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) 48 Reyle Milletler C~miqeti 
İ Konseyi Azalığına Seçildik 
~ Cenevre, 17 (A.A.) - Tür· J f Halen 13 devlet murahha11n· ( I kan ihtiliflart hal ve manda al-~ 

ıf kiye, milletler cemiyeti konseyi dan terekküp eden konsey, mil- tında bulunan memleketler hak· = 
Jr • J kısmının Karadenİze çıkan .\ az~lığına 48 reyi~ seçilmiıtir. ,, ietler cemiyetini adeta idare kında mandater devletlerin; 
anın şıma . a Anadolu aJansmın notu mahiyetindedir. her sene cemiyete göndermek~ 

en kısa bir transit yo)u ~ Türkiyenin konsey azalığına se- Konsey, cemi)et faaliyetinin mecburiyetinde oldukları yıllık 
~ çilmesi dolayısiyle konseyin sabasına giren vedünya sulhu· raporları tetkik, misaktan do-~ 

Hopa Kara· 
~eniz aahilinde memleketimizin Isveç 

\'eliahtı 

~ milletler meclisi teıekkülü için- nu ihlal eden bütün meseleleri ğan taahhüdatı ihlal eden dev· ~ 
~deki yüksek mevkii hakkında a· tetJCike salahiyettar olduğu gibi, letleri azalıktan çıkarmak gibi ~ 
5 ıağıdaki malUınatı kaydetmeyi milletler cemiyeti misakı muci • birçok mühim salahiyetleri ha· ~ 
i.. faydalı görüyoruz: hince cemiyet azası arasında çı- izdir. 5 
~ 1111ııııııııı111ııııııııııııı11ıı11111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııuıuııınırıt'nnııınuıııııınıııınıumılllnıtnnııııuıııımııııııııı1HıııııııııınıııınıHll'""""'"""'llllJlmıa"""'~ı-' 

en eaki limandır. Artvin Borçka, 
Ardahan, Karı gibi bir kısım Şark 
•ili.yetlerimizin ihracat iskelesi 
olan Batum, Karı muahedesi mu· 
cibince Sovyet Rusyada kaldıktan 
_,nra bu ha valinin ihracat ve it· 
halat limanı Hopa olmuıtur. O • 
fıun için Hopanın kayıkçılığı ve 
denizciliği henüz on bir, on iki 
lenelik bi~· maziye maliktir. 

Ankarada Gazi Hz. tara-
.Mihaitol, teşkilitını bu defa 

dışarıdan idare etmek niyetinde!. 

Hopa esasen ötedenberi ih· 
re.cat ve ithalat iskelesi olmadığı 
İçin dahile doğru muntazam bir 
l'o!u da yoktu. Bu limanı dahile 
'bağlıyan Hopa - Borçka yolu 
tayet sarp dağların böğürlerin -
den geı;tiği icin nakliyata hiç mü
•ait değildi. Halbuki bugün artık 
hu vaziyet deği~miştir. 

Cumhuriyet idaresi, §ayanı tak· 
dir fedakarlıklarla Hopa ile Borç
~ U'aıında garp memleketleri• 
nın en güzel şoseleri ile mukayese 
edilebilecek bir yol vücude getir· 
hlittir. Daha iki üç sene evvel 
liopadan Borçkaya gitmek için 
•t sırtında yolcuların· on, on iki 
&aat zahmet çekmesi lazım geli • 
)ordu. Fazl3 olarak yolun at sır· 
bnda gidilemiyecek olan bazı yer· 
lerinde de yolcuların bir iki saat 
)Ürüınesi icap ediyordu. 

Mehmet · ASIM 

~ 4 üncü llllytfannı l lncl sOtunımda 

fından kabul edilecek 

lıvdÇ Ve\jahdi 11e.vdiği a.tı 

Ayda ile birlikte.. • 

Önübıuzdeki ayın on ikinci gü· 
nü ıehrimize gelecek olan lsveç 
veliahtı prens Güstav Adolf için 
protokol müdürlüğünce busuıi bir 
program hazırlanmıttır. 

Programa göre İsveç veliahtı 
prens Güıtav Adolf lıtanbula gel• 
diği gün Ankaraya hareket ede -
cek ve Ankarada Reisicümhur Hz. 

(Deftmı 8 inci sayfanın 2 inci autununda) .____ ________________________________ ~---

Ziraat Vekili şehrimizde 

Ziraat Vekili Mulılia Bey dün Ka
~ npunı ile Şuk vilayetlerin • 
4le J'apbfı tetkik seyahatinden §dıri • 
~ aelmiftir. Vali Muhittin Bey ile 
diier bir çok zatlar tarafından karp
~fbr. Muhlis Bey yirmi het gün 
•ib-en bu tetkik seyahati esnumda 
3-naun, Ordu, Gireaon, Trabzon, Ri· 
~ ve Hopaya ufradığı ve her uğra· 
4ıtı yerde tetkikatta bulunduğu ıibi 

Artvin yolu i!e Karsa geçmif o ha· 
valide de tetkikat yapmıttır. 

Muhlis Bey tetkikab esnasında bil
hassa meyvecilik, hayvancılık, sütçü· 
lük, hndrk istihsali mevzularına tema• 
etmiı ve pek iyi intibalarla seyahatin· 
den dönmüıtür. 

Yukanda resimler Vekil Beyi Gi • 
resuna çıkarken ve orada bir maç 
seyrederken ıöıteriyor. 

isviçreye mi gide
cek/er? 

Makedonya lmmitesi reisi Mi
bailofun serbest bırakıldıiını ve 
karısı ile beraber ahbaplarından 
birine misafir olduğunu dün ha • 
ber vemıiftik. 

Mihailof, evvelki geeeyi de 
emniyet müdürlüğünde geçirdik
ten sonra dün sabah saat dokuz 

lluıl..Ca. ......... 7••t:atl~" ~l
dufu halde otomobille ~otluna 
çıkmıttır. Otomobil Tokatlıyan 
oteli karşısındaki Su terazisi so • 
kağına sapmı§, Gustini apartıma· 
nımn önünde durmuştur. Kumi· 
teci ile zevcesi burada inmiıler • 
dir. l 

Mihailofla karısı Guıtini apar· 
tımanının ikinci katında oturan 
İsmail Beyin dairesine girmiıler • 
dir. Burada kendilerini eski Bul• 
gar mebuslarından Gospodin Di • 
mitri Açkaf karıılamııtır. 

Kısa bir zaman sonra muhaT
ririmiz de apartımandan. içeri gir· 
miş, iki numaralı daiTenin zilini 
çalmıtbr. Kapıyı açan ev sabbi, 
Mihailofun hemen uykuya yattı • 
ğını söylemiıse de muharririmizin 
ısrarı üzerine görütmeyi temin e
deceğin i vaad etmiştir. 

Biraz ııonra muharririmiz, Mi· 
hailofia v~ zevcesile tanıımıt ve 
görüımüştür. Mihailof, muhar • 
ririmize huduttan giritlerini töyle 
anlatmıtbr: 

- Hududu geçmek zor olma· 
·dı, Fakat Türkiye topraklarında 
yolları bilmediğimiz için ıdcıntı 
cektik. Biraz uzunca dolatbk. 
Madam ~a yor~1ın düstü. Yolda 
rast geldiğimiz Türk köylülerin • 
den iyi muamele gördük. 

Hududu Kırk kilisa civarında· 
ki Y e,iller köyünden geçtik. ilk 
köyde bizi l<arınl'lvanlar geldiği • 

(Devamı 8 tncı saytanm 1 inci aUtununda) 

Ustte : Makedonya komitesi reisi. Altta: 
apartı manda.. 

Mihai1of; Mihailof ve kansı 

Belediye aza namzetleri 
ediliyor tesbit 

Dün Eminönü ve Fatih kazaları 
namzetleri kararlaşhrıldı 

Dün Eminönü kazası Halk Fırkası merkezinde toplananlar •• 

DÜNYA 
Alevlenirse •• 

Yarın DUnya Alevlenlnıe." adlı uvaı 
yazııma perşembo gtlııllnden itibaren 
ba§lıyoruz. Her satırında ayrı bir me
rak, ayn bir heyecan duyaeakımız 

Belediye intihabatında C. H. , bince her kazada fırkanın ocak, 
Fırkası tarafından gösterilecek nahiye ve kaza idare heyetlerinin 
namzetlerin tesbitine dünden iti • birlikte olarak toplanıp belediye 
haren baılanılmıttır. Evelce fırka azalığına seçilmesini münasip gö· 
umumi idare heyetince yapılmıı o· recekleri kimseleri tesbit etmeleri 
lan yoklama talimatnamesi bu lazım gelmektedir. · Dün sabah 
auretle lstanbulda ilk defa olarak Eminönü kazasında, öğleden son• 
tatbika konulmuı oluyor. 

Yoklama talimatnamesi muci. (Devamı 1 1ıu:1 aa)'.Jfaıım Ci lııci sUtununda) 



1 ekrar Milletler cemiyeti konseyine seçil
mem"11I, Çin mutalılıasını kızdırdı 

Cenevre, 17 (A..t\.) - Bu sa· son hadiseler doİayısile M. Bek 
&ah toplanan siyaai komisyonun bu vesikayı vermek imkanını elde 
aüz&IEere neticesi f>etli olur ol • edememiıtir. Maamafih hu bap
dlu Fransa arazisinde bulun. taki mesainin daha büyük bir sü· 
•alda olan Sovyet heyeti muralı- kunet ve daha az bir asabiyet i • 
lluuı derı.f Cenevreye gelerek çinde cereyan edeceği zannedil • 
l802Üere salonuna girecek ve mektedir. 
Mis M. S&iıc11er b~r nutukla heyeti J Cenevre, 17 (A.A.) -Avuatur
..ı&mfıy~c~. • l yanın istiklil~ni ve.arazi tamamlı· 

M. LitvınoE bır nutukla cevap ğını beynelmılel bır zıman albna 
ftrecektir. M. Bartunun siz söy· almak için ltalyan murahhası M. 
leyip IÖylemiyeceji belli deiildir. Aloisi'nin hazırlamağa çalııbğı 
Şayet her feY hazırlandığı gibi mukavele projesi İngiltere tarafın· 
çıkara Sov,et ltusya ialı aiqa • dan bazı mütkülata utramıftır. 
mmdan itibaren milletler cemiye· Projede, mukaveleye girmesi ve 
ti and1'9ıi olaoalltır. buııun diler dnletlere ve bilhuaa 

Lehistan heyeti murabbaaası • Macaristan ve Almanyaya da açık 
md eflafa attrıı e .. m,eııer me- lndandundmuı dütünülınlfttir. 
sel .... -., Mllltk ı.... hal· çın Mur•ltlt•ı Bftlelen•ı 
:e w.r.-:••d INllNedilttötir. Cenevrt!, 17 (A.A.) - RiJter 
allat ••HIE ı. ı.u... 'hlr iti- ajn11 mulialmmclen: 

killlf llflllm•ld•lir. Çiıl, tellrat milletler cemiyeti 
M. la, ..,ati -..ı,ec1e M. konMJine intihap edilemez.,, 

Sillleft, 11.rt., " Aloltiahı be-o Heyetin, Çhlia milletler celbi • 
, ...... ,,.. cnap • ., ..... fifum. yetiıle tektn latihap eclihnelllen 
de Mtiltlir. M•le altıncı ko • lıftbldalri 1u.tan üzerinde muea-
•itronda •• d• ..... 1tlt te • Jel ,.arutea Çift .... ahhut M. 
kil .. ıanzuu tıahtcı,_. ...... taltl • ......, .. , 
tir, la ltlnau1'etle fWMMı ht• _ hnda kaybeden ınıtf~ et 
det .. 11 icap ed~t ki Lehiıtaıı hil· cemiyttliflir, Çin değildir. Buka· 
u~~..,,.. .-.. ı. ,.,_.., '"'1M rar, ..ılı.o. cemiyetinin, Utl 

....... altı ııntat natannı ttt • .-le tlal.. slfade Avru,.Jı .,,...,. 
M '*'-;tit. O. iri.la· - ~. 

Yetle lertt. ıl.t M, M iti • Çin ........... u..-~k milleti• 
at ... ·~•• 1la afi. .,,"iV ... ~ _ _! ... _ 

ki • ....,,.,_ ta. rln, •il .. 1111 eemld AlllCl'ma 

---ı-ı. ı _j u _ ..___ ._ı.a.tblla Çin lelılnde rq •• 
~--•T ...,,, il•• ..... • -' ........ .ı.an vaitJerini tutma• 

, .. lffaflat ·~ ~ fllrl1et etılt1'tlr· 
11 • M. ll1lhl fifa-

....... ~ lıta ..... lftJetl •••• ,., turlı hit teft 
'*ti hate1*.tiııi kafft •ili tllrt ,.,.ıe ltpanyaata 

t2'ft fff .,t.,.Mat: • lırtuya f,ifdir. koıtseye ~ilebileceline katılt 
katatfafff dttttıttt. Fakat vt!rmiıtir. 

M. Göbbeis, /ıücum kıt'a/arını 
mllcaıkitJge dtlflet ediyor 

Berfin, 17 (AJL) - 8et 
cam kıtalanna mensup J'ildri heı 
hin kiti önünde propaıand& 11Uift 
M. Gı&bhel• ICiyletliii bit 11ta1ı•• 
demiftif 1ti: 

- Nuremlttrı lmtqre;i; millt 
ao.ya]ist hareketinin kuvvetinden 
hif 1*,., .., ................ 
.... 4 • .,•t•~.ı 
...... inli ................ . 
riılı Mtrq.--, .. .ı.-11 
k*1f M1ıiatet tı•.t.t tatMll tt • 

........ ı Het ıabıa 
llOlllUI, ıı 

itw, 11 <AA.) - ıte,aeı. ..... ....... ......, ........ 
e ._,..,.1 T1ttd"81t1 itti .. 
rald,ft ~dtmıtır. 

Artıt!rfka grevi 
'4nydtlt, 17 (A.A.) - MeııtU· 

ad Mmt8iltnıt1a ıtilteat!t ttlncut 
"lmlİlla be~her lıirtfddtklamu 
telttar '*tlamuittdMıt t.orktiluf ttt. 
Z.lnta het ihttaıal~ lratft llazıt tt. 
ldtMlttadft, Birtctk 1J*ftdıtlat 
falwlllalattar açn'!Ak fikriddeditJer 
8aalar fabrikalanm muhafaza al .. 

_..kfardir. 

Vaqn-. 11 (.,......, 
ntilel ............ -.ılNiMi 
- 1mıalftit. 
puvan1a birinci ve gene U i 
PIOÇİ!lfkl 1810 pu•anla ikinci ıel
miftir. 

34 ta111tteden ancak 17 ıi ~ 
...... aları bitirmiftit. uhittan 
biriııel f4!tcliiinden gelecek bey
neltbl~I ıta8tabft*Jı geae a ter " 
tip edecektir. Kupa içiıı, 1929 
ve 1930 da !>irinci ıeıeıı Almaıı:ta 
ile 1932 ve 1934 te 1'1rinci ıelett 
Lehktu ~Udıt .. 

