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-5omberg, Monakodaki ko§ki.inde, ke-~ dugu i~in k1ymeti ~ok yi.iksektir... Evet 
d•rden ve can s1kmll<tndan oli.iyordu. hattrhyorum, bu ,i~koyu, kansma da lip
' . :rmi senedenberi ya§adtgt sefahat haya- 1 kt buna benzer bir hediye vermege kalk
tma ragmen, gi.izelligini hemen hemen 

1 
hg1 iGin kovmu§tum ... Bunlar da Marki

kavbetmemi§ olan bu kadm, ka~ ki,iyi nin kiipeleri ... Bi~are Leon. zengin de
ddntan, ka~ ki,iyi yeisten oldi.iren 1•· gildi amma ~ok kibar adamd1. Kuliibde 
hane gozlerine inen perdenin, hergiin borcunu odiyemediginin ertesi giinii kal
biraz daha karardtgm• hissediyordu. Bu bine bir kur~un stktl, gitti ... 
d,h,etli illetin ilk arazmt, bundan iki Ha 1 Veli Bey in verdigi ziimriidler ... 
sene evvel farketmi•ti. Bn sabah, tuva- F akat ne tuhaf, biitiin dostlanm hep ay· 
let masa<tmn baltnd~ iken aynasma bak- ni §ekilde olmii§ler, onu da bir sabah 
t! ih vakit, ~ehresini hafif bir sisle ortiilii odasmdaki kanapenin iistiinde bogularak 
$; bi gormii;; ertesi giin bu sis biraz da - iilmii1 buldular, zen gin bir Mtmhydt ... 
ha kalmla;m•!l~ Somberg, o zaman, bir Bazan da, elini ~ekmecenin dibine 
muddettenberi stk Slk b.,. agndJglnl, daldnarak. orada karmal::an§lk bir hal
l':jzlerinin oni.inde sinege benzer bir,ey- de duran, modasJ ge~mi§ ve ~oktanberi 
fer, siyah noktaJar UGU§tugunu, orumcek kul!amlmaffil§ miicevherleri kan§tlrtrdt. 
aglan dola§Jr gibi oldugunu hatnlad1. Bunlar fazla parlak olmadJgl i~in, Som-

Goz doktorlanna ba1vurdu; hepsi ay- berg, 1ekillerini farkedemiyor, kimlerin 
ni te§hisi koydular ve ha•tal1k agn, ted- hediyesi oldugunu hatnhyamJyordu. 
r. · j ve mutlak seyrini takib etti. Nihayet, Bu hatJralar yadedilirken, oda hiz • 
~>:iini.ift birinde, ameliyata liizum gordii- met~isi, daima yanmda bulunurdu. Ciin
ler. F akat Sombergde o cesar.! yoktu. kii Somberg, ~ekmecenin dibindeki e1ya 
!':ice bi~arelere tshrab ~ektiren bu kadm, ara11ndan mutlaka ezilmi§ bir yiiziik, 
t.' 'lrab ~ekmekten korkuyordu. Opera - bozulmu§ bir madalyon, bir altm kordon 
torlerin tekliflerini reddetti. Ha•tahk, par~ast bulur, ona verirdi. 
kendi haline bnaktldt ve ileriledt. Som- Bir ak1am, gene biiyle ~ekmeeenin de-
her'! arhk kiir denecek hale gelmisti. rin kiitelerinden ~1kan miicevher eskile -

CUMHURIYET 

Galata rihbmi 

Kaldmm ve salonun 
tanzimi devam ediyor 

S i YAH GOZLER 
Tour Jansky'nin biiyiik bir filmi. 

lhtiras ve heyecan ~aheseri 

FRANSIZ 
~ OREYYA OPERETt 

Galata ve Tophane nhhmlanmn ta - ••••• 
mir ve tslaht i1i ilerlemi§tir. Y olcu salo
nunda yaptlan son tadilattan sonra, nh
hm kaldmrnlannm yeni ba1tan yaptlma
sma ba,lanmt!!l. Karakoy taraftndan 

TiYATROSUNDA 

ba1lamls olan kaldmm yapma i1i ilerle -
mi1. yolcu salonuna kadar olan saha ta
mamen tanzim edilmi1. yo! iizerindeki 
li.izumsuz e~ya ve barakalar kaldmlml§hr. 

Simdi yoleu •alonundan T ophaneye 
kadar olan sahamn yollan yaptlmakta -
dtr. 

Bu arada, bir iki giine kadar nhhmtn 
T ophane tarafmda bulunan transit hay
\'anlara mahsus eski ahnlann da yt~ll 
nlmasma ba,lanacakhr. 

Galata nhhmmda yollann tanzimin -
den bash 1imdiki ~ubuk parmak!tldann 
degi,tirilme•i de kararla§lmlmt!hr. Bu 
eski parmakltklann, yerine Karakoyden 
T ophaneye kadar olan r•httmla cadde 
arasmdaki al~alc duvara tel kafes par -
makhldar konulacaktn. 

Bu tel parmakhklar hamlanmtf ve 
,.e rlhhma getirilmi1tir. Birka~ giine ita
dar yerlerine taktlacakhr. 

