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;· uvyet Cümhuriyetlerinin teşri i esaisi müessesemizin 

cihanşümullenmesi yo unda büyük bir adımdır 
Oe~vre, 16 (A.A.) - Anado-, dar ona hadim olmak için olan J 

lu Ajansının hususi muhabiri bil- kati arzumuzu ifade ederken ınil
diriyor: letlerin mukareneti husus~nda 

Asamblenin umumi müzakere- şimdiye kadar yaptığımızla gurur
leri eaqasJnda Tevfik Rüştü Bey lanmayı düşünmüyoruz. Sadece 
aşağıd~ki nutkµ öylemiştir: teveccühünüze layık olabilmek 

ıı R • f d" - ~ıs ~-en ı, geçen asam- iddıasını iı:har etmeği düşiinüyo-
bledenberı murur eden devrenin ruz. Çünkii daha da yapmak is
vasfı mümeyyizi, Türkiye için bü- tiyoruz. Milletler cemiyetinin 
tün memleketlerle teşriki mesai - tecrübelerinden istifade ederek

1 

nin ~ev~n_ıı, ve s~l~ ve m\isalemet kaide ve usullerinin islnhı yolun
1

-

faalıyetmın ttızıfı qJmµştur. Bu da inkiso.fı zaruri VP. as mblede 
husu&tt\ yalnız Balksı.n kowşuları bu salaha matuf muhtelif teklif -
ile ola~ yeni muahedelerle ş~rki lcri müzakereye koyma]< suretiyle 
Akdenız komşularımızla aktedi - bu inkişafı tesride büyük menfaat 
len muahedeleri ve orta Asya dev- mevcut bulunmakla beraber bu 
letleriyle sıkı hir mukarenet için inkisafı anarşiye doğru i~ki af 
te;ahür e~~n fasılasız faaliyeti ettirebilecek ve bizzat müescseyi 
zH<~edeceğim. vahim surette zayıflatabilecek hu-

Ju münl}s~bctlcı Türkiye!Jİn susi ye: bir an için olnn mülahaza
ncşrcdilmiyen, herkese malUm ol· ların tesiri altında J'alma~aklığm 
m1yan v~ milletler cemiyeti tara· da büyiik bir {!hcmmiyeli haiz 
fındqn uşulj.i vcchile kaydedilme- olpuğ4nu ~aıınetmekteyim. 
nıiş \'CYf\ c~ilm.ek ü;ere ~ulunma- Miisbeı gayeler takip etmek ve 
mış ?lan hıc b1r taahhut akt~t • onlara yapıcı usuller ianesiyle va
memı~ olduğupH söylMlelçliğime sıl olmak arzusu hemen hemen 
müsaadenizi rica ederiın. umumi olduğunu zannetmek iste-

1 lerkesin muteaddit vesilelerle 
cihan nıi\tbuatmda okuyabildiği 

bir $eyi burada tekrarı suretiyle 
Vf\l<tin1zi hlybetıirmekten içtinap 
etmek isterim. Yalnız, dünyada 
hic hir 11wmJc\-;ctle hay;lti veya 
sadece mühim meseleler hakkında 
hiç bir a :ıa.f olınndıi;!ını teyitle 
iktifa edeceğim. Bilakis herkesle 
mukarent:t yolunda azimle ilerli -
yoruz. Bir merpleketin siy?-si ic -
raatJ, 1'-om u\arı ile olan münase -
batma göre takdir: edilebilirse, bi
ze taalluk f!dcn kıı1mda. ~erek 
ı',ıj;ı·upa ve gerek AGya komşula -
rımızın hükmünü kabul ve bu hu
susla izhar edecekleri noktai na -
zara memnuniyetle mutavaat ede
ceğimizi söyliyebiliriz. Bize gc -
lince, onlara karşı en halisane ve 
en doştane hisslyatla muttaınfız. 

Her devletin, en ziyade hasaas 
bulunduğu meseleleren biri hu • 
du~larma taalluk eden mesele de
ğil midir? itte o kadar nazik olan 
bu hudut tahdidi meselesi hakkın
Cla lran ve Afganistan, Türkiye -
<lcki dostlarının hakemliğine mü

racaat etmiştir. 
Onlara, bu itimatl~rmdan do-

layı, burada derin minnettarlı~r • 
mızı bildirmeği bir vazife addede
rim. Bundan başka, milletler cc· 
miyetinc girmeden evvel ve o za· 
mandanberi daima bu milletler a
rasmda anlaşma ve teşriki ıpesai 
yolmıda azimle yürümeği bir şe • 
ref addediyoruz. Bu cemiyetin 
Jcmelj qlan fikriq en iyi tatbika
tından biri de bu olduğundan bü
tün kalbimizle emin bulunuyo -
ruz. 

Sulhup mütevazi amillerinden 
biri olarak, buraya halli içap eden 
müşkülleri tevdi icin değil, fakat 
bütün kuvvetimizle, bizim çibi 
beynelmilele ahenk ve müsaleme
tin artık müpnem bir emel değil, 

!ir rectilte olmasını istiyenlerin 
~serin~ hadirp olmak icin geldik. 
Milletler cemiyeti ülküsünün la -
hakkuku ve elimizden geldiği ka-

rım. 

Bu itibarla, bazı azanm millc~-
1er cemiyetinden çıkmasına esef 
etmekte berdevam olduğumuz bir 
sırada, memleketimin her zaman 
iyi dostluk münasebatı idame et -
miş olduğu sosyalist Sovyet cüm -
huriyetlerinin teşriki mes~isi te • 
min edilerek müessesemizin cihan 
şümulleşmesi yolunda şayanı kayıt 
bir adım atılmış olduğunu görmek 
benim i~in bahtiyarlıktır. Bu bü -
yük memleketin, dostlarımız Le -
histan, Romanya ve diğer komşu
larımızm teşriki mesnisiyle, Lond
ra muahedelerinin tahakkukunu 
mümkün kılan mütecavizin tarifi 
suretiyle vaki müessir hizmetini 
hatır1 r.tmaktan l<cndimi menede -
mem. 

M\Jhtcrem meslck~aşım ~· Beck 
tarafmdan ortaya sürülen ve en • 
teressnn müzakerelere yol acan 
C>kalli'ı.·ctler meselesine celince, 
Türk heyeti murahhasası bu mese· 
leyi dnha ziyade beseriyet zaviye
sinden mütalea etmektedir. Ahti 
hüHimlcrin tccı:rlerini bazı m~m -
leketlerc t~hd"t etm~k sure'"iylc 
bunlara hassaı;ivetlcr tevlit etme • 
i!,,. mfüait vecib"ler manzarası ve· 
rilecck yerde, bunlan hiitiin mil -
letlere tesmH etmekte hakiki ve 
acil menfaat mevcut ol~foru fik -
rindeyiz.,, 

Vekil bcvin rlJtku ~iirrkli alkıs
larla bitti. M. Bartu. Joıı Sayme~ 
ve bircok 7f'Vat veHl bcyir vnm -
na <r~lerek hararctl" surette te'1rilc 

ettiJer. 
Nı•tuk Asamble üzerinde fev

kal~.lc iyi tesir ve intib:ı bıralcmıs
t1r. Ti"rVive~iıı y-lr•T'I ,.e uz~k hil
umu,...., }·ühl'•:""ll"tlerlc c1c-rtane mii -
nasel.cıth bPJ .. nduv~1 V" milldler 
cemiyetine bir ihtilafınt ha1Jcttir
mek icin dcJ-il, fakat cihan sµlhu· 
nu bö•r)t" de-:.~"'"""" f3İyasPtivl" h1v -
vetlendirmck arz•ısu ile ... eJdif1ini 
c:övleyişi gayet büyük alaka ve 
takdirlerle karşılanmıştır. 

o yet 
sya 

M·ııetler cemiyeti
ne daimi aza ~ldu 

Cenevre, 16 (A.A.) - Deyli 
Telgraf muhabirinden: 

Sovyetlerin akvam cemiyetine 
girmeleri için tertip olunan davet· 
name otuzdan fazla milletin mü
messilleri taraf mdan imzalanarak 
Moskovaya telgrafla gönderilmiş
tir. Sovyet hükumeti bu daveti 
kabul ettiğini hemen bildirmiştir. 

Akvam cemiyeti meclİ$İ, bu ge
ceki fevki!ladc toplantısında, rey 
verenlerin ittifakiyle1 ~ovy~tlere 
daimi bir azalık tahsisini karar -
laştırmıştır. 

Panama, PQrtekiz ve Arjantin 
müstenkif kalmışlard1r. Soyyet 
lcrden bir reis seçilmesi ihtimali -
nin önüne geçmek kaygusu ile, 
akvam cemiyeti meclisine reis şe • 
çimi, Sovyetlerin azalığı katiyet 
kesbetmeden önce, salı günü yap,ı
lacaktır. 

Konseyin kararı 
Cenev ·c, 16 (A.A.) - Konsey 

aşağıdaki karar suretini kabul et· 
miştir: 

"Sosyet Rusya tarafınpan mil -
Jetler cemiyetine çirmek meselesi 
hakkında asaml>le reisine gönde
rilen 15 9 934 tarihli mektupta
ki tebligatı alan konsey, misakın 
dördiincü maddesinin kepdisine 
verdiği salahiyete tevfikan Sovyet 
Rusyayı, milletler cemiyetine 
kabulü asamble tarafından kabul 
edildiği andan itibarenı konseyin 
daimi azası olarak tayin eder. 
Konsey bu kararın tasdikini asam
bleye tavsiye eder.,, 

Asamblenın kararı 
Cenevre, 16 (A.A.) - iki sülüs 

ekseriyet fazl~sile temin edilmiş 
olduğu için Sovyet Rusya millet· 
ler cemiyetine dahil addolunabi· 

lir. 
Sovye~ Cevabının okunmasın -

dan sonra M. Beneş, isim çağır • 
ınak şartiyle r~ye müracaat et -
mistir. Almanya ve Japonya çık
tık~an sonra konseyde kalan on 
üc azadan onu "Evet,, demişler ve 
P~nama, Portekiz ve Arjantin 
müstenkif olduldarını bildirmiş -
lerdir. 

Reyler verildikten sonra1 asam· 
belenin reisi M. Sandler, büroya 
pazartesi günü saat onda ve a
sambleyi saat 11 de içtimaa davet 
edeceğini ve ruznameye Sovyet 
Rusyanın Tif\mzetliğini kaydede -
rck, hq huşustaki r~por tanzim 
edilmek üzere meselenin altıncı 
komisyona qav~lesi hakkında: ka
rar verilmesini istiyeceğini bitdir

miştr. 
Siyasi komisyonun, bu nusus• 

Bu sene muallim mekl~plerine 
talebe kabul edilmiyecek mi? 

Ankara, 16 (Hususi) - B~ leri müdavimlerinin istatisıi~leri • 
sene Kadroların kifayetsizli • ni tetkik etmektedir. f:ğer bu sene 
ği dplayısiyle muallim mekteple - muallim mekteplerinden :mezun 
rine talebe kabld edilemiyeceği ol caklarm adedi fazlcı 9lur a bu 
söylenmektedir. mekteplere yeniden talebe alına • 

Bu hususla Maarif Vekaletinde caktır. 
tetkik"t yaptım. Aldığım malUma- Alınacak talebelerin 1nikt~rı o 
ta göre vekalet muallim mektep- zaman belli olacaktır. 

Vecihi Tayyare mektebinin kapa
tı asına karar verildi 

Ankara, 16 (Hususi) - Ve- bilmesi için asri ve büyük bir mü• 
cihi Tayyare Mektt;binin ka- essese vücude getirecektir. Alaka• 
patılmasma Milli Müdafaa Veka • darlar bu hususta tetkikat yap .. 
letince karar verilmis ve bu karar 1 kt d l 
ı b l b ld 

.. 
1 

. •. ma a ır aT. 
stan u a i m mıştır. 
Haber aldığımıza göre hükumet Vecihi Beye Eskişehir tayyare 

sivil tayyareciliğin daha esaslı ve mektebinde bir muallimlik temin 
daha geniş suretle ta"mmüm ede- edilecektir. 

A atbuat kongresi 
Ankara, 16 (Hususi) - Bu toplanışın pelediyeler kongresiyle 

sene içinde Ankarada bir mat- aynı tarihte yapılması muhtemel .. 
buat kongresi toplanacaktır. dir. 
Bu kongreye bütün memleket mat Kongrede Türk matbuabnıu 
buat mümessillerinin iştiraki mu- teşkilatlandmlması, mesleki ~az· 
karrerdir. Kongrenin içtima tarihi zuvun temini etrafında mütead• 
henüz tespit edilmemiş ise de hu.. dit tezler okunacaktır. 

Gümrük memurJarının 
konferar.sı 

Ankara, 16 (Hususi) - Güm
rük ve inhisarlar vekaleti hukuk 

müş?-viri Bilha ey vekalet me -
murlarmıı qugün saat onyedide 

Türk dilinin tazeleştirilm(lsi etra -
f ında bir konferans verecektir. 

Maliye müsteşarı Ankaraya 
dönüyor 

Ankara, 16 (Hususi) - Bursa
da bulunan maliye musteşarı Faik 

Bey ayın yirmisinde Ankaraya dö
necektir. 

Küçük zabit mektebine 
kabul şartları 

Ankara, 16 (Hususi) - İhzari 
küçük zabit mektebine kabul şart
ları şunlardır: 

Yaşı yirmiden fazla, lp d&n a -
şağı olmıyacak, okur yazar olacak, 
gürbüz ve sıhhatli olacak, lüzumu 

olan vesikalariyle beraber teşrini 

evele kadar mektep idaresine mü
racaat etmiş olacaklardır. 

Kastamonu Valisi 
Ankara, 16 (Hususi) - Kasta· 

monu vali vekaletine tayin edilen 
mülkiye müfettişlerinden Fazıl B. 

buradaki işlerini bitiremediği için 
henüz hareket edemedi. Birkaç 
güne kadar gitmesi muhtemeldir. 

taki mütalaasını bildinnt'k üzere 
salı sabahı müzakerede bulunma
sı ınuhtemeldir. Bu takdirde a
samble tamamen mücehhez ola -

rak kabul kararını verebilecektir. 
Bu program, normal bir şekilde 
tatbik edildiği takdirde kati cel -
se çarşall}ba sabahı aktedilecek 
ve Sovyet Rusya heyeti murahha
sa&ı asamble tarafından kabul ~ -
dilerek milletler cemiyetin işti -
rak edebilecektir. 

Sovyet Rusya milletler cemi -
yetine pek şerefli şerait dahilinde 
girmekte ve böyle bir hıodise hali 
hazırda pek mühi.'tll bir şümulü 
haiz bulunmaktadır. 

Bankalar mürakibi 
Abdülkadir Bey geliyor 

Ankara, 16 (Hususi) - Ban• 
kalar nıur kipliğine tayin Clilen 

Abdülkadir ey lstanbu a areket 
etti. Orada diğer murakiplerden 
Necmettin Beyle teşriki mesai e • 
derek bankaların döviz muamela
tını kontrol edeceklerdir. Bunµn 
için bir de büro açacaklardır. Bü· 
ronun bankalara civar bir yerde 
açılması mµhtemel<lir. 

Tevfik Hadi Bey geliyor 
Ankara, 16 (Hususi) - Yeni 

Seyhan valisi Tevfik Hadi Bey 
Dahiliye Vekili ile görüşmek üze
re lstanbula hareket etti. 

Hüsnij bey ıpüfetfiş oldu 
Ankara, 16 (Hususi) - lktısat 

vekaleti tarife ınüqj.4rü ve Jialnk 
htanbıd ticaret m~ktcbi miipU.rü 
Hü nü Bey yeK~let IIlÜf~ttj~r ğinç 
tayin ~dildi ye İie pf.l;;laaı . 

Naziler Viyanaya dönüyor 
Viyana, 16 (A.A.) - Dağıtı• 

lan Avusturya lejyonuna mensup 

bir çok Avusturyalı nazj şimdi av

det etmektedir. Bunlar iş kamp .. 
larında mahpus kalmaktansa A • -

vusturyada ikameıi t~rcih ettikle
rini söylemektedirler. Bununla 

berapcr az çok yakın bir istikbal
de Avusturyada nazi kanı;ıJdıkla· 

rı tevlit için unsurlar iht'Iili mev· 
zuu bahsolmasmdan ko. Jmlmttk .. 
tadır. 