.. 
gon• 

dermek mecbu1iylltinde olan şirketler 
Ankara, 17(Hususi}- Hariçte-1..-iyle kapablmaaına yafıut lıiç aa• 

ki hiaH.larlarma temellii ıönder· tılmazsa yeniden d&riz ihraCllll& 
mek mecburiyetinde buludan tir' müaaa4uidi hlkGmetten istemit • 
ketlerden birçoğu buğday müL& • lerdir. M.liye nkileti bu huaua
yaatı için hüktimete müracaat et• tak. n.iata tir teabit ed6re1' 
mitletcfıt. BUdlardaıı bir kumı, • y ~ille# He= Yeı'tniftiı', 1 -
lıp çıkaracakları huf datlar~ gölJ • . • .. • kil • 
d .1 1 keti d t d" . 1!1ıı .. rendıjıme gore Malıye Ye eti en en mem e er e e ıyeıı .-
zım gelen dövizlttri temin etmedf. hiç bir Mitede 111eatlttketten temel• 
ği takdirde husule gelecek açığın tü kartılıiı dönz ifıraç edilemiye
doğrudan doğruya döviz ihracı su· ceğini bilclirmiıtir. 

AvusturY.a, Avrupanın 
kalbı l 

~ 11 (A.~) -151_. 
berile umumf harp öf uf eri ~çtn .fıe 
kllM a1'WMla lllfat ,. ........ bir 
..... ..,.., .... ., Mlıllllti 

a .. mulütttitfmir: 
Bq ırrahartlt'fuil2 vl rWtll 

mefnıtu Melmaet Asım ley .fGii 
inh1aap datr.lndeia damait• · • f 

Seplaa ~notlarını lla • 
..... ..... ı - •. '*" .... ... ..... .. 



İŞARETLER ................................... 
ikmal imtihanları 

ve azalan randman 
Bu sene Haziran ayından beri gü

nün en aktöel meselesi liselerin 
ve orta mekteplerin imtihanları ol • 
du. 

Yufka yürekli bir adam gözüyle 
imtihan manzarasını aeyredenlerin 
hüzünü ve bu seneki imtihanlan ge • 
çen ıenelerdekine nazaran farklı gör
nıek istiyenlerin arzulan bir araya ge· 
lince imtihanlar meselesi İstanbul so
kaldamrun sulannr~· kahvelerin saat 
on birde kapanması, sinamalrm açıl • 
tna saatleri gilı.i herkesin diline düş • 
tü, hal çe.resini an;rıtn herkes aklına 
geleni söyledi. Ve boyur..:ı da söyli • 
:Yor. 

Maarif me~lui, mektep itinin hal
li her §eyden evvel bir salahiyet .. 'se
lesidir. Meseli memleketin filan ye • 
t'İnde bir - üasübahri yapılmalı mı, 
yapılmamalı mı, memlekette salgm 
hastalıklarla nasıl döğüımelidir? Me
seleleri ortaya atıldığı zaman bunlara 
tu veya bu adamın değil, bu i§te sa· 
lhiyeti olan adamlann söz söylemesi 
gayet tabii görülür. Bunun için her • 
kes bir makam ve bir aalihiyetin kud
retine inanır. Fakat maarif ve mektep 
meselesi ulu orta tedbirlerle, akla ge
len sözlerle hatta kocakarı ilacı ne • , . . 
vinden düşüncelerle halledilecek bır ış 
sanılır. Bu psikolojiyi yaşıyan zümre· 
ler arasında Türkiyede ırıaariE ve mek· 
lep işleri ve çok mühim olan İmli • 
hanlar b~hsi bugün sadece bir dedi • 
kodu mevzuundan daha ileri geçmiş 
bir bal almıyor. 

İnanmıyorsanız gazetelere bir göz 
a.tın. Zabıta "okuatı gibi, imtihanlar
da dönenlerden bahsediyorlar. 

Esnaf Bankası h1k&yesi yazar gibi, 
irntihanlann iç yüzlerini anlatıyorlar. 

Bunun sebebi hadiseleri salahiyet-
siz bir görütle tesbit ve ukalalıktan 
başka bir şey değildir. 

~ 1(- ~ 

imtihanlarda fazla sayıda çocu • 
iun döndüğünden şikayet ediliyor • 

Şirketlerde 
tetkikl~r 

Şark demiryoUarında 
yapılan tenzilat azdır 
Önümüzdeki ay, şirketler için 

gayet dikkate değer bir ay ola
cak, §irket işleri üzerinde birçok 
neticeler elde edilmiş bulunacak -
tır. 

Telefon ıirketinin hesap ve mu .. 
amelelerini tetkik eden· komisyo
nun, bu ay içinde yahut gelecek 
ayın ilk günl~rinde çalıtmasını bi
tireceği umuluyor. Gayet ince bir 
sahada yapılan bu tetkikin mühim 
raporu, çok geçmeden Nafıa ve -
kaletine verilecektir. 

Elektrik şirketinin sermaye va• 
ziyeti, önümüzdeki ay, Ankarada 
kati surette teshil edilecektir. 

Bundan başka, henüz kati 
karar haline gelmemi§ birçok ye
ni tasavvurlar da, gene, önümüz· 
deki ay içinde faal sahasına geçe• 
cektir. 

Şimdiki halde !ark demiryolla• 
rı banliyö ücretlerinin ucuzlama11 
üzerinde bir krmıldamş vardır. 
Şirketin Paristeki merkezi - Na
fıa vekaletinin buradaki şirket 
tnüdürüne teb1iği üzerine - bir 
tenzilat cetveli tanzim etmİ§ ve §U· 

besine bildirmiştir. Fakat, gayet 
az miktarda olan bu tenzilatın 

maksada uygun gelmiyeceği zan· 
nolunuyor. Vaziyet, henüz Na .. 
f ıa vek&letine bildirihgıÇ.D)İflİr. 

f ıtanbuldan Çekmeceye kadar Geçen senenin mezuniyet fmtlha• 
ları rakamlan ile bu senekilt:r karşı-
1 :\}lırılacak olurst: rakamlar arasında 
pek büyiik bir nisbetsizlik göze çarp
maz. Arada zannolunduğu kadar bü • 
yük bir fark yoktur. 

Ger.en rene f stanbulda Eylul ve 
Hazira.n devresinde muvaffak olanlar 
imtihana girenlerin ancak yüzde 36 sı 
idi. 

olan mesafede yüzde(20), Edirne, 
Uzunköprü gibi büyük istasyonla
ra yolculuk üzerinde yüzde '(30) 
ve ancak gidip gelme biletlerde 
yüzde 50 tenzilatın pek az olduğu 
basit bir hesap ve mukayese ile 
anla,ılmaktadır. 

Yani imtihr- • ·-iı:en liselilerden 
Yüzde 67 si mLw :: olamamıftı. 

Bu nkamlar ~cc:en sene bu gaze • 
tede g,.ıtfikler halinde basılmıştı. 

Olan ,ey nedir? Geçen sene seasiz, 
şuursuz bir halde olan hadise kabar -
tılmıt bir haldedir. 

Bu senenin imtihanlar bakımından 
fevkalade netice vermesi için bir sebep 
Yoktur. 

1 mtihan tarzr belki bir ürkeklik 

Şark demiryolları emtera nakli
ye ücretlerinde bir değişiklik yok· 

tur. 
Sirket başmüfettişi Faik Bey, 

Fırkanın sporcu~ 
lara hediyesi 

Bonoların 
kıymeti 

SOHBE1LER . ................................• 
Eve düşen 
Yıldırım!. 

Cumhuriyet Halk Fırkası umu
mi idare heyeti bu sene yapılacak 
bütün Türkiye spor şampiyonları 
birincilerini saat, kalem gibi he
diyelerle ~evindirmeğe karar ver· 
miştir. 

Mübadil oJmıyanların yap
tıkları teşebbüslerin 

neticesi 

Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün 
geçti ... N11hit Sırrı Bey oğlumuz de • 
rin, rahat bir nefes almı~: Oh! demiş
tir. "Vakit" in sohbetler muharririni 
susturdum. "Eve düıen yıldırım" ın 

her türlü hukuku mahfuz, telif bir e • 
ser olduğunu ishal ettim. Bu eserimin 
çalma olduğunu ttöyliyen zatın iftira
sını yüzüne vurdum. 

Ötedenberi yalnız idman ce • 
miyetleri ittifakı madalyası alan 
gençler bu sene bir de fırkanın 
hediyesini alacaklardır. Spor teş
vik noktasından pek yerinde olan 
bu karar gençleri şimdiden hız .. 
1andırmıştır. 

Kadıköyiinden Bostancıya 
kadar su 

Kadıköyünden Bostancıya ka .. 

dar olan sahaya su verilmesi işi 

tetkik edilmektedir. Bu husustaki 

Kadıköy su şirketi ile belediye a-

rasında görüşmeler olmaktadır. 

Muayyen nisbette abone temin e-

dilebilirse su işi daha çabuk hal
] olunacaktır. 

Dokuza kadar açık 
bulunacak dükkanlar . 
Y alnrz gıda maddeleri satan 

dükkanlara dokuza kadar müıaa· 
de ediliyor, gıda maddesi ile bir
likte süpürke, sabun ve saire gibi 
mevat satanlar ise saat yedide ka· 
patılıyordu. BelecJiye daimi en • 
cümeni gıda maddeleri ile birlik· 
te bakkaliye eşyası satan dükkan· 
ların da akşamları saat dokuza kadar.,. iNi~ Jcarap ,,.,_ 

mit ve ıube müdürlerine bu huıuı• 
ta emir vermİ§tir. 

Gayri mübadil bonolarının kıy
metlendirilmesi için Maliye Ve -
kaleti nezdinde te§ebbüste bulun
mak üzere Ankaraya gitmiş olan 
gayri mübadiller cemiyeti umumi 
katibi Şahap Bey lstanbula gel -
miştir. 

Maliye Vekaletince müzayede
lere biraz daha itina edilmesi ve 
mümkün olduğu kadar fazla ma
lın müzayedeye çıkarılması karar 
laşmııtır. 

Ziraat Bankası elinde bulunan 
emlak varidatının, bankaca tahsi
line dikkat edilmesi ve birikecek 
paranın ga•yri mübadillere dağı -
tılması temin edilmiştir. 

Birinci ve ikinci bono dağıtıl
masında bonolarını alamıyan kü
çük istihkak sahiplerine yüzde 
kırk beş nisbetinde bono dağıtıl • 
ması için takdiri kıymet komisyo
nuna: emir verilmiştir. Bundan 
başka, satılacak malların yalnız 

satıldıktan sonraki zamana ait o
lan vergileri müşteriye ait olacak
tır. 

Kurtuluş bayramı 
6 teşrinievel 1stanbulun kurlu -

luş bayramıdır. O gün büyük bir 
geçit resmi yapılacaktır. Önümüz
deki hafta za.-fınc:Ja hir komisyon 
toplanarak programı hazırlamıya 
baıhyacaktır. 

Kadınlar birliğinde toplantı 

Bunları söylediğine, önüne gelene 
benim müfteri olduğumu yaydığına e
minim. Beni, kendi sütunumda iftira 
etmek ve yalan söylemekle itham e • 
den Nahit Sırrı Beyin, şifahen ağzına 
geleni söyliyeceğine elbette inanırım. 
işte ben de bunun için üç günlük zah
mete katlandım. Evimin yangınında 

bütün kitamlarım yandığı için, "Ak!am' 
ın kütüphanesine baş vurdum. Kol .. 
leksiyonları karışbrdım. "Eve düş.?n 
yıldırımın" ın aslrnr bulamadnnsa da, 
benim yazdığım "Bağ bozumunu bul
dum. Nahit Sırn Beye: Her türlü hu
kuku mahfuzdur buyurduğunuz ''Eve 
düşen yıldırım" eseriniz telif değil, 
intihaldir derken yalan söylemediği -
mi, iftira etmediğimi kmsca isbat e • 
deceğim. Şöyle ki: 

Evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde bir zat varmış. Bu zatın iki oğ
lu ile bir gelini varını§. Bu zatın se • 
nelerden beri yüzünü görmediği bir 
kardeşi varmış. Bu kardeş ölürken 
kızını o zata vasiyet eylemiş. Kız eve 
gelmiş. Kardeşler kıza aşık olmuşlar .. 
Kardeşin biri ötekini öldürmüş ... 

f§te vaka. "Bağ bozumu" jle "Eve 
düıen yıldınm" ın mevzuu bundan i -
baret. Ben §Öyle anlatıyorum, yani 
anlatmışım: 

1929 senesi "Akşam" kollekıiyo • 
nundan: 

BAÖ BOZU~!U 
... Şunu da sen oku bakayım. 
Bu mektup, iğri büğrü, karışık ya· 

.zx ile yazrlmışn: 

•'Ağabey, 

.. Hayatta semtinize uğramadım. 

Ölürken sizi rahatsız etmeğc hakknn 
yok. Mustahakımr buluyorum. Hasta
hane köşesinde geberip gidiyorum, 
Yalnız bir dert beni rahat ô1dürmi • 
yor ... Bir krzrm var... Aile harimindc 
namusiyle yaşamasını istiyorum. Onu 
sana emanet etmeği düşündüm ... Bi -
çare masumu sefil bırakmazsın ümit 
ederim. İşte bu kadar ağabey. Üst ya
nım sen bilirsin. Hakkım helS.l et." 

Her türlü hukuku mahfuz olan le
.it eser1r.de, Nahit Sırrr Bey şöyle an
latıyor: 

- Bunu hrzlı oku. Şayeste ile Sait 
te duysunlar, dedi. 

•.. Kağıtta şöyle deniyordu: 
" Muhterem ağabeyim Şükrü Bey; 
" Bu mek,tubu size 1stanbulda bir 

Yermiş olabiJir. Fakat bunu bu sene • 
nin meseleai sayanlar hata ederler. 

Bu mesele: 
l - Peraonel meselesi. 

2 - Materyal meselesi. 

kişeİerde son yaptığı tetkikat es~ 
nasında her şeyi dürüst ve yanlış
sız bulduğunu söylemiştir. Kişe • 
ferdeki biletler sayılmış, numara · 
ları tetkik edilmiş, levazım anhan 
gözden geçirilmiş, bir uygunsuz .. 
luk görülmemiştir. 

Şirket başmüfettişi, Şark de -
miryollarınca yeni hazırlanan ten· 
zilit cetveli hakkındaki mütalea
aını Nafıa vekaletine bildirecektir. 

Dünkii toplantıda bulunan 

Kadmlar birliğinde yüzü geçen ha
nımın iıtirakiyle bir toplanb yapdmı§
tır. 

hanımlardan bir kısr• 

Kongrenin muhtelif İ§lerini takip 
için evvelce· seçilen komisyonların ilk 
olarak hazırladıklan raporlar okun • 
muş, Üzerlerinde görüşülmüştür . 

hastahane köşesinden, Cerrahpaşanın 

bir koğuşundan gönderiyorum... Za -
vaUr krzımr bir komşu evinde, tama -
men bir sığıntı vaziyetinde bırakarak 
geberiyorum ... İstanbula gel .. Hemşin 
Müzeyyen Hanım çocuğun bulundu -
ğu yeri sana söyliyecektir... Hepiniz 
hakkınızı helal edin .. " 3 - Bir sistem meselesidir. 