Bugiin matine aaat 15,30 da 

ve auvare aaat 20,15 te 
YENt KADRO $AZ/Y£. H. KEMAL 

EMiR SEViYOR 
Fiatlar: 100, 75, 50, 25, Loca 400 • 300 Tel: 41819 

Bugiin matinelerden itibaren 

SARAY Sinemas1nda 
Beklenilen ne,'eli hafta 

FRAN ZiSKA 
Kahkaha kralic;esinin en son ve filimlerinin en fevkaladesi 

KOCOK ANNE 
(Kleine Mutti) 

tli.veten: PARAMOUNT JURNAL: Diinya Giizellik Kralic;eai 
Hahe~iatan muharebeainin en son havadisleri. 

1% Birindte~rin 1935 

RADYO 
( Bu aksamki program ) 

ISTANBUL: _ , 
18 dans musikisi - 19 ~ocuk saatl, hf~ 

kayeler, Mes'dd Cemil - 19,30 rniizilC 
Lejer - 20 r;;ehir Tiyatrosu artistlerin • 
den 1. Galib konu~uyor - 20,30 radyo call 
ve tango orkestralan ve Bedriye Tiiziin 
(~an) - 21,35 son haberler, borsalar • 
21,50 Babikyan, §an piy~no refakatile • 
22,10 plak ne~riyati. 

vtYANA: 
17,55 grarnofonla dans musikisl - 18,51J 

konu~rnalar, haberler, hava raporu, 
spor - 19,40 Liszt hakkmda bir konfe • 
rans ve sonra onun eserlerinden mil • 
rekkeb bir konser - 20,35 ~an konseri • 
z1,10 konu~ma - 21,15 klasik ve modern 
musiki - 22,45 l<onu~ma ve haber1er • 
23,15 ~arktlar ve opera par~alart - 23.~5 
konu~ma - 24,10 grarnofon • 1,05 Cin,e• 
ne rnusikisi 

BERLiN: 
19,05 spor - 19,20 piyes - 20,05 kii~ii1C 

konser - 20,(5 giiniin akis1eri - 21,05 
haberler - 21,15 Kolonyadan - 23,05 ha• 
berler - 23,35 ej!lenceli yaym. 

BUDAPE$TE: 
18,45 t~~iler korosu - 19,50 konferans • 

20,20 salon orkestrast - 20,55 zamane ha· 
berleri - 21,35 eski zamanlar musikisi • 

Sombergin ko~kii, Monako denilen rini kan,tmrken, hizmet~i kadmm eline, 
r•"net ko!esinin en giizel binas1 idi. Ora- ! eski bir gi.imii§ yiiksilk ge~ti. N amuslu ve 
dan gee; en yolcu, sarma~tklarla siisli.i '~ahskan parmaldar i~in yaptlmt§ bu mi.i
parmakhklarm arumdan, pembe stor - tevaz1, yoksul si.isii, orada, ~ekmecedeki 
lu balkonu gori.ince, bu koski.in saadet servetin ara•mda bulunmaktan utamr gi· 

Marmarada bir facia ' S i N E M A S I N D A ---•QI 23,35 haberler - 23,55 Qngcne orkes • 

R 0 B E R T A trast - 1,10 haberler. 
YILDIZ 

Bursa (Ozel) - Gemlikten lstanbula 

Riden bir motor Kapakh oniinde demirli Biitiin diinyada oldugu gibi Tiirkiye kadmhk i\emine de yepyeni 
bulunan bir bahk~• kaylgma carparak ve bedii giyinit modaamt bu filim verecektir. yuvast oldui\unu zanneder. F akat orad a bi en derin ko§elere stgmml§h. 

~omberg i:ilumden beter bir yeis ·~inde, Hizmet~i kadm, yuksiigu parmagma devirmi1. kaytk icinde bulunan iki bahk· 21 tLKTESRtN p AZARTESt 

c1dan biri bogulmu~. diiieri kurtulmu~ • :=:::::::::::::::::::::::::::::;:::::: gi.in gec;iriyor, ~i~ekleri ancak kokula • ge~irdi ve gulerek: 
rtndan anhyor, Akdenizift goz ahet rna- - Madam! dedi, bir giimiit yiiksiik 
'i!;~ ini, dalo:alanmn ahenkli sesinden ha- buldum. Nedir bu acaba? 
tnl-vordu. Zevki buti.in hislerile tathktan Somberg yiiksiigil gi:iremiyordu. Eli • 
sonra, arhk, elinden giden hissinden bat- ne ald1, parmaklan araamda uzunuza • 
ka bir1ey dii1iinmez olmu§tu. d1ya evirdi, ~evirdi. 

I' endi<ine bir ~i~ek demeti aetirecek Birden, gozuniin oniinde, isminin he -
o!salar. bir iki defa koklad1ktan sonra, nuz Viriini Purao diye ~agmldtgt gi.in • 
i:ifke ile ftrlattp at1yordu. En son a~1k1 ler canland1. 0 tarihte, bir ~ic;ek~inin ya
bir Lehli piyanistti. Bir giin, onun mavi nmda ~trakhk ediyordu. Bu yi.iksiigii, 
gozlerinin i(ine, ta yakmdan bakbgl ytlba~J hediyesi olarak, on a, Jan Batist 
halde, rengini aorememi,, kendisine az· vermitti. Jan, kendi•ini aeviyor, onunla 
~ok teselli vermege muvaffalr. olan bu evlenmek i!tiyor, sabahtan aktama kadar 
yegane il•km• da kovmustu. bi.itun Parisi dola1•P• kolundaki koca 

Bazan, e•ki bir voyvadanm oglu olan kutuyu tattyarak bir miitteriden obiirii • 
Gregoresko, onun koluna girer, kazino - ne mal taJtya ta§tya yoruldugu halde, 

tur. Vak'a gece olmu~tur. 