Kredi Fonsiyedcn 
kazananlar 

Kahire, 16 (A.A.) - ı:uzde 

üc faizli ve ikramiyeli Kredi ron• 
si~e tahvillerinin dünkü çekilişin-
de: 1886 senesi tahvill•!::-indep 
169.007, 1903 senesi t::.h\"illerin
den 429.672, 1911 senesi tnhvil· 

lerinden 305.415 numaralı t:ıhvil· 
ler 50.000 frank ikramiye kazan· 
mışlardır. 
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Kömürlükteki 
komürler tutuştu 

Oniyenitecl~ iJDdal ~tihanlıan- • ve lakeııd•tı&ve aiiın. Dün öile vakti Sinem kiirüde 
na bat~· imtihan ıtabk • • • -·". • •--- Kozmamn tasarrufunda bUmuı 
füAlt..mde ~ mmfm JWa.. rflklerını tetkıke ~diyorlar ve ~ Lin ıu.,. aiaorta ettirilaıit 
ticueti cleniJJ-ppılmıt ve imti Gümriik ve W.isarlar Vekile· olan IÖ numaralı evin k&aürlü • 
hana ıs kiti i~ etmiftir. lmti • tiace ıörülen UDum ijzerine 1ıtan· iünde kömürler tubıt•ut. enn 
banda on bir talebe muvaffak ol • 'bul IÜIJlriilderi bat miidürii Seyfi kaplamaları yeme't oltlaju laallle 
muıtur· BUQdan ıonra 00.Sci ıını· ve ıümrük muhafua bat müdürü JUIDl töndüriilııniiftür • 
fal devlet am'Ulllt hulmkU fmtlha. Hasan Be7ler, yamı Ese v~punı Burnunu •aralamıı 
m tahrirf olarak faptlmıfbr, )'aml ile 'Pireye hareket edecelder ve ' 
1HriDd ..mim huhk bat1anatcr' oradan ltkenderi1e.re aeçecelder- Düıa ..Lahleyin Ortaköyde C... 
iml1haaı tahriri olarak ;.pılMB· dir. ~müdürlerin h ..,.hat· bi tokaimda 5 numualı evde ça
tD' lla imtilıaM tlatt tilz kiti at • Jeri Muır ve y =-itfanda tBm • lıf&D Mehmedin bumunu inekçi 
recefdir. riik ve mu'baf..- teılôJDmı tet • Kerim tatla Jaral&ıalf, yeke ... -
Orta mektep ve lişelerde kik etmek içindir. Dllfla' • 

Orta ....... "lileleJ'de taıeı.. Mııır ~· Yunanw.mn 11111&18- Sarhotlukla 
Jm Wr lwjırWewlt ...,. ne umlleri, nhtuplarda ~·- Beyoilupda Yeni Ç&l'fı toka • 

1- r tertibatı !:--:11.. maamellb md dnam edilmeıi itia ,......_ •· ;• ve ı......-1.- tarafındm i a 10 numarab düldti.nda aı-
mir ıelmiftir. _t!~kı ved~l -=~J • çı1* eden Vuli ,Elendi fuleı ar-

tıı:ıuu e ı ec . h- 0 t . . • • ~J!--:!. L-

Ha d ı· . -'ll' araK e'VIM UVDIUUf• .. pmm 
,.,,..,... ild1 Bu hutusta pmrükler ~mü- ..._ ~ kap171 tek· 

Ha~arpqa r~tain hazır!&- dürü Seyfi Be,.Ie diPten l;ır mu- melemefe \atl•mJtbr. Vufi • 
lan bitmek üwedır. Yazılmak ~~ ... en ..ıa- ,_.. ..... -...._ 1'lll~llll1P 
!,... mlracMt ••tnllrin~ı .at. ··fmltn.· ·~~ıa;_ . ,, ~.. • .. _, K ..... • itBralıi..... IÇID y • 
ıiil*illım, 11119 ....... ~=" _.. ~ 
ıidhHJe, Mli 1M uı.-. a o.kile bat m t.;.; • 
At- otta ~ ,.. IMelgte • puru ile, tetkik makııc1ile Pire ve 
dtt. lık,....b.,e ......,.. ..ıi1_,.. 

etıideıı lmtfhan Seyahatimiz on bir, OD iki sQıı 
Gazi Oımanpap liaeıinin ri7a· kadar ıütecektir. Gene Eıe ft • 

ziye imtihanında dönen 12 talebe- puru ile clln.etis. 
nin tekrar imtilıan eclHmelerl için Seyfi •e ti.- •:rl* ....,. • 
vekalet tarafından emir pnderil- bala dött~ _. Jlllllddtn 
diğini ve suallerin bu defa •ekllet tedn1der hiıltlıa•a I* ft90r lia .. 
tarafmdan hazırlandıimr yamı.. zırlıyacaklar, Glmrlk '" lnhilu-

• 

Tramvaydan duştu 
0-.~ ... elı: -E

miallllii h&UQıda itliyen 874 nu • 
....ıı tramvaya atlamak İltiJell 
o.t 'r'iJ<'ı Wdwl TCMieri Er.di, 
a*ı• ~, ............. .,. 
.,....... yualn•11fbr. 

T odori Efendi tedavi edilmek 
üzere BeJoilu hastanesine bldı • 
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1-1 
Ankara Gücü .. Fener

bahçe maçı 
lıtanbul, 16 (A.A.) - lzmirden 

dönen Ankara ıilt !ampiyonu Anka • 
ragücü takımı, letanbul ıilt ıampi -
yonu Fenerbahçe ile bug~n Kadıköy 
stadında bir maç yapb. Bu maç bir -
denbire kararlaıtırıldrğı için Fener -
hahçe stadında pek az kalabahlı: var -
dı. 

Tam saat 16 da iki takını sahaya 
çıkblar. Fenerbahçeliler, Ankaragü -
cünün firman da kendi fbrmalarının 

ayni olduiu için, misafirlerine ~ir ce
milekarlık olmak üzere Kırmızı • Be
yaz formalar giymişlerdi. Takımları 

'birinci tim kadrosundan bir hayli ek
ıikle, fÖyJe teşekkül etmişti : 

Hüıamettin - Necdet, Fazıl -
Necdet, Ali Riza, Şaban - Süleyman, 
Niyui, Namrk, Muzaffer, Fikret. 

Buna mukabil Ankaragücü de şu 
,ekitde idi: 

Nuri,· - Ali Riza, Bekir -- Orhan 
Cevdet, Refik - Mustafa Alaettin, 
Fahri, bilil, Seyfi. • ' 

Hakem lıtanbulspordan Ihsan B. 
Oyuna çok §İddetli bir rüzgnrn 

karıı oynamak mecburiyetinde kalan 
fenerliler ba§ladılar. Hücum başlar _ 
ken kesildi ve Ankaralılar seri bir a
kınla Fenerlilerin kalesine kadar indi
ler. Ankaralılar hücumlar yapıyorlar 
birinci devrede Fenerin gösteremedi ~ 
ğj canlı bir varlık yarahyorlardr. iki 
takrm da gol çıkarmadan oyunn de -
vam ediyorlar. EllP.rinP. geçen fırsat • 
ları kaybetmekte birbirine taş çık'\ran 
Ankara ve İstanbul ıilt şampiyonlarr 
z~v'=!iz bir ı>yun cıkarı...-or:ar. Netice 
iki taknn bir bire- beraber. 

Onun he} eti umumiyeıi itibariyle 
ı:evkı;i;- ~hn:Jştur. 

Sonbahar deniz 
müsr.bakalar1 

lstan~..ı. 16 (A.A.) - 1. S. K. 
( lstanbul Su sporlaı·r klübü) sonba
har apar haftası bugün ba,lamıştır. 
Öğleden evvel kürek ve öğleden son
ra yüzme! müsabakalaı'l Modada ya -
prlmıştır. 

Kürel: teknik netit e!eri: (Birlik 
kikle,·le) 

Mesafe: 1200. Hava: Kısmen açık . 
Rüzgar: ıert. 

Tekatitler: Ekrem Rü§tÜ (kürekte 
1 inci) . Zaman. 4:56. Şinasi (dümen
de). 

Müptedi : Kemal (kürekte) 1 inci. 
Z"1r.an 4:59.4. Ömer Hamit (dümen
de.) 

Su~t Memduh (kürekte) 2 inci. 
Zaman. 5 :01.9 Şinasi (dümende.). 

Moda yüzme havuzunda kız ve 
erkek kalabalık bir yü:r.ücü kütlesinin 
i,tirakiyle ve büyük hlr intizamla ya
pılan yü:ımelcrin teknik neticeleri: 

1. 50 M. Krovl 10 - 12 erkek. 1 
in Bahaettin Ihsan 1,25. 

2. 50 M. Krovl 12 - 14 erkek ı 
inci Rolf Heuser 0,37.1. 

2 inci Şinasi 0,56.2, 3 üncü Muzaf-
fer Nit:zım 57.2, 4 üncü Giiltekin 
1,02,2. 

3. 100 M. ıerbest. erkek. 14 -16 
1 inci Mahmut. 1,20,8 2 inci Fikret, 
Hüsnü 1,22.- 3 üncü Rolf Heuscr. 
1 :30. 4 üncü Necdet Cemil 1,37,2. 

4. 100 M. ıerbed. 16 - 18 erkek. 
linci lskender Şevki 1,23, 1. 2 inci 
Willy Mamboury 1,47,t. 

S. 100 M. serbest. 16 - 18 kız1a.ı- . 
1 inci Jale Hacı Bekir 1,52,3. 2 İnci 
Jale Hüsnü 1,53,3. 

8. 100 m. serbest. 18 - 35 erkek. 
1 inci Gcork Birükoff 1,19,L Şefik terk 
Feridun terk. 

1. 50 m. Kurbalama 10 - 12 erkek 
1 inci Fehiman Ihsan 0,59,0. 

8. 50 m. kurbağalama. 10 - 12 kn 
lar. 1 fnci Jutta Reichcnberg 1,13,3, 
2 inci Sevim E1<tt, 1, 17,4. 

9. 50 m. kurbağalama. 12 - 14 er
kek. 1 İnci Rolf Heuıer 0,52,9 diska -
life. 2 inci Hanı Reichenbach 1,01.0. 
diskalife. 3 üncü iŞnasi 1,01,2. Dil • 
kalife. 4 üncü Muzaffer Nazım. Dis -
kalife. 

10. 50 m. kurbağalama 12 - 14 
kızlar. 1 inci Hale Hüınü 1,05,4. 

11. 100 m. kurbağalama 14 - 16 
erkek 1 inci Necdet Cemil. 2,40,0. 

12. 100 m. kurbağalama. 14 - 16 
kızlar 1. Uraula Dohausen 2,11,0. 

T abab~ti akliye 
kongresi 

, 
Önümüzdeki Cuma günü 
açılarak üç gün sürecek 

Çocuğunu denize atan 
Ayşe H. mahkemede! 

Türk tababeti akliye kongresi 
21 eylul cuma günü başlıyacak, 
üç gün sürecektir. Birinci gün iç
timai sabah dokuzda BakırköyÜn· 
deki emrazı akliye ve asabiye kli
niğinde yapılacaktır. 

Ünce itiraf etmişti, şimdi inkar ediyor; deli mi, 
değil mi diye muayene edilmesi kararlaştırıldı 

Kongrede açış nutkunu cemiyet 
reisi profesör Mazhar Osman Bey 
söyliyecek, bundan sonra sırasiyle 
Nazım Şakir , Fahrettin Kerim, 
Neşet Halil Beyler tebligatta bu -
lunacakJardır. 

ikinci gün toplatısı gene sabah 
dokuzda üniversite dershanesinde 
yapılacaktır. ikinci gün profesör 
Marinesko, Nissen, Suvartns, 
Obemdorf, Hamdi Abdi, Bey ser· 

İki buçuk yaşındaki çocuğunu 
denize atarak boğmaktan suçlu 
Ayşe hanımın muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde başlan-

mıştır. 

Dava evrakına göre Ayşe ha • 
nım, Kadıköyüne giderken vapu· 
run arka tarafından kimseye gö • 
rünmeden çocuğunu denize atmış 
boğmuştur. Ceset on gün sonra 
meydana çıkmış, Ayşe hanım, po
lis ve istintaktalci ifadelerinde bu 
feci cinayeti itiraf etmiştir. 

Mevkufen muhakeme edilmek-
te olan Ayşe hanım, dün sorguya 

best mevzu etrafında raporlarını . . .. . 
k ki d U.. .. .. .. d çekıldı. Sunları soyledı: o uyaca ar ır. çuncu gun e ~ 

ayni yerde yapılacaktır. \ - Çocuğu ben boğmadım. Bir 

Şehrimize gelen Sovyet 
ressamının dedikleri 

Sovyetlerde resim san'atının mana ve vazifesi 
ve Türk ressamları 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 

meşhur Sovyet ressamlarından M. 
AJeksandr Gerasimof, dün kendi
siyle Sovyet konsoloshanesinde 
görüşen gazetecilere memleketin 
sanat cereyanları, faaliyeti ve 

memeleketimizin resim sanati 
hakkındaki düşüncelerini söyle -

1 miştir. 
Sovyet ressamı M. Aleksandr 

Gernsimof bütün Avrupayı lolaş -
mış ve ltalyadan rr:cr.ılckefonize 
gelmiştir. Buradan da Sovyet 
Rusyaya dönecektir. 

Kcn~Jid J't1,,.~ 1 - .... -·-c1
J. "A. H. R .. 

isimli sanat teııkilatının azasıdır. 
Bu r.cne Moskova sergilerinde e • 
serleri teşhir edilmistir. Stal1nin, 
Leninin, Voroşilofun portreleri -
ni yapmıştır. Ve bunlar resmi da
irelerde asılı bulunmaktadır. 

Me mleketimizde bulunan Sov· 
yet resramı eliyor ki: 

- Şehrinizin mimari eserleri,. 
camiler ve sairesinin bir cQk re • 
simlerini yapma 1.c istercli.m. Mem· 
leketinizin merkezi An1-carayı da 
görmek i11terdim. Fakat maale-
sef kısa hir zaman için burada· 
yım . ., 

M. Gerasimof, Sovyet sanat -
karlarının ::.anat telakkisi hakkın
da sorulan bir suale şöyle cevap 
verın iştir: 

.- . Biz, sanati liilu eşya gibi 
t~l~kkı etmi:voru7.. Cemiyeti teş· 
kılatlandırmak icin bir vasıta te· 
lakki ediyoruz. Her safhası tes· 
bit edilmesi lazım gelen büyük Mr 
c:levir yaşadığr.mızı biliyoruz, ve 
hu r.afh cı lan resimle kütlelere hi-

13. 100 m. kurbağalama. 16 - 18 
erkek 1 inci Willy Mnmbouı-y 2,03,3. 

14. 100 m. serbest 18 - 30 Hanım
lar 1 inci Leyla A. Turgut 1,51,0 

· 15. 100 m. serbest 35 ten yukarı 
erkek. 1 inci Ekrem M. Rüştü. 0:55.0. 

16. 200 m. serbest. Erkek. 1 inci 

Srtkr. 3.01.5. 
2 inci Şefik Hazım. 3.06.4. 

17. 200 m. serbest. Hanımlar. 1 in
ci Jale Hüsnü 4:13.3. 2 inci Jale Ha
cı Bekir. 4 :39.3. 

18. 100 m. sırt üstü erkek. 1 insi 

tap ederek tesbit ediyoruz ... ,, 

Genç Sovyet ressamı, bundan 
sonra Sovyet re11am)armın resim 
yapma tarzlarına ve teşkilatlarına 
ait şu izahatı vermiştir: 

- Her 5anatki.r kendi tarzı· 

na göre çalışır. Maamafih hepıİ 
şekil itibarile realist ve öz itibari· 
le sosyalisttiler. Bütün Sovyet res· 
samları Rabist isimli bir birlik 
etrafında toplanmıştır. Heykel· 
tras ve mimarları bir araya top • 
hy~n b\r kooperatif vardır. Bu 
kooperatif sanatkarların eserleri· 
nin satrlmasını temin eder. Geçen 

sene kızd ordunun on be$İnci yıl 
rlöniim ser?,"isi açılmıttı. 500 res· 
sam Vi! heykeltraı, eıo;erlel"ini hu· 
rada teşhir ettiler. Bir milyon • 
elan fa:r.!a seyirci geldi.,, 

Sovyet ressamı M. Gerasimof, 
"Petrospektif,. i~imli bir diğer 
sergiyi anlahrak bu sergiye işti· 
rak eden bütün :memleketlerin 
ressamlarından ela bahsetmiştir. 

M. Gerasimof, Türk ressamları 
için diyor ki: 

- Bu sergide genç Türk res • 
samlarının da eserleri neşredili • 

yordu. Genç Türk ressamlarının 
sanat meıeJeleri hakkında çok 

malumat sahim olduklarını gör • 
düm. Türk ressam.lan, Türkün 
yeni hayatile birlikte yürümeğe 

çalışmahdırlar. 

Sovyet reaaamı, son söz olarak, 
T~rk ressamlarının Sovyet Rusya
.da ve Sovyet ressamlarının Tür • 
kiyede birer sergi açmasını dile -
miştir. 

Sıtkl 1.48.2 2 inci Rene Mamboury 
1,49,3. 3 üncü Willy Mamboury. 

10. 400 m. serbest erkek. 1 i.nci 
Fikret Hüsnü 6,12,2. 2 inci Mahmnt. 

20. 50 m. serbest müptediler. 1 İn
ci Vedat Muı-at 1,01.0 

21. 400 m. serbest hanım!ar. 1 inci 
Leyli\ Turm•t 6 59 2 2 • • Jal H " 
nü. 

.. - • , ıncı e us-

22. 10 X 50 bayrak erkek. 1 inci 
Mahmut Takımı 5,43,6 

23. 4 X 50 bayrak hannn. l inci 
Leyla taknnı 3,27.9 

ana evladını hiç boğar mı? İfade
de ben hiç bir şey itiraf etmedim. 
Polise gittiğimi bile bilmiyorum. 
Bazan cinnet getiririm. 

Bundan sonra şahit sıfatiyle 
Saffet Bey isminde biri dinlen
miıtir. Safet Bey, Ayşe hanımın 

çocuğunu denize attığından şüp • 
belenen ve polise tevkif ettiren 
zattır. 1fadesinde şunları söyledi: 

- Bu kadını vapurda, önce ya· 
nında çocuğu ile gördüm. Bir müd- ı 
det ıonra çocuğun yanında olma
dığını gördüm. Merak ve şüphe ile 
yanına yaklaştım: 

nına yaklaştım: 

- Çocuğunuzu nereye götür -
dünüz?. diye sordum, yüzüme 
baktı: 

- Büyük annesının yanına 

bıraktım. Ağlıyordu, dedi. Vapu• 
ru aradım, çocuğa tesadüf etme • 
dim. Şüphelendim, Kadıköyüne 

çıkarken de yalnız çıkıyordu. Po· 
lise söyledim. Merkeze 'götürerek 
isticvap ettiler. 

Reis ıordu: 

~ocuğu denize attığını gör· 
mediğiniz halde ne gibi bir saikle 
şüphe ettiniz? 

Safet Bey 'u cevabı verdi: 
- Bendeniz ev\iyiın, küçük ço

cuklara karsı so~ derece zaf ım 
var. Her ne;ede ağlıyan bir çocuk 
görürsem dönüp bakar, niçin ağ· 
ladığını öğrenmek isterim. 

