun tamamen veya 

bir kısmına ve yahut i\lacaldının 
takibat icrası hakkına c'air bir iti-

razrnız varr.a· gene bu bir ay için
de İ"tida ile veya şifohen 934 -
1449 No. hı dosya ile ida daire -

sine h;ldirmeniz ve bildiı'nıediği -
niz takdirde ayni müddet içinde 
74 üncü madde mucibince mal be

yanında bulunmanız lazımdır. 

Beyanda bulunmazsanız hapisle 

tazyik olunacağmız ve hak:kate 

muhalif beyanda bulundu~tmuz 
takdirde hapisle cezalandırılacak
sınız. Borcu ödemez veya itiraz 
etmezscı~iz hakkımzda cebri icra
ya devam olunacağı mezkur öde
me emrinin tebliiii makamına ka
im olmak üere irnn olunur. 

(2483) 

lwwa 
il Gfrı Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
Kabıali Aııkar;ı t:addesı :\o 60 

Telcf,,n ~~S6fı 
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1 Yl5 numaralı kanun hüküm.erı dahılinde Maarıf Vekaleti 
idaresindeki lise ve orta mekteplerin her sınıfına alınacak 
leyli meccani talebenin kabul imtıhanları aşagıda!<i ~art!ar 
dabilinde lstanbulda Galatasaray ve Er~nköy kız rse!erinde 
ve diğer vilayetlerde vilayet mer~iezinde mevcut rse veya 

orta me 1<lepte vo'.<sa maarif müdürlüklerinde yapılaca~tır. 
İMTİHANLAR: 

2 Meccanilik müsabakasına girmek isleyenler 29/9/934 Eylül 

Cumartesi günü akşamına kadar müracaat etmelidir'er. 
Müracaatları kabul edilenlere bu idare'er birer ves ka 
vereceklerdır. Hu vesikayı ibraz etmek suretile imtıhaalara 
kabul edileceklerdir. 

3 - Vekiletce tayin edılec~k komis.yon 

Pazar giinü saat 9 da başlayacak ve 
gününe kadar devam edecektir. 

huzurunda 30/9/934 
2 T eşr nıevvel Salı 

4 - Leyli meccanilik müsabaka imtihanlarına ı~trrak edteek 
namzetlerin haiz olmaları la21m gelen şartiar ~uıılardır: 

A - Türk olmak 
B - Lise ve orta mektep talimatnames nin her sınıt için lcsbit 

ettiği yaş hadleri içinde bulunmak 

C - Bedence ve rubca hasta, maili, sal< at ve ~ U'>urlu o!mak 

D - Velisi keodisını tahs 1 ett remıyecek Uadar fakir bulunmak 
E - Zekası, çahşkao:ığı, ahlakı mensup o'duRU mektepten 

alacağı fotograflı vesıka ıle sab.t olmak 

5 Mi:sabaka ımtibanları "Türl<çe - Edebiyat,,. "R·~·aziye,,, 
"Tarih-Coğrafya,, derslerinden tahriri olarak yapılacaktır. 

6 imtihan günleri: 
Türkçe ve edcöiyat 30 Eylül Pazar, Rıyazıye 1 T eşr.ni• 
evvel Pazartesi, Tarih ve Coğrafya imtihanı 'l. TeşrinievYel 
Sah giinü icra edt!ecektır. 

7 - Yukardaki şartlar dahilinde mcccanilik imtihanlarım kaza
nanJarın adlara Vekalet tarafından gazetelerle •İlfrn o'una-
cakhr. rSSB) 

Selimiyede Fırka Satına ma 
komisyonundan : 

30 bin kilo sade yağının 221919 34 Cu nartes. kapalı zarf 
usuliyle ihalesı yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde muvakl<at 

teminatlariyle birlikte teklif mektup'arını alarak Selimiyede 

Fırka Satınalma Komisyonuna müracaatları lazımdır. Arın e

denler sade yağına ait şartnameyı daha evvel komisyonda 

görebilirler. (5199 

Fırka Satınalma 
komisyonundan: 

Selimiyedeki kıt'at ıhtiyacı ıçin aşagıda cıns ve mıktan 71·a
z11ı beş kalem erzakın hizalarında gosterılen giinlerde kapalı zarf 
usulıyle ihalelerı yapılacaktır. lsteklıler yazılı ~ünlerde muvakkat 

teminatlarıyle birlikte teklıf melHuplarmı afarak Selımiyedeki 

Fırka Satınalma Komisyonuna müracaat etmeleri 12zımdır. Arzu 

edenler l::u erzaka ait şartnameleri daha ev\lel kom s onda gö-
rebil rJer. (SLSS) 