Tunadan 
Bat1ya 

Yazana Ismail Habib 

Senenin en gilzel ve seyahat 

edebiyabnm en yiiksek eseri 

Y• gotiiri.irdii. Somberg, orada da dura- aktamlan, Virjiniyi, Parisin uzak bir Umumr raQbet yUzOnden mevcudu 
maz, arttk pmlttlanm goremez oldugu ko~esindeki evine kadar goturiip buakt-
altmlarm aesi asabm• bozar, onu c;ileden yordu. sUralle azalmaktadlr. Tevzi yeri 
~lkanrdJ. Kumarda ~ok yiiksek paralar Bu klrmtzi yanakh. kJVtrctk sadt ~0 • Gumhuriyet matbaasldlr 
kaybeden ve kazannn bu kadm, kumar cuk, pekala bir !coca olabilirdi. F akat i- 1'-••••••••••••• .. 
met a~mm ba Jn~o blr samye IJUe Olwg, ki;,iniu ka.Lclll\..1 M;i.indc. nl..i2: lr•ns• s~ -
m1yordu. miyordu. Bu kadarc•k para ile ev kuru· Frans1z Matmezeli 

1935 • 1936 ainema ythnm 

En giizel filmlerini gormek isteyenler 
.$ehzadeba§1nda 

A 

Hi LA l SiN EMA Sl N A 
gelmelidirler. Fiatlerde zam yoktur. Duhuliye: 20, paradi 15 
kuruttur. Bugiinden itibaren aes:ilmit iki biiyiik filim birden: 

Ronald Colman • Kay Francis 
gibi iki biiyiik san'atkar tara • 
ftndan oynanmt' ve bu aene 
SARA Y ainemasmda biiyiik 
ragbet goriip 15 giin gosterilen 

GUNAHIM A~KTIR 

Amerikan aereiizett filimlerinin 
ve diinya 7 spor hirinci1i 

GEORGES 0 BRIEN 
taraftndan biiyiik muvaffaki 
yetle oynanmif: 

KANUN MUHAFIZI 
hiui, ic;timai, biiyiik filim. heyecanh avantiir filmi. 

Bueiin ayr1ca: Talebeye tenzilath matine vardll'. Her yer 15 
kuru,tur. Matineler: 2,5 • 5. Siivare 8,5 ta 

.$ombergin yar1 korliigi.i, gozlerine iyi- labilir miydi? Bu sebebden, Batisti red- Pratik metoda sahib ve diplomah bir 
ce yakla1t•rmak §artile, ~ok parlak 1ey • detmi,ti. Sekiz giin sonra da, kendi,ine Franstz matmazeli, franstzcasmt siirat- •••1!!~~1111!~~~!!!••••• IIIII••••~•-••••••• 
len gorebilmesine heniiz miisaiddi. Ve bir ii11k buldugunu hattrhyordu. Jan Ba- le ileriletmek istiyenlere rniisaid ~artla T U R K T'te MiLL I SiNE M A 
'
imdi yegane zevk1', elmaslarlnl, ptrlan • tist, tJpkt sonraki zengin ittklan gibi, ya- ders verir. Aileler nezdinde ~ocuklara b d 

d t k b I ctu· G ted (C) d 2 hiiyiik filim ir en talanm seyretmekten ibaretti. va1 yava1 sonmii1 gitmi1ti. Zavalh Ba • ers e a u e tr, aze e · a • 
resine yaztlmast. Bir haftadanberi herkea tara-

Oda hizmet~i•i kadm, her gece, kadi- tist! fmdan begenilen 
fe orti.ili.i bir ma•a haztrhyor, iistiine, her -5ombergin ihtiyar yiizi.i. her Zaman - I Diinyamn en biiyiik haraamda, PRENSES TURANDOT 
birinde on mum yanan, kollu iki 1amdan kinden daha kederli bir ifade ald1. Elin· 
yerle,tiriyor, bunlarm arasma, i~i $om - de tuttugu yi.iksi.igii, ~ekmeeenin i~ine bt- tabiatin giizelligi ic;inde c;ev- bugiin aizi de efaaneler diyarma 
bergin miieevherlerile dolu, gi.imii§ kak- rakh. rilen heyecanh hir filim: gotiirecek ve tarktn muhtetem 
mah, ag1r abanoz ~ekmeceyi oturtuyordu. Hizmetci kadm, hala 0 senem giilii • R E K S aaraylartitda inamlmiyacak hir 
0 zaman, Somberg, masamn yanmdaki 1ile smtarak soruyordu: yAH I A TLAR KIRALI hayat ya,atacakhr. 