Bundan sonra on üç yaşında 
bir mektepli talebe dinlendi. Şu 
ifadeyi verdi: 

- Bu hantm çocuğ\l ile oturu • 
yordu. Oturduğum yerclen kendi
s;ni görmüyordum, birden bir ço· 
cuk ağlaması ve ctğltk duydum. 
Sonra - Snff et Sevi . işaret ede
rek - bu efendi geldi, çocuğunu 
sordu. Kadıkö:vüne çıkarken poli· 
se tutturdu. Merkeze götürdüler. 
Kadının çocuğunu att1ğmı görme· 
dim. 

Ayşe hanımın yengesi Fethiye 
hanım da şahit olarak dinlendi. 
F cthiye hamrn, bir gUn Ayşe ha • 
nımm çocuğu ile kend11el'İne gele· 
rek iki gün misafir kaldığım, son· 
ra gazetelerde Ayşe hanımın o_ğ· 
lunu ·denize attığını okuduklarını 
söyledi Başka bir şey bilmediğini 
ilave etti. 

Fethiye hanımdan sonra Ayçe 
hanımla uzun müd..clet bir arada 
oturan Ha§İm efendi isticvap edil
di. Haşim efendi İnebolulu oldu • 

ğunu, Ayşe hanımı orada tamdı· 
ğıhı, kendisiyle bir müddet bir a • 
rada yaşadığım, lsb.nbuldan İne· 
boluya gittiği vakit gebe bulduğu· 

nu, bunun üzerine kocasiyle ayrıl
dıklarını, sonra kızın babaaı tavas· 
sut ederek tekrar barıştığını söyle· 
di. Çocuğunu boğduğu vakit ay • 
rılmış bulunduklarını ilave etti. 

Ayşe hanımın babası Ahmet e· 
fendi de dinlendi. Ahmet efendi: 

- Kızım biz İstanbulda iken 1-
neboluda evlenmiş, gittiğim va.kit 
kocasının bakmadığını gördüm. 
O da benim yanıma gelmek isti· 
yordu. Yanıma aldım. Bir müddet 

Jktibasar: 

Italya Fransa ile 
müsavat istiyor 

M. Bartunun T c~rinievvel niha .. 
yetinde Romayı ziyaretj hakkında ce· 
reyan eden müzakereler, beynelmilel 
matbuat aleminde bir çok akisler ve 

mübalağalar tevlit etmiıtir. Fran11z 
Hariciye nazırının Roma ziyaretine 
müsbet bir ehemmiyet vermek istedi-

ği bilinmektedir. Fransız diplomasisi 
1 talyayı kendine kazanmak için hiç bir 
şeyi ihmal etmiyor. 

Temmuz ortalarında Sir John Si
mon Şark misakı hakkındaki büyük 
nutkunu irat ederken, nazari olarak, 

ve bazı ihtiyati kayıtlar koyarak Fran
ıanın Garbi Avrupa teşkiJatr hakkın
daki gayretine dair fikı-ini bildirdi. 
Fransa ile birlikte Rusyanın Milletler 

Cemiyetine kabulünü müdafaa etti. 
ve ıimdi de Tuna meselesinde ayni 
hatlr hareketi takip edeceği zannolu • 
nuyor. 

Her iki tarafın bazı umumi mese • 
Jelerde hakiki veya muhayyel bağlı • 

lıklarına rağmen, sırf Fransa ve ltal • 
yayı alakadar eden meselelerin tan:zi -
mine dair olan esaslar henüz tesbit e

dilmemiıtir. İki memleket arasındaki 
münasebetlere, harpten evvel olduiu 
gibi, bir taraftan rekabet, bir taraf tan 

da pazarlık suretiyle uyuıma fikri ha· 
kimdir. 

Milletler ara11 ve Avrupa politi • 
kasının hali ha:ı:ırdaki vaziyetinden 
istifade eden Fransa, İtalyanın arzu • 
Jannı ve hak iddialannı mümkün ol • 

duğu kndar ehven şernitle halletmek 
istiyor. 

Deniz meselesi, Fransa • ltalya 

münasebatınm nazik bir noktası tet· 
kil etmektedir. Senelerden beri muh· 
telif fırsatlarda bu mesele etrafında 

neticesiz münakaıalar olmuftur. ltaJ • 
ya, Fransa ile prensip itibariyle mü • 
savat istiyor ve bunu bir presti! ve 
izzeti nefİI meselesi yapmışhr. 

Franıız gazetelerinde intişar eden 
Fransa ite ltalya ara11nda .. ni:zde 

müsavat•' hakkındaki anlaıma hava· 
disi biraz garip görülmüş ve hatta 
derhal tekzip bile edilmittir. 

ltal)•a bu şekilde bil' müıavab hiç 
bir zaman kafi görmemİ§tİr. Çünkü 

böyle bir müsavat, Franıayı bütün de
nizlerde menfaati olan bir devlet gibi 
gösterirken l ta1yayı bir Akdeniz dev -
leti seviyesine indiriyoı-. 

lngilterenin kuvvetli yardımma ve 
ltalyanm anla:ıma niyetlerine rağmen 

Fran&a bu işin içinden kolay kolay çı
kamıyacak gibi görüniiyor. Fransa, 

l:iclk\ bugün İtalyanın daimi' maduni • 
yetini, Afrikada ihtilaflı kalmı, mese-

lelerde bazı fct'a~rlık1ar yaparak öde 
mcğc hazırdır. Yarım asırdan beri Tu

nustaki 1 talyan muhacirlerin hukuki 
vaziyetleri baklanda Roma ile Paris 
arasında bir anla,amamazhk devam 
etmektedir. Faş;zm, cömert ,clefleri 

gibi ltalyan muhacirlerini Fnı.tı.m: a -
ı·ın tabiiyet değişth·rr e tasııvvıır'ar-na 

lerketmeğe hiç bir zan.an taraFt.:t: de
ğildir. 

Sovyet mühendisleri 
geldiler 

Sovyet mühendislerinden mü· 

rekkep on bir kişilik bir kafile dün 

§ehrimize kelmi§ ve Kayseriye git• 

miştir. 

Giresun Valisi 
Giresun vali vekilliğine tayin 

edilen mü]kiye müfettiılerinden 
Tevfik Talat Bey dün ak§am 
Dumlupınar vapuru i)e yeni vazi· 
fesi başına hareket etmiştir. 

.. ~ 

benimle beraber kaldı. 

Müddeiumumi makamını i9gal 
eden Kaşif Bey, Ayte hanımın mü· 
şahede altına almmaımı istedi. 
lıtek kabul edilerek muhakeme 
bunun için ba,ka. bir güne hıra -
kıldı. 
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- Eter en yalan ıarajcla du· - Sabbk cleill. 

i'UP bu klakaonu düzeltmeaeen ben Bamın lizerlne m....,i JllllU'U" 
Yılııı ırçea .-ıert 
Tıha talaa Jlllat 

4.03 .. 
111 

4.0." ... .... ... 
):omobilden inerim. tuna llktı, p.ıaj ahlWaill lcann. '-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ - Sana namualu olmak lmlllnı 

Erkek omuz ıilkti: na 't'tlftla. =-11 il nı Yerebilecek bir para dejil mi? 
- Biru sonra ortalık karara- Garaj hiW laJMlr R A D Y O _ Bununla Yiliyetlerden ltirin • 

cak. Fenerler klakson yerini tutar. Erkek=: · · de yeyahut bir ,.J.ncr memleket 
Gene kadm ısrar etti: -Sia deli aaiainia? taTAn~ ~ 9 Un te mükemmel ltir aucalcça dikki· 

-Bak ıu yaftaya: "Uç yüz met _Siz kantmaJum. 18,ao l'numca der& 11 Jreatenu. nı açanın. Bundan maada Lüpen' 
re atede !»emin hulal>ilirıiniz,, Etildi, ıarai ... ibiain liol'-ı· <Hakla s.ırt lle7 tanımdan> ıt.IO TOrlı: in bir taahbüdüntia Frama Milli 
mulaakkak bir makinist de nrdır. na kelepçe wrdu. 5-ra clotrul· =~ =tı. ~~-:,_ ~ Bankumm imzası kadar Juıawt· 

Eıtrek, arbdqm111 inadıyla ba· du, otomobil ..ıübine ..,etti: vec11w.,. ..._ HuumJana> 21.IO Ajlu li oldaiunu bilini& 
f& çıkamıyacafmı anladı: _ Şu boruyu bana Teriniz. :.=::-cun.: = =... ff&. - Buna eminim. Yalms Msı 

- Peki, dedi, dururuz. •• Mem· BoruJU aldı, ucuau .aktii, çek· m ..._ YAlllCJVA, 11&1 a karqıkbldar çdnM11 da kabil•ir. 
aua old911 mu? 20 Allcerl Dllri1K J0.25 11a.,,.1ıe 21 - Nuıl kanııkbklar? 

Camit bir kul:!L-L o"'n:~·nde, ti. Ref1t on.tra •"'"dll 21.ıs RalıılrW. M il · dair bu 
n_! L- UUC1UD ---MI--- - Balimız! dedi. 21,111Jn•'•!ıe,11 üpm kGMert. na - ese 'masnae 1 

MÜ .... ui11 pompuı aöriindii. KO..-be. 11 Kcım111t rüllmlU'. 2141 hakikatlerin ort&Ja çıkanı-ar u-~ ..a...ı==ıı· b:. -~-- -.La..: Borunun içinde kamıu bir tat __... .. _.__.__ h.__.__ ...-... •--a&-- .. uwm 'jlW vardı. :' ----- 2',0I Dut m1llL •• beaim de kürele ma IUllll • • 

-Ne iıtiJOnUDu? 8 M L" p __ ı:_ • ...,.., __ •• dU•ıım jlbl .. 
_ c:_ •-J-L--na b;.,. ı.._,..: __ mw· - u enmet apnm ~nu ..__,., kd"-..ı • ~-

~"' ~ .. .....- Za 11 • 11 OGndQs -.t,ata. 11 ~ .., - Ba ta ırae 111111 ~ ....... 
ruz? ... Düime;ye huryorum ötmü- yakutudur. lrepte, otellerden ıc.etrur. 11 Ra1ıe$r. u,20 Rtd:1o orlllletruı. _ KaLil delil. 
JOr ... 

Adam kafaamı kapdı: 
-Ameleler ıittiler ... 
- Siz hir kere bakaaam. •• 
Adam yaklqtr, •leti muayene 

etti: 
- .Dinamoyu ıökmelr lbım ıe-

ı-.. 
ICt~ın ıordu: 
- Çok usun ıürer mi? 
-Oldukça. 
Ve p.raj patronu illve etti: 
- Ben ıize bir teJ' aöyliyeJİm 

mlf 
-Slyleıfn.. 
- Şiıe bir el borusu vereylm ... 

9ıh; &netH bir 1'oram .... Klak 
• tti •• l1nlz • >n•.a nrm tamır e r11 • 

•ei.erda: 
- Bora •• lbml 'lelff mt? 

- Hayır. Danltfe fa~ e41erıi· 
1 

AWıııı• aaKim .Wi. Elinde 
... tnı SJt.aitl Wr NUJ1a çddı, Ter-. 

- laeı.,e ile tlacet ycılC, CleCli. 
.. atlnelnizi w.mm. ... pi ............. 

• • • 
~~eobum•ıaan

tel itliJorClu. Kocaaı sirm: 
-.Bbbn _..P telefon etti, 

ıectı, Jai• ı,F ~ 16n taJnU o • 
sere '*fte CfaYet eC1i,w. 
-JCaW~ml? 

- ~it-.. e-~ JQI· 
.MiJ ... j. el • .,...... --
ris. 

Garajın sahibi, Clüldd,.m ep. 

birinde çaldılar... Bu ıaraj abibi 20 Ual••ik •.ıs PWr. 20,41 Jlme Bu • _ •-•-] ! .. Baban L--yekllet· 
hırsızlara yataklık eder. ICumaz • berlt • Pltdatetn tantmdea t9pıml. _.,.. 11-t 

dır. Polisin kendisinden 1Gplaelen· 22
'
11 ıceman JcouerL • 41 Ba'lder. 11•11 te kapıcı iken klNI• mabldba e • 

Kalıvehue kouerL dilct:m saman ona, a1-~ . 
dilini hiuedince, tap hu horuya MI DL BtmAPl:t'DI. • a ... ------'-..ı '-·-
aakladı ... Boruyu ihmal edeceli • 11,10 CUbtad. ıo xn1111• n.ıo x... tita. sinde Parit ~• ~u 

~ ıe1 l&ler. 21,'8 rrle41ba MaıtllDdt op119 m•6m m? 
nbl ft ıerl ıetirml7eeelmm Dil· orkestrur. 23 Haberler. 31,11 Klllla aıaa .. ft-lL.. a~ Mjle bir it için 
nedi,orda ••• Te•lllreyl atlatbldan takmu. 24 Franmea Jroateru& ıc,20 BacJa. ---sll"u 

ıonra plip aizden alacaktı... Dii· man talca ark...._ klfi derecede paran Tar mı? 
rii1t lıareketinlz onan pllnlannı lllOIU. • lfAPOU • BUllt - Hay zavallı çocuk ... Bak dil· 

o,ao PWr. •~be. 21,ıo PWI. n,cıs ıündüfü teY9 ! 
aJta.t etti... Ben tallarrl memura· Campartden nüU. 22,ca xu.1ıa11e • var- al 
yum .• Farkında olmadan mna yete. - Bayle hir liııiçaM& pah IJ& 
yardlBUlllS dobnClu.. Siae •-k • 81' ..., a. m.. iUI olar. 

-r J0.20 lllll''ık 30,to Balıedlr. 21 HL •- d&.118 .. 
kür ederim. "":' berter. 21,11 (Dle Vartııurs) 111m11 ndDI D1f- - .,... ma iiifuD' • 

rtyat. n ..-Dlllbato •• Pin f11 • - ~ taain ~· _,,.... --·-----..-
~ -1k 11""'1dll). 31 (Dil' T9deffopl cetln ft -- ....... paralar 
Jtıift) ..,... ..,., ..._ ... "" 11,11 ........ LL.. • • ...... ~ılV· u-·s -- ........ . ... _. .... ,.. -·· .... . 

in Kb. vttAN~ M7 m. }erce fraıil(., 
-.. Bando muslb 21,ıa lome4a lıll • _Tekrar arka.J& cila•• elini 
~ 21,19 Danerlcla JOıl&a"lll eler • • 1 • d 
.. 11111 ..., • ..,. Ull'la...,,,..... m•enm lkü•-...• 1na oı· 

Dotdor • Op•!ll'!!••~·· 
Ahmet Asını 

Dot-•ekecha..._...n ···- 2UG rı.. ..,...._ ı.u N1r- 7&lllD .......... ,_ .... T ...... 
,---------·-----------•ı T .... kll, ... m.le~ _ lair 

Doktor - Operat• Bedava det. ..- çatmrBlfllb. Sonla• 

iffet Naim H. c.u.iıet 1._ı.. ..wtıia- - Nedir hu? 
L-- 1 L.. a-L ..,_ l,i ... uaJanml 

Cerrahi wt• •• n 1DlwuU11 den: Tomaa biJl]I Wr lia,mı.: 
Muayene sudan: 10.12 Ortaköy Şifa Malardde Iİer MDe olclu'h ıibi _ vaı _.; laac1n IDrha. de-
Yurda. ıs-ıs BeJolla fdW cacl. 19 ha MDe de dil Te liayat •illiaine au ·-· 

Telefon : 4ml '" •1110 - •it llHICc•nl C1en1er -ctnııtır. clL 

İstanbul uliye mahkemesi Ü· 
çüncü hukuk dairesinden: 

Saide hanımın ibmefalhı meç
hul Hüee:rin efendi aleılahae açtı. 
lı 34/842 No. J& mukanet \otail
ma daYanDm tahklhtr Hana1 edi· 
lerek enak m&;teml INyete -.li 
ca ................. llDI olarak 
15/10/934 puarted .... 13,30 • 
taJin .ı;ı.,it*. Gıım.ıill takdir.. .,.._ _..._.,.-... .. 
he nlrllla... :<zm> 

0..1-liersGn"HenlOllNımalt- -TorMCla. ~im 7UJla 
~ Wi... Bialilderi ılrilJ'or 1llUIQll? 