4 - Mektep itindeki hayatla mek· 
tep araaındaki tezat meaelesiclir. 

Penonel meselesi: Mekteplerdeki 
hocaJann kemiyet ve keyfiyet itiba • 

Sadri Etem-

n.~yal!?.!. '7 inci sayıfanın 4 üncü sütununda 
IF ı . 

• 

Başvekalet müsteşarı 

Başvekalet müstetarı Kemal 
Bey di•n akşamki trenle Ankara-

ya gitmiştir. 

Toplantıda Kadınlar birliği idare 
heyeti azaJariyle Şehir ıneclisindeki 
azalar, doktor, avukat hanımlar bu • 
lunmuşlar ve önümüzdeki Nisanda Şe
hir Meclisinde yapılacak olan beynel
milel Kadınlar birliği konırresi etra • 
huda görüşmüılerdir. 

Dünkü toplantıda bulunan hanım· 
!ardan hazıJarı da yeniden komisyon
lara aza ıeçilmişlerdir. Komisyonlar 
baltanın muayyen günlerinde topla • 
narak çalıtmalarına devam edecekler
dir. 

İşte her iki romanda da mevzua 
böyle girilir. O zat gidert kızr alıp ge
lir. Gençler karıdaıırJar. 

1929 "Akşam" kolleksiyonundanı 

I 
Sel3mi izzet 

(Devamı 7 inci say!n.nm 3 Unca slltununda}' 

DEHRi Efendi Nası I Görüyor? 
J 

- Dehri Efendi, düşündüm, ta· ı ... İstediğim kadın buit: 
ıındım, evlenmeğe karar verdim.. okumuf, terbiyeli-

Şöyle j . .' . Bi~a.z i~areli, biraz yemek pil- ı ... Zengin.ce, karışanı görüşeni J Dehri Efendi - Dur dur doı· 
§ırmeıım bılen .• ,, olmıyan, bıraz da akça pakça... tum, iyi anlıyamadım galiba. Kaç 

kiti birden evleniryoraunuz? ı. 



Artvin yolunda 
(Başmakaleden devam} 

Şimdi ıe, yeni yapılan tose 
sayesinde Hopaya çıkan yolcular 
otomobille bir saat sonra Borçka 
ya varıyor Bir kaç sene evvel bu 
yoldan gelip geçenler Hopadan 
bu kadar kolaylıkla Borçkaya 
varınca adetaı !kendinin rüya gör
düğüne hülanediyor. 

Borçikadan ıonra ta Karsa ka· 
dar eskiden yapdnnf bir dağ §O· 

sesi vardır. Bu ıoaenin bir çok 
yerleri tamire muhtaç bir hale 
gelmit olmasma rağmen gene Ü • 

zerinden otomobil ve kamyon İ§· 
liyebiliyor. Onun için Borçka -
Hopa ıoaesi yapıldıktan sonra 
Ardahan ve Kars havaliıinin nak
liyatı da gene otomobil ve kam • 
yonlarla bu yol üzerinden oluyor. 

Tabii olarak Hopa - Borçka 
yolunun yapılması btün Sark vila
yetlerimizin iktısadi ha;ah üze • 
rine hayırlı tesirler yapını~hr. İki, 
üç ıene evel Hopadan Borçkaya 
giden ticaret efyası icin kilo ba · 
§ına beı kuruş, Artvine gidecek 
mallu için ise yedi, sekiz kuruş 
nakliye ücreti verilirdi. Kıı gün
lerinde \>u ücret hazan bir kaç 
misli yükae1irdi. Simdi ise Ho -
padan Borçknya k~adar kilo başı· 
na elli para, Artvine iki kuruş 
nakl iye ücreti verilmektedir. 

Artvin ve Borçkanın tütün ye· 
lİfliren bir mınteka olduğu ve bu 
mıntakanın her sene ihraÇ ettiği 
tütün miktarı en aşağı üç dört 
yüz bin kiloyu bulduğu nazarı 
dikkate alınırsa yalnız nakliye Üc· 
retlerinden temin edilen iktısat 
derecesi kolayca anla~ılabilir. 

Sonra Hopa - Borçka yolu • 
nun yapılması ithalat eıyasının fi. 
atlarını, bu' itibarla hayat paha· 
ltlığını da düşürmüttür. 

Hopa - Borçka yolu yapıl· 
mazda.n evvel Artvin, Borçka 
ormanlarmdan r.sla istifade edi • 
!emiyordu. BilhaHa Artvin bir 
ceviz meml~lceti olduğu halde ce· 
viz ihracı-.h mü~külata uğrıyordu. 
'f o! yapıldıktan sonra artık bu 
r iizden de it faaliyeti batlamı§ • 
tır. 

Kadrolar 
Önümüzdeki hafta içinde 

anlaşılacak 
Resmi, husuai ilk mekteplerle 

ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin 
muallim kadroları tasdik dilmek 
üzere Vekalete gönderilmiıti. 

Haber aldığımıza göre, kadro· 
lar önümüzdeki perşembe günü 
Vekaletten gelecektir. Evvelce de 
yazdığımız gibi kadrolarda ilave 
muallimlikler kaldırılmııtır. Her 
muallim hl'.ftada yirmi altı saat 
ders okutacaktır. llave muallim· 
ler de yeni e.çılan ilk mekteplere 
ve bazı mekteplerde yeniden açı· 
lan sınıfla a tayin edilmişlerdir. 
Alakadarlar, kadroları ancak cu· 
mart..?si gününden sonra anlayabi
;eceklerdir. 

İlk mekteplere yazılan 
talebe sayısı 

Bu sene ilk mekteplere yazıl • 
mak için müracaat eden talebe 
pek fazladJr. Maarif müdürlüğü 
hiç bir çocuğun mektepsiz kalma· 
ması için icap eden bütün tedbir
leri almıştır. Yazılma yirmi do· 
kuz eyhil akşamına kadar sürecek 
ve tedrisata bir teşrinievvelde baş 
)anacaktır. 

1933 - 1934 ders senesinde 
İstanbul ilk mekteplerinde oku -
yan talebenin miktarı 59 bin ola
rak tesbit edilmişti. Bu miktar 
bu sene 15 hin ilcadar bir fazlalık 
gösterecektir. 

Hukuk FakUltesinde 
imtihanlar 

Üniversitede ikmal imtihanla· 

rına devam edilmektedir. Dün 

de Hukuk fakültesi birinci sınıfı· 

nın "Hukuk batlangıcı,, imtihanı 

tahriri olarak yapılmıttır. Bu 

imtihana üç yüz kiti · ştirak etmİ§· 
tir. imtihanda rektör Cemil Bey 
hazır bulunmuttur. 

Bir Maarif rehberi 
932 senesinde Artvin ve Borç· hazırlanıyor 

:~~ havalisinden ecnebi memleket· lstanbul maarif müdürlüğü 
lcre bir kilo ceviz ilıraç edilme· statistik kalemi tarafından latan· 
miıken 933 senesinde ihraç olu -

•- b ki bulda bulunan m,;larif müeaaesele-nan K& u u cevizin mikdarı 
32.400 kiloyu bulmuttur. Diğer rile bunların adresleri, telefon 
taraftan gene 932 aenesinde ayni numaraları ve sahiplerinin isimle
havaliden ceviz kütüğü ihracatı rini gösteren bir rehber hazırlan· 
yapılamazken 933 sepesinde Ho • maktadır. Bu rehberde, · lstan • 
pa iıkelesinden ecnebi memleket- b ld b 1 A ·ık kt . • · u a u unan resmı ı me ep • 
)ere sevkedılen cevız kütüğünün . .. 

.,__.__ 320 ()()() 1_•1 b 1 ler, ecnebı ve ekallıyet mektep· 
mucwTı . Ki oyu u muı· 

leri, hususi mektepler, liseler, tur. 
Bu rakamlar Hopa - Borçka orta mektepler, muallim mektep-

yoluna ıarf dilen himmet ve gay- leri, kütüphaneler, müzeler ve 
retlerin bota gitmediğini göster· diğer maarif müesseselerinin isim 
meğe kafi gelir. leri bulunacak ve rehber iki aya 

Yalnız bu yolun Şark vilayc .. le· kadar tamamlanmı! olacaktır. 
rimize temin ettiği faydaları art· · d - -

gı en §ose tamir edilirse bu yol 
tırmak ve tamamlamak için Borç· l ş ya nız ark vilayetlerimizin tica· 
kadan karsa kadar giden eski ri nakliyatını kolaylaştırmakla 
§osenin icap eden yerlerini tamir kalmıyacaktır. Iranın şimal kt1-
elm~k lazımdır. Hali hazırda mının Karadenize çıkan en kt1a 
Borçka ile Artvin arasında yıkıl· bir transit yolu olacaktır. Vaktile 
mıt bir köprü vardır ki be§, altı şimali lran hududumuzda bir tğ
bin lira ıarfederek bunu yeniden dir gümrük kapısı varekn yolların 
yapmak mümkündür. Bundan müşkülatından dolayı hu kapı 
:ıonra yolun muhtelif yerlerindeki sonradan kapanmıştır. Bu yol 
r.u barkları ta§ ve topraklarla dol· tamir edilince İğdir gümrük ka • 
muf, bıuı yerlerde istinat duvar· pısını da tekrar açmak imkanı ha
' arı çökmüıtür. Yolun bazı yer • sıl olacaktır. Binaenaleyh bir ta
lerini genişletmeğe ve yıkılmış o· raftan Borçka ile Kara ve iğdir 
la'ft muhafaza duvarlarını tamir arasındaki yolları tamire hafla • 
llmefe lhti~ yardır. Bunlar da malı, diğer. taraftan İran hüku -

~ Lir zahmet ile olacak şeyler· ı meti ile müzakereye girerek eski 
uır. Xğdir gümrük kapısını açmalıdır. 

Eter Bo..çkadan Kara kadar Mehmet ASIM ' 

Beygirin kuyruğunu 
keserken tutuldu! 

Bahçekapıda Süleymanın ida· 
resindeki çöp arabasını çeken 
beygirin kuyruğunu Yatar ismin -
de birisi keserken yakalanmııtrr. 

Yemek pişirirken 
Ci•kan ateş 

Taksim de oturan Matmazel 
F oti, yemek pişirirken yangın çı • 
karmış ise de çabuk söndürülmüş· 
tür. 
Ciene kamyon Ci•rpması 

Şoför Cemilin idaresindeki 
3860 numaralı toprak yüklü kam· 
yon Y edikule Rum hastanesi ki.
tiplerinden Aleko Efendiye çar • 
parak yaralamıştır. 

Cocuk ve yUk arabası 

Kaaımpaşada Değirmen soka • 
ğında oturan tütün ameleıinden 
la.mailin iki yaşındaki oğlu Veda· 
da 3893 numaralı yük arabası 

çarparak yaralamıştır. 

1 Cielener, gidenler 1 
Yeni Bolu Vallai Salih 

Cemal Bey 

Ahiren Bolu valiliiine tayin 
edilmiı olan Giresun valisi Salih 
Cemal Bey dünkü Karadeniz va· 
puru ile şehrimize gelmittir. Sa~
lih Cemal Bey bu ay nihayetinde 
Boluya giderek yeni vazifesine 
başlıyacaktır. 

Hafi Atuf Bey 

Bir müddet evvel intihap dai
resine gitmiş olan Erzurum meb· 
usu Nafi Atuf Bey seyahatinden 
dönmüt ve evvelki gün Ankaraya 
var:n · ~ltr. 

Romanya elçlsl 
Romanya elçisi M. Cintu bir 

müddettenberi mezunen Pariıte 

bulunuyordu. M. Cintu dün şeh· 
rimize dönmüştür. 

Sovyet mUhendisleri 
Kayaer ide 

Evvelki gün ıehrimize 11 Sov· 
yet mühendis gelmişti. Mühen· 
dislerin arasında bir de kadın var
dı. 

Sovyet mühendisler yeni açılan 
mensucat fabrikasında çahtmak 
üzere dün akşam Kayıeriye hare· 
ket etmişlerdir. 

Giresunda fındık 
fiyatı yükseliyor 

Bir kaç hafta evvel Giresun, 
Trabzon ve Ordu taraflarında fın• 
dık fiatı düşkündü. Alıcılar fm· 
dığın kilosuna ancak on altı ku • 
ruş veriyorlardı. Fakat on günden 
beri f mdık fi atları yükselmekte· 
dir. En son fiat kilo kaşına yir
mi beş kuru§tur. . Fındık fiyatı -
nın bu suretle artmış olması müs· 
tahsilleri çok sevindirmiştir. Zi· 
ra bu sene fındık mahsulü geçen 
senelere nisbetle hemen yarı dere· 
cesine düımüştür. 

Fiyatların yükselmesi sebebi 
bu ~ene mahsulün az olmasına atf 
ediliyor. Fiatların tutkun ol· 
ınaıına bakılırsa bir mikdar daha 
artmasına da ihtimal verilmekte· 
dir. 

CiUmrUk ham allar1 
Gümrük hamallarının elbisesi 

bundan sonra yeknasak olacak ve 
hepsi Üzerlerinde marka numara· 
lan bulunan kahve rengi elbiıe gi· 
yeceklerdir. 

Emine Hanımın evine 
niçin girmiş? 

Kemer burgazda Emine Hanı· 
mın evine girmekten maznun 
Hasanın muhakemesi dün üçüncü 
cezada yapıldı. Dünkü celsede 
maznunu yakalayan bekçi Hüse • 
yin Efendi dinlendi. Bekçi, gece 
saat on birde, evden cıkarak ya • 
kaladığını, niçin girdiğini bilme· 
diğini söyledi. 

Ev sahibi Emine Hanım, evin· 
de bulunmadığını, ~vinden hiç 
bir eşya çalmmadığını söyledi. 

Diğer dinlenen şahitler de Ha
sanm eve niçin girdiğini bilme • 
diklerini anlattılar. 

Maznuna gelince: 
- Bana hemşiren ~eldi, o ev

de bekliyor, dediler. Ben de o· 
nun için gitmiştim, dedi. 
· Hasan, sabıka~ı bulunmadığın· 

dan altı aya mahkum edilerek ce· 
zuı t~cil edildi. Mahkeme mas • 
raf mı da ödiyecek. 

Bir kadın tevkif edildi 
latanbul müddei umumili • 

ği, Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesine Elaiizli Makbule 
isminde bir kadın göndermiştir. 
On beş gündenberi Galatada Ye· 
niyolda oturan bu kadın Ankara 
müddeiumumiliğinin çektiği bir 
telgraf üzerine burada yaka· 
lanmış ve muhakemeye veril· 
miştir. Mahkemede okunan 
evraka göre Elazizli Mak· 
bule Ankarada bir umumhane i · 

letmekte ve genç kızları fuhıa teş· 
vik etmektedir. 

Makbule mahkemede Ankara• 
dan polisin müsaadesiyle 15 gün 
evvel tedavi edilmek üzere lstan• 
bula geldiğini söylemiştir. 

Hakim, Makbulenin tevkifine 
ve ihtilattan memnu bir halde An
kara müddeiumumiliğine sevke• 
dilmesine karar vermi~tir. 

Tehditten suçlu Salibin 
muhakemesi 

Büyükadada oturan Cumayı, 

yaralamak ve tehdit etmekten 
suçlu Salihin muhakemesi dün Ü· 

çüncü ceza mahkemesinde görül· 
dü ve neticelendi. 