k<>ltuga otun:yor, ~ekmecedeki mahfa- - Bu yiiksi.ik nedir Madam? Hatn- :===;=========== Kate de Nagy- Pierre Blanchart 
zalan birer hirer ~1kanyor, a~1yor. SO - hyor musunuz bunun ne olduiunu? lllveten: Gece BUibUIU 
niik bak•tlanm, yi.iziiklerin, gerdanhkla- Somberg, birdenbire ~ekmeeenin ka • I Dun aktamdanheri Umumi arzu iizerine a-oateril-
nn, kiipelerin, bileziklerin, bro1lann iize- paii;m• kapatb ve sesinde, kendi kulakla- SUMER sinemasJnda mekte olan fevkalade 
rmde, uzun uzun, dikkatle gezdiriyordu. nna Virjinin sesindeki ahengi ta§tr giLi FransiZ komediai. 
Karanhklarla dolu gozlerine verebildig"i gelen bir ifade ile: Magda Schneider· Wolf Al • 
son zevk bu idi. - Bu mu? dedi. Hi~ ... Gencliiii:n 1 bach Retty ve Theo Lina-en 

- hte Grandi.iki.in verdigi yakutlar, HAMDI taraf1ndan emaalaiz bir 
diyordu. Zavalh Leopold, arabas1 ta1a aurette yarahlan: 
tutulup kendi~i fsk~yaya si.iriildiigi.inden- TE$EKK0R A C:: K K A D R i L i 
beri, kimbilir orada nekadar can1 s1bhr. Sevl'ili validemin cenaze meraaimi· Y 
Fakat ne giizel yakutlar! Bunlar ~ok ne ittirak etmit ve tifahen veya tah- Die Katz'un Sack 
nadir tallardtr, Seylan adasmdan ba1ka riren heyani laziyet liitfunda hulun - goriilmemit bir muvaffakiyetle 
bir yerde bulunmaz... Su da ~i~man mu, olan bilciimle akraha ve doatlan- devam ediyor. tliveten: 
Verthaimin hediye ettigi inci gerdanhk. m•za ve hi!haaaa llhay Muhittin Oa • PARAMOUNT JURNAL, 
fflas ettikten sonra bir daha yiiziini.i gor- tiindajt ve General Ali Fuade aamimi 
medim. y ahudi iflas etmez amma, nastl letekkiirlerimizin iblaitna muhterem Biletinizi ahrken kuponu isteyi-

kazetenizi tavait eylerim. · Y S t 11 d · oldu bilmiyorum, on paras1z kahverd1'. ntz. arm: aa e matme, 
Merhum Siikerizade Tevfik Pa,a duh J" Bu inciler siyaha yakm mavi renkte ol- u tye 35 kuruf. mahtumu Safi 

"Cumhurlyet,. Jn bOJeml: sa 

Terc,1me eden: Om..,. Fehml Btt§kut 

- Milliyeti me§kuk, kan~1lc bir ka
dm desenize I ... 

Kontun hiddeti giuik~e arhyordu. Bu
nu yiiziindeki k•rm•z•l•iim fazlala§ma -
smdan anhyordum. ' 

, Avukat araya girerek bahsi degi§tir· 
dl. 

ne bnakm1~!tr. Malum ya siz evi zevee· 
nize hediye etmi§siniz J 

- <;aldm1z m1, kuzum; beni evim -
den kovmak mt istiyorsunuz? 

- Boyle bir niyetimiz olmadtgma i
nanmamzt rica ederiz, Mosyo lo Kont I 

- Oyle ise ... 
- Matmazel Vaiden muayyen bir 

bedel mukabilinde bu evi size derhal 
terketmege hamdtr. 

Kontun hiddeti son dereceye varmtj· 
!t, Bana diinerek «lutfen zili ~alar m1s1· 
mz ?» dedi. Sonra heriflere bakh ve ili
ve etti: 

, - An!.yorsunuz ya sizi kap1d1,an et
hrmek i.izere U§aklanmJ ~agmyorum. 

Avukat bu siizleri si.ikunetle kar§Jla
d •. Mi.istehzi bir te~ssiimle giilerek: 

- U§aklanmzm bize el dokundur • 
ma~a haklan yoktur, Mosyo lo Kont. 
ded1. Ci.inkii biz burada kendi evimizde 
bulunuyoruz. Buras• sizin degil, bizim 
evimizdir. 

Kontun heriflerin iizerine attlmak i
- Mosyo lo Kont gitmeden evvel c;in ayaga kalkttgmt gordi.im. Buna inani 

lsiz~ miihim bir i§ten daha bahsetmelc is • olmalc iizere elimi omzuna koydum. 
enm. B d" k _ c:;_,_:_ t. ... L_ 1_ an~ ~nere : 

--,.~,- -·""
111 ! I - Kor1<may1n d d" I d'" k V. . .. . . e 1. on an ovece 

1' K IJJ~elna~e muciT:nftee Madam deiiilirn. Bu pa~avralar dokunulma~a bi
a ontes u ev1 de Matmazel .V aide- le laytk degillerdir. Kanmdan kalma 

vasiyetname varm•l· Bunun di.izme oldu
guna eminim. Bu herifler, beni dolandtr
mak istiyorlar. Hepsini dava edeeegim. 
Bu davanm ne netiee verecegini gore -
ceksiniz! 

fhtiyar avukat miiteazzun bir tavnla 
bagtrdt: 

- Mosyo Iii Kont 1iihud muvacehe
sinde bizleri tahkir ettiginiz i~in dava 
a~acag1m. Bunu size §imdiden haber ve
nyorum. 