:m:~-::i)-:ı;..~-;:.:: Bunlar amca Ga•erel'ilJ paralan• 
..1-. D-..a:..1-i'•;• ~eri,, den a.,oıhl aza ... liaal ........_ ..... ~ -

ki dairuinde yerilir. ICQıt ıa. "ndılı paralar., 
lla .at 14 ten 11,.. ..._.mali- Tamattpa,...- JNr liaJftltJe 
ftl idan müdirltilllade ~--- ıalleadı "lswliai kanapel..,clm 

n_ .. . ~~L µ• .. __ ,_-..JIİ.• tamr. ~ acht •11•• avwp .. • .. ..,...... 

ft 1aiYiJet ...ıraJari)e miiracaat Sen• Mriftia .--... Y..._ 
...::..a.:..... · a '---- bil Yarabllil-ohmur. Denler; • ~· l'UIQall'" 

ca, Fl'Mlalea, lnsiliae, ltaı,a- ıt.al miilılehsiJaM: 
~ R111Ç&, w nmliuelie banla· - Ne ppu'llll'l ••• Yqa;mak 

M liir müıteri ile ~ 1'-.dtomollD \ılwuncatansiı: 6t __ .. ___ _ 

- Neye zalimet ettiıüz, acele- Y A K J T 

nna •Jnlmlfbr. l teplaienele n ~ diifm ubd...._ 
bar 'h7lt tlnam edecek •• t ,.anlım etmek 1&11111. 
~ie,,.... iti.._ ....._. -Fabl ""1 ıorlaaJı ~WP&· 

ti ,.,lltu. Ben ıeçip almm ı .... 
mifmlyClim 

BuraCJan nasıl olsa pçiyor-
duk .•• 

Bonı elindeydi. Garaj sahihi 
ile k4n•mn kendine ı;.tdıJmı 
ı&iince izaJi etti: 

- Geçenlerde lda!iaonum ho • 
rildu Ka!'JJD yola d~ etme1' 
iitenieclİ.. BerelCe .-enin &ıric1a 

bu '°"'" lnıl~. 
Yabancı adanı ıüJümaedi: 
- Dünyada 1iemcinaine yar

ti ha bllan1aT ftl' Clemel? 
-TaMr ... 
~t&m eHnl uzattı: 
-- Boraya gilre1n1ir mlj'im? 
C&raj .alılM: 
- G8rlltecei hir ,.,. tle)t1, de· 

'p 

............ l»ildin? - ea,. liuit .. -~yt ... v .. ı. 
İstanbul iiçihicll icra memurlu • ae'.,e ıeldilin ..ı.h Slmoil Lör-

[rımdan: 'P'A'• çantayı 1-Jede ft -,.1mt 
Halil efentli19 ~ lamitte 1-tb. bir y•• 1-lm9f o1am1111• 

mukim iken Tefat eden Kaftlab ye almak için ele hot pre uJıaitı
tiitiin tüccan Ali Olman efendinia 'ım dÜfÜDC)im. Der1aal 'Sm.-an 
... ,... ....., ft Nlaal tahail ~pdıiı ,.. ...... Aldan-
3110 lira 1aorcmulaa ._. PJ' • muupm, çWdl tCllk otlar .,.. 
ri mültadiller iaWlri Ja,met IQld,a WfalmJordu. OWMP. m&· 

komia1onundaki matlGb.tma ha· la dGtmiit n lioıMDln alllDe I· 
ca la-•aı Ye ftrilleriala icra if· JipaemJtd. Tal.itb1'oliaama Ta• 

ile hw•na 103 IDcl ma.W•i zı oı.,,..zaım. 
tmlntıa,: = = .. ~ ': • •iaw ..ı1p •......_ri ..._ 1'omu apl.tlapnııtL X1'blr Mil
_,..._.-. &61e!eri tPn adrell.l lllliıh.. n lienll kônuflllÜ'U mpçmiıll. 

llQılllr. fllll. ~.. ........ .... ........... mecJnal olanla· -Ah, dedl,. ha1dlratea Mr Qn.,...__.. railA~ •fumakararTe- ..,.._! 
8-lmll lllDlanD 1ı1r '*' 10 •1111

1
•· rilmit o~an ....Werl tthu Sonra derh&1 lil t.Relinl mala· 

atr(IU D.IJft'.l•ı iJln tarihW. iti ... OD sin rak: 
•_...,at -. t1D w-. zarfmtfa au.-. idracaat1iL icra - Polllleria ......_, ,_.-... ;,. dDrt.,.. n w • ıoo mcır zaptını tetkik etmelm Ye W....,... celttlr, aedi • .,.., Wanmt matı• Ot.,.. Dla Mr .,....... ıps 