On lira para cezasına, iki yüz 
kurut mahkeme masrafı öd emeğe 
mahkum edildi. 

Ciazi köpr üsil projesinde 
yapllacak tadilat_ . 

Gazi köprüsünün proJeSJnde 
bazı değişiklikler yapılmasına ka· 
rar verıldiği için köprünün proje· 
si, bunu hazırlıyan Pariste Müte· 
ha11ıs M. Pijoya gönderilmiş, göı· 
terilen şekilde tadilat yapılması 
istenmittir. 

Yumurta fiatleri 
Avrupa piyasalarından yumur· 

ta talebi fazlalaşmaktadır. Bu hal 
limanlarımızdaki yumurta sevki • 
yatına C1lduğu gibi iç piyasaya da 
tesir ederek fiatlerin mahsus bir 
derecede yükselmesine sebep ol • 
muştur. 

lhraç limanlarımızın yumurta 
ihtiyacını karşılamak üzere faali· 
yete geçilmittir. 

ikmal hntihanlar1 
Orta mektep ve liselerin ikmal 

mezuniyet imtihanları önümüzre· 
ki perfembe günü bitecektir. Cu· 
marteıi gününden itibaren de sı • 
nıf ikmal imtihanlarına batlana • 
caktır. 

Jktibasar: 

Japonya- Sovyet 
Rusya arasında 

"İl Giornale d ' İtalia'' yazıyor: 

Son :zamanlarda Japonya ile Sov· 
yet Ruıya arasındaki münaıebetler ol• 
dukça endiıeli rörülmektedir. 

Uzak Şarkta, bu iki devlet araıın· 
da mütekabil tezatlar ründen cüne 
artmaktadır. 

ihtilafın asıl menıei aıağrdaki hi. • 
diıelerde rörülebilir: 

17 Ağuıtoata, Japon Hariciye na • 
zırının reımi bir tebliği, Sovyet Rus
yanın Kızıl ordusu Mançuko budu • 
dunda bililtizam tecavüzde bulunmak· 
ta ittiham ~tmiıtir. Buna mukabil Sov
yet Ruıya hükumeti de, Japonyaya 
gönderdiği 22 Aiuıtoı tarihli bir no· 
tada, bir taraftan bu ithamları red • 
detmekle ve diğer taraftan da Japon
ya hükumetinin teıvikiyle on yedi 
Sovyel vatandaıının Mançuko hüku • 
meli tarafından hapaedihneıi dolayı • 
ıiy]e proteatoda bulunmaktadır. 

Ha1ihazrrda ihtilifın vehanleti U
zak Şark demiryollarr meıeleaincle 

toplanmıı bulunuyor. Mançuko hükU· 
meti Uzak Şark demiryollannı Sovyet 
Ruıyadan satın almak istemiıtir. Bu 
iki devlet fiatta uyuımamıılar ve kırk 
milyon yenlik bir fark için cidale baı
lamıılardır. 

Uzak Şark dcmiryollan iktısadi 

baknnda ngayet elveritlidir. 1700 ki· 
lometre uzunluğunda bir demiryolu • 
nun satın alınması itinde kırk milyon 
yenlik bir fark, iki hükümet araam • 
dalci ihtilafa veıile teıkil etmiyecek 
kadar azdır. 

Aldığımız haberlere röre Japon • 
ya hük\ımeti bu ihtilafı bililtizam çı • 
karmak iıtemiıtir. Japonya hükümeti 
bu demiryollannı elde etmek için 
muhtelif ıistemler kullanmaktadır. 

Japonya hükümeti, Uzak Şark de
miryollarının kıymetini dütürmek i • 
çin, en mühim noktalanna taarnız et· 
mektedir. Son ıekiz ay zarfında Ja -
..-:ri ldiHmetiain d.Weıti,,.... Uaak 
Ş~ dcınit.x<>llanna bayd~l r tara • 
fından dokfan bir hücum yapılrnıt ve 
16 tren yoldan çıkanlmııtır. 21 loko • 
motif ve 207 vagon tahrip edilmiıtir. 
Sovyet Rusya memurları tevkif ve 
hapıolunmuıtur. Bu haydutlar, Uzak 
Şarkta Japon hükumetinin emri altın· 
da harekette bulunuyorlar. 

Japonya hükümeti demiryollarının 
asayiıini temin için aıkeri kıtalar tak· 
ıiı ebnittir. Bu askeri kıta1ar, aldık • 
lan talimata göre hareket ediyorlar. 
Bu aıkerlerin vazifeleri, demiryollan· 
na haydutlar tarafından taarruz vu • 
kubulduiu zaman, seri çekilmelerin • 
den ibarettir. 

Japonya hükumeti, bu demiryolla -
nna karıı iktiıadi tazyikler:, yani boy· 
kot yapmaktadır. Japonya hükiımeti 

bütün ihracat emtiasını Uzak Şark de
miryolları vasılaaiyle göndermeyip di· 
ğer va11talarla nakleltirmelrledir. 

Japonyanın Sovyet Ruıyaya kartı 
tecavüzü neıriyat vuıtaıiy)e de ya • 
pılmaktadır. Japon matbuatı Sovyet 
Ruıyaya k&rfl ıiddetli hücumlarda 
bulunrnaktAdll'. 

Japonyanm Uzak Şarktaki hareki.· 
tı ile Almanyanın Avrupada takip et· 
tiii siyaset arumda bir münasebet 
görülmektedir. Belki bu iki devlet 
miiıterek hareketle bulunuyorlar. 

Okyanuı havaliıinde zuhur eden 
i~tiıaıların meıuliyeti Sovyet Ruıya• 
ya ait değildir. Sovyet Ruıya Millet • 
ter Cemiyetine rinnek arzuıunu izhar 
etmekle ıulhperver bir millet ofduğu• 
nu iıbat etmiıtir. Sovyet Ruıya hü • 
kümeli Avrupada bütün komıu dev • 
Jetleriyle ıulh ve ademi tecavüz pakt• 
ları akdetmiıtir. 

Sovyet Ruıyarun takip ettiği ıiya• 
set, ıulhperver bir ıiyasettir. Bunun• 
la beraber, Sovyet Ruıya Uzak Şark• 
ta vaziyetin vahim oldufunu biliyor 
ve her ihtimale kartı hazır bulunu • 
yor. 

Sovyet Ruıya Vladivoıtok'ta mu • 
azzam bir tayyare filotuna maliktir· 
ve Sibirya demiryollannı çifte hatlı 
yapmııtır. 

A vrupanın ıülhü ve ıeli.ıneti içirı 
Uzak Şarkta, bu iki devlet araırnd~ 
bir anlatma husule gelmesini teme1111• 
ederiz. 
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Hayatın iyi anlarmdan fazla J dım. Galiba odamda alaep var. 
fena anları varaa da, o anda bin• - Geliyorum, 
batı Vermo, hayatının en g\izel an· Şoförün verdiği küçük kutuyu 
brmı ya§ryordu. Evlendikten on cebine koydu, profesörün odasına 
be~ gün aonra ayrıldığı karıaı girdi. Odanın dört kö§esini ara· 
Franaadan l:unusa gelmitti. Kü • df .. Biçare profesör yatağına o· 
çük evlerinde, karısı Nikolu bağ• turmu§, bakınıyordu. Vermo, pro· 
rına baıtırmı§, konu§uyorlardı. f eıörün elbiselerini bıraktığı do • 
Vermo, üç haftalık ayrılık acıları· labı açtı, cebindeki kutuyu botal· 
m unutmu§tu. tıktan ıonra döndü: 

Birdenbire sokak kap111 çalın • _Bakınız, buraya geliniz ... 
dı. Emirber bir mektup getirdi: Profesör eendeliyerek yaklaJh .. 

- Miralay yollamış.. Binbaıı dolabın bir kötesine elek-
Vermonun ka9larr satıldı. Mek· trik fenerini tuttu: 

h!bu açb: - Şuraya bakınız. 
"Siı:in balayınıza gene engel o· O kö!ede bir akrep vardı. 

lacağım için müteesıirim. Fran· _Çok tehlikeli bir cinstir ... Bu 
sadan ilmi bir heyet geldi. Kendi- cins zehirlilerine böyle t~miz o • 
lerine li.zrm gelen teıhilatı gös • tellerde tesadüf edilmez. 
termekle mükellefiz. Heyetin B;r bnsı!ta öldürdü, pencere • 
reisiyle görüttüm. Yarın Cenuba den attı. 
hareket edecek. Kendisine refa· - Artık, rahat rahat uyuyu • 
katınızı rica ediyorum. Profeaö • nuz. 
rü otelinden alırsınız ve kendisi • Er tP. i ~abah profesör: 
ne yol gösterirsiniz. Karınıza hür· - Bu sre:::e dütündüm. Gördük-
metler ederim. Mazur görünüz.,, )erim kafi, daha ileri şıitmiyectıı • 

Vermo sarardı. Meldubu ka • ğim. Tunusa dön'!lim. Beni Kay· 
r1&ına uzattı. Kadın okudu: runda bırakınız. Orada, tetkika • 

- Bu ne talihsizlik! Ama ne hmcıı . .,.;t her ıeyi bulurum. 
yapalım, çabuk dönmeğe gayret - Nau1 istersen1z. 
t>l.. Binbl,ı ertesi gün karısına ka· 

Binbaşı karısın bağrına bnshr • 
dı: 

- Cenuba gidiyor ha? .. Ben o
na gösteririm!.. 

• • • 
O omobil bütün gün yol almı tı . 

J\:e:len sonra, profesör bir §CY sor
du. Bu sual il~ binba§ı ümide ka· 
pıltlı: 

- Nerelerde çok alirep vardır 
binbaşı? 

- Buralarda pek çoktur, da
ha ıaihya gitmek lazım. 

- Garip değil mi, ben yılandan 
fa::la akrepten korkarım. 

- Korunmak kolaydır. Gün • 
düzleri çıkamazlar. Geceleri 'de 
" ürürl;en bir kağıt hı _ırtısı duyu • 
lur. 

• • • 
Ge~e yemeklerini yediler. Ver· 

mo şoförle ugu} usul bir feyler 
konuGlu. Biraz sonra, tof ör kü -
çük bir kutu ,::etirdi, binbaşı gü • 
lümsiyerek cebine koydu, profe • 
sörün ~·anmd:ı.ki odasına szirdi. 
Soyundu .. Yan kapının aralığın • 
dan siizülen ı§ığın sönmesini he'k • 
ledi. l~:k sönünce kapıya yaldıı!
tr, bir ip ııcuna bağladıih bir par
ça kağıdı kapının altından !oktu 
ve oynatı:ıağa baıladı. 
- -Diier odadnki horultu kesildi. 

Karyola gıcn.da.clı ... 

Bir ayak sesi, yerinden oynıyan 
iskemleler profesörün bir ~eyler 
arandığmı anlatıyor(fo. 

Prof~ör gene elektriği aöndür· 
dü. yattı. 

Vermo bira-ı: bekledi, biraz !on· 
ra gene k3.ğtdı hışırdattı ..• 

Prr-f~&Ö:, gene elektriği yaktı, 

kalktı. 

Bir kaç sefer bu hz.li telaar et• 
ti .. 

Nihayetprofesör kapıya yak1aı· 
tt. binbaşı k.iğdı cekti, yatağına 
girdi. 
Knpı vuruldu: 

~~' Jltfn~'" 
en!!O. '1'9}:• r!a n tiyanıyormUf 

gibi l-oır.urdr.ndı: 
- Ne var! 
- Affedersiniz, sizi uyandır • 

vu~tu. 

Kartın §aşall\dr. Ona izlln etti: 
- R•reliet versin !Of ör ftçık 

RÖ~ ... Y okşa t k akrep hulmanm 
imkanı yoktur ... 

Profesör. dahP. P.rte i ü"n M11.r· 
~ ilyaya müteveccilien ~·areliet et· 
ti... 

Yeni rteşrlyat: 

Ankara - Lübnan
Baj'dat 

Salahattin Emin Beyin aayahat not· 
ları latanbula baıılmııtır. (Vakit Yur· 
du) nda dağıtılıyor. imparatorluğun 
metrükatı üzerinde duyğulu bir gezit 
ve görüıün intibalarını dinlemek ihtiya• 
cı hemen her türkün içinde kımılda • 
nır b;r haldedir. SaU.hattin Emin Be
yin dikkatli kalemi altmıt sayıfa için· 
de biıi ba~tan baıa Suriye, lrt1k içeri· 
ıinde do1aıtınyor. 

Berut, Ba'lbek, Şam, Humuı, Hama, 
Halep, Badiye, Şeddat, Palmira, Dcy· 
riı:u, Bağdat, Kcrbeli, Bahit ... Eserin 
eski qına adlandır ve bunlar Kara
tepe, Kerkük, Musulla nihayet bulur. 

Kitabın b&ıından ve sonundan 
bazı cümleler ahyonız : 

••• Hnlebc \.-ardığrmız u.man gece Idf. 
Elel;ltrlkler ırtnd6 p3rhyan lııtaayond& ilk 
söz.ilme ~arpan huwıılyet fe5Jr.r oldu. Bu 
ganp oeyin her b&ftakt bareketml cllkkaUe 
takip ediyordum. Surlyede lkl ay rezdlk. 
Fakat göz.lerlınb: bu manzara~·a bir dakika 
alısaınacır. Yalnız: günler geçtikçe femt ma· 
naauu daha tyt bvr17oıdam: Buglln Su· 
rtyede fes, )alnır; O.manlr ~rWğlnln bir 
artığı dekli, mUst<-mlekenln do ba~ raJ:ı ol· 
mu, tur.,. • 

"· • • ~rgük d& taın bir Türk ~hrldlr. 
Dalrtlf'rde tf'mıl 4U tıUe TUrlıce. Ornda 
k&ldığrm bir ~ Ai\n içinde bilhıu!a mu. 
r.llimlerltı tımlas etum. Bunlar Tttrkl.lenln 
attifı genlıı a4mılan cezbe itinde takip e· 
diyorlar : fn!;a.t bakı•!<ırmda ~rl• ,,anmış 
fnsımlarm hllznli Tilr ... 

Reşit Saffet Beyin 
iki eseri 

Kocaeli Mebusu Reıit Saffet Bey, 
geçenlerde Musevi Amerikan cemiye. 
tinin daveti üzerine orada Hazar 
Türkleri hl'kkında verdiği Türkçe 
konferansla, Peştede Attili tarihinin 
tashihi lüzumuna dair verdiği konfe
ransı kitap halinde bastmnııtır. 

Re§İt Saffet Be)•İn bu kitaplan 
milli tarihimiz hakkında değerli tetkik 
ve tetebbü mahsulü eserlerdir; satı§ 
yeri Beyoğlunda Tünelba ında Ko • 
hen&Ör kütüphanesidir. 

Okuyuculanmı:ıa tavsiye ederiz:. 

lür~iyenin Milletler 
cenıiyetin~e~i Hzolıüı 

Arsen Lüpen 'in Sergüzeştleri----• 

• 
"Mesager d' Athens,, yazıyor: 

Kanlı intikamı 
"Biz Hariciye Nazırınm Millet· 

Jer Cemiyetine Türkiye azahjmı 
müdafaa etmek üzere gittiği hak· 
kındaki beyanatında Hestia aibi 
hiç bir garabet ıörmemekteyiz. 