- Sahi mi soyli.iyorsunuz? Demek 
dava edeceksiniz, iiyle mi? 0 hal de be
ni dinleyiniz I 

Kont bundan sonra a~t1 agzml, yum
du l!oziinii ... 0 kadar acylksa~Jk ki.ifi.ir
ler etti ki di.i§iindi.ik~e utanc1mdan ktza
nyorum. Kont kiifiir ederken avukat bir 
kag1da bunlan tesbit etmekle me1gul 
oluyordu. 

Haslam nihayet yorulunea sordu: 
- hte bu kadar. Hepsini yazdm1z 

ya ... Hi~bir ~eyi unutmaman1zt isterim. 
Haydi arllk defolup gidiniz J 

Herifler nihayet ~ekilip gittiler. Has· 
tamm bu naho, hadiseden sonra sinirle -
nip fena olacagml zannediyordum. Bila
kis iyile~ti. Bu hadise adeta ona ilic ye
rine ge~ti. 

Yalmz kaldilctan sonra benimle h•.rli 

Henry Carat- Monique Rolland 

F E R A H 
S'nemada 

ASLAN ADAM 
Tiirkc;e sozlii filim 

PAGANiNi 
Biiyiik operet 

gevezelik etti. Bana bir tak1m evrak arat· 
h. Miieevherlerini toplatt1. Bunlar ara -
smda me1hur bir inci gerdanhk vardt ki 
agztmln suyu akmadt desem yalan soy -
lemi~ olurum. Kont bu miinasebetle ba • 
na hayli uzun ve garib bir taktm hika -
yeler anlatt1. Bunlan 1imdi bu mektub • 
da yazmaga imkan yok. Mi.inasib bir 
vakitte anlatmm. ~irndilik bu kadar aga
bey.» 

«Ha~iye: Kontun biitiin iddialanna 
ragmen Mosyo Drumondun Kontesi ol· 
di.irmii~ olmas1 ihtimalini bir tiirlii kabul 
edemiyorum. Bunu uzunboylu dii1iin -
diim ve imkan1 olmad1g1 karanm verdim. 
Herhalde bu Kontes hayli garib bir 
mahlukmu§, eger verdigim haberlerin 
sana miifid oldugunu ogrenirsem ~ok 
memnun olaeagtm.» 

-10-
Kanh mendil 

Farney k1zkarde~inin mektubunu olcu
duktan sonra yaz•hanesine girdi. Bir giin 
evvel KJeri gormek i~in Sen Lazara git
mi~ti. Zaten bu ziyaretler arllk hergi.in 
vulcu bulmaga ba~lam•;tJ. Farney gene 
k1zla hr§Jkar§tya oldugu zarnanlar biraz 
kendine geliyor, aynlmea onu di.ieyiin -
mekten ba,ka biJ"!ey yapm1yordu. Bu hal 

HINCAHIC DOLUP 
BO$ALIYORI 

Siz de herkea gibi Biiyiik Harbi 
biitiin korkunclugile canlandtran 

KIYAMET 
GUNLERt 

filmini gormek ftraahnl 
kac;Irmaymlz. 

tKINCI FtLtM: 

ViYANA, A~K BELDESi 
hararetle devam ediyor. 

BERLiTZ 
D~r~k Diller 

Y azthmz, c;iinkii her aari dili 
s:ahuk ve eaaah ogrenirainiz. 
Bir dil bilme diploma11 ajtrll· 
mz. FRANSADA hedava 

okumamz1 bitirirainiz. 
KAYtDLER A<;IKTIR. 

tST ANBUL ANKARA 
lstiklal caddesi 

373 
Konya 

caddeai 

herhalde bir avukatla mii~terisi arasmda
ki miinasebete benzemiyordu. 

Gene avukat i:ineeleri bunu Klere 
kar11 duydugu merhamete hamletmi1ti. 
Fa kat sonra arllk buna da irnkan kal -
mamtj, bu 1iddetli alakanm sebebini a -
ra§tlrmaktan vazge~mi§ti. 

Bir gi.in evvelki ziyaretinde Kler ona 
Madam Suzanjm nas1l ve ni~in geldigini 
uzunuzadtya anlatmJ§tl. Farney Marki
zin gene k1z1 mavi pe~eli kadma benze -
yip benzemedigi meselesi hakkmda istic· 
vab etmesine pek §a§ml~h. Hele onu 
Kontesin katili olmakla itham edenler 
bulundugunu ogrenince hayreti bir kat 
daha artmt§ll. 

Markizi boyle bir§eyle itham etmek 
icin herhalde ~ok kuvvetli sebeb ve de • 
Iiller meveud olmas• laz•m geliyordu. A
caba bunlar neydi? 

Gene avukat uzunboylu di.i§iindi.igii 
ve Markizin katil olmast ihtimalini ka • 
bul etmedigi halde gene bu ipucunu ta • 
kibe karar verdi. Kler, Markizin vak' a 
mahallinde gordiigii kadma kat'iyyen 
benzemedigini soyliiyordu. Maamafih 
Farney Markizle patronu Drumond ara
smdaki mi.inasebeti derin derin dii~iin • 
mekten ve Kontun iddialanm gozoniinde 

Btl'KRE$: 
18,05 siiel bando - 19,05 konferans • 

19,~5 bandonun devamt - 20,05 haberler· 
20,20 gramofon - 20,50 konferans - 21,05 
cazband taktmt - 22,35 haberler • 22,50 
~an konseri - 23,05 gece konseri • 23.50 
yabanct dillerde haberler. 