Cir sr Mıkları T emiaal ı muvak· ihale günü 
kalası lıra 

Yu af 160COO 6COO ı 3. 9. 9J4 saat 14 
Kuru ot JjOfıOO 1113 15 . 9. 'J34 ,, 14 
Odun 1075COO 1007 1 b. 9. 934 

" 
14 

Sc:man 27:000 516 ı 7 . 9 . '134 .. 14 
Un 3fCOOO 1766 18. 9. 934 

" 
14 

Afyon Vilayeti erı: 

Kapalı zari usu ı'c münakasava lionu ou~u evve.ce ııan ecTıJen 
Afyon - Isparta yo'unun 9805 Ura bedeli keşıfıı 1 o+Ouo -
ı 7 +OGO l<ııometroları c.rası es~s ı lamıralınd talıp zuhur dme
d ğınden münakasan n keenlemye <Un add~dilerel< 23 Ey:ül 934 
tarihinde S<taf 15,StJ da Encümeni Vı ayetle ihale edilmek uzere 

tekrar kapalı ıad usulıle münakasa va l< onu:c·ugu ve keş·fname 
ve şartnameyi görme c ısteyen!erin Nafıa B:.>şmühend stığ ne ~e 
lalip!er:n °o 7,50 teminatla Encümen: Vılayete müracaatları 
ılao o'unur. l~489) 

Adana Yedinci Daire Su 
işleri müdürlüğünden ; 

lçcl vilayetine bağlı Taı·sus ovasının sulama ameliyalma 
ait ana kanalı ü.zcr'nde yapılması lazım gelen on üç parçadan 
ibaret bulunan sınai imalatın keşif bedeli olan (15210) on beş 
bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı zarf usulile münakasa· 
ya çıkarılmış ve bin dokuz yüz otuz dört senesi Teşrinievvelin 
üçüncü çarşamba günü zevalden evvel ~aat onda ihalesi ınukar• 
rer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif bedelin;n yüzde yedi 
buçuk teminat akçeleri ile diğer vesikalarını havi kapalı zarfla· 
rın Mersinde HükUımet Dairesinde müteşekkil komisyona tevdi 
etmeleri ve mukavele ve şartname vesair evrakını görmek isti
yenleı·in Adanada Su işleri Müdüdüğiine ve Mersinde Nafıa 

dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. (5487) 
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lstanbul Posta i elgraf 
Baş Müdürlüğünden: 

ıs Yazan otomobil kışın icaba göre araba ve kızak ve hayva0

0 nakliyat yapılmal< Ye Hasan K:ıleden Karaköse'ye kadar 56 ' 
Karaköse'den BeyaZ1da kadar 400 kilo olmak üzere 850 ıırı 
mubammeo bedelli Hasankale • Beyaı1t postası şehri 1J50 JjrnY9 

iodırilmişse de fahiş görüldüğünden 5191934 tarihinden itibareıı 
b•r ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin Erzurum U•f 
Müdürlüiüne muracaatları. (565~ 

•·------- Hali Tasfiyede 

lstan bul Liman işleri inhisarı 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: . 
12 Ağustos ~34 tarihinde içtima eden hissedarlar heyet• 

umumiyesince itbbaz olunan karar üzerine şirket heyeti uaııl' 
miyesi 27 Eylul 934 tarihine müaadif Perşembe günü sa•t 
15 de Şirketin Liman hanındaki merkezinde fevkalide içtilll1 

edeceği cihetle nizamnamenin 24 ncü maddesi mucibioc' 

liakal elli hisseye sahip ol~n hissed_arlan~ içtimaa ta.k~ddil: 
eden on gün zarfında tasfıye heyehne bısse seoetlerını tef 
ederek dübuliye Tarakası almaları ilin olunur. · 

RUZNAME: 
1 - 1 K. Sani 934 tarihinden şirketin feshi ile taafiyesio~ 

karar •erildiği 12 Ağustos 934 tarihine kadar olan zamana ,ıt 
bilinçonun ve mevcudat defterinin tetkik Ye müzakeresi. 

T aafiye Heyeti 
(2493) 

lnhi sarlar U. Müdürlüğünden: 
40,000 kilo 58 X 96} Eb'ath KahYe rengi ambalaj kiğıdL 
14,000 ,. 83 x 114 
5,000 ,. 70 X 100: ,, " ,. Kösela Karton. s' 

Yukarıda iıim ve mıktarları yazılı kağıt ve kartonlar 22/9/9
1
r 

tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 t~ ~azarlık!•. satın ~ 
nacaktır. Taliplerin şartname Ye nlimunelerı gormek ıçın her~~! 
ve pazarlık için de tayin olunan gün Ye saatte. % 7,5 teD11~, 
pıralarile birlikte Cibalide alım Ye salam komısyonuna Dl~) 
caatlar1. (544 

" Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasın lan: 

ı _\~~~~!~! a~~~~ı~~~- ~~~~~~~~~~~~~ba-ri--ı 
talebe kaydma haşla:ımı§hr. 

Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis olıJ~ 
nan ikramiyeli % S faizli 1933 istikrazınan 4.000.000, - lir•lı 
3 üncü kısmını teşkil eden C tertibi tahvillerin kayıt ıııu~; 
meleıine 30 Ağustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 Eylil 
934 tarihinde nihayet verilecektir. 

1 
Bu istikrazın B tertibi hamillerinin, C tertibinden •f1'

0 numaraları alabilmeleri için 30 Ağustos 1934 tarihinde t 
4 Eylül 934 akşamına kadar evvelce B tertibi muvakk'. 
makbuzlarıDJ hangi bankalardan almışlar ise yine aynı baO 
kalara müracaat etmeleri liıımdır. 2 - Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasında Basiret banmda Ôzyol idareba· 

nesine müracaat edilebilir. 

3 - isteyenlere mekiep tarifnameıi gönderilir. 

Amavutk.öyünde tramvay caddesinde • Çiftcıaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • Ozyolun telefonu: 24115 

Devlet Demir yolları ilanları 

Haydarpaşa limanı dahilindeki l< ömür tahmil Ye tahliyesi 
itlerinin kapalı zarfta münakasası 2/10/934 Sah günü !aat 15 de 
Aakarada idare merkezinde ylpılacıktır. 

Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Beşer lirar.ı 
sahlan şartnamelerde yazılıdır. (5676) 

5.9.934 tarihinde münakasası yapılacağı ıJao olunan Kayseri 
batta Km. 389 daki 10.000 m3 balast için muayyen müddeti 

zarfında talip zuhur etmediğinden 20/-1/934 perşembe günü saat 
15 de Ankarada Malzeme dairesinde aleni pazarh'da ihale edi
l~ tir. . 

~c: .... • .............. ,_ ,,..ı._t.:.-. _.__. ,... ' •. ..._. -:·--""'· : ..... "·~--•,.. .. :..._ ~-1 ............. 'd .. 
~,.~~~~~e~· ~ ... ,, ~' ıt•J o-·--- ·-·-.1 -···-··- :~··1,._~.,. -

MMieme Da.resme m~raca:ı.ıarı. {5603) 

Dr. Hafız Cemal 
/' \hili hastalıkJar · · ~ehaasısı 

Cuma ve pazardan başka günlerd~ 

flcdcn şonra aart 2 ~ d< 6 ya kadar 
lıtanbulda Divanyolunda ( 118) nu · 

maralı hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Muayenehane ; e ev ... •: 

fonu: 22:.!: .'. 

Y nzl;k ikametgah telefonu Kandi'.i 
38 - Beylerbeyi 48 •• 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Neşri yet miidürü: R~!'i!ı · · · · ! 

V ı\F.! f Mat:,aası - lııt:ınbul 

5 Eylül 934 tarihinden 30 Eylül 934 tarihine kadar ol•~ 
müddet zarfmda satışlar umuma tahsis olunmuştur. Beh~~ 
lO - lira itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 tır 

. ' rı· 
fii ihracın müterakim kupon faizi olarak 40 kuruş zanı o.u < 
muıtur. lfo suretle yeni tertip tahviller 19 Jira 40 kurll• 
üzerinden ıatılacakhr. d 

Kayıt muameleleri Bankamıı da dahil o1duğu hal ~ 
Emla~< ve Eytam , Sümer, iş, Osrnanlı, Ziraat Bankalar!~' r 
Türkiye'deki bi iumum şubelerı ile Istanbul Vf! bmir'de dıge 
Bankalar tarafından yapılacaldır. (~ 

~----~-----------------~ı l~tanbı t F <'le diye~ i ııanlarr ~ 

----------·----------'":".:- dtı48. 
Fındıklıda Selime Hatun maballes nd e dere içı so 1'agın o• 

~O. 52 No. lı e~ ·n enkazı satılmak üzere açık müzayedcvc ·e· 
nulmuşlur. Talip o!anlar şera; ti anlamnk iiıcre h~r ~üo. m~7 

.. c 
ı · • ·• • ]OJ'. . , ırtl • eve sı ;r.ıeit ;çıo c.c ., rra '" tem nat ~ '~". n ... . • 
IİİO/J31 ~PJl:tH~~si croünü saat 14 c'e ~ ;ıJcor :..~vot .ı r: ...... , .. ~ ,, • ,, l~ l j .J) lığı V! O. Ş. E::ctimeoiue m:i:ccaat:arı. -