Türkiye ile aktolunan dostluk mi· 
sakının en esaslı ıa.rtlarından biri, 
iki .memleketin bir tahıa tarafın • 
dan beynelmilel konferanslarda 
temsil olunmasıdır. 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

Y.azan: Maurice Leh lan 
-30-

Mademki, Hestia da kabul edi
yor ki, Türkiye "Şarkta mühim 
bir mevkii olan büyük bir devlet• 
tir.,, Ve namzetliğininin alaka· 
darlarca nazarı itibare ahnmesir 
ihtimali kuvvetlidir. Yunani!ta • 
nın menfaatleri de eakiıinden da· 
ha çok ve daha iyi müdaf-aa olu· 
nacak demektir. 

Eğer Hestia, bu kadar itina ile 
kurulan kom§ularla dostluk teme· 
lini Türkiyenin ıırf dahili olan ve 
zannettiğimiz kadar §Ümullü ol • 
mıyan küçük sanatlar kanununa 
feda edecekse buna hiç bir diye· 
ceğimiz yoktur. Türkiye ile ara· 
mızda bir "mesele,, zuhur ederae 
bu, ancak dostluk ile halledilebi· 
lir. Bu anls.şamamazlığı, muahe
delerimiz hila.f ına hareket edecek 
kadar ehemmiyetli f arzetmek çok 
manasız olur. 

"Elefteron Vima,, yazıyor: 
Hali hazırda hükumetin ha· 

rici politikasının bir çok noktala
rına muarızız ve M. Maksimoı a· 
leyhine Balkan paktında olduğu 
gibi kuvvetli bir polemik açmı§ 
bulunuyoruz. 

Türkiye ile dostluk bailannu-

za gelince; bu bağların mümkün 
olduğu h dar kuvvetli ve devam· 
lı olması hususunda M. Maksimos 
ile beraberiz. Ve bunu bütün mu· 
halefetin arzusu farzediyoruz. 
Türk - Yunan dostluğu ismet Pa· 
ta ve M. Venizeloıun anlayışlı 
politikası sayesinde asırlarca aü • 
ren mi!nazaalardan kurtuldulctan 
sonra husuai ihtimam ve tekayyü· 
data muhtaçtır. 

Fa.kat Türkiyeye Milletler Ce· 
miyetinde aza na.mzedi olma&1 i
çin teklif olunan yardım, sırf 

Türk - Yunan <lostluk muahede
ıinin icap ettirdiği bir vazifedir; 
Türkiye menfaatleri lehine yapıl· 
mıt karıılılnız hir lutüf değildir. 
Zira Türkiyeye bizim yardımımız 
ile verilecek olan azalık, - eğer 

verilirse - Türk - Yunan birli· 
ğine verilmiş demektir. 

Kilcük itilafın üç devleti ara· 
sında olduğu gibi b t azalığı bu· 
gün Türkiye, yarın da biz işgal e· 
de biliriz. 

'Şimdilik Milletler Cemiyetin· 
deki yarı azalığa, Türkiye ile bir· 
likte azllyız. Çünkü bütün azalık 
ancak büyük devletlere miinhaalT 
Ylulunuyor. Bn azalığı münavebe 
ile İşgal edeceğiz. Azah~ı her it· 
gal edP.n, müttefikinin haklarını 

'<endinink:Jer gibi müdafaaya 
mecburdur. Türkivcnin Milletler 
Cemiyeti konseyine kabulüne yar• 
dım ederken, yalnız onun için de· 
3il, kendi lehimize de çalıtıyo • 
ruz. Zira Türkiye mümessili bi • 
zim d":.' mü:nP.Lsilimiz demektir. 

- Ne? •. Simonun kudeıi mi? 
Allah atkına, nasıl bir mucize ese
ri olarak bunu yakalamağa muvaf 
fak oldunuz? 

Raul tevazula cevap verdi: 
- Oh, dedi, bu itte bana büyük 

bir ıeref hiueai düttüğünü 
zannetmeyiniz. Aptal herif ken• 
di ayağı ile faka hastı. 

- Ne arıyordu? 
- Beni sıkt§lırmak ve para 

koparmak için buralara kadar ıel 
mit. 

- Ne münasebetle?. 
- F elisiyen münasebetile. Kar 

deı i Simon Loryanın cürüm orta· 
ğı olan Filisiyenin, kül renkli 
torbayı çnlmak için Simonu öldür· 
düğü hakkında kat'i vesikalara 
malik olduğunu söylemek için bu· 
raya gelmif. Bu 11rrı ortaya at • 
mamak için benden büyük bir pa· 
ra istedi. Cevap olarak M. Ruse· 
len' e telefon ettim. Herili biraz sı· 
kııtırırsanız, ıizin için büyük bir 
muvaffakıyet teıkil edecek itiraf· 
lar elde edeceğinize eminim. 

Guıo T omaaı kapıya doğru İt· 
ti. Tomas tam kapıdan çıkarken 
dönüp, Raul'a hiddet ve hınçla 
bakiı ve: 

- Bütün bunların tutarmı ödi· 
yeceksiniz ! dedi. 

Raul müatchz.;yane cevap ver· 

d.' l. 

- Hayhay!.. Faiziyle birlikte ... 
Raul bir an durdu ve uzakla1an 

otomobil motörünün gürültüıünü 

dinledi. 
itiyadı hilafına olarak Rn.ul mu 

vaffak olduğu anlarda gösterdiği 
ıeYinçten uzak bulunuyordu. Hal· 
buki T oma11 kodese .attırmak az 
muvaffakıyet midir? Bilakis Raul 
ıusuyor ve fikren fevkalade met • 
gul görünüyordu. Bu anda aklını· 
nı iıgal eden ıey bir hücreye bkıl· 
mı§ olan F elisiyeni kurtaYma.k me· 
selesiydi. Acaba buna muvaffak 
olacak mıydı? 

BarteLmi ve Simon Loryanın 

inatçı suç ortağı olan bu evlat 
kimdi, neydi? 

x 
"Ben, Kontes Kagıtyostro 

emrediyorum!,, 
Sıcakların !iddetle hüküm sür· 

düğü bir Pazar günü Raul Veaine 
yakınında bulunan lcüc~ük Şntu ka 
sabası sokaklarmdan birinde du • 
ruyordu. iki katlı eskice bir evin 
kapısında "kiralık odalar,, lavha • 
sıvardı. 

Raul bu ev sahibi kaaınm idare 
ettiği kahvehanenin önünden ge· 
çip ikinci kata çıktı, dar ve karan 
lık bir koridoru gecip beş numara· 
1ı oda önüne celerek kapıyı vur • 
du; içeriden cevap veren olmadı· 
ğm..1a;:ı açrp girdi. 

Oda gayet fakirane döıenmit 

bulunuyordu. !cinde e§ya namına 
bir demir karyola, iki &andalye ve 
hir maıa vardı. 

Demir karyola üstünde yarı yal· 
Durak verterl levhalarandakt mıı bir halde F ostin uyuyordu. 

Frans'lzca kelimeler İntikam arzusu onu Simonun 
Tramvay hattı üzerindeki ihti· 1 öldüğü Vesine'ye bağlamı§ bulu· 

yari durak yerleri levhalarmın al· ııuyordu. Raul'ün muavenetile 
tında Fransızca yazılı kelin:eler kapılandığı klinik'teki hizmetine 
vardır. Belediye, bu Fransızca cleva.m ediyordu. Faka~ klinikte 
kelimeleri ay ıonuna kadar kal : )'atacak yer olmadığından döıeli 
dnmasrnı şirkete bildirmiştir. bir oda kiralamıştı. Her akşam 

yatmak için buraya geliyor, Paza 
1re tatil günlerini bu odada kapa 
olarak geçiriyordu. 

F oatin' in bugün, ceketini dike 
ken uykuya dalmış olduğu görül 
yordu. Omuzları çıplaktı. Elind 
yüksük ve iğne iplik vardı. Od 
penceresi gayet §İrin ve çiçekler] 
aüalenmi§ bir bahçeye ba.kıyord 

Masa üzerinde, karyolada 
yerde bir sürü gazete vardı. 
gazeteler F ostin'in son hadiıele· 
rin cereyan tarzını ne büyük bi 
rsraT \'e dikkatle takip ettiğini gö 
teriyoı-du. Bu gazetelerden birin 
de "Simon Loryanın kardetini 

k l B
. . . , 

ya a aması - ırıncı ıorgu ., 
"iki kardef ile ihtiyar Bartelmi a 
rasında suc ortnklığı varmı§ !,, ha 
lıklnını okudu. 

Raul dikkat ve takdirle F ostin' 
aeyrediyordu. Hiddetli ve heye 
canlı anlr.rında müstesna bir gü 
zellik teşkil eden bu kadının uyur 
ken v~ sakin b?r halde tcşl<il etti• 
ği manzara hakikaten fevkali. • 
deydi. 

Fakat iki bulut parçası arastn" 
dan s\izülüp pencere atırı süzülen 
giine! 1ş1kları genç kadmın uyku 
baygınlığJ ile de.ha güzelle§en ve 
ç-ıcuk gö:r.lerini andıran uzun kir· 
pikli gö"zlerini okıadı. Uzun kir
pikli ~z kapaklarında hir oyna§• 
m olqu . ..Eak t Raultek liir ıea çı• 
karmasına meydan vermeden 
genç kadının yuvarlak ve i~tiha 
verici omuzlarını yakaladı. 

- Susunuz... Ses çıkarmayr-
' 

nız. . 
Genç liadm bir kaplan tenevvü-. 

rü !le inliyerek: , 
- Ah alçak! ... Ali alç.ak! dedi. 
Raul elini gen~ kadmm yüzü" 

ne koyarak: 
- Sus, us! dedi, dütman gjhİ 

değil dost gibi geliyorum. Ban• 
itaat edersen korkacak hir teY 
yoktur ... Dedim ya, dost gibi geli" 
yorum, beni dinlemeni, soracağını 
•uallere cevap vermeni istiyorum• 
Aksi takdirde ..• 

Raul genç kadını yatağa devİ1"' 
di omuzları avuçlan içinde oldu· 
ğu hRlde eğildi ve yavat bir ıeıle: 

- Sim onun kardeti T oması 
gördüm, dedi, onunla uzun uzadı
ya konuştum. T omu, F eliaiyen 
haklunda bütün bildiklerini bana 
anlattı. Bu malUnıah tamamlıya" 

cak ıensin. Beni tanının, istedi
ğim mnlmab ~lmaktan beni mene 
decek kuvvet olmadığını bilirain· 
Ya derhal söyliyecekıin veyahut .• • 

Raul'ün yüzü genç kadının delİ" 
§et ve hiddet dalgaları içinde yü • 
zen !!İmasına yaklatmıftı. F oıtİ11 
dudaklarını gıkıyor ve Raul'ün du 
daldarından ~aHamak İ!tiyordu. 

Raul tatlı ve titriyen bir aeıl~ 
devam .ederek: 

- Söy]e Foatin, dedi, söyle ya~ 
rumi 

Fostin Raul'ün çetin ve teıhir" 
kar gözlerinin kendi gözlerini ya" 
kıp kavurduğunu hiasediyord\I• 
Korkmuştu. Mağlubiyetini göıte -
ren bir gesle: 

- Beni bırakınız, dedi. 
- Söyliyecek miain? 
- Evet. 
- Simonun ruhuM yemin et! 

"" (Devamı var) 
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hırsızlarından biri kaçarken Kasa 
atılan bir kurşunla vuruldu 

bmirde Torbalıda Tepeköyde 1 istemiılerdir. Sabıkalılardan f<>
bir kasa soyıunu vakaıı olmut, för ~imil ~dıru ta§ıyan bu .tahıın 
vaka faillerinden birisi Oğlanana- üzerınde bır Golt tabanca ıle Eı· 
11 mevkiinde kaçarken jandarma· naf ve Ahali bankaıının hi11e ıe· 
la.r tarafından öldürülmiittür. netleri ve saire çıkmıttır. 

Vaka hakkındaki malUnıat fU· Geceki kasa hırsızlığından Oğ· 
d . lananaıı jandarma karakolu da 

ur. d'I . 
.. d telefonla haberdar e ı mıtti. Ora· 

Gece Tepeköyd~ tucca~ an daki jandarmalar, geceki kaıa 
Konyalı Mehmet Aganın evı ya • b d old w 

nındaki ticarethanesine hırsızlar soygulncusununt u ab'lamd k udgu· 
• • w • l j nu an ayınca o omo ı e ar a 1L4· 

gınmıt ve ese ıle kasasını zor ıya· I 1 'ht. ı· · d'k 
arı o muı ı ıma ını nazarı ı -

rak açmıılardır. Kasada bulunan k t 1 ak diöer yolculann üzer· 
3 kd. ·ı 500 r a e a ar • 

5 lira evrakı na ıye 1 e . ıra )erini de aramağa batlamıtlardır. 
kıymetinde Esnaf ve Ahalı ban - T d r·· K'" ·ı · k l am o ııra a fO or am1 ıa • 
k~ıı hi11e senedi, Golt mar a 1 mindeki sabıkalı, kendine ait olan 
hır hbanca, huıusi bazı ı~netler ı v koltuwu altında ıakb bulundu-
a k • ··r 'l'"h veııkaları 1 e g s en, nu uı, ve ıı a ğu anlatılan Mavzer markalı bir 
çalınmı!hr. Hırsızlık vakaaı ıaat tabancayı çıkararak jandarmala-
2.30 ,:ı" olmuttur. Hırıızlar ka • .. . h.. tın' I . rın uzerıne ucum e ıt ve aon-
ta yı kırdıktan ve içindeki ıey en ra tabana kuvvet yolun ıağ tara-
al drktan sonra ortadan kaybol • fından yakındaki ormana doğru 
nıu~J.-.... ,) r. kaçmaya batlamıtbr. 

SJ.bahleyin saat 6.30 da Üç pı· ı Bunun hırsızlrk arkadaıı oldu
nar mevkiindeki kahvenin önün - ğu anlatılan ve Manitanın Demir· 
de iki kiti lel~tlı tel~~lı dolatıyor 1ı ci _kö

0

yü halkından ~ü.~yin oğlu 
ve lzmirc g.tmek ıçın kamyon Kamıl de kamyonun ustunden at
bekliyoı }ardı. Nihayet Ödemit 75 lıyarak kaçmıya batlamııtır. Jan· 
numaralı kamyonet yolcularla do· darmalar; bunların durmalarını 
lu olarak Ödemit tarafından gel· ihtar etmiılene de ikiıi de durma· 
miş v~ hu iki kiti, jçeride yer ol· mı§ ve ablan kurtunlardan aabı· 
madığından kamyonun üıtüne kalı töför Ki.mil aldığı yaralarn 
cıkmı§lard•r. Kamyonet oradan teıirile ölmüttür. Diğer Ki.mil ka
hareke~ ~i.m' ~. fakat Oğlananaıı carak ormana dalmıştır. Jandsr
t\levkiin den n - ... rken ,Jandarma • ;... müf.r ... leri tarafmdaa ...... 
''"' lcarnyorleti durdumıu~~ maktadır. 
Bunun ıebcbi; kamyonetin üstü- Geçende gene Torbali'da bir 
: e binmi§ oll\n U<i yolcuyu indir· kıta hırsızlıiı olmuftu. Bir tücca· 
Anekti. rın kataıı rağazaıından &fırıl· 

Karakol kumandanı Ahmet on· mıttı. O hırsızlığın da bu kata hır· 
batı ile j ımdarma Recep Efendi, 11zları tarafından yapılmıt olması 
bunların vaziyetlerinden de fÜP. kuvvetle muhtemeldir. Tahkikata 
he ettikle•İ ~in Üzerlerini aramak devam edil--

1
•tedir. 