PARtS (Radio Paris): 
20,05 konferans - 22,05 ~ifte piyano ile 

konser - 22,20 hafif mus!ki - 22.35 gra • 
mofon - 23,05 cazband talomt 

ROMA: 
18,15 musiki - :tl,05 yabanct dillerde 

haberler - 20,55 italyanca ders - 21,10 
Bariden Yunanistan i~in yaym • 21,45 
kar1~1k program - 24,05 haberler. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu gece nobet~i olan eczaneler ~un 1 

lardtr: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertev), Bak1rko • 

vilnde (Hilal). Divanyolunda (Esad), 
Fenerde (Vitali), Karagiimriikte (Su • 
ad), Kumkaptda (Belkis), Kocamusta • 
fapa~ada (Rtdvan), Topkaptda (Nazunl, 
Veznecilerde (tl'niversite), Yemi~te 
(Benason). 

Beyoklu cihetindekiler~ 
Be~ikta~ta (Nail), Bostanba~tnda (l• 

timad), Galatada (Kapti~l), Haskoyde 
(Yeni Tiirkiye), Kastmpa~ada (Yenl 
Turan), Ma~kada (Ma~ka), Taksimde 
(Tarlaba~t), Tepeb~mda (Kinyoli). 

tl'skiidar, Kadtkiiy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (Mehmed), Heybe!id8 

(Yusuf), Kadtkoy Pazaryo!unda (Ri • 
fat), Modada (Sthhat), tl'skiidar Car~t' 
boyunda (fttihad). 

Mevlidi Nebevi K1raati 
Ali Aakeri $\ira emir zahiti Erzu • 

rumlu aiivari yiizbattat merhum Sa 111 

lim $evkinin ruhuna ithaf edilmek ii• 
zere 13 hirincit.,.rin 935 pazar l'iinil 
oile namaztndan sonra KtDltoprakta 
Ziihtiipata camiainde Mevlidi Nehe~l 
ktraat olunacaitndan arZ\1 edenlerin 
icahet buyurmalann1 dileriz. 

EnitteJi Zevces; 
Doktor Albay $aban Melek 

Bir Dad1 aramyor 
45 - SO ya~lan arastnda 3 yaftD· 
da bir ~ocuta bakmak i~in iyi 
bir dadt aranmaktadtr. Talih olan· 
lar: Ye,ilkcyde Bay Halid Ziya 
u,ak!ta-il klifkiine milraeaat ede
bilirler. 

tutmaktan kendini alam1yordu. Drumond 
Markizin babasm1 tamyordu. Dostluk o 
zamandan ba,lam•~ ve Maksim Markizlt 
evlendikten sonra bir kat daha samimi ' 
le~mi1ti. Herhalde vaziyet cok karl11kU· 
Kont Drumondu Kontesin O§lkt ve katili 
olmakla itham ediyordu. Peki aroma btl 
itham kavli miicerdden ibaretti. Ortad~ 
deli! namma bir1ey yoktu. Kont bu de
lilleri nitin bildirmiyordu? Masum bit 
ktzm hapisanede ~iiriidiigiinii bildigi hal' 
de Dl~tn soylemiyordu? DrumonduO 
biiyle bir§ey yapmast miimkiin miiydii? 
l§te ~imdi ge~en giinlerin vukuatt dah• 
iyi aklma geliyordu. Kont istintak hi ' 
kiminin kar~•smda Drumondu goriince 
nas1l hayrete dii1mii1 ve nekadar hiddel' 
lenmi1ti. Simdi bunun sebebi anla§lhyor" 
du. F akat Drumondun boyle bir1ey yaP' 
m11 olmast miimkiin miiydii? 

••• 
Farney bunlan dii1iine dii1iine i1inin 

ba1ma gitti. Masasma oturunca ktzkar • 
de1inin mektubunu ~tkararak tekrar o ' 
kumaga ba,ladJ. Mektub biterken Df'll: 
mond da i~eri girdi. Her zamanki gibl 
11k, her zaman oldugu gibi 1en ve miit~' 
bessimdi. F arneyi dalgm ve miiteessir sr 
riince giilmege ba1ladt, ( A.rlrcm yarll' 



(" Bugiin: 
. s· asl icm 'Av z nci sabifcmtzde: 1Y • -

rupada harb tehlikesi. dolu tlart-
3 uncii sahifemizdc: p.na 

Re§ad Nuri Gi.intekin. baber\i 
6 net snhifemizde: spor lik bal . . 

• '£ . d . Asker ~lcn-7 net saht cmtz c. 

Abidin 'navcr. 'kaYe - Al~dan 
8 inci sahifcmizdc: lit 

Alana tefrikast. 

'--------: 
e. 
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Hayat 
Ansiklopedisi 

89 
uncu ciizii ~dm 

Arszulusal 
l§lerde Tiirkiye 

- r -- snerkezlerir 

M uhtelifAvrupa ajanslann 
<~t I baz1 g~zet~ tJeneme ba o 

Habe~ Imparatoru seferber- y . Memel se~imi geri kaldz 

I. \J • b.k b k en1 hidiseler ~1kb ve 
tgtn ta_t 1 101 geri Ira t1 Hitler de hududa gitti 

§iiphes1z ~1r. olan bir habe 
kabilinden yer bulabtlrJIIt kanld1g1 and· 
''aktinde ve daha ilk ~1

1k olan bir c,. 