ltenim de bl,le hlr lllllelr. mrt a1111 .....,. fıllla c:el&rl ..,_ Mlcllrmelerl ~I ,.,....... .,......... ialla7118S-
... ..,. .... __. ..... ._.. ......_. _., •lWmma lıiallll •• ..._ _., w. ........ 
•• 
~~~~~~~~~~====:::~~::J~~~:=!.!~~·~·~·~__;..::i~~~ 

dan oilunun da ıeçmeıi mukad• 
tlermif... Birbirimiae tecariz et• 
mekliiimiz çok hayvanhkmıı .• 

- Haklısın... Hall>ukf ba&an 
mert hir aclamcb. Namnıla 1aılr a· 
dam olabilmek içia yaJdiyle her 
çareye bq vurdujunu öirendim. 

- Evet, fakat ıu F•liıiyea me
ıeleıi onun aklını aanmqtr. Onu 
hu iti alevlendirmeie ve "Oranje
ri,, aoyıunculaluna eeYkeden Si· 
mondu. Simona: "Bir hrrtızlık, bir 
pntaj_ ne ise •. Fakat cinayete ıe· 
Jemem !,, diyordu. 

- Öyle olmakla heralier ıene 
elbıden cinayet çıktı... Elizaheti 
iildren odur~ 
-Şef l Ba baptaki fikrimi uıel 

..... müNade eder miainiz'I lh· 
tiyar, istemeden E.lisabeti ildür
mliftiir. Hatta, IUÇ Jm IUJ'& dit
tiijiinden onu kurtarmak iltediii
• fiipbe etmeyim. E•et kurtar
mak iç1n ••• Çünkü ihtiyar bc;,le 
hjalerd~n uzak hir adam delildi. 
Fakat kızı sudan çlkarmca bor· 
nuncla.1.ci ıerdaphjı ıörünce kendi 
Di ~yhetti ve... 

- Ben de t. fmrdeıim- Y•I· 
ita .... Mki1d iamini kat'ir 
yen meydana vermemelilia. Artık 
tarihe kantmt olaa o eald hape-
1latlit' Mııl .. ._1111111~_..-._...._ 
.-Lüpen üaeriae ~.ŞU "Oran 
isi. • .....ıeeiade TUbetim caWui 
ça neslktjr, hmaun için ,_i hir 

mütlcül ile kartılatm•li ---· 
Teepit etmit olduimau ifadeden 
Mtb bir tef ...... _ Ga,et ... 
tlyatlı ft akıllı hanket et. ...... 
lerden hqka hlr tek harf -al-
dan bçma1111. Şüplleni mucip o-
lan noktalarda ~·im • iJi 
fey ... Jmr. Anlıyanun delil 
mi?- Ot.mi de hana 1mak " 
~itimat et eski doetn-1 •• 

Raal Tomua 7-UI ...... ._ • 
ne bir dille: . ' 
-O~ Ceatiha•...,. 

ynıyle kendini üzmel-
- Ah- o .......... mi?. 
- ._ bğJme. Çielrii cırt-

_ ._..inıı . ' . 
Tomu, ktilrU d.,...IM •· 

ran bir tneldcBDe kendini 11afia8-
fettit Gmo',. teslim etti. Dl Nlll
Iİ torbum bulama& tanı, Lap. 
nla celltilmen rollntl OJllUiaakta 
;8aterdlll ceearet w lneelit, c:en
tihneni ald&memit oldaimm if
..,..- ona detin t>lr ll&det 1'in
-'• 1nnfmnttr ..• Lüpm 8'M Wr M· 
aı.ı olclaldan eODra iman ...ı
Ddiar? .. Her teJi yı1aaai" aJ. 
tlllt ebnelC m,.tile P1mlt olaa To 
..... ~.........,,..., b• 
mmq Wr adam tawlle polile tel 
1lm o1.,.. •• Jiapitllane,..,... .. 
tuı~t1a. ~· 1iarp ..... 
IUllhnu bir iman apmnqtr. 

Bat müfettit Guao blirtı-.k 
JWde Jatu Tomur slrilnc:e Mi
J'iik 1Hr Defe Ye aaadetJe: 

- Teı.nk ederim M. CL Awta4 
d.ıi. o-ek ki .. da • ., ..... 
methaldar bUamıJOf? 
-EftL.•w•ı.m.._-M-

nf- ........ ••4• Siı na iM• ,.. ............ . 



YALNIZ 
KADIN! 
Bir Kadın 

Anlatıyor: 
Bu zamanda Jüzmetsi kolay kolay 

INlunmıyor. Herket, elindeki hiz • 
metPJi darılbp kaçmnamaia bakı • 
yor. Hattl deYamlı ıarette güler Ji• 
&Öt-...ır, tath aöa IÖJliyerek lWı • 
ınetçi1erini timar.taDlar çok! .. Hbmet
si tamuna pek öyle yüz vermek mu • 
~ olmadrfmı, çok kiti, it hata dü· 
fer endiıesiyle unutuyor. Ya!nat ha· 
tırlaiialt itlerine plmitcw! 

H• m hal iae, ta mıkt•tıenMri 
...... , ... olan Berinia lraç ..... 
hizmetsiai Ruhiidilin, tur, taralı top • 
layıp evi terkettifini duydufum za • 
illan, arlcauııım teselli etmek Jamn 
.. Jcliffnl ditündfim. Çiôl, Berin, 
ö7fe her hbmetçi ile pçi.....,...U. U .. 
telik mutbak iti~ umumiyetle ev 
İfinden bazetmezdi. Evine ıittim, tah• 
lninim üzere kapıyı Berin açtı. Onun 
kolay kolay yeni hir hizmetçi tutamı· 
)'acaft muhakkak! 

- Getmit ôbun. Beriaciliaa! de • 
diıb. çek üsildüm ·ck.:;ru••f 

Berin, hayretle yüzüme ı.ldr: 
- 811 kadu çabuk duydua, ele • 

ınek? .. Kim haher verdi? 
- Pek o kadar çabuk mu, ya! .. 

R.WıUdilin 'buradan gideli bir ay geç· 
ınif, zanr.edeı"İm ! 

Arkadaşım, güldü: 
~~tri~ aen ~ .... dX1'W • 

•un, kuzum? .• O eski ınetele!.. Sen 
daha yeni duydun, demek! 

- Yeni bir metele mi .ar? 
- Evet, Jaizmetçiclm ıoara kocms 

ela en terlıettil 
- Yok, canım! .. Nuri oldu? An • 

lat hekayım 1 Vah, vah! 
- Gel ..tona... Soyun, dökün, 0-

- da anlabıynn! .. Fakat, .. mınl., 
nai olmalrla ._,...pek o am mi-
bha deiiU 

- Ne diyoJ"SUn, Allah aıkma! •• 
kaç aenelik kocan!.. 

- Malim! .. Fakat, MametPıt de 
1~ iaç .....uJrtL" Hatta,: aha ealdl 
Ne İlıe iıte, suı ta beni dinle! Ei• 
lllerllk ediyonan, koc:anun niçin ve 

llall sittiiini anlatayım sana.. 
Salonda brfı kar§IYll oturduk ve 

lenn, anlatmafa llaflach: 
- Rahfldil sldince, .... 1ı ........ 

- 7 .... Jdtümı .-- m11tbiia 
cirdlm. Tariflere hekaıak, yea.k pi • 
tiıawle airiıtim. Aman YarabbiJ .• Bu 
,...... tanfleri de adeta birer hiJme. 
eel .. Ha,...., muamma! .. Halledehllir • 
.. lltl .. o,.ı. ~ ,.,.ıer ki, intan bir 
\fhll liiiııll• ~orl.. Malatelif 
Baaalarclaa tabirlerle dol.-, müphem ve 
.......... yazı1mı., cümleleri birbirini 
latma acaip tarifler! .. Sonra. 'hir de 
~ içine koyman icap eden 
fe>°, lrllerle yelr •• Yahat 7UIWi ~. 
.... • ;...ieiia içine koymak 
cama İatemiyor. M...ı&. JVllD kilo 
1111.. Ba J'91118i• Rulaüdil bu kadar 
un lcoJW nuydı acaba?.. Tevekkeli 
Cfefil, hen za)'lflamllk iıteclifim halde 
~ ıipmnJı,ordumf •• Mefer lıa. 
...... da ........miim Wr hikmeti ftl' • 
nuı! 

Evet, iıte elimdeki aksak yemek ta. 
rillerine baka &ab, yemek pİfİrdim. 
Bu vaziyette, çorbanın mlaca tazlu, 
kıumnamn ziyadeee yamnıf ve Jrom. 
Poetamm ela ~olr tatb o1m..., ,q11aca1r 
le7 delil bence!.. Likin, kocam, bu 
\'aaiyeti yadıriadı ve claha o alqam, 
ertesi ıh töyle Büyükaclaya kadar 
hir unnmak niyetinde olduğunu, ora• 
da. bir kaç gece kalaeafmr ıöyledi. Ye
-ii heienmedifini, bana lmdıiJnı, 
Jlllnm ,itmek ittediiini tabii derhal •t ... Hiç fllrn etmedeıt, IHıvula• 
.. lendim ltazrrladım. 

- Şimdi? .. 
- .... ....._ llıen Beyolluadayım, 

ı 
i 
1 

ı 
1 . 

- Yıkayacağmız bu resimleri, bütiin ya.ı sayfiyede benim iki buçuk 
ya§ındaki çocuftım çekti! 

Kuyruk Sallayış ! 
Hayvanlamı hususiyetlerine f rek... Görmediğinize ıöre .•• 

bakılarak, bazı vaziyetlerin haki • Rifat Beyin hayretle karıtık söz 
kate uypn olarak tahmin ve ta • leri karııımda, Refet B., ıözünün 
yin edilebileceli iddiaamda hulu • iaabetli çıkmaımdan memnun, ö • 
nan Refet Bey, bir gün yeni tamt· vüngen bir tavırla, küçük köpeii 
blı kimselerden Rifat Beye sor· gösterdi: 

da: 
- Sizin eviniz alçak ve yayvan 

biçimde değil, dar ve uzun! •.. Mu· 
hakkak öyle! 

- Filhakika, söyledifiniz doğ· 
nı ..• Ancak, bunu ne biliyorsu· 
nuz? •• Bizim evin nerede olduğun 
dan bile mal&natımz olmasa ge· 

o, Büyükaclada ! 

---~- ... - .,... db ......... Udi •• o.. 
mia, ... bi--tsiden balnediPni. 
koeunclan 'babaedit diye anladım da, 
seni kocamın siditini pek çahuk duy· 
mat andım. Haldı cJeiil miyim? 

- Eyetf .. Peki, ba gidil, aiirekli 
olmıJacalr mı, denin?.. Seni korkut • 
mıJ'°" plilla.. Pek, aakiıt görünüyor· 

ıun! 
- Yalnız öyle görünmiyoram, ... 

biden öyle,im. Koc:un, ~ok seçme -
den dönüp plecektir ! 

- Ba kadar emin miıin? 
- Ent! •• Sana bundan niçin emin 

oldafama bah edeyim. Fakat, daha 
entıl IÖylemek ütecliiim bir teY var. 
Onun evden uHklıprıumda, sade ye
qıekleri beienmemeai rol oynamadL 
hen, çofbayı sofraya biç gecikmeden 

ıetirclim ve çorlNayı getirirken, üı • 
timde. J.epda mutbü kokum yok. 
ta. Bilikia, w ıamaenlri gibi derli top
la si~ ıüslelQDİ!t livanta sü • 
rünmüttina. Halbuki, kocam, iften 
,.Ur, aoyunur, dökünür, sofraya otu· ' 
rur, aabınrzlanır ve neden ıonra çor
ı.yı ptiren Rahüdil, üatii, Mil dar
.-ldıa Wr halde priinür, etrafa 
matbek kokusu taçal"dı. Kocam, buna 
!WfnuttL DeiiteD vaziyeti yadırgadı. 
yemeklerin eskisinden hqka türlü ol· 
manndan ziyade bu deiitildik ona 

.,......dırdı! 
- Ne ac:&Jİp ...,.ı 
- .... hakikattir! .. Şimdi de Ana 

-- pek çahuk dönüp ·~den 
na11I ft aeclen emin olduğumu izah 
-~- • Evden ...ittikten aonra. onun 
ellG'yJllle ·- ••• 
naa1 ,..aclılım &en yanında mntnn 
giW biliyorum! Sefha tafha anlata • 

caklanm.-· 
Birden bire, apartnnanın kapısın• 

na hir anahtar ıokuldu. , Kapı, itildi. 
Ay& eesleri... " elinde paketlerle 
Ecnt löründii. Berinin koc:uı .. Biraz 
lollUndu, mahcup .,. mütereddit hir 
baldeyclil 

_Ne çalMık döndün, Ecvet? •• Ga· 
lilNa han honk aitti de Wraz-. Likint 
adalar lıa mewJnide hep Wyledir. 
a.,, on siin sonra, ba.,. tekrar ~ 
" ... tama JUi denilen hir yu cin· 
rui daha hatlar ki, cidden doyamam
dur ... Yokla, 1Nr teY mi unuttun? 

- Evet, Berin, teni! 
- leni IAttırla111m, hotuma ritti! 

p~,__..,.._ ,;--..Y.w.m 

- Finonuz, kuyrufunu aajdan 
sola sallamıyor, yukardan •tai• 
sallıyor. Eğer alçak ve yayvan bi· 
çimde evde koımağa alı§1&Ydı, 
kuyruğunu birinci tekilde sallar • 
dr. ikinci tekil, mütemadiyen di • 
kine merdiven inip çıktıima deli.· 
let eder! 

CiıkW.•t 
iki senç kız, 86:,:ubdacfa çam· 

lar altmda konuıuyorlar. Biri di· 
ğerine, yeni çektirdiji resmini 
gösteriyor: 

- Nuıl, fotoğrafım güzel mi? 
- Fevkalade güzel! .. Her za· 

man böyle görünebilsen ! ... 
Suale Göre! 

Mektepte, muallimle taleheıi 
arasında: 

- Amerikayı ketfeden Kriıtif 
Kolomp, kaç tane büyük deniz ıe
feri yaptı? 

- Dört defa! 
- Mükemmel!. Peki liaçına-

11nı yaptıktan sonra ö1dü? 
- Sonuncusu kaçıncı iıe, itte 

onu yaptıktan sonra!. 

bu alqam lokantada yemek yiyece • 
ğiz! 

- Yemek pitirmedin, değil mi? 

- Hayır! 
- Ben, bunu tahmin ettim de .c;.. 

ğüı falan kabilinden, hazır 1luı ~ • 
melder ıetirclinıo Mutbakta sana yar• 
dım ederim, yemeği elbirliğiyle h~ 
lanz! 

Bir kadımn kocası, eve böyle ap • 
anımn clöner ve hazır yemek geti • 
rİne, eYdeki miAflr için yapacak jey, 
c1erbal nda etmektir· Ba ftZi~tte, 
karı koca, mutbakta bqbap kalmalı
dır. Ben de öyle yaptım, hemen aya· 
ia kalktım. Hafif bir Hrardan sonra, 
gitmeme müsait davramldr. 

Kapmm e,iihtde, Berin, kUlalt • 
ma tunları fısıldadı: 

- Evden gittikten aonra kocam 
neler yaph, naıd yatadı ve niçin 1ııa 
kadar çabuk döndü?.. Bunları, eifll' 
zaman kalsaydı, kendisi söylemeden 
aana birer birer anlatacaktım. Fakat, 
zarar yok... Yann değil, öbürcün A· 
dada bizi ziyarete gel. Hep_.ni, elrıiz· 
ıiz olarak öfreninin, sana J'Ulll i...,. 
ceiimiz otelin adresini telefon ede • 
riml 

Şimdi ben, telefonla davet heldi • 
yorum. Gelecek aaJlfa çıkmcaya ka· 
c1ar B.W. udatacakl..-uu ,..- w 
P.........,. 7etiftiıecıeiimf 
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Devrilen Çam/ 
Feridun, kadmlara kur yapmak

tan hoılanan bir ıençtir. O, yakı
tıkb ve zekidir. Tatlı tatlı söz ıöy· 
lemeaini, ıözlerile kalp avlamaaı -
nı bilir. Fakat, oldukça da deliı
mendir. Biraz asabi ve muziptir. 
Tatlı sözleri araıma, hiç beklenil· 
medik bir yerinde, acı bir aöz ka -
ntlırdı mı, dinliyenin zevkini ka -
çırır. Zevkini kaçırmak onca bir 
ıey değil, f ılkat... Eğer karıısında 
ki maksatsız konuıtuğu 'bir kim· 
ıe değil, makıat1a konuftuğu bir 
kimse lıe, .•. Mesela, hoıuna giden 
bir kız yaliut kadm, ... Zekvile be· 
raher onu da elinden kaçırır! 

Feridun, bir bakıma patayat11z· 
Irk sayılabi1ecek olan bu huyunun 
cezasını, geçende iyice cekti. Yazı 
Büyükadada geçiren Çok zengin 
bir adamın kızı ile evlenmeıi ta -
ıarlanıyordu. Bu zengin 'kızı, ay-
ni zamanda güzel bir kızdı. Fa -
kat ıon derecede mağrurdu. F e
ri dun, hem zengin, hem güzel bir 
kızı elinden kaçırmak istemiyor, 
bun~ raimen, yaptığı üstün kur • 
lara, söylediii seçme sözlere kar· 
fi, Sanemin gururla dudak bükü· 
ıu, sinirine dokunuyordu. 

Nihayet bir alCtam üzeri, güneş 
batarken Aşıklar yolunda dolaş • 

Alqam ilzeri, Bü:;ükada nh· 
tmmıda l>ir atalı, bir yukan dola
tan iki gençten biri, gazinoda o
turup gelip geçenleri süzen bir 
kadmı göz ucuyla göstererek, 
sordu: 

- Bu kadm hakkında 
fikrin nedir? 

- Ne gibi? 
- Bana onun bakıtları hiç bir 

fey söylemiyor: 
Arkadqı güldü, fU cevabı ver· 

di: 
- Evet, bakıılarr bir teY ıöy· 

lemez, ama ajzmm söylediği 
yeter!. 

~ 

Çam Değil I 
Kan, koca, kızartmadan birer 

lokma alJT almaz, &§ÇI kadını ça· 
ğırdılar ve 1nnratmayı yaktığı 
için ~ıkıımağa bqladılar. Bu ka
rı koca, Büyükadada oturuyor· 
lar. Yemek yedikleri yer de, otur-
duldan kötkün taraçası •.. 

Atçı kadm, iki taraflı çıkıtın•· 
yr, hiç ajtz açmadan, ellerini gö
beli üzerinde - kavutturmuf o1a· 
rak bir müddet dinledikten sonra, 
tok bir ıeıle §Öyle dedi: 

- Yanını~, yanan kızartma!. 
Bu kadar telif edecek ne var? ... 
Yanan 'Ada çamları değil ya!. 

........ 
Bulunan Çare! 

tıkları sırada, kendini daha fazla 
zaptedemiyen F eridwı, Sanemin 
üzerine çamı devirdi. Hem o 
mağrur kıza göre öyle bir çam ki .• 

- Tıpkı bpkııma ıize benze • 
seydim ve Rokfeller kadar zengin 
olaaydım, dünyada bqka hiç bir 
şey istemezdim. O zaman, ben, 
dünyanın en mesut inıanı olur• 
dum!. 

Sanem, her zamanki gibi gu • · 
nırla dudak büktü: 

- Peki, ya bu iki arzudan biri-· 
ni tercih etmek lazım gelseydi?: 

Kaç gündür öç a1mağa niyet.· 
lenen Feri dun, çamı töyle de
virdi: 

- Sözümü yanlrt anladmız. 
Demek istiyorum, ki Rokfeller ka· 
dar zengin olsaydım, görünütüm 
nasıl olursa olsun, ehemmiyet 
vermez.. Bunu dütünmez ve Ü• 

zülmezdim! 

- Senin saçlarının biçiminde aaç, 
ilk defa görüyorum. En son moda mı? 

- Plajda esen rüzgin moda mu
cidi sayarsan, ..• öyle 1 ...,..,_ 

Bak hele 1 Karım, çifte levazımını 
gt-ne bunun içine koymağı unutmu,. 
Avda bana lazım olan ,eyleri mutbak 
işlerinde kullanma, diye ona kaç de
fa söylediğim halde 1 

- Yeni çalırdıim doktor, ıe
nin bir an enel iyile.,meni temin 
ede&ilecek bir ~are bulabildi mi, ...... ~ c;__;..-._~.&.;;....;..~.:;;tl!!!rtıd/L<f:S» 

l>ari? 
Hasta, kendisini ziyaret eden 

dostuna, 'u ceTab, verdi: 
- Eftt, buldu!. Her geliı i · 

çin, Tizite para•ı olarak, on lira 
.Jaeak. Otomobil parası lıariç 
olmak üzere! 

- Sen ne acaip adamsın! dağ te
pesine tırmanırken, otomobili baıka 
&ir otomobilin yedeğine aldırıyorsun. 
Yokuş aşağı inerken, buna hacet cör
müyorsunl 

- O kadar yüksek sesle söyleme •• 
Otomobilimtle · betıiin "Kraldı da, ~ 
ediyorum! · 
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Bir kadının karnından 1 Kendi şoförü~ü 

k·ı ) k ktı I ezen otomobıl 38 1 o u ur çı . T;caretodasıheyetikurtul· 
Denizli hastanesinde tekamül-Halk okuma odasına 

kaç kiti geliyor? - °!nizlinin üç nahiyesi 
Deımli, .(Huıuıt) - :Viliyet bunlar münhuıran kitap okumuf • 

claWline hutalık mikropl&nQın !ardır. Geçen sene ldltüplaane7e 
~ine Ye oalarm yapmasına denm eden 315343 kificlen 19372 
.-,,ı- Yerilmemesi için her ne ıi ıazete, diierleri kitap olmmut· 
~ yapılmıtbr. Hastalıkların lanlır. Bunlar aramMla S207 me
~mdan ziyade hastaJık· mur "Ye zabit, 4212 erliek mual • 
lana içeri ıirmelerine meydan Hm, 1198 hanım muallim, 15382 
ftdlemei• çalııılıyor. Vilayet erkek talebe ve 5073 kız talebe 
ai'bliat mGdürliliü 'Ye bilhJ.11a vali vardır. 