Trabzon elektrik şirketi 
vaziyetini düzeltecek mi? 
Umumi heyet · içtimaında borçların 

ödenmesi için çare bulunamadı 
Trabzon, 12 eyh'.il (Huauıi) -

Trabzon elektrik tirketi heyeti u • 
lııumiye içtimaında bulunmak ü

zere buraya ıelmit olan Sumer 
Bank idare mecliıi azasından Eıat 
8ey bugün lstanbula hareket et· 
lllittir. Heyeti umumiye içtima· 
~da tirketin ıerek bankaya, gerek 
diğer müe11eıata ve eıhata olan 
borçlarının tediyesi ile umumi va· 

ziyetinin tanzimi meselesi mevzuu 
habaohrJut iıe de kati bir tesviye 
koymuıtur. Son ıeneler zarfında 
elekrtik tirketi tesitatı ile sermaye
•İnin yekQnu yedi yüz bin lirayı 
hulan bir müesteıedir. Borçları • 
tıın yekunu dört yüz otuz bin lira 
kadardır. Şirket ilk zamanlarda 
•araıntı geçirmekle beraber hali • 
hazırda idareıini oldukça yoluna 
koymuıtur. Son ıene zarfında 
•eksen bin lira kadar varidatı ol • 

tnuıtur. Bunun yarısına yakın 
lllldan muraitrr. Geriıi ıirketin 
tar.... ıe,kil etmektedir. Ancak 
tfrıetln betini doirultabilmeai için 
llacaklarının faiz miktarını tenzil 

ederek kolaylık ıöstermesini icap 
etmektedir. Sümer Bank böyle 

bir tesviye tarzına mütemayil gö
rünmüt ise de diğer alacaklılar 
muvafakat göıtermemitlerdir. Ba· 
zıları tirketi alacaklılardan kur • 
tarmak için bütün borçlarını ban· 
kanın kendi üzerine almuı fikri• 

ni müdafaa etmektedir. Fakat Sü
mer Bank ta bu fikri kabul ede
cek gibi görünmüyor. Olıa olıa 
banka kendi alacağını tecil etmek 
suretiyle tirkete kolaylık göıtere • 

bilecektir. Herhalde yakın bir za• 
manda Trabzon elektrik tirketine 

ait borçlar nıeıelesinin bir teıviye 
yoluna konacaiı ümit olunuyor. 

.y..y..y. 

Z AY 1 

926 ıeneıinde latanbul Beıinci 
ilk mektebinden aldığım ıahadet· 
namemi zayi ettim. Yenisini çı • 
karacağımdan eıkiıinin hükmü 

olmadığı ilin olunur. 
(2310) 48 No. Kemal 

kılıyorlardı. Macide İrfan, bu renç <Bat tarafı S üııcll uyıfada) 

riyle vaziyeti memleketin diğer içti -
mai müa .... leriyle mütevazin bir 
haldedir. Ne kadar jyi hekim, ne ka -
dar i7i diplomat. ne kadar iyi muhar
ririmiz •ana o kalitede de hocamız 
vardır. Bu penoneli daha iyi hale 
ko)'mllk için kura açmak aibi, hoca -
lıiı mealeklettirmek sibi, Avrupadan 
mütelıa11ra bir hoca ıetinnek ıibi, bir 
çok Avrupada tahıil ıörmüt ıençleri 
hoca ıaflanna tokmak ıibi tedbirler 
alınmııtır. 

kızın yanında, kendilerini kılıksız bu
luyorlardı... İrfan, paz:ulanrun kuvve
tini göstermek için valizi bir tüy gibi 
kaldırdı, yUrUdUler ... 

Her hukuku mahlaz olan telif • • 
serinde, Nahit Srm Bey törle anlab· 
yor: 

Namıkla Sait, kızın karıııında fa -
ıırmıı ve şaıırdıklarınrn farkında ol -
madan bakıyorlardı... önlerinde iki 
ağır bavulla bir küçük çantayı güç • 
lükle taııyan bir ihtiyar hamal, kala
balık arasında İstasyondan çıktılar. 

Kıza i.tık olan ıenç, kanıiyle 
kavğaya batlıyor. Sebep, daha dofru· 
ıu bahane ne oluna olıun, kavıa 
"Bağ 'bozumu" nda !Öyle anlabyor: 

Surabna inen bir tokat sözünü ya
rıda bıralm ... En azgın aarhoıluk an • 
Jarında bile dayak yemeyen Hürmüz, 
bu scf er tokatr yemiıti. 

Her türlü hukuku mahfuz olan te • 
lif eıerinde, Nahit Sım Bey ıöyle an
lahyor: 

. •• Lakin erkeğin sağ eli birden 
"Şirrakk I" diye ya;-.,~ına indi. Ve bu 
tokattan Şaycstenin yüzü atef gibi 
yandı, gözlerinden yaılar bopndı. 

Peder kw evlendirmek istiyor. 
"Bai bozumu" fÖy]e naklediyor: 

••• - Kız için hayırlı bir talip ... 
:grendiden bir adam... Her halde ıiz 
de memnun olacaksınız:. 

••. Macit kendinden gcçınit gür
ledi: 

- Ne halteder ağanın beygiri ... 
- Sen sus, gene mesele çıkarma .. 

Kızın kısmetine mani olmak hakkını 
haiz değilıin. 

Her türlü hukuku mahfuz olan te· 
lif eserinde Nahit Sım Bey töyle an
latıyor: 

•.• İt bugün kati bir ıekil aldı gibi.. 
Namık, dili ağzında birden bire 

kuruyarak, boğukça bir acale ve anla
mamış gibi sordu: 

- Ne işi? 
- <*'~ ll(lltJ ~ ~--
- Ha, o kart herif mi? 
• , • - Namık, Niçin kart herif di

yorsun? 
Her iki roman da cinayetle biter. 

Bir kardeı, öteki kardeti öldürür. 
1929 "Ak~am" kollekıiyonundan: 
- Defol diyorum sana... Üstüne 

vazife olmıyan §tylere kanıma, yok • 
sa .• 

- Yoksa? .. 
- Utanmıyor muıun? 

- Sen susar ve buradan cehennem 
olup gider miıin? 

..• İrfanın eğilip yerden bıçağını 
aldığını, ıonra Maddin kafasına sap
ladığını ve Maddin kan içinde yere 
cansız: yuvanlandığını gördü. 

Fakat maarif itinde alınan tedbir • 
lerin bir ıünde, teıir ıöıtenneıi im • 
kinsızclır. 

Materyal meselesi: Terbiye aadece 
aöz aö7lemekten ve çocuiun bir eli • 
ne bir kitap, bir aan defter, bir kur • 
ıunkalemi aıkııtınnaktan ibaret de -
ğildir. 

Mektepteki nüfuı kesafetine uy • 
iun 11nıf aayı11 bulmak, mesela bir 
hocanın 40 talebeden fazlaıiyle met
iul olamıyacağmı daima gözde tut -
mak ıerektir. 

Buıün tedriı ve talim n11ta de • 
mektir. 

Terbiye, labotaruvar, sinema, yar
dnncı kitap, kütüphane, phıi meıai 
itidir. Bunlar top yek\in bütçe meıe
lesidir. 

Mekteplerin materyal itiyatlariyle 
üstün hir bal almaaı için de alınan 
tedbirler merdancladD'. 

Siıtem meselesi: Maarif iıi evve
li verilecek terbi7enin tarzı, yani ne 
biçim adam yetiıtirmek iıtendiiinin ıa· 
rahatle bilmesiyle baılar. Ne için adam 
yetiıtireceğiz. Gaye nedir? 

Maksat ne olmalıdır? Bunlan teı
hit etmek bir zarurettir. 

Bunun için evveli prenaipin orta· 
ya atılmaar, ondan sonra bu prensiple
rin 11kı bir ıüzıeç gibi tutulma11 la • 
zımdır. 

Mektep iti ile mektep içindeki te· 
:ıat: 

Bu tezadı kabul etmeliyiz. lnki.r 
etmekte mana yoktur. Orta mektep 
ve liselerde okuy&Jt ıençler mektebin 
....... ........... ~ Jamiçte Wr 
Aaalfebet llir cereyanın tazyiki altın
dadırlar. 

A) Şahadetnunesine rajmen mu • 
vaffak olamıyan baba çocuğuna kuru 
tahadetnamenin değil, tahsilin mana -
ıızlığını telkin ediyor. 

B) Muvaffak olmuı, refaha enniı 
aileler çocuklariyle asla meıgul olma· 
maktadırlar. Evlerinde ancak poker 
iıblahları ile ıinema artistlerinin ak • 
raba ve taalhikabnın adını itilmekte
dirler. 

C) Dıtarda her na11laa bir yer tut
muı cahillerin ıençlere yapbğı telkin 
her ıeyin üıtündedir. Bunun için gün
de altı aut mektepte telkin alan ço • 
cuk ıünün ıeri kalari 18 aaatinde mü
temadir• anti olfabet cereyanın tel
kinine tabidir. 

Her türlü hukuku mahfuz olan te
lif eserinde Nahit Sım Bey ıöyle an
latıyor: 

- Rezilıin... Çabuk git, defol... 
- Bunu bana mı söyliyorsun? 

Sinema, radyo, tiyatro, mecmua, 
1 ıazete, aile ıohbetleri bu cereyanı 

kuvvetlendiriror. 

- Sana hem de son defa ... 

.. . Fakat birden Saidin elindeki 
bıçak. .. Gırklağına girdi. Ve Namık 
sallandı, kolları bir kere ileriye doğru 
gitti, sonra cansız bir cisim gibi 
"pat! .. " diye yere dii§tÜ ... 

Bu kadardır ol hikiyet, tenımet ... 
Bafka dert ve keder aönneyiniz 

Nahit Sım Bey, geçmİf olsun.. 

Beni yalancı ÇJkarmak İatediiiniz 
yazıda, eıerinizdeki kahramanlar Ce • 
becide bir evde oturduldannı ıöyle • 
miıtiniz. Onlara hürmetlerimi suna • 
nm. 

Sellmi izzet 

Bu vaziyet içinde bir randman 
dü,ükliiü vardır. Fakat bu bir dedi
kodu mevzuu olmaktan uzakbr. Bu, 
bir müdürün bir İmtihan ıualini yan
lrt not ettirmesinden ibaret baıit bir 
mesele delildir. 

Kökünden halli li.zon bir ittir. 
Tiirkiyenin bu aene az veya çok f•· 
hadetnameli ıence malik olmasından 
evvel memleketin bünye1ini kurtar • 
ma dava11dır. 

Sadri Etem 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Kaıımpa9ada Uzun yolda Tah· 
ta gazi mahallesinde cami kartı • 
smda 16 No. lu hanede mukim 
Jbrahim Etem oğlu tesviyeci Ah • 
met utta akıl haıtalığına müpte
la olduğundan hacrile ayni hane· 
de oturan karısı Cemile Hanımın 
vui tayin edildiii ilin olunur. 

(2311) 

l li&§ taralı l lııcl ayıtad&J ' 

ra da Fatih kazaıında toplanılmıt
hr. Fırkanın vilayet idare heyeti 
reiıi Antalya mebuıu doktor Ce
mal Bey içtimalara reiılik etmif • 
tir. Fırkanın vilayet idare heyeti 
azaları da bu toplantılarda bulun· 
mutlar, fakat reye ittirak etme• 
mitlerdir. içtimalarda fırka teı • 
kilitı idare heyetlerinin kazaları 
namına belediye mecliıinde kim • 
leri aza görmek iıtedikleri sorul • 
mut, herkes fikrini söylemif, ta • 
hıılar hakkında müzakere cereyan 
elmit, neticede Eminönü ve Fa• 
tih kazaları namına C. H. F. tara· 
fından belediye intnhabatında 
namzet göıterilecek olan zevatın 
iıimleri kararlattrrılmıttrr. 

Bugün öğleden evel Beyoilu, 
öğleden ıonra Betiktat kazaların• 
da ayni ıuretle fırkanın ocak, na• 
hiye, kaza idare heyetleri doktor 
Cemal Beyin reisliği altında top• 
lanarak Beyoğlu ve Betiktat kaza· 
!arının aza namzetlerini tesbit e• 
deceklerdir. 

Kazalardaki içtimalar önümüz• 
deki cumartesi günü bitecektir. 
Bu ıuretle belediye mecliıinin y~ 
ni aza namzetlerinin hepıi cumar· 
teıi günü aktamı teıbit edilmit o· 
lacaktır. Bu ıuretle vücude gele· 
cek olan liıtenin pazar günü ilan 
olunabileceği tahmin ediliyor. 

Şimdiki tehir mecliıi azasının 
mühim bir kıımının yeni mecliı ae 
zalığına namzet göıterilmiyeceği 
söylenilmektedir. Yeni tehir mec• 
liıinin eıki azadan bir kıımı da 
bulunacakıa da mecliıin çoğu ka
dın erkek yeni zevattan mürekkep 
olmak üzere teıekkül edeceği an· 
latıhyor. Dün Eminönü ve Fatih 
kazalannda yapılan içtimalarda 
lesbit edilen namzertler arasında 

da ayni suretle eıki meclis azasın
dan bazılariyle beraber ve daha 
ziyade yeni zevatın bulunduğu 

.öylenilmektedir. 
C. H. F. vilayet idare heyeti re

iıi Antalya mebuıu doktor Cemal 
Bey, bir beyanatında tehir meclisi 
azalığı namzetleri hakkmda tun· 
ları söylemittir: 

- Şehir mecliıine aza olmu 
için namzetliğini koymak üzere 
fırkaya müracaat edenler çoktur. 
Bu müracaat; kendilerinde inti • 
hap kudreti gören h~r yurttqın 
hakkıdır. Bu hakka hürmet etmeK 
vazifemizdir. Binaenaleyh hiç bir 
vatandatın bu yoldaki müracaati 
reddedilmit değildir. Yoklama ta• 
limatnamesi mucibince namzetli • 
ğini koyan bu zevat fıra teıkilib· 
mızın ıeçimine arzedilecektir. Bu 
zevat meyanından 136 zat seçile
rek fırka namzedi olarak ili.n edi
lecektir. intihapta bu 136 zatm 
kazanacaklan rey adedine göre 
altmıt sekizi aıil ve altmıt sekizi 
yedek olank ayrılacaktır. 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

duralı No. 4 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
B:ıbılh, Ankara caddesı No. 60 

Telefon 22565 1 
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ZA YI ŞAHADETNAME - lı • 
tanbul mektebi hukukundan 1328 se

neıinde ahuylediğim ;rumi 10 Eylül 
32 ve arabi 11 Şevval 330 tarihli ve 
180 No.lı aliyyülili derece bir kıt'a 
mezuniyet ıahadetnamemi zayi eyle • 
mittim. Bu kere ziyaından bir sureti
nin ahzı muamelesine teve11ül etmİf 
olduiumdan kaybolan aılının bir bük· 
mü olmıyacaiını ilin eylerim . Devlet Demir yolları tl~nlarl 1 

------~--' Samıun lnhiaarlar Baımüdürlüiü 
Muhakemat müdürü müteveffa Rqıp 
891 oil• Türabi Kemalettin. 