Cumhuriyet laz1m -ve ~~~re ile !tal~{ 
vabla kar§llam1§11. lngt .. 

11
temde a ol-

Bona mukabil italya biitiin F asist kuvvetlerini . ' ingiliz matbuatJ, vaziyete alef piiskiiren Alman 
g·~zetelerile beraber Litvanyaya hiicum etmektedir • b' yo 

aralarmm pek sert IT biJSllsi maHJarla 
dugu o malarda elbet babtre e guya 
ortaya ahlmt~ olan ° sJJltiaXIa~maz-

seferber ediyor~ lngiltere Fransa ile Akdeniz 

b 'k' b" "k devlet ara . kd' d u 1 1 uyu ;11\>u ta 1r e 
siiel harekat1n1 miizakere etmektedir 

l1k bir ~a~t§maY.~ .. ,f\~lerile lngil
Tiirkiye guya butun k've bu mace
tere tarafmda yer 1tut.C Cumhuriye

rada faa~~~ !~lac/ dogru olarak 
b.'}- ~·t.h';nde pek iyi ve iber tamamen 
helirtmi~ oldugu gibi ~rkiyenin kuv
uydunna hir haberdi, 1'-etinin bek<;isi 
IVetleri yalmz Turk dll smtrlannm 
olup b1 nlann Tiirk jr hizmete ko
~er~evesi di§mda herha!'btimalini bile 
§ulmas1 imkamm degi~r. ban§tn kty· 
dii§iin :k abes olurdu.~i emniyetirni
metini her§eyden of'ICC ve uzer)erine 
zin korunmasmda bul~gimiz kuvvet
hakh bir klskanchkla ~J onem verdi
lerimiz en ileri derecef miidafaasile 
gimiz kendi emniyeti_n1 am1zda dost
kadr ' ..tn:nl~hr. Kendi ftalya ile ise 
luk M• ahedesi mevc\ld ruri herhangi 
hususi s Jrette goriillll r. 1talya bize 
bir h 'lab ve kitabtmlt mile ve hak
ka!11 dostluk ~artlanf'll e bizden ba~
kile yerine getirdigi miiukabele bekli
ka tiirlii bir muamelc Paktmm hii
yemez. Milletler Ce!Jteselesine gelin
kiimlerini yerine getir?'yet olup o hu
ce o tamamen ayn btr 1Imak ic;in biz
•usta bir karar ve ha~sa olarak oy
den once mesela halt. /dan bize sua 
le devletler vard•r . ~ )t 1c; ve dt~ ka-
_ __,. • '- d fpA 
""''mc1ye r.a ar •• ntlerine) kar-
moylanna. (e_f:ka~.,1~:Uiiz bir a~k
§t ,_ ..t vaZJyeb'l b0

1 
• ~a yersiz bul

hkla tekrar b~ orsmt 

muyoruz. . . p m arstulusal 

Milletler (.emt~~ ~ine tamamen 
ban~1 hak vtada et (eh~) bir durum 

I • bata a . Ib b' . uygun o ara- .. 1.. b'lll e et 17Jm 
I leri go ure 1 b' . . 

----------------···------------

ve tutum a I b'' 1r sarnlml-
de muvaff~ 0 .mastnk

1 ~k bir ideal-
1 d 'l ~im1z ~o yt . . kl 

y,.et e 1 eC'fiM'Il tl C line gmne e 
d . b' 1 e er em11 • b'l . 

1r. ve IZ: "kl tt'W. i'en 1 m1yor 
P k b·e yu e 181 va t w• d" .. 

a tm 1 . k e meg1 u~u-
1/a nayette us1. 

veya on . D d'w' . 1 o tamamen 
.. d 1hz e tg1m1zJ.t .. I 

Hepsi endi,eli ve fazla ciddi. Saga sola bakm•yor
lar, s1ra s1ra dersaneye giriyorlar. Tam bu esnada 

yeniler aras1nda bir panik ba,Iadi 
nuyor e . · I C te uye o an 

b . ~z1yet o up e tu I k 
ayn 1r lb' )'W' tu aca ve 
b"t" m~etlerce e If 1g1 H b u un l a e~ an· 

.. "t"l •ktir <::u talyat d T" k' yuru u er- • ~ . d' a ar ur 1-
la~mazhlnda btle ~~~ 1YWtiilmesinde 

h"k" I nnm I ye Pak u urn e •. lekten geri 
taassubP hir dikkat gos,fde sadece 
durman'~hr. Bu hareke:U yerine ge
kendi ~zifelerimizin icablki rollerimi
tirmek~ bulunuyoruz. Orreltilmi~ her-

; 'f~mda hic;bir tara fa J1k f'L · b • 
~.n J • d b' d" IK:rt u 
h · lerecesm e 1r U§ td' d b' ang1 1r e e 1-

1 'i1gwm1 herkes kolayc rh . b' 
unmal' I ang1 1r 

J• na vaziyetle arstu usa. t 
tr. u f 'l· b' h Pl asavvur 

hidisb'e kar§l 1 1 IT art ise daglar 
,. t blimini yapmak aras1~ · t - aT ; d w ,a Js emez. 
adaf fark b~lun. ~gunu ~ • Habe§ 
1i!)ller Cermyehn~n 1t.~e edecegi 
nlaFazl.gmda tak1h ettJ bulunuyo