~huna çok ehemmiyet veriyor. GUney n•hlı•I 
Vll&yetin lıer neresinde oluraa ol· 
11m lialkm .amimiyetle alakadar 
olacak teıisat Tiicude ıetirilmittir. 

Memleket hastahanesinin mü· 
kemmeliyeti niıbetinde doktorları 
• m6teliaa11 Ye 'hazık 'hekimler
&. Bam hastahanede ıöıterdik-
1-1 ~ir maya hayret ettim! Gön
ClerClllim f otoiraftan da helli 
olacafı •~hile bir köylü kadınm 
liarnmdaki 36 kiloluk kocaman bir 
aru Cloktor Burhanettin Bey çıka
ftraır l>u kadma hayatını kazan-
dD'Dllfhr. . 

V"ıl&yet dahilinde haıta düten 
ntandqlann memleket hutalta
neaindea .akit ve zamaniyle nakil 
etlilHDmeleri için 933 ıenesinde 
Yll1'8t~İDe Konulan taliaiaat 
~büle hir hasta nakliye otomo· 
bili teanli olunmuftur. Haıtaha • 
DeRln lialıtherinie yaptıiı iyi te
ılr..jr ClolaJai71e ..emJeliet sea
~i bu ıeflCat müesıeaeıiyle a· 
Wiiitar olmakta, mühim telierru· 
laitlıa)Iİlllunaaktadırlar. 

~t Wltçesinden verilen 

Nahiye merkezlerinden laemen 
hepsinin nüfualan ziyade olduiun 
dan 'belediye tetkilatlan vardır. 
Bunlardan Buldan kuumın Gü
ney nahiye merkeainin havaıı Ye 
ıuyu pzeldir. Kasaba bir YUİ 
içindedir. Her ne kadar e'Yleri 
topr•ktan iıe de yeıd inpatta bu 
tekilde evler yapılmasına müA& • 
de edihııemektedir. Nahiyenin Ke
mal B. iıminde ıayet çalıtbn 'H 

nazik 'bir müdiirii ~ardır. Bu kıy· 
metli müdür, 1'ua~anın imar ve 
tanzifatmda müeeair olmaktadır .. 
Nahiyenin belediye reiıi de çalıt • 
kan bir zattır. Son zamanlarda 
oraya TeYfik Bey admda bir Cle 
belediye doktoru tayio eflilmit, ite 
b~lamı,tır. 934 ıeneai bütçesine 
tle bir kabile tahıi,aatı konmuttur. 

Kmle n•hJ'"' 
"I İJ 

merkezi "de olduliça b6yü1'tür. Su· 
yu ile liavaıı peK litiftir. Burada 
kereste Ye auncılık Anatlan pek 
ilerlemittir. NahiJ• miiclürii Ba· 
ha BeJ takdir olumaut bir ıenç· 

taWıatla freqi mücadeleıi •e ki· 
ain te,_.tr eliemmiyet Te ciddi· tir. Hon•z n•lllıNI 
,.de 7&f'lıyor, zührevi hastalık· 
lu •• hlaatJa mücadele i,leri de 
muntanman takip olunuyor. 

Vilayetin birçok metruliyetle· 
rl aruaida haıtahanenin en küçük 
~da göz önünde bolun· 
dsalmaktadır. Bu ıayede birçok 
lenmm te\larik olanmut, 'bu me· 
~~en altra'Yiyole, "diyater 
~·--ta, mülCeınmel hir ütii, 
~ liaJo, çama9ırha· 
.., ~ oiun" ka.ar ~..,o
.., ...._.. ........... •Mialli ... 

Vilayet merlleaine batlı olu 
(Honaz) kualiuınm rakmı zi· 
yade olduiundan hurau • Ye ı.
va itibariyle yayla ımidir! Bura11 
meJTeleri .,e bilhuea kirazı ile 
met'llur J;ir kaıahadır. Taltil •an
zaralan ıüzeldir. Nalıiye müdürü 
Nuri Bey, Clürüıt, ça1ıtkan ltir ida· 
re adamıdır. Bu zat 'biU.a ... köy 
yollan ile çok ufraPaktadır. Nu
ri B. in hizmetleri Cle vilayetçe td· 
'dir e'dilmittir. 

Ragıp Kem•I qnca «la wr~ yapbr-

.-,,:::::::;. !::".: 1 zmit panayın 
~ 'JaDllD ciliazlan anbmt, ut- d.. k d 

ı;aı.Çe.i tarhlar ... çiçeklerle un apan l 
Mr h9ıe konuhlmftar. l .. ir, ti (A.A.) - Beynelmi • 

n• .,. oku111a od•ı lel cllN&ncü lzmir paaaJll'I & 
Maarif müdüriyetinin kıymetli 'bpemeııbr. Bu münaieltetle bir 
~· her ıün terakki eden çay zİJÜeti YeriI.it ve ziyafete 
liı•JJ•w• phir parbun bir ki- •ali KbuO Pata lle mBstalabm 
plindedir. KÜtüphanede 2785 ki· mevki ln•aDclam,, belediye reiıi, 
tap nrdır, üıt katı eıki yazılı ki- l>ankalar ....... ,... ittirak eden 
taplan. ayrılmqbr. Buruı on se- müeeteM1er nrihllrleft, pan&'J'll' 

.. nel kütüphane ıeldinde idare komiteai, matliat er1ibı ve \azı 
olanmken üç ....clenheri halk o- znat liazır n~. Bu 
ILimaocluıyapılmııtır. Gerek es· panayır üç yb 'bin ian.hııilan 
'd ali Halit Be.,, ıerebe yeni ziyaret eClilmiftir. 

nli Fuat Be,lMırası için ltolca B ozüyükte nk panayır 
~i•t a71rarak kütüplianenin 23 E-lülde kul'lll.alil' 
~iıioe yafthmda hulumnut • ıya 

• 1..! Bo·~-=ıt-: (H--t )- Ba ._ 

du toförün kulalı kesildi 
Kut•munu, 13 (HUIUll) -

Şehremisde feci hir otomo-. lra• 
wr olmuflur. Şof&r Saı.laetti • 
nin idare etmekte oldula hir bp
blıaçtı, ticaret oda11 &ftlarını, 

teftit için "Ailı ı-san,, na aötür
miiftUr. 

Dönüfte, w hir seçlde ıelin-
ce, yolun meyilli ve 0bozu~ olma11,. 
yüzünden makinenm bır tarafa 
yatmaması için yan çamurluklara 
hir kaç kiti bindirilmit, fakat bu 
ıireda .-irine iltop etmittir. Şo
för, makinenin marti olmadığı 
için otomobili, içinde iken itlete
m~f, d•rı çıkarak liare1'et 1'0-
lunu çevirmeie hqlamııtn'. Tam 
liareket kolunu çeYirince makine 
harekete geçmit, 1Mı ant 'hareket 
üzerine tof&r, makinenin yürü • 
metine mMlİ olmatc için ona ö 
nünden mu1'avemelte 'bulunmal< 
iıtemit, fakat zayıf olan toför o
tomobilin yürümeaine mani ola • 
mamıf, makinenin hareket ilolu 
toföriin çalietine falcılmıt Ye onu 
da ıürüldemele bqlamıthr. 

Otomohil bir 1-yli bu tekilde 
ıitm;t ve ileride bir yarın liqma 
ıe1mit dunnut ve için'deki yolcu· 
lal' la ~- dnrilmqttr. Kaza
neticetinde toförün yüzü ıözü he
relenmit ve tiulaimm biriıi par -
çalaıM1t. fakat içiatlelci tieant 
6aı1i~Wt -.112 ••ttrır
Şoförün paTÇalanmıf kulağı lias .. 
tanede lieıilmiftir. Şoförün 1ia • 
yatı telllikedeCtir. 

Papas kalesi umumi 
bapiıane olacak 

Payaıta .. kiden bapiıliane ola
nlr senelerce lc.llandmıt olan çok 
nnıYlem ve adeta kale sihi l»ir 
1Hna .._tin. 'Allliye V tDJeti hu
rumı Jenİden umumi hapiıliane 
fekline sokmak taaanurunda bu· 
lunduiundan :A.hnada bulunan 
Adliye V elrileti miifettif lerinde 
Nuri, Adana Cumliuriyet müd -
cleiumumiıi Münir, Adana nafıa 
.... müliendiıi ve liapiıliane mü • 
dirimden :mürekkep 'bir lieyet b· 
W. kile civarmda bulunan med
~e Ye Büyük )(enanaarayda 
teıtlıibt yapank krokisini Ye fo • 
tofnllarmı a1mqlar, Adanaya 
clünmütlerdir. 

Bu fotoiraflar ft krokiler Ad
lip Vekileline sönderileceli, ka
ha) edildiji tak.iirde derhal .tami· 
rata ljqlanaeak, buruı lu• 'bir 
zaman içinde umumi napishane 
ittihaz olunacaktır· 

Barhn gazetesi 
8Mbn arkadatmm on hir ya-

flD& ıirmİflİr· Aaatlolu 8uete -
leri içmde teklinin temizliii, düz· 
sünlüiü .,. yazdannm canlılıiı 
ile dikkate çarpan bir •rkadqı .. 
madır. Bartm pzeteaiain yeni 
JaflDI btlulanz. 

Jardır. Ba m6eaeaeyı ıeaız tene- -~..., -

l):J;..i muvaff~etle idare e- ilk defa olarak ..-lebtimi9ıle 
~musiki muallimlerinden Nahi· hir paa&Jll' 1mrulaca1da'. P-Jll' 
de ilanım iımin.de lrilgili ve lnDar yirmi üç eJIOJde açılacak, bet IÜD 
ı,1; bdm~br. d:Vam eClecel[, hQftD n ti~ 

Okuma odasına devam edenler eıya11 ıallfma taw oLmacaJitır. 
ptw. Buraya mem1e1'etimizde Belediye hariçten •e ci..nlan ... 

Bir kız kaçmna hadisesi 
•Mittir, (Hmuıt) - Biıadıç 

=::iıa ~tıklar ~d.en 
• , Xadır Ye Ahmet ıamm· 

de it liiti mece anneeİJlt! hen.· 
ı;. nine .-.ide olan Giiliıtan 
iemWe Mr km -9 köy d..
lcaçırmqlar, der6featlerlne ıiiea 
ihtiyar heyetine brp da ıillll bti· 

• • ı 1--k laallc: ve eı--~-- iıtir-'-1i K.•ı er, 
0

mM!lll
0 

.ua avr - ......... 
~, .----:-- . ·~11t~-.. _,. t:e1el8'.~Herl~. ,,wıı_.~ 

ttıi. ~Lii,..i" .taıa_ tmdıı• 

-•.çeuiren:. A C - •••• 
C\Dakü Ruslar daibk a • ı çip ~cuittw kadar uzaaan bir 

razide az bir lna.,....e uaan müd- mensi) ha tetkil eyleaitti. Bu 
4et mukaYemet edecek bir Yazi • maballa birçok Alman ıiyui is· 
yette bulunuyorlardı G61ç pqa, tibbar-.t •liitlf!'İ AlllliiNl kouolo-
Ruılann Ka AnaclAlu • ı.u olarak 111llh-..lif lran tebtl"1 • 
tra geçmelerine oıa..lc içia ne yerl.,tirilmitti. Vumu, Nie • 
Türklerin kiiÇiik li11ı ıımlmla ilEti· ~ennayer, Hentir, Sineman, 1-
f a etmeleri fikrinde bulunuJOrd-.. f'İn ve saire ,tiri ltirçek cetdr i • 

Golç pqa hususi hareketlerle damlann idareleri altmda bulu .. 
ıimali lranm, hilh..- Aaerbayca· r.an .rerler iMirGk mütlcülit atla• 
nın itıal altında tn.lundurulması· tarak lranın içerlerine kadar nü• 
nı ve ilerde oradan lraoa dojnı &• foz etmiflerdi. Hatta Hentiı il~ 
kınlar yapıhnuuu muvafık bulu- Niederma1et batır ve ha1aİe g[
yordu. Golç pala lıarhiye nezare- ıoi1ecek zorluklarla ~ 
tinde müpvir \»ulundu~ Türk birçok maceralat ~ir•ildell .- ta 

ordulan lwmandanlıjı bu Fikre ra 1915 ıon1'allarında Dl.ile 1ca ~ 
riayet etmİflİ. Maltim oldaiu ü • dar ilerleme1e muYaffalC olmut • 
nre Enver Pat& umumi laMlaill )ardı. Bual~ mabadı Afs~ 
aonuna dolru Turan ittihadı fik- atn emrini l>u it içia kas•nwaldJ 
rine kapılarak 'ltu fikirden Yaz· Iran ~ın ulaha •emur o
ıeçmit ve bu ela Tiirk ordusunun lan lınçli zaltitlerin lnnn uuu 
zaranm mucip olmutlu. Türk or· Alman hizmetine ıirmifti. Hui • 
dularmın Suriye Ye Irak cephe le • ran ı 915 te Tahrana dahil olan 
rindeki mailubiyetleri Enver pa· Atman aaa.-iliteri U. Kmita, 
f&DID bu yanhı harekeündeı;ı ileri 0 weena kadar mullteriaM .. 
gelmi9ti. reket e4len :Alman Mflri pr.t 

Golç pap. SiİYeJ.f ,el~ .ıe R~ 1'erakiı olarak :Alman ma
şiddetle aleyhinde bulunuyordu. harrlklerinin ,udımiyle meale • 
Birinci aef er o latan bula ı•ldiji kette liararetli ve -..ikAr 1rir pro .. 
zaman hazırlanmqb. Ondan SOlf- pajaau .,..,_,. hqlamqtr. Ka· 
raki seferin muYaffaluyetle neti - nitz ayni amanda Tahranda Wr 
celenmiyecejini, Sine7f Unalr • darbei hüklmet de haarlemtfk. 
nm tehdit edilıneıiyle lnailialerin Bu Clar'bei bükamet netieeaini1e 
cihan hakimiyetlerinin yılal1111J&· ,ah Kinnanpha firar edece)( " 
caiını ve kunetli bir Cionamnaıa bu. ıuretle Tiık ·Alma nüfuaa • 
illinat etmedikçe o aeferin bir ne- nun bikim oldqu l»ir mmtabp 

ıiee ..,.n,..caiiai .. ,...,~MPAtf.ı.~&~.ı••••111ıı---• ......... 
de sözlerini Clintetememiıli. o ç 
pata Jra~ vt ı...ma ?&pılacak 
hareketlerin tiaarndt harelaıtlaıde 
bulunmuınL tasvip ediyorclu. 

Golç pata tetrinienel 1911 ia 
Geli&olu'da t>ıihınC1alu esnada En· 
ver pafAcİan bir telpafname t.l· 
m19tı. Bu telgrafnamede C1enili .. 
yordu ki: 

"lrandaki h•telr1tmma ıerek 
ıiyaıi Ye ıerelue Uliert nolttai na· 
zardan biiyük bir ehemmiyet ver
diiimizi biliyonuauz. Or~da 1- r 

lunao Tüfli: Ye Alni• --ilrlu 
ılmdiye &dar m&ttelrit bir Md& 
te çalqamadıklanııdua liuncluı 
fayda yerine ıimdiye kadar zarar 

hiaıl oldu. Şimdi hu meaelqi la~ 
yeti vekilecle müzakere ettik ft 

~izi Türk - Alman hiiltemetleri 
tarafından oraya :viıi ıallhiyetler 
le mümesıil tayin etmi1'.e nrar 
verdik. Bö.,te oltluiu takclir&I• o 
r&d3 bulunan ıi'Yil ve uk.t • .. 
murlarla lut'alanmtz ctoiNıfw.n 
dojnıya ıizin emriniz altıısaa \u
lunacaktır. Bu suretle her iki dey-
ll!tin ıiyui ve aıkert laarellia bir 
ddf"n idare edihait olacaktır. Ay· 
ni zamanda zabilinia Hia41iatıana 
ka111 yapılacak mtiita1c1-et1Mı-1ilt 
bin eaaslarmr nazırlıyacabmız . 
Kararıihmw, na.ut tetkil etllıek 
ye kimleri ,Umtza «imalı istedi .. 
iinizi lutfen 'bana bildirim.,, 

Bunun üzerine Golç pq_a fey • 
kalide talilıi)'etlerle lraka .ai~,. 
mitti. O aitmeden enwl Irak • l • 
rarı vui1eti 911 merke.-,di: 1111 
ıeneti 'baharında Almanya, tnm • 
lılan ve Af ıanlılan Jnıiltere Ye 
Ruap ale11aine ~ ettiımek • 
Türkiye ile beraber bir ittifakt 
mütellea aktettil'lllek için • 1-•a• 
lide tallriüt yapmıya hatl**"9tr. 
Bunan için pek çok ~-tar. aarf't-
d~ ' • •• 

Fakat hiitiiu .bu t•hbüeler 
sailam ve .. ını 1tlr idue,. • • 
ut etaiı~rda. Omm içia lia iti .. 
.............. Ge1ç ,...,. 
teYdi olmmnqtu. Çüdil T&rk ft 

Arman mtneıArlni mlttelait MT 
idare altına almıy1t yalnıs e aa • 
.,.fWi olabiliftli. Golç. ........ 
yaaifwt iki 1iath lem liJMt, Mm 
de ukert idi. Bu vazifesine Alt 
kendiai tarafından tansiaa olunan 

•• latrhip -~ taralnMl&JI lia· 
.... edilen talbıMtMe••· Cleaili .. 
,...ıa ki: 

fifran hnetl,rinClea .llle!'iesl 
el.Ti.der ye Türkiye 1e1iU. lnai • 
)izlere ve RlllI..ra brp iatifail~ 
ve a,ai z-a.ı. lrama iltilmal· 
de hüflliy&ltial ..., iatildaliai iltilİ'. 
.Jaf-eclen tepl»1"a1erlh •İJuf 
askeri idareaini 'lnı anden ~ • 
ren .. ,iz Cleıulate edİJ'OnuD°'9 

Bu iti MitiiD ril'atiJle _.... .. 
'Wlmek, lürkiye dwletl llAfl 1mP 
v~tlerle m• da1ıi1 ofalnıec.lr ... 
memleketin tiır. ~ı Bft .ı .. 
recede lıimqe edel>ilecek 1,ir \aı. 
c,eWi~ toma kahil oı.calsbr. 

O 'Yakte kadar sis lau lrn • 
n'ıilf huukmalr Ye hir lran .,... 
ıqnu t..U et-.ek İçin 1lsanıel41Ht 
i~ teteblMialeri 7apmakta •etal 
olacakama, Bu mak••da lru ~,. • • • kU .. tiyle ôe minlls•ete lifite • , 
ukıinb. 

Şimdilik Van ~llünden latta 
ltörfezine kidar •anan ..ta&• 
meYCUt Türk bnetleri ...... 
altlHa bahmacalmr. Ba bt•.t • 
left arttrniıak için çttre .....,_. 
nız. keyfijeti har'biye nesaretiae 
bildirmek pıtiyle de ltuna iıla 



ngiliz gazetelerileRadyo 
şirketi barıştılar! 

Birkaç senedir lnıiltere mat • buata mükemmel bir radyo teaiaa• 
.... bile radyo tirketleri arumda tı temin etmittir. Bu teıisat bir • 
dt~m eden bir ihtili.f vardı. çok dinleme ıalonlan, yeralma ve 

Bu nqriyat müe11eaeleri müte· ayırma iatasyonundan mürekkep-
-._diven. yekdiieri aleyhine rek· · 
"- J tır. 
l Ye mütemadiyen müııakata. Yukardaki resim gazetecilere 
"' Yapıyorlardı. Son zamanlar • 
d- l.ıu ihtilaf ortadan kaldınlmıt tahtiı edilen helcleme salonların· 
~ İngiltere radyo ,irketleri mat· dan birisini ıöateriyor. 

Sorgu - Cevap : 

Peşte Radyosunun 
Spikerleri kimlerdir? 

..._. MeyıİJnin bqlamak tizere ol· 
) ı itibariyle bütün radyo inu
~lan protramlaruula mühim 
~ tiklikler yapmıya bqlamı§ · 

ır. 

lat ~iyana radyosu yirmi betse· 
~ dır, Viyana operumcla çalıpn 
~o. Mile G. Boclen Vizeri mübiır: 

Para mukabilinde aqaje et • 

~ •e mikrofon artisti olarak ça· 
~batlemqbr. 

lstanbul 
Radyosunda 

Mevsim programı na11I 
hazırlanmalı? 

Birçok ecnebi meama ve ı•· 
zetelerden tiirendiiimiu nasaraa 
bütün dünya radyo iatuyoalan 
biribirleriyle yarqa sinnit IDft' • 

iımlik programlannı huırllJ'OI' • 
lar ve bu programlar için büyük 
paralar feda ederek hallan iCli -
mat zeYlilerini tatmine çalıflJ'GI' • 
lar. 

Kuvvetle tahmin ecliJorm ki, 
birçok vesilelerle radyo tiıbtiain 
gözleri önüne koydatumaz, ob
yucuJarımızm, radyo amatarleri· 
nin ve halkın isteklerini, lata111"ıl 
radyo ti.keti de ihmal elma ft 

yeni mevsim için proır..mlanDa 
kuvvetli elemanlar ve kut ntfi 
gruplar koyarak halkı tatmine ça• 
lııır. Yalnız bu çalqmanm yGZde 
yüz müspet neticeler vermesini 
temin için radyo tirketi fatJık 
programuıı ıüzel bir anketle ha • 
zırlarsa fena olmaz kanaatinde • 
yim. Bu anketi ıinıdiye bdar ya• 
pılan ve bilinen tekillerden bqb 
bir tarzda, halkı ve aboneleri bık· 
trrmadan yapmak pek bMldir 
zannediyorum. 

Halkı mktmm1M&k lutft °'~ ıG· 
mullü bir anket tekli. djitünelim: 

Meıeli memleketimizde pzel 
aan'atların, edebiyat, maslki sah· 
ne ve terbiye kııımla,~ teına· 

Radqo amatörü 
neler bümelidir? 

Bundan enella .......,... 4 .----'-'------· 
llmlaalı Hotfret&na iir n •ıae • 
nin monta.ima •e te• tald-. 
baflamı ve bu takibi hotfıe1W 
•e detektör bobinlerini ufalbp 
bü,&ltea küçük anahtarların tat • 
bilaaa bclar aetirmittik. Şimdi 

ıemamn takibin• dftam edelim: 

Antendm plen tekeır&r bot· 
frepm l&mhuınm pl&imdan çı· 

brak cletektar limbumm birin • 
ci ,n.iDe airdi - bu . limhamn 