J 578 •det lokomotif ve v•gon b•nclaJının kapalı zarfla 
mUnaka1111 31110/34 Çarşamba gDnü u•t 16 da Ankara idare 
biaaıında yapalacaktır. Fazla tafsillt Ankara ve Ha~arpqa 
Tezneleriade beter liraya aahlan prtaamelerde vardır. (5750) 



Komiteci 
ı Haş tartılı ı Uıd aayıtada ı 

miz yeri, kim olduğumuzu öğren
dikten aonra: "Aç mısınız?.,, di
ye alaka gösterdiler, insanca mu
amele ettiler. 

"eden ka~mıtlar? 

- Neden kaçtınız, Mösyö Mi
hailof?. 

- Ben zaten on altısenedenbe· 
ri takip ediliyorum. Her gelen 
ltabine beni arıyordu. Fakat dört 
ay evvel i• batına gelen tkabine 
takibi ıiddetlendirdi. 

On altı senedir nadiren sokağa 
çıkıyordum. Ve çıktığım zaman
rarda da tamamen kıyafetimi, 

cyeklimi değittirmeğe mecbur kalı
yordum. Hariçteki arkadaşları -
mızla olduğum yerden muhabel"e 
ediyordum. Nihayet son taıkibat 
üzerine Bul~aristanda çalışamıya
cağımı anladım. Bir müddet te 
teşkilahmızı hariçten idareye ka
rar verdim. 

isvlçreye gitme~i du,u. 
nüyorlar ! 

- Nereye gitmek niyetindesi
niz? 

- Daha bir karar :vermİ§ deği
lim. Birkaç gün istirahat edece -
iim, İıviçreye gitmeği dütünüyo
rum. Orada daha serbest yaşıya· 
bilir, çalıtabilirim. Zaten İsveç -
reye birkaç defa gitmiıtim. 

- ltalyaya gideceğiniz söyleni
yor? 

- Hayır, böyle bir fikrim yok
tur. Bu ıayia, ltalya ile Yugoslav
ya arasındaki gerginliği göz önün
de tutarak ortaya atılmııtır. 

Komiteci 2 

- Madam da beraber bidecek 
mi? 

- Tabii; o hiç yanımdan ayrıl· 
maz ! Kendisi hayli yoruldu. Biraz 
lıtanbulda dinlensin bakalım. 

Mihailof, imparatorluk devrin
de pz.rtiıine izafe edilen eski ma• 
ceralara rağmen "Türkleri çok 
yaknıdan tanıdığını ve sevmekte 
olduğunu11 söylüyor: 

teşkilatı 
tereyağ, bal, yumurta buluşları 

bunun en büyük bir delilidir. 
Me~uniyetimin derecesini ıöyli
yebilecek kelime bulamıyorum.,, 

Ecnebi gazete muhabirleri de 
dün komitesiyle temas etmifler, u-
7un müddet görü§müılerdir. 
Mihailofun hukuki vaziyeti 

r-T A K V i M ---, 
SAI.I Carşamba 1 

.A,. 18 Eylül 19 Eylül 1 
Y 9 C. Ahir 10 C. Ahir 

Gilo doğuşu "i.43 :-ı.44 

1 
Guo batısı 18.14 18.I-' 
Sııbıh namazı 4 45 4 46 

Oğle namazı 12.08 l"l.OS 
ltlndl namazı ı ;,35 J!i.36 
Ak~am namaz• 111.14 18,14 
Yatsı namazı 19.4i 19.45 
imsak 4.05 4.0> 
Yılın gtçen günlcrl 254 255 
Yılın hl an ~ünleri 1 ! ı ı ıo 

Ankara, 17 (Hususi) - Hak• . 
....... -~~~-·~~~--~----' 

kında mülteci muamelesi yapılan 
Mihailofun hukuki vaziyeti "'"' a • ,-, R A D y O ---r 
1akadar dairece tetkik edilmekte- ::.!-:..;;;~=··==========::ı;;;__li=~' -
dir. Meselenin mahkemeye intikal 
etmesi muhtemel olduğu da söy • 
leniyor. Hukukçular arasında ko· 
miteciliğin ıiyaSi cürümler meya • 
nında sayılıp sayılmıyacağı husu• 
su münakata edilmektedir. 

11W•l41Wllfluntt,.lfllltlllflll'ftmfmmlltltatıMMnaKIAaP"flJllAll!iMllll-

lsveç veliahtı 
ı Bru, uırıııı ı lncl aayıfodıt ı 

taraf mdan kabul edi1eceklerdir. 
İsveç veliahtı, Ankarada iki gün 
kalacak, bu müddet zarfında, An
karadaki İsveç sefaret binasında 
sefir taraf mdan bir kabul resmi 
yapılacaktır. Veliaht hazretleri-
14 tetrinievelde Ankaradan Kara• 
köy yolu ile Bursaya gidecektir. 
Bursada şerefine Uludağa bir ge· 
zinti yapılacak ve prens on altı 
tetrinievelde lstanbula dönerek 
yirmi bir te§lİrinievele kadar ıeh· 
rimizde kalacaktır. 

İsveç veliahh prens Güstav A
dolfun seyahati tamamen hususi 
mahiyettedir. Camileri, müzeleri 
§ehrin görmeğe değer yerlerini ge
zecek ve yirmi bir teşrinievel saba
hı lzmire hareket edecektir. fzmir· 
de Ayasluğ harabelerini gezecek
tir. hmirden Afyon Karahisarına 
oradan seyahatinin diğer bir du -

rağı olan Halebe gidecektir. 
İsveç veliahtı; krzı prenses l~g

rid ile beraber gelecektir Yaveri, 
bir mabeynci ve yiizbaşı Vetter. 
prenses lngrid'in Dömüvazel Do· 
nör'ü kendilerine refakat etmek· 
tedir. 
Cll~tnıttUllWJfttlfttUWtUUIUıUll ............ UflUUlllllUUHllRJlıımmmuııılHlllUtıt 

Bugün 
ts·rASBUL. -
18,80 Pl!k ne§rlyatı. 19 Memıl Cemll B. 

tarafından çocuklara masal. 19,SO Türk mu
siki neşriyatı. (StUdyo ııaz heyeti ve Yaşar 
Bey, Emel ve Meliha Hanımlar) 21,20 Ajans 
ve Borsa habcrlerf. 21,30 Stüdyo orke.ııtraııı. 

2!S KhL '\'ARŞO\'A, 1H5 m. 
20 Kahvehane konaerl • .20,20 Aktnallte. 

20,30 Dans muıılkisl, 2045 Muhtelit sözler. 
21 Lehann 'TEBESSÜMLER MEMLEKETİ) 
{Dıuı Land dcs Lcachclme) isimli operet 
temsili. 23,15 Konserli rek!Amlar. 23,30 PlAk. 
Piyano, keman, viyolonsel konseri. (Solist 
artlsUcr l§tirakiyle}. 23,45 Ecnebi llsanllc 
konferans. 24,0IS Dans mwıikisl. 

828 Khr~ BVKREŞ, Sf.ı m. 
ıs - 15 GUndllz Dt!§rlyatı. ıs karIJık kon

B<'r. 10 Milsahabc. 19,20 Oerkcslranın deva· 
mı. 20 Unlversltc. 20,15 PIAk. 20,45 Kontc -
rııns. 21 Senfonik orkestra. konseri. 22 kon
feraruı. 22,15 St!.nfOnlk konserin devamı. 23 
Haberler. • 

MS Kh:r. Bl DAPEŞ1'E, 560 rn. 
19,45 Keman konseri, 20,30 MUsahnbc . 

21 Se8lf filmlerden parçaJar. 21,-CO Radyo pi. 
yesi. 23,50 Slgan muelkLsl. 

ROMA • ~APOU. BARI: 
21,10 Pldk, musahabe. 21,45 Kan§ık kon

ser. 22,30 Piyes. 
8.ıt Kh11. BERUN, 85'1 m. 
20,40 Aktüalite, 21 Haberler. 21,16 Mo· 

zartın eserlerinden keman konseri. 21,-CO 
Temsil. 22,35 Radyo orkestrası. 23,20 Haber
ler. ve Spro. 23,50 Ne(elf musiki ve dans. 

l\92 KhL. '1YA~·A, 1>07 m. 
20,10 Haberler. 20,20 Memleket ne§rlya

tı. 21.tiO lrl!198habe, .22,25 Bar muslkfsJ, 
23,05 >.k§&Dl konaerı. 23,30 Haberler. 23,50 
konserin dcvnmı. 24,50 Plllk. 

"_._ Memleketinizdeki misafir- ı----:-'="'--=-=--- -:-:-:--_=-:-.,.._~~~ .. ~- =~=-.--:-: __ :':" ___ ~.-= j * Bnikscı 

perverlikten son derece memnu· 1 f b / u • · A k "I * Atlna S an U rıaTlCl S erl 1.1 • Cenevre 
num; bunu yürekten söylüyorum, K t i ., ... / •Sol) a 
timdi artık serbest ve rahatız,, c.li- l aa l an aTl * Amstcrdam 

* Prııg 
yor. İzmir Reşadiyede lniş is-~ ' *=~'=01ı=1ı=o1=m=~============= 

-Türkçeyi nerede öğrendiniz? kelesi inşaatı kapalı zarfla ıı- Çekler (kap. aa. 18) 1 

- Ben Selinik rüıtiyesinde o- tı ) kt S t ıı-
kud B ık h 

yap rı aca ır. ar name - ,. Londra 621.1s • sıothım s.11:; 

um. a an arbinde iken al- sini görmek istiyenlerin her ,. Ncvyork o.60$250 •Viyana •.28 1 
tıncı sınıfta idim. İdadiyi Sırbis • g-ün, münakasasma iştirak ,. Paıts 12.06 • Madrlı s.8ıs 
tanda bitirdim. Umumi harpte de 93 _. ,. l\tlltno Q.27iS • Bcrlln t,!lı<S3 

edeceklerin 27 • 9 - 'I: per• * Brlllı:scl 3.3860 • Varşova 4,195 
üniversitede okudum. On altı se- şembe günü saat 10,5 ta te - .. Atlnı. 83.3360'• Budapcştc 3.9~5 
nedenberi Makedonya teıkili.tına minatları ile bir1ikte Ankara * Cıncyre us1s • Blikrcş 79,SJ 14 
mensubum. Hatırlarım: Etem Ah- + Sotya 65.XS • Dclgrıı 3.f.6112 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa - • .Amstcrdanı 1.1734 • Yokohama cz.686i!· 
di isminde bir Türk hocam vardı. tmalma Komisyonuna rnüra- 1 • Prag 19,0915 Moskovı 1091. 

Kendisini çok severim. Hila sağ- caatları. ı- E 5 H A lil j 

dJT ve lzmirde bulunuyor. (192) (5467) 
Gospodin Mihailofun "Biraz ı• Jş Bankası ı O.Of> 

1
• Anadolu 27.ll.5 

Rtjl 2.~ 

Sir. llayrlyc lli.föO 
• Mcrlı:cı: Bankası !19,-

; ı U. Sigorta -,oo 
11 Bomontl 11,!S 

Tcrkos 
Çimento u. 
Onyon De~. 
~ark D~!. 
Balya 

Şark m. ceza 
Telefon 

1 

-·- ı 
11.80 1 

-,-· 1 

-.-; 
1 

-.-

dinlenıin,, ifadesinden ıonra, "ls- Hava ihtiyacı için 20 bin 
tanbulu, bu güzel ,ehri gezmek bir metre kanat bezi ve 97 bin 
kaç günde kabil midir? Seyahat YÜZ metre kanat şeridi iplik 
meşguliyeti; müzeleri, tarihi ve es- ve keten makara pazarlıkla 
ki eserleri görmeme mani olacak a~!nacakt.ır. Şartnamesini 
galiba!,, deyiıi seyahatin devam gorme~ ıstiyenlerı·n her gu··n 

iatlkrazlar tahviller ·- - -
- '!• 1933Tlirk Bor.I 28.6' Elektrik 

etmekte olduğunu arlatıyor. ı>.azarhgına is.tı·rak edecekle- T ıı• • ~ il 27,3; ramvay 

Madam Mlhailof ne söylüyor rm 29-9-934 cumartesi günü · - 11127•65 Hıhum t 1 O 5 d t lsıitrl.7.ıDahill l 94,~0 • Anadolu ı 
Muharririmiz sonra Madam saa . a eminatlarile Ergani lstltrazı 97.- • Anadolu il 

birlikte Ankara l\I. M. V. Sa- .. d ı 

-·-ı -.--
-.- ı 

.t7,65 
47,65 

-.-Mihailofa duyıularını sormuştur. K . 1928 Mü A. - .oo ona oıu 11 
tınalma omısyonuna müra- Bddaı. -,oo ~1il•C$sıı A 48.80 

Mihailofta~ az Türkçe bilen Ma· caatları. (257) (SSI2) ... .__._ ..... iiiiiiilöi;;;;;;;,__.._ ... İİİiiiiiİiiiiiiıiiiiiiiiilll..ı•I 
dam demittir ki: 

ı 
, 

- Çok yorulmuıtum. stanbul-

Yavuz 
Kadın ve erkek terzisi atöl-

yeıini Y ~~')dahane karşısın • 

4ia Letafet hanında açtığını 

muhterem mü,terilerine arze· 

der. 

Resim sergisi 
Ateı - Cüneı Jdübünden: 
ltalyada bilgiıini çoğaltmakta bu -

lunan ıenç re11am)anmızdan Halit 

'

' Mustafa Beyin kııa bir müddet için 
lıtanbulda bulunduğu ıırada kroki 
reıim ofort ve alcuvareUeri bucünden 
itibaren klübümüzde teıhir ediJmiı • 
tir. Beyoğlunda Sıra selrilerdeki klüp 
binası bundan dolayı 'bur\inkü Salı ve 

da dinlendim. Türkler benim §İm· 
diye kadar bildiğimden çok ki • 
bar, nazik ve misafirperverdirler. 
Hiç fÜphesiz ki onlar ayni zaman· 
da dünyanın en mert imanlandır .. 
~ f'frdffimiz k8ydeki Türk ka • 
dınlarınm "Ac mısınız. nP ._,....,ersi -
ni7:? _ dive sorusları. b~ tıec; vakit 

1 
yarınki Çarıamba ıünleri ... t 6çten 

-----•--------- yediye kadar 2iyaretcileTe açıktır. 

Golç Paşa Türkiyede 

Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .. 