Hotfntau limbuı ıibi alb arak 
b ollilıii .. Ye iki pi bir ekran i· 
ld Fh-n ve bir plak açları ..... 
tuou e81lemiftik - Bu aÇlaft te
mada tlriildülU Gswe ,-e u.tede 
nep-etti~ luımelteki ... , .. 
met Ye mebıfeler ile "11i yerble 

ballqall8' ve sen• antenclen ıe • 
im ı.kerriiıii detektir limheemm 
p1•1mt1uı ~ eo ..,pbk 
rıtlniJOD .,.., ....... ve 300aa· 
tlmlUr re ' •boa lmmlamatlriia • 
den ~ek toprala "'*aek 
mretiJle dnreeini lrapıyabm. -
ilk denlerimizdenberi llyfedlii • 
mis aibi biç uautulQıamuı il · 
zımplen bir nokta vana o da raCI 
yo montajında her nakdin bir 

dene tesia etmeli Te bu devrenin 

Şema (18) in 
••lzeme 
lidemiı 

• 
t -Aaten 
2-Seıp71. 

s-.._.ıa 

•-Amile.. 
1-C... IOO. 

6-Holfa ...... ...... 
7-Uftl.-1 
ı-o..-
9-Mftl. • 1 

ıo- M. o,os. 
11 - M. o;ı 
ıı- ... 1 

• 

ıa-1ı1.e,oı 

14-Yilalkllllıı•....-
8.Wai. 

ıs-em.• 
11-c...• 
17- .... TI 
11-AM!atar. 
19-Sılfll llO 
20-Cm. llO 

21 -M. ... 

22-~···· .. 23-Susı•. 
24-aa.-
--..... ı 

te- M. t;I 
n - Y._. ııln ıir Wk' 

BtHıi 

21-C..IOO 
21-M.R.o: 

30 - M. 0,06 
-ı-11. 

...... , ......... it• 
34~o,lllıl ._ ..... 
»-Şek· IOO O.. 
37-8-MN. 
31-Z·Mf4. 

39 - - • 900 °"" 
40 - ........... 71 -...... 
41-l·llftl. 
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ıhailof r est bırakıldı 
. . ':"... ıa ... -.ata &öre, si· 1 lvan Mihailof, Makedonya Bul· --- ... tanılı 1 IAd aayılMla) 1 y ~ .. _ 'L1...!J_ 

Bu auada Mıhaılofun aklına yut bır mülteci olan Mihailof teh· 1 gar komitesi reisi olmazdan eyye) 
ıazet~ fotoğrafçılan plmİ't ola ,. FİMİacle daU.i surette kalamıya • komitenin heyeti merke:&iye aza ~ 
c~; yanmdaki memura Tütl~ cakttr. Bunun da teDel»i,. Mihai· 11ndan idi. Aralarında fikir ihti-

Balkan antantı daimi 
konseyi toplandı 

Cennre, 16 (A.A.) -Anadolu deleri bahsinde daimi konıe1 

azasının milletler cemiyeti m~ 
kerelerinde defaatle tasriha fır • 
sat bulduğu malum hattı hareketi· 
ni muhafaza etmektedir. 

0 ar ~ ... lofun Bulpristana yakın memle • lif ı çıkan lronite Feİsİ CeMral 
k 

1
- Z ~~ Y•• .,..811 ÇI" ~tler.le laayatwnı emniyet altında Protogerofu, Sofya sokaklarında 

a mı,. emııtı~. görmemesidir. kmdi adamlarına öldürtmüt ve 
ita ılfek G:ıertne Miflaft6fla lca- N•.,e 9'4ecek? herkes bu cinayetin faili kim ola· 

ısı, rill,.ı .. ldu~-- bu· Y-'-- M"L-"lof 1· b"I w• • d- - ··rJc M. . f 'undu"-· in d k • IQlllZ ınmı , •a ı ve bele- ı ecegını Ufunu en, ıhaı)o , 
... sım an ıeçere daıre .J.:... • • ._. __ ,_. t• Be .. 1 d" Sofy --~-.1 • d•w• L:_ b .. dürünttn dan ıd k" wı7e reası wattaıt ısa Je soy e 1 - • ı-aenne Yer ıgı 1111' te -

~~ d 0 , 1~~ a 1 ka • ii ıibi üç gün ~arf ında gideceği lii ile Protoprofu öldürtenin 
,. ':lan ıpn ''" ..... arr Jc--...1!....· _ı..ı.......w R I ld rt · yer lıakkında cev•p vene bile .....-ı oauwgımu ye 0 tarihten i . 

es m a 1 mayınız! memleketimizden ayrılması an • tiberen Makedonya komiteainin 
Burada karııl-..da ıene ga • cal< sekir on güne matenkJnftn'. reimtini eline aldığım ilin eyle • 

~ete fotoirafçılarmı ıwen Miha • Çünlrü ıiym1 bir aülteci olu Mi· m;,tir. 
1 ~0!'m kansı hemew feri çekilmif, haı1ofaıt Bellran t1NA11eketlerine MihMlefun ba darbeıi, Make • 
sml memurlara : v&ya An"P& !ehirlerinden biıine d091& komiteaiain Mihailöviıt ve 

- Rica e-deriın, efer resim a· gitmesi uzuıunu izlııT ettiği tak- Protogerofist diye iki hizbe a~ıl
laca~l~Hı biz dıfarı çrkmayalım, dirde gideceği yerin hilkumetin • :mauna aebep olmUf ve iki hizip 
demıftir. den 1'endis;nin kabul edilip edile· UM&ada amansız bir ölüm müca
. Bunun üzerine memurlar re • miyeceğf hakkında İ.tizmrda ltu. delesi batla11Uflır. 

san almmamaaını temin ederek 1uıtma1r •e CeftP' ah9...r.ekd o• Mihailof, kendisinden intikam 
iki mült • · 1

--
1
- d . . ecıyı emni7et mütlirlü ~ re fta:d• ~lwiaıizde ........ ..... •wıww- leV aıma düıen Protoge • 

~dekı dairelerine fötibmütier"' wip elacalcbr. Miı.MW1lfl rof taraftarlarını birer birer öl • 
clir. Oıada lre.diletitte ait olan memleketim1zden ne tekilde av • dürtmeje baılamıf, Protogerof • 
baYUlu alarak Off thlrika sonra nı.c..ir da ıideceii yere göre de- çular da bu öldürme yar19ında ge· 
tekrar çıkmıtlarctlt. i~ktir. ri kalmamak üzere fırsat ve im. 

~ihailof 'bu ttrada, kendisile Paaaport alablf ecek kan buldukça, öldürmekten çe • 
ıCSru!mek iıtİyt!D 1Wlıltarrirnnize: Kanunlarımızda harice çıkmak kinmemitlerdir. 

- Benim fofdfY'afmu almayı.. istlyenlere veya çıkarılmak i.te _ Makedonya komitesinin bu iki 

Ajamıının hususi muhabiri bildin. 
yor: 

Balkan antantı daimi konseyi e· 
velisi gün ve dün M. Mahimosun 
reisliğinde iki celse aktederek 
ruznameye dahi) meseleleri ve bu 
meyanda Sovyetlerin milletler ce
miyetine ainnai, emniyet misak· 
lan, ekalliyet, Balkan men:leket· 
leri arumdaki mün.uebat ve Bal
kan antantının milletler cemiye -
tiyle münasebatı meselelerini de • 
rin bir surette tetkik etmittir. 

Sovyetlerin milletler cemiyeti -
ne sinneai meaelesinde, daimi 
konsey dört deTletin kabul lehinde 
rey vermesını kararlqtırmıthr. 

Mutataner veya hali müzakerede 
olan emniyet miaaldanna ıelince 
daimi konaey bunları "'1\İsait suret· 
te kar,ıl1tmalrtadır. 8°lhasaa Ak
deniz misakı gibi müşterek bir 
denize komşu olan Avrupa dev· 
!etlerini bağlıyan bir misakın e· 
hemmiyetini kayde lüzum gör· 
mekte ve bunun kısa bir zaman 
zarfında aktini temenni et· 
mektedir. Akalliyetler muahe 

Balkanlara müteallik mesele· 
ler hakkında, konaey bütün Bel -
kan deYletlerinin teıriki meNitİ' 
ni temin için çalrımaia devam et' 
meği kararlqtırmı,tır. Konsef 
Yugoslav kralı birinci Aleluanl 
Hazretlerinin yakında SofyaY' 
yapmağı kararla,tırdıkları ziya • 
retten dolayı meaerret izhar edl' 
rek bu seyahatte sulh eaerine .,t 
Balkanlar arası yaklatınasıll' 
kıymettar bir hizmet görmekte • 
dir. 

Temeli muahedelere riayet ., 
milletler cemiyetiyle teıriki met" 
olan Balkan antantı, 9 şubat 193' 
tarihinde imza edilen muahede 
ile ona merbut protokolü dört 
devlet nam!na kaydetımeğe reiıİ• 
ni memur etmİftİr. 

Balkan daimi konseyinin gele' 
cek içtimaı bu senenin '27 biriıt" 
ci teşrininde Ankarada n1acaktıf' nrz. latemiyoru'fll, d&Jmanları • nenlere Mr defaya mahıuı ofamk hizjbi arasındaki amansız ölüm 

mm beni tanımaıaınd'an korlnryo • ü:ıere Tittk pa.aııorta Ymlmeli mücadelesi, !imdiki Bulgar ka • 
rum, demiı ve sonra geceyi gün• lltÜl'Mlin e1'8tu- pne Milulilo • bineıi iktidar mevkiine gt'!linciye 
leTdenberi ilk de(a olmak üzere f• da ı.u lal'eıtle ~lanmızı kadar devam edip durmu~tur. 

Fransız bütçesinde Holandalı uyuyot 
İyi lfeçirdiğini ıö:rlemiftir. terlı elmMİ kuYYeüe ımahtemel • Bulıar komitesinin federalist 

Zevcesi, kocaıınw rörütmeıi· dir. riietaıından V'e kendisine aleyhtar 

(Baş tarafı ı lnct •)'ifada) 

fazlalık.. ..-
çirmittir. Sabahleyin kahvaltı 
-:amanı, kendisi afağıya inmedi' 
ii ribi, kahYalbsını odasına ge' 

tirmek üzere garson çağırdığı dl 
gö•ülmemitlir. 

ni fazla hulmu,., hemen •ohuidan Pa•portun, ıideceii memle _ bir vaziyet alan Paniçayı Viyana-
ç ..... ~ hüiide dutan o• ketin bura konsolosluiunca vize da öldürten gene Mihailoftur. 
tomobile binmi11leı'dit. Otomobil edilmesi lazımdır. Mifaailofun Madam MfflaHof Panhjayı 
ıüratle Beyoğlun« cl6iTu httıreket kendisini emniyette gefr«eti y~· nasır 81d8rdU? 
ehnittir. 14'!' lt•lya •e P'ran .. ~n Paniçanın Viyanada naııl öl • 

Mthallof 8e'10itundlf Wtt .ı_,, çok • ıllte.-Wir. düriildüiünü Ali Naci Bey Ya hür· 
Muharririmiz de otomobil ile! Mihailofun hemen kararını ve· riyet, ya ölüm İ!imti kitabında 

BeyoiJ..aa çrkau9 ve Mihailofurt rip ıide~ii memleketin hükUıe- töyle anlatıyor: 
bir mağazaya, kendhtilN elbiM al• tine müracaatta buhıamaıı !U bir " Komitenin Allahı lvan Miha-
111ak üzere gircfifhai şeörmittür~ kaç gün icinde kati surette •nlatı· ilof, lvan Mihailofun zevceai de 
Mih11.H~fu11 zeV~fti le kendisine 1acafctır. Mihailofun serbest hı • Mença Karniçevadır. 
lazım olan eıyala• bak•tk~n mu• rakıf dığı rfün, ldanl>ul •iflyetiııce Genç ve ıüzel bir kadın olan 
h8.l'l'irimi7. Mihaifola gene yaklat• Dahiliye Vekaletine lrildirilnriftir. Me11Ça Kamiçeva, Makedonyalı· 
11111• V AKM* mufıarTiri olduğunu KoınM rei9İllİll kalma veya aitme dır ve tahsilini Münihte yapıp Al
söyfedflcten sonra tahusüslerini kararı da Dahiliye V ekiletiwae bil- man darülfünunundan ,ehadetna· 
IOnnuftur. dirilecektir. me almqtır. 

M MıLi...1.1.~• .x-L. Hududu "a•ll g~mlt? Ancak, matmazel Karniçeva, 
• ' QftlffOJ, -.1 .... ,.ecek lhr ıe• h ld 

YI olmadı~ ..._,.......... .. .. Bulpristanda Georıiyef kabi· ta si e iken, kendisi gibi Münih 
• f ••uı -.. , tenı!s, onune çı• d lf 
Kan •n efhisefer, haklnağa batla- neıi, geçenlerde hüliaasını netret· arü ünununda okuyan ba9ka bir 
lldftw. Elbiee _ 1 L:.u.!La tifimiz devletin emnivetini koru • Bulıar kızı ile, Makedonyalı Pa· 

. •ıtı D1HUHen soa- bald ra milaatlof dilrl.incbm ıkmı ba ıtta kanununu lie~ettikfen ıcntTa niçanın ızı ile arkadaılık et· 
eenada ·-.l- ç f• LL "'-- ·•~ Mihai'....ı..... mi! ve canciğer olmuttur. Paniça. 

pefıUU91 ayrılmadığını l7IT 11t:f•wname •~ ""'• ft · ıören muharrirftn· ı ulladatlatmı maa-*en trir mlid. eski çete reisidir, evelce lvan 
~ ... mf...a1r.· 1Ze fUD an söy. r r fi B . S f 1 
1"" .,... det ~arfında t..lim ol..Sa davet Garmarto a otu ara ofu ö • 

~ffôf'n .eat.n etmittir. dürmüıtür ve son zamanlarda da 

- 'fter teyrud tttfflteci g1b" Tfir M1bAilof, tedim olmadırı tak· bolıeviklerle anlaşmıt olmal< gİ· 
~•• ... ı..ı:~ 1 • ..,. d B J h"'kA t• • ı· d bl ••i bir cinayet daha iılemi .. ir. ~ynn: m':'8ı:c~i'Wflttk ~~- aJT e u ıar u ume ımn e ın en ' .,. 
~md~n 8Jfrin~m, Türk mUleti.. ıturtul&tl1i\ı'&eafını an1adı~t r1lıet· Memleketinden çekilmif, daha ıe· 

Paris, 16 (A.A.) K Deyli Tel· 
graf muhahiriDden: 

Masraflarda şiddetli tenkihat 
yapmak sayesinde, Fransa maliye 
nazırı M. Jermen Manen bütçede 
80 milyon frank raddesinde bir 
fulalılr temiaine çal ... ce1drY. 

Diğer taraftan, resmi ağızaan 
söylendiğine ıöre, Fransa altın e
sasını bll'akmıyacajı gibi, yeni 
vergiler de konımyacaktır. 

dnn, hepinizi davet ediyorum!,, 
diyor. 

Kadmlar tuvaletlerini siyiyor. 
Paniça, arkasına smokinini ıeçiri· 
yor. 

Ve .... tiyatroya ıi~iyorlar. 
PergUnt oynanırken 
Şimdi, Paniça, karısı, baldıZJ 

ve Mença Kamiçeva, locadadır• 
lar. 

"İpeen" in yazdığı ve "Grieı 
. be ,, 
ın ıtelediii o nefis operanın !İİr 
ve hulya dolu musikisi içinde mes· 
tolmuf, dinliyorlar. 

Nihayet, piyesin sonu yaklatı • 
yor. 

Piyesin sonlarına doğru, met • 
hur bir fırtm• sahnesi başlıyor, 
sahneyi cehennemi gürültüler 
yıldırımlar dü,üyor, timıekler ça· 
kıyor, hatta ku11un sesleri işitili-

nın şıaı: bu~u ı~.ap e.ttirir. Taih- le, tebdili kıvafetle fizliee 8ui'. limet hir kenar zannettiği Vi· 
te her sıyası multecıye J?Österilen i•U glhnif, Jr'(Jlllite arkdaıları • yanaya yerleımiıtir. 
mfMffrperterHkten emin oldu • nın del~let ve yardımı ile Ahyol Jiulisa matmazel Mença Kar• 
ğum için hududu aştım. Kanınla •iftrı..0 lrir kave otomobille ge· nieçva tahsilini bitiriyor, kalkıp 
beraberim. flemm1e beraber hu. ..._ ..J.laDmJtbr. Bulıariatana, Makedonyaya geli· 
dUdtt geçen kimse yoktur Zaten M1hMW1a zneeti. Ahvo1.lan yor ve bir müddet oturduktan son· yor. 
d'IJeMt tn-Hlkılrnnkltftiıjt bekliyor. ... '- ahir otollıobide '1uduc1a ra, bu sefer kalkıyor, Viyanaya gi· lıte tam bu sıradadır ki, Mü-

dum. Her yerde gösterilen hiisnii ~afc:ın 1'ir vere ~e1mi, •" Bu1"u diyor. nih darülfünunundan mezun mat· 
kabulden ..fOk memntınuıtı Bir k tldut mıı1'afızlarının nazatt d•k· Vlyan•Y• gidlt mazel Mença Karniçen, yaftK&, 
kA~ t.'ftn bur:tda}'Jfti.,, atini .. ı, ...cıee da* J'*tfka Ne yapmaia? w- el çantumı 9ÇJYOr. 

MU1tec1 Besllffatfa voU.anndan ıecerek hudutt" "3in Malum değil. Küçük, ipek, beyaz birmendil 

8 
F atı kö1üne ••lm;a k k ı Yalnız biliyoruz ki, Viyanada, 

undin sonra Mthaifolia zev· muza teslim ot-... • -vr,.dırare o u • d çıkarlJor. t:et t .... •ı t t ... _.. darülfünGn arka qı yani Paniça M d"I" • • d ı o ctmôoı e oinereK Be;iktaıa, •v•" ftıtlh•llof 1_
1111

• _.
1
,
1 

en ı ı açıp ıçın en mini mini h" - ı,,._ı_< 4 "- I , 111 a nın baldızı kendisini karııhyor ve "B · · · ı· 1 
• oali rmaan oit nın eTİne git • Makedonya komiteai r ... 

1 
• l rommı,, ım e ıne a ıyor ve hir mitL!rdit. . . ~ 11 van Mença Kamiçeva da arkada,ınm kurtunda, "Peer Gynt,, in pabrdı· 

Vaziyetten füphelenen hiznıe~ 
çiler otel müdürlüğünü ve otel ro1' 

dürlüğü de zabıtayı iberClar 'i-' 
mittir. 

Seyyah, hiliuyur Taziyette <f 

.Jasından indirilerek bir huta. ottl' 
mobiliyle Alman hastahanesi-' 
!-tal dırılmıttır. 

otuz bet kırk yqlarmda kadl' 
olan Holandalı seyyahın uyku h.,. 

tahima tutulduğu söylenmektedit' 

Bir rivayete göre, kendisinde tJf' 
kuauzluk hastalığı vardır. Ve•' 

yumak için bir iliç alaut f~ 
niahetini tayin edemediii cihell' 
derin Ye ajır bir uykuya dalmıtd' 

Dün baetahane nezdinde .,., ' 
tığımız araştırmada, Alman he.ti'' 

hanesi doktorlarının henüz kot" 
sültaıyon vaziyetinde olduklar..,ı 
öğrendik. Dün geç vakte kadı' 
hastanın vaziyetinde hali bir d': 
ğiıiklik görülmemitti ve 48 ı••tı 
mütecaviz bir zamandanberi uf'' 
makta idi. Hastahane doktorl,.ıi 
zabıta doktorlariyle temastadırt.ı· 
Aldıkları neticeleri onlaar bildir' . , 
melde ve onlarınki ile kendi iotı 
balarmı kar9ılaıtırmaktadırlar· 

Dün Alman hastahanesi dalı -
torlanndan biri kendisiyle ıöril -
ten muharririmize: 

"Vaziyetle müddeiumuoıili~ 
...:..ı 

meHul olmaktadır. Kendilew· 

neticeden haberdar ediyoruz.,, de-
mittir. S h 8Mı1haılol "ı_._ '!'n on tene zarfında evi dururken Bristol oteline inmİ· 1 

üt ete doiru Mihailof tek- u aar narıci siyaseti u-· .. n"•de d k d an arumda, Paniçanın da bey-
• .t i • ..... aa yeceii için, tabii oğru ar a aıı • . • ti ' 

rar eıtifüyet müaür üğüne gelmit, cok müe11ir bir rol oynamı•. ı"'-"ı· nını pa atıyor. ğl 
1 

• - .t Q nm evine ıidiyor. AJ 
e.tta Jrt!fte uef11ttafa ;lttnistir. dar mevkiine gelen mulıt111lif Bul- ftlhayet evlendll• manyaDID aÇJ 

Buft-1 .._ t.. - Mn... 'I ı1 • 8 Aylarca ve aylarca Paniçaların G k d 
.... 1 oetaoet ınaı orun ev- ıar hi1kumetlerinin mukadderatı • enç a ın, Paniçanın elinden . ı· f·l-

ô.. t 11 _Lt d ••inde kalı1or. v· b Be 1 16 (AA) Dey 1 ... •'u d e etinaen LitlH e b•tlca 
01 

,.Jinde tutmuıtur. B ıyana apiıbaneaine gidiyor. A- r ın, • • - a;-
M f 1 J 1 1 t d t u kadardostluja, miaafirper· h~,•-- araf muhabirinin bildirditine fJ 

r s Hı e yer eşt tfı 1 söy ~n • MihailoE. Bul«aristanda komü- 1°1 b" vuaturya üaumeti, bir müddet, • '· iDlltedft e ver ı e ır mukabelede bulunmak k d• · · iki Al ~ ' 
. nizme meyleden ve Yugoslavya İC:-p etmez mi? Mença Kamiçeva, en ıaini nezaı:et albnda tutuyor. re, son ıstatıst er man ok'J' 1 