--Çeviren: A C •• ---- Yazı teo.&117 ••111 
lranda ve Ef ganistanda bulu - ~ surette tamamlıyacaklarını hesa· 

nan Türk ve Alman bütün ıefir - ha katarak inanmıştı • 
ler, konsoloslar, askeri ataşelerle Golç paşa daha !stanbulda iken 
Almanya '\re Türkiye tarafından yalnız bir noktada yanılmıştı: 1 • 
oralara gönderilen zabitler ve he- ranın ve Efganistanın yardım& 
yeti seferiyeler size tabi olacak - hazır olduklarını yanlış tahmin 
larc1ır. etmişti. Fakat Golç paşa bunda 

İte yarıyabilecek İran kıt'aları I da mazurdu. Çünkü bu tahmini 
vücuda getirmek için lazım olan lstanbulda ve Berlinde bulunan 
paralar, silahlar, cephane ve harp 1 lran ıefpretlerinin tasavvur ettik· 
malzemesi emrinize amade bulun leri vaziyetlere ve büyük masraf· 
durulacaktır. Bunların kulJanı) • larla teşkil edilen lrandaki Alman 
mauna ancak siz karar verebilir - askeri istihbarat merkezlerinin 
siniz. parlak raporlarına istinat ediyor • 

İlk gece size tahsis edilen kuv
vetlerle lranda tutunabilmek için 
bir fırsat bulursanız bunu yapma
ğa salahiyettarsınız. Fakat İran 

topraklarında harp harekatı yap -
mak için Türk kıtalarımn onu 
yapmağa muktedir olacakları za
mana kadar bekliyeceksiniz.,, 

İran seferine taraftar olduğun
dan dolayı Golç Paşanın hayalpe· 
rest olduğu söylenmitti. Malum
dur ki kanunuevvel 1915 de impa
ratorun huzurunda merkezi dev -

letlerin siyasi, askeri vaziyetleri· 
ni izah ederek Verdun taarruzunu 
tasvip ederken Golç Paşanın is -
mini doğrudan doğruya zikret • 
memekle beraber "Hisaistana bir 

lskenderkebir sefiri yapmak is • 
tenilir,, le istihza eylemiıti. U -
mumi harpten sonra çıkan aske -
ri eserlerde de "İran - Hindis • 

du. Fakat Bağdattan ve Garbi 
Jrandan vaziyeti tetkik eder et • 
mez siyasi ahvalin ümitsiz deni -
lecek kadar bozuk olduğunu der • 
hal anlamakta geçikmemişti. Hal· 
ta hatırat defterine 19 kanunuev· 
vel 1915 tarihinde: "Jrandaki si· 
yasi hareketimiz tamamiyle a· 
kim kalmıştır,, diye yazmıştı. 

Golç paşa 1915 senesi kanunu· 
evveli iptidasında Ba~dada gel • 
diği zaman fu vaziyetle karşılaş -
mışh: 

Miralay Nurettin Beyin kuman· 
dau altında bulunan ve guya hak 
ordusu denilen kuvvet yüzde yir· 
misi gayri muharip olmak üzere 
25.000 kitilik dört fırkadan mü· 
rekkepti. Bir çoğu eski olmak Ü• 

zere takriben 50 top vardı. Bu 
orduya 22 teşrinisanide Selman· 
pak civarında ceneral T orvnshen· 
din kumandasında bulunan ayni 
derecedeki bir kuvvet tarafından 
taarruz ediJmiıti. Muharebe neti· 

''A• ... -ıaal ber er in il' 

nerali agır zayiat dolayısiyle 22 
teşrinisani de Kütelemmareye 
doğru çekilmişti 

Bunu geç farkeden Nu • 
rettin bey düşmanı yavaş 

yavaı takip ederek nihayet 
Kütelemmarede onu ~armıştı. 

Bir süvari levasiyle bedevilerden 
müteşekkil gayri muntazam süva· 
riler Fazıl paşanın kumanduı al· 
tmdl\ Şeyh Saad'a kadar ilerile • 
mişti. Burada henüz hafif bir in • 
giliz dümdar kuvveti bulunuyor· 
du. 

(DPvaım var) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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T eıcüme Külliyah 

9 uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU 
fi' •·\,. /· .:·.. • • . 1~ _ _.., • ,, ıı ·:.~ r ,. 

Yazan: Piyer Loti - Çeviren: L H. Alişan 
Fiyatı: 1 Lira 

~ -- -- - -
BASJLANLAR: 

1 - SAl<"O, Uodc - Haydar lillnt 100 H.uruş 

2 - AiLE ÇEMBERi, JUonıa - J. H. Ali&nn 100 • 
Bütün milletlerin edebi, içti

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

hallet eserlerinden seçm~ kitapla· 

rın tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiştir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuştur. 

IS - TlCAltE'l, BAllıı'KA ve BORSA, llttı~ıt dolıtoru 

l\lubJlıı Elenı 75 • ... 
c - 1>1':\'LE'I \·e lHTtLAL, Lenin - Haydın ıurnt 75 • 
6 - 8(;S\' ALlZJ\I: Kaut~ld - ~biha Zekeriya 75 • 
6 - 1\ULLİl'AT d. ltAlilN, il. Nazım 75 • 
'1 - iŞÇi SINII"I iHTiLALi, 1..enlo - Haydar ftlfat 60 • 
8 - ltUHI IL4.l'ATTA LAŞUUR, Prot. \'ung - Prot. Dr. 

1\1. Hayrullah r.o .. 
9 - l l AJJANA DOCHU, P lyer LotJ - 1. il . .ıHlşnıı 100 .. 

BASJLACAKLAR: 
www== 

1 - KULL11'AT .ı. ltASlN 11, il. Nıır.ım 

ı: - uoıuo BAHA: Haluık - tln)dnr Hllat 

S - lLKBAlL\R SELLERİ, kan Türı;eıılov - Samlıade Silrcyya 

C - .... EMİYE'l', l\lrıhlttln 

6 - KAPİTALİ~! lUJHHANJ, Profesör Plru -· Ahmet Hamdi 

6 - 1 ""'\llZJ ve HAHA, Stand:ıl, 

9 '1 - lSA: Pnrlıı ıtuhlyat mektebinde Prorc ör doktor Bine S:ıngle - Baydar Rlfat 

~ - r.; rm 1 : Kro1>0tkin - Ağnoğlu Ahnıcı • 

9 - 1ÇT1MAI KANUI\"LAR, Grcef - Itnuf Ahmcı 

uncusu çıktı. ıo - ÇOCUI{ DÜŞÜRTENLEit iL OonzaltO. Menu&lcr - Prot. Dr. M. Hny· 

nıllah 

il - SALAl\IBO, Flobcr - l. B. Aıı,nıı 

12 - S.\Mt~ll SAADl'IT, Tolstoy - 1. H. Allıııın 

ıs - VEJtTEn, Göte - A. I<Aml 

H - DlZRAELtNtN IIAl'ATJ, A. Morııa 

~ .................................................... __ _ 
Nafıa Vekilet·n en: 
rı.ı'uhammen bedeli 40,000 Hra olan Vekaletimiz Mobilyası 

mjaa '<ı-sası kapalı zarf usulü ile 25 • 'J • 934 tarihine müsadif 
So!ı günü ıaat 15 te Vekalet malzeme müdürlüğü makamında 
yapı'acaktır. Şartnamelerde hiç bir tadilat yapılmadığından ta· 
!iplerin evvelki ilanlarda yazılı vesaikle müracaatları lazımdır. 

(5837) 

r Kösele Parçası Satışı ~ 
Beykoz Kundura febril<asında top:anmış ve bir sene zarfın· ı 

da ~oplaoacak olan parça köseleleri satın almak isteyenlerin 29 · 
Eylul Cumartesi günü saat 14,30 da pey akçesi ile fabrikaya 

~ müracaatları. '26~3..ı ~ 

Ercişte seyyar jandarma taburu 
kumandanlığından; 

Ercişte seyyar jandarma taburu Aftustos 935 sonuna kadar 

ihtiyacı olan yüz on bin kilo fabrika -unu ve iki yüz otuz bin 
kilo arpanın kapalı zarfla Eylülün onundan itıbaren münakasaya 
bırakılmıştır. Temin ah bin yiiz yirmi ve arpanın bin otuz beş 
Liradır. ihalesi Erciıte tabur merkezinde icra edilecektir. Şeraiti 
görmek isteyenlerin tabura müracaatları ilan olunur. (5528) 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Yekunu mühim bir meblağ tu tan malzeme umu;n müdür· 

lükçe pazarlıkla satın alınmaktadır. Malzemelerin cinsi ve mık-
tan ve pazarlık güleri Hakimiyeti Milliye gaıeles'.nde intişar 
ettiri!mektedir. Alakadarların Hakimi~eti Milliye gazetesinde 
mezkur malzemeleri oku naları ve lalıp olanların da yevm ve 
vakti muayyeninde muvakkat teminatlariyle birlikte Satıoalma 
Komisyonuna müracaatları (':>770 1 

Istanbul Posta telgraf baş 
müdürlüğünden ; 

iki ıeki1de ıntinakasaya konulup münakasa ve temdit müd
ıletleri hitam bulan Trabzon • Bayburt arası seyriseri postasına 
llenk bariç olduğuna göre verilen bin üç yüz doksan beş lira 
t.d..& ylkK ~ görülmüş, ikinci denk nakliyatile beraber olan 
tekline g6re de talip zuhur etmem iş olduğundan münakssadan 
urfı nazarla sekil Eylülden itibaren bir ay müddet zarfında pa· 
zarlıkla satılmasına karar verilmistir. Taliolerin Trabzon Baş 
mi d8rlü2llne müracaatları. • • (5825) 

eni~yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Kanıkoy • Köprübaşı 
f el.42362 - 5irkecı Mühürdarzade 

Han Telefo 22740 --•I 
Trabzon Yolu 

VATAN vapuru 
18 Eylül 

S A L 1 '.lO de Galata 
nhhmmdan kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak
fıl~ebir, Trabzon, Rizeye Dö· 
nüşte bunlara ilinten Sür· 
mene, Orduya uğrayacaktır. 

(5783) 

Bartın Yolu 
BUR SA vapury 

17Eylül 

Pazartesi 19 da Sirkeci 

rıhtımından kal.kacak mutat 
iskelelere uğnyarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 

(5784) 

lzmir sür'at 
lskenderige yolu 

EGE Vapuru 
18 E y 1 ü l 

S A L 1 l 1 de Galata rıh· 
tımından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskenderiye'ye 
gidecek ve dönecektir. (5785) 

Ayvalık Yolu 
ANT AL y A vapuru 

19 Eylül 
Çarşamba I 9 da Sirkeci 
rıhtımından 1talkacaktır. 15868) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürüı Refik /\' ... rt 
VAKiT Matbaa11 - iıtanbul 

1 

1 

I 
1 

I 

1 
1 

Af yon Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuhle münakasaya konulduğu evvelce ilin edilen 

Afyon • Isparta yolunun 9805 Lira bedeli keşifli 10+000 -
J 7 +000 kilomefroları arası esaslı tamiratına talip zuhur etme· 
d iğinden münakasnnın keenlemyekün addedilerek 23 Eylul 934 
tarihinde saat 15,5~ da Encümeni Vilayette ihale edilmek üzere 

Lekrar kapalı zarf usulıle münakasaya konulduğu ve keşifname 
ve şartnameyi görmeıc ısteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve 
taliplerin % 7,50 te.minatla Encümeni Vılayete müracaatları 
ıliin olunur. <5489) 

--B ü y ü k T e n z i 1 a t-... 
Şilte, yorgan, yastık hepsi kuşl:ü
yü yüzlerile 25 lira, yastık 7 5 
kuruş. Bir kilo kuştüyü 7 5 kuruş. 
Kuştüyü kumaşlarının her rengi 

Bu t:ıJ.1m 25 liradır 
vardır. Ucuz fiatla satılır. 

lstanbul Çakmakçılar Bali zade Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 .. ' . - ~ " - . . . .. ' ... Blllmlll!!l!llmlllm~ .......... 

Holantse 
Bank-Cini N.V - ... 

Sabık Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

. \ 
ıst:anbut Şubesi 

l 
Galat:a ,Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcı Han 
, .. ; 'I:: •• 

Her t:ürlü Banka muamele• 
~ . 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
şubeleri : Amst:erdam, Buenos Alres, 

~ t • .. 

İstanbul, Rio de .Janeiro, Sant:os, sao Pauıo. 
••'" IF' ~ 

.. 

Maarif Vekaletinden: 
1 - 915 numaralı kanun hükümleri dahilinde Maarif VeklJeti 

idaresindeki lise ve orta mekteplerin her ıınıfına alınacak 
leyli meccani talebenin kabul imtihanları aıağıdaki tartlar 
dahilinde Iatanbulda Galatasaray ve Erenköy kıx liselerinde 
ve diğer viiayet er e vi ·ye mer eıin 1 
orta mektepte yok1a maarif müdürlüklerinde yapalacakbr. 
İMTİHANLAR: 

2 - Meccanilik müsabakasına girmek iıteyenler 29/9/934 Eyini 
Cumartesi günü akıamına kadar müracaat etmelidirler. 
Müracaatları kabul edilenlere bu idareler birer Yeaika 
Yereceklerdir. Bu vesikayı ibraz etmek suretile imtihanlara 
kabul edileceklerdir. 

3 - Vekiletce tayin edilecek komiıyon huzurunda S0/9/934 
Pazar günü saat 9 da baılıyacak ve 2 Teırinienel Sah 
gününe kadar devam edecektir. 

4 - Leyli meccanilik müsabaka imtihanlarına İftİrak edecek 
namzetlerin haiz olmaları lazım gelen şartlar şunlardır: 

A - Türk olmak 
B - Lise ve orta mektep talimatnamesinin her sınıf için tesbit 

ettiği yaş hadleri için<{e bulunmak 
C - Bedence Ye ruhca hasta, malul, sakat ve kuaurlu olmak 

O - Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir bulun mı. I< 
E - Zekisı, çalışkanlığı, ablikı mensup olduğu mektepten 

alacağı fotograflı vesika ile sabit olmak 
5 - Müsabaka imtihanları "Türkçe - Edebiyat,,. "Riyaziye'" 

"Tarih-Coğrafya,, derslerinden tahriri olarak yapılacaktır. 
6 - imtihan günleri: 

Türkçe ve edebiyat 30 Eylül Pazar, Riyaziye 1 Teşr.ni· 
enel Pazartesi, Tarih ve Coğrafya imtihanı 2 Tetrinievvel 
Salı günü icra edilecektir. 

7 - Yukardaki şartlar dahilinde meccanilik imtihanlarını kaza• 
nanların adları Vekalet tarafından gazetelerle ilin oluna· 
cakhr. (5533) 

SPOR POST AS I 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor •e 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran SPOR POSTA S 1 m okumalıdırlar. 

H~ryerde fiatı 5 kuruştur. '.24 üncü sayıyı mutlak okuyunuz. 

Ankara Ziraat Miidürliiğünden: 
Ankara Vilayeti Çiftcılerine dağıtılmak üzere 235 adet sap 

arabası 24 Eylül 934 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Şartnameyi 
görmek isteyen taliplerin Ankara, lstanbul, Eskişehir, Bursa, 
Konya Zirast Müdürlüklerine Adapazarı, lneıöl Ziraat memur-
luklarına müracut etmeJui ilin olunur. (MU) 