Mlhtll6f, relakitmde bulunall ile anlqmaık istiyen Bulgar bat. bır aktam, elinde bir bilet eve ıe- Sonra, verem oldufu için, memle. dıt ticaret müvazenesinde d "i' ~ 
.......ıara, fotofrafmın aldırıl • vekifi ~tanhullskiyi kendi 1'öyün· llyor ._, ketine, Bulıaristana aönderiliyor. milyon mark açık oldulu ıastefl 
- -·-· baa.ıı.- d · · b"l d t ·ı b '- - b k " B Bulgaristan da, doktordan ra...,..,r a· mektedı·r. HalL-ı.-ı 1933 --eti' -llU&, - a reıının ı e ve· e, çe esı e era,oer utırara - u akfam operada cep r- DU1U _. •• 
• -ilini · kendi eli] .. dürm .. ·· · eer, larak kurtuluyor ve daha ıonra de bu muvazene 66 milfOD 'lfSlıl" Untt.~-LYmL.-LimlumılılL--laİ..1---L.l_.ı__~~~:=..=::~~~~~~ 
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Devlet Demir yolları ilanları 1 ı 
~------

Haydarpaşa - Ankara hattı 194,868 kilometresinde ve 

•• 
DUN ve 

Sakarya nehri üzerinde bu!.,nan Osmaneli köprüsünün yeni
den inşası ve eskisinin sökülmesi münakasası 31 birinci teşrin 
934 çarşamba günü saat 15.30 da Ankarada Jdare Merkezinde 
Yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
25 Şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5708) 

3 adet musaaf tesirli Jngiliz makinesile 2 adet basit sol ma
ka..ın münakasası 31 birinci teşrin 934 çarşamba günü saat 
15 le Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya satılan şartna-
~elerde yazılıdır. (5709) 

, Haydarpaşa limanı dahilindeki kömür tahmil ve tabliyesi 
1•lcrinin kapalı zarfla münakasası 2/10/934 Salı günü saat 15 de 
Aolcarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezaelerjnde Beşer liraya 
•atılan şartnamelerde yazılıdır. (5676) 

Devlet DemiryolJarında mer'i (buy, antrasit, linyit, kok) ma· 

dtn kömürleri nakliyatına mahsus D. D. / 2 numaralı muvakkat 
fe\'kallde tarifenin 11191934 tarihinden itibaren esas şebeke 
iıtasiyonlarından Af yon - İzmir ve Balıkesir - Bandırma • Manisa 
kısırnları üzerindeki istasiyonlara yapılacak nakliyata da teşmil 
~iği ilan olunur (5523) 

150,000 kilo Arpa münakasası 
Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: 

. P.endik Bakteriyolojibanei Baytarisi Haynnatının sepelik 
ıbtiyacı olan 150,000 kilo Arpa 9 Teşrinievvel 934 tarihine mü
a•dıf Sah güriü saat 14 te kapalı zarf usuliyle ihalesi icra kılın· 
ltıak üzere münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek iste· 
Yenler her gün müe~sese müdüriyetine ve münakasaya iştirak 
~tbl~k isteyenlerin yevmi ve saati mezkiirda Fındıklıda Güzel 
•n atlar akademisinde Yüksek mektepler muhaıe'beciliğindc 

~fekki! milbayaat .komisyonuna müracaat eylemeleri. (5796) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları ...,.._, 
~~--------------------------~------------.-. . B,yoğl~ Belediye Şubesinden : Sahipsiz olarak görülen Fino 

~'?•i bir köpek dairece muhafaza altına alınmıştır. Sekiz gün 
~e müra~aat edilip alınmazsa satılacaktır. (5806) 

Ga~ · aş rta ek ebindeq : 

1819 Iti.Yaliyeden Eylül pıezuniy~t imtihanına girmif bulunanların 
~34 Salı güpijne kadar mektebe müracaatları. (5788) 

f ıstanbul Kumandanlığı Istanbul Harici Askerli 
"9...,Stına1mn Komisyonu Jlanlan Kıtaat ilanları 

ih .ı. Fırka kıt'atı hayvanatı 
il· \1Yacı için 160 ton yulaf {ca
ftla ı zarfla münakasaya kon
~ ll tur. İhalesi 23/9/934 pa
~at.günü saat 14,30 dadır. 
aı.ı>lcrin şartnameyi gör-
~ek üzere her gün Fındıklı
it\~· satın alma komisyonuna 
t· litacaatları ve ihaleye iş
t?'ak edeceklerin o gün vak
lu11de komisyonda hazır bu-
11llla1arı. (85) (5411) 

:/- :/- :(. 

t
0 
l. Fırka ihtiyacı ıcn1 296 

't.a. l11'üvanan kömürii kapalı 
lu l'fla münakCJ,s(}ya konmu~ -

Hava ihtiyacı için 20 bin 
metre kanat bezi ve 97 bin 
yüz n1etr~ kflnat ~eridi iplik 
ve keten makara pazarlılda 
alınacaktır. $artnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
ı>azarlığına iştjrak edecekle
rin 29-9-934 cumartesi günü 
~mat 10.5 da teminatlarile 
birJikte Ankara l\f. M. V. Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları. (257) (5812) 

Mukaddema Beyoğlunda Tepeba
şıpda 28 No.lı Hidııyet aparpmanınm 
2 No.lı dairesinde mukim iken halen 
ikametgahı meçhul Jül Pens Efendiye: 

İstanbul İkinci İcra memurluğun -

dan: 
~·~· .. ihalesi 23/9/934 pazar 
~rnu saat 15 tedir. Tali11le -
~il. Şartnameyi görmek üze _ Osmanlı Bankasına olan borcurıuı:-
e her ·· F d kl d o... tı dan dolayı mezkur bankaya merhun 

:.ı gun ın ı ı a oa n d p ~ lll bulunan tahvilattan altı a et anama 
itt) a komisyonJJna rnüraca - tahvilinin 20 - 9 - 934 tarihine müsıt
~e arı. V C ihaleye iştirak e- di fPerşembe gÜnÜ saat onda lstanbµI 
ha Cek)eriıt de O gün vaktinde Esham ve tahvilat borsasında açık art-

Ztr bulunmaları tırma suretiyle satılacaJ• malumunuz 

( ( 2) olmak ve olbaP.taki mad~ei kanµniye• 
• ~ 8}) 541 ye tevfikan jlin varakasının tarafınıza 

it' teb)iği makıunına kaim bulunmak Ü • 
~il\ ırJca kıt'atnull ihtiyacı i- zere kefiyct ilanen teb)iğ olunur. 
Ilı" 3] 8 ton un kapalı zarfla (2615) 

l~~llakaşaya konmuştur lha- ı~-~~~~~~~"""""""'~~~ 
~t 1 23/9/934 pazıır günü sa- 16360 kilo beyaz peynir ka
~a 15 tedir. Taliplerin sart- ]>alı zarfla münakasaya kon
~U llleyi görm~)c üzere her n1uştur. Taliplerin şartna -
~o 11 • Pındık1ıda satın ~ima nıeyi görmek üzere her gün 
~e ~ 1 ·yonuna müracaatları Fındıklıda satın alma komis-
1e lhaJeyc iştirak edeceklerin yonuna müracaatları. 1hale
~10 gün komisyonda hazır si 23/9/934 pazar günü saat 

tlnnıaları. (92) (5413) 15 tedir. İhaleye iştirak ede-
• ~- • ceklerin o gün vaktinde ko-

~~ !stanbul kıt'atı ve Gümüş misyonda hazır bulunmaları. 
~ ll hastanesi ihtiyacı için (89) (5409) 

,..,.. • .... r.', .~~-. ''"::'. 

Tercüme 

9 uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU 
Yazan : Piger Loti - Çeviren: /. H. Alişan 

Fiyatı : 1 Lira ... ,_ ~ ~ ,._...._,_., ,,_,__ ___. _____ , ... __ ~------------------... --------"!"'-~· 
l/J~t~~~:~~:.,, r.uaı 100 Kuruı 

2 - AİLE ÇE!mE.Rt, l\lorua - ı. ff, Ali,an 100 • 
Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü

hallet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vüc~da getirilmesi temin 

edilmiştir. En ~'Jdre~li kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuştur. 

S - :rtCARET, BANKA \O BORSA, lJ,tıııaJ ıJokkıfP 

Muhlis Etem 15 
I! 

' - DE\'LET ve lHTILAL, Lenin - Hayd:ır Rlln' 76 • 
6 - SO::iYA.LtZJ\l: KantşkJ - ::ıat?i~ ~ckcrl,ya 'iŞ • 
6 - KOLL1YAT .J, JtASlN, B. ,Nıuon 'IS • 
7 - ışçı SINIEJ IHTlLAIJ, Lctıln - Jbydar Rıfat 60 • 
8 - R1!111 IIAl.'ATl'A. 14Ş1Jlffi, Prof. l'un~ - Prof. Dr. 

1\L Haynıllah ~O • 
9 - tsırAHANA DOGnu, l'i)cr Lotl - ı. ıı. ~ti,~ lP~ 

BASILACAKLAR: 
1 - KO'LLtl'AT "· RASiN D, B. Nazım 

2 - GORIO BABA: Baluık - Uıı;rdnr IUfııl 

S - ~BAHAR SELl..EIU, hım Türj;'cnlcv - Saqılıa4e SUrena 

f - \.oEMİl'ET, lUuhittl.n 

G - KAI'1TAL1ZM BUHRAN!. ProfesUr Piru - Ah.met Hamdi 

ı - f ·~nzı ve KA.nl\., Stauclal, 

• 

9 
uncusu çıktr. 

Deni:ıyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri f<arakôy - Köprübaşı 
1 c-1.42362 - Sirkecı Mühürdarzade 

I••• Han Telefon 22740 --•il 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 

18 Eylül 

S A L 1 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, FaJsa, Giresun, Vak
fıkebir, Trabzon, Riıeye Dö
nüıtc bunlara iliYeten Sür
mene, Orduya uğrayacakhr. 

(5783) 

Bartın Y olp 
B U R S A vapur11 

17Eylül 

Pazartesi 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrıyarak Cide,ye 
kadar gidip dönecektir. 

(5784) 

lzmir sür'at 
( 

lskenderiye yolu 
EGE Vapuru 

18 Ey 1li1 

S A L 1 11 de Galata rıh· 
tımmdan kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, Iskenderiye'ye 
gidecek ve dönecektir. (5785) 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve zi • 

nete müteaJlik mücevherat ve elmas 
ve incili müzcyyenat ve saire itbu 

Eylülün 24 üncü Pazartesi günü saat 
14 ten itibaren Sandal bedesteninde 

bilmüı:aycdc paraya çevrileceği ilan 

olunur. (2618) 

'1 - lSA: Parla RuhJyat mektebl.nde Profesör doktor Blıae Saıı&le - Baydar IUfat 

8 - t:TLK 1.: Kropp~ - 4ğaoğlu Ahıptıı 

9 - 1Ç'l1MAI KANUNLAR, Grcef - Rauf Ahmet 

10 - ÇOOUK Dtl'itl'RTENLı:R H. Gon%1lll'O, llmıpaleı - bot. Dr, M. Bay. 

ndlab 

11 - SALAMBO, F1obcr - 1. H. Aıı,an 

U - SAMtMI SAAUET, Tolstoy - f. Q, Aıı,ıu. 

13 - VER~, Göfo - A. KAml 

H - DlZRAELtN1N Jl4YATI, A. ?ljom:ı. 

. ~ 

~ımı 

Encümeninden • 
' Balıkesir • Edremit yolunun 00 + p3 • 00 + 67 ~iJqıpefr!I~ i 

arasındaki kısmın tamiri şartname ve keşifnamesi mucibince ya
pılmak ve 27 • Eylül • 93' tarihine müsadif Perşembe günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere yirıpi gün müd4etle Y~ ~apıh ı:arf 
usuliyle münakasaya vazedilmittir. Tamiraıı mebhuseoln bedeli 
keşfi 7510 lira 99 kuru~tur. Münakasaya: Liyak.ti fenni· 
yesi Baş Mühendislikçe tasdik edilenlerin İftirjki m~ı'uliyFlleri 
ile ç~hşacaklar. Ehliyet vesikasa ve ticaret vesikası ibraz eden· 
ter kabul olunacak ve bu vesikalar ih!ll~~en Jaakal se~ız gUn 
evv~I baş mühendisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip olanlar 
rın bu vesaik ile beraber yüzde yedi buçuk niıbctinde temhntlı 
muYakkate makbuz Yeya me~luplariyle yCVIJlİ meıkür~a ve va~· 
ti muıyyeninde usulü dairesinde Encümeni Vilay te, fazla malü· 
mat almak iste1ealerip daha ~vycl l>•' Münen~islii-= Vfft encü
meni Vil;yet kalemine mür@caat ~tmelerj jlip ofuqµr. (5608) 

Polatlıda: topçu alayı satınalma 
komisyonu riyasetinden: 

Polatlıda topçu alayı ihtiyacı için a~ağıda ihale günleri, 

saatleri, miitırları yaıılı meyadı iaıc PJijRl~HflY& koamutlur. 

Taliplerin ihal~ ~üqünde teminatı muvakk~teltril~ birlikt~ Polat
lıda topfu aJayı sahnalma komisyonu riyas~tipe mür•caatleri 
lüzupuı iJin olunur. (5496) 

Saat Miktarı 

16 da 200,000 
11 de 200,000 
14 te / :ıoo,ooo 
9 da 12,000 

15 te lQ,000 

. Tarihi 
22/9/934 

,, " " 
,, ,, " 
" " tJ 

" " " 

Cinıi 

Aleni 
Kapah 
Kapah 
Al~ni 
~ftpi 

s,ıpaa 
Yulaf 
Arpa 
BqlJur 
ririqç 

lstanbul Oeniı Ticareti 
MjjdürlürlüğüncJen : 

Mer'i t@limatqa(lle bükijaılerine gi>re terfii sınıf için ınüra

c:aat edecek kaptan, çarkçı, motörcU ve kılavuzların imtihanları 

22 Eylül ~3• ıen 29 Eylül 934 hnihine kadar icra edileceğinden 

imtib•n olmak isteyenlerin icap eden vesikalar ile beraber 

22 EyJ61 934 kadar Müdüriyetimiz Fen Heyetine müracaatlan. 

(5804) 
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ı 1 ın 'm• rtişantaşında - Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

1 Leyli 1 Şişli Terakki Lisesi 1Nehari1 

ANA - iLK- OR1 A -LiSE. 
56 Sene e\vel Selinilae tesis ve 1919 da lstanbula nakledilmiş Ttirkiyenin en eski hususi mektebidır 

· Resmi liselere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarif~e musaddaktlr. 
Kız ve erkek talebe i~in yanvana ve gebİŞ bahçeli iki binada ayrı leyli teşkil:ib vardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarma dokuz yaşından itibaren her talebe iştira'< 
eder. Resmi müfredat programlarına göre talebesini ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya İm· 
tihanlarına hazırlıyan müessese 20 kişilik bir Maarif Encümeninin nezaret ve himayesine maıhar· 
dır. Mektep hergün saat 10- 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine Cumartesi· Pazartesi ·Çar

şamba günleri bakılır. Telefon : 425 l 7 
mlıwıu:m ııruını ü ı ıru~ ııı ııı mı~ ııı ~ nııırı ııı ı~mıııııııııı~Mıııooım mıınııını~ııııııılllllıııımııı ıııınıııınıııooıııı ııınıııımıını~m ıııııı ııııınııııı ımınımınıııırı ıım m 1111 ııınıı: 

Adana Yedinci Daire Su 
işleri müdürlüğünden : Vapurculuk 

İçel vilayetine bağlı Tarsus ovasının sulama ameliyatına 
ait ana kanalı üzerinde 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 T eırinievvelin 
üçüncü çarşamba günü zevalden evvel saat onda ihalesi mukar· 
rer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif bedelinin yüzde yedi 
buçuk teminat akçeleri ite diğer vesikalarını havi kapalı zarfla· 
rın Mersinde HükU.met Dairesinde müteşekkil komisyona tevdi 
etmeleri ve mukavele ve ~artname vesair evrakını görmek isti· 
yenlerin Adanada Su işleri Müdürlüğüne ve Mersinde Nafıa 
dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. (5487) 

-~lı Jı,I ul lll~~~ffiiılll~llll~~~lll~mll ~lll ~ili ılll~ lllll ılll~~ll! ili ~ll~llll~llli· 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
ISI AN BUL idare merkezi : 

Türklyedeki Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmrJ. 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SeUlnlk • Kavula . Atına • Pire 
Bitümum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari he11p· 

Jarı küşadı. Esham ve Tahvilat kasalar icarı. ~ 

~-·• ... .!UlllllllJlll~ 1 ~ 1001 ıı ııııı~ııııııııı~ıııı il ııııı l!lllllli~ll~ 1 
Selimiyede Fırka Satınalma 

komisyonundan : 
30 bin kilo sade yağının 22/9/9~4 Cumartesi kapalı zarf 

usuliyle ihaleıi yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde muvakkat 
teminatlariyle birlikte teklif mektuplannı alarak Seli mi yede 
F.ırka Sabnalma Komi.yonuna müracaatları lhımdır. Arzu e
denler ıade yağına ait şartnameyi daha evvel komiıyonda 
görebilirler. (5199) 

-· F otograf meraklılarına 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo

tograflarla ıpor mecaıualannda gördüğünüz spor hare
ketlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda . V AKIT 
kfitüphanesinde satılmaktadır. 

Istanbul mıntakası San'at 
mektebi müdürlüğünden: 

Ecnebi memleketlerde tahıil namzetlikleri Maarif Vekiletioce 

tasdik edilip müıabaka :mtibanına melr.tebimizde girecek olanlardan 
20 Eylül 934 Perıembe glinü ıabahtan mektebe gelerek hüYi
yetlerini isbat Te ııhbi muayenelerini yaptırmayanlar müsabakaya 

giremiyeceklerdir. (5789) 

Sahibiı MEHMET ASIM Neıriyat müdürüz Refik :Ahmet 
YAKIT. Matbauı - latanbu..1 

Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, 1 ele fon: 2292~ 

Mudanya.Yolu 
Cuma Armutlu tenezzüh 

seferleri 
Cumartesi gününden maada her 
gün Mudanya yoluna Tophane rıh· 
tımından bir vapur kalkar. Cuma 
Armutlu tenezzüh seferlerini ya
pan vapur İstanbulıjan saat 8,30 
da, diğer postalar 9,30 da kalkar
lar. Tenezzüh postası ayni gün Ar 
mutludan 16,30 da döner. 

....................... -
Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
BabıAll. Ankara caddesi No. 60 

T elcfon; 22566 

-~~~~~---~~~~~~-----------------

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğündeıı~ 
Yek ünu mühim bir meblağ tutan malzeme utnum müdiir 

lükçe pazarlıkla satın alınmaktadır. Malzemelerin cinıi Te mık-
tarı ve pazarlık güleri Hakimiyeti Milliye gazetesinde intifat 
ettirilmektedir. Alakadarların Hakimiyeti Milliye guetuind• 
mezk\ır malzemeleri okumaları ve talip olanların da yeTm # 
vakti muayyeninde muvakkat teminatlariyle birlikte Satuaa1119' 
Komisyonuna müracaatları (5770) 

·DAoA ~ 
BiR·iKT i·RE'.N 
RAl-IAT-~DbQ 