•c;ulftrin daha ilk adtmla~~rli safhalar 
uz. Oniimiizdeki daha or~ar kan~Ik 

··in milletl~rin fiki!l~rin~? .~~uruyoruz. 
n]d~unu tse pekala goru~t;rnek ba
Daha ufak bir saV8§1n oniirl-gen' • b' 

b .. "k d 1~ IT 
hanesile daha uy~ ve •usu adeta 
savll~a meydan venlmemek ir. Ve bu 
genel bir mahiyet arzetmeKam bulu

i~in incelenmesini ve eger {iilii bir 
,~. auriihusiiz veya az er kendi 
~otanl~a telclini biiyiik d ylardan-
izt.rlenne ... a!rntt bulunuyorla,~1p duru
"Jefl ve hal a onun iizerinde ~te biitiin 
vorlar. Bilhassa F ransanm 'eceli gun
varlgile onayak olarak ade~ bilmiyen 
diizU ugra~makta bulundu&tecemizde 
yo~ur. Binaenaleyh hizim n sonuc
ola; milletler i~in bu ~alt~m k bir~ey 
}artlt beklemekten ba~ka ya ir cihet 
JluJnamamasmda §a~.Jacak 

(otur. Umesinde 
=»akt hiikumlerinin yiiltatbikleri 

.15inci ve 16 nc1 maddeleri\r. Mii~
aUdefa tecriibe olunacak ~eyf,n daha 
te.k .. · · F -• _ guven prens1pme raw dii~mez. 

~1k okulcla gogiis kabartrcr bir •ahne: Mini mini yavrular 
bayrak marfl aoy/iiyorlar 

Daha sabah evden ~1karken bugiiniin 
fstanbulun kiic;iikleri ic;in c;ok miihim bi~ 
giin oldugunu hissediyorum. Os~kattak1 
apart1mamn sevimli yavrusu ~erd1venler
den tela~h adJmlarla iniyor. Ustiinde gii· 
zel bir onliik var. Simsiyah sac;lan, iitiilii 
beyaz yakasile kutudan yeni <;1kmi~ bir 
bebek kadar siislii ... Selam verip yamm· 
dan gec;iyor. Her zamanki gibi hatmm1 
sormag1 ye benimle konu~mag1 unutuyor. 
A~ag1 kattaki kap1c1 odasmda da bir te
la~ ye heyecan var. Bir~ey tenbih etmek 
ic;in pencereden ic;eri ba~Jmt uzattlglm ~a: 
man ic;eride iki c;ocugun siyah onliiklenm 
giymekle me~gul olduklanm goriiyorum. 

Bugiinkii ruznamedc 
baz1 layihalarin ik;nci 

miizakeresi var 
Ankara 30 (Tclefonla) - Kamu -

tay bugiin toplanacaktir. Ruzna -
mcdc Moskova biiyiik elc;iligine 
tayin edilen Diyarbekir saylaVI 
Zckiii Apaydmm saylavhktan isti
fasma dair olan tezkere ile bir de
fa daha miizakercye tabi madde -
ler vc ikinci miizakcreleri yaptla -
cak layihalar vc baZl oli.im ccza -
Janna aid mazbatnlarla bazt s:ty -
lavlarm masuniyeti te~riiyclerinin 
lAgVl tez.kereleri vardtr. 

Radyolardan giimriik alrnma
ma•rna dair takrir 

Ankara 30 (Telefonla) - Edirne 
mcb'usu Mccdi tarafmdan radyo -
lardnn giimriik rcsmi ahnmamas1 
hakkmda vcrilen takrir, Baymdlr
llk Bakanhgt tarnfmdan radyo is -
Jeri ic;in haZirlanmakta olan layi -
ha projesilc birlc~tirilcrek hcp bc

rabcr miizakerc £'dilecektir. 

Berlin gorii~meleri 

M. Gombos biitiin AI-• 
man devlet adamlarile 

miilakatlar yaptJ 

General Combo, ve General 
Goring bir arada 

Butiin tatil aylan c;1plak ayak kald1 ~ 
nmda ko~up kopek ve kedileri ta~la -
makla vakit gec;iren •Mehmedin yiiziinde 
harikulade gunlere mahsus bir mana var. 
Gozleri hali tabiisinden birc;ok kere bii
yumii~ ve bir noktaya dikilmi~ Jcendisile 
yaptlgtm ~akalara kulak asm1yor bile. 
Annesi oziir diliyor: 

- Cocugun tela§t var ... Bugiin mek-

tebler ac;1hyor ya!. 

Mektebe yeni ba,lryan iki mini
mini •arrlrb opiifiiyorlar 

Berlift 30 (A.A.) - M. Gombo~ birbiri 
ardtSira M. Schacht, M. Hess, M. Go -
ebelsi ziyarct ctmi~tir. Bunlar <;ok k1sa 

• 

l 
• 
• 

• 

923 te Alman askerleri Memele girdikleri zaman alrnmlf 6ir r..U.. 
• 

Berlin 30 (Oz.el) - Y eni Memel ka- mam1~hr. Diinkii sec;im hakhnda lngiiiz At 
nunu esasisini hamltyacak olan 29 say- ekisi tarafmdan Londraya gonderil~ ilk le 

lav1 sec;mek ic;in dun Memelde ba~hyan rapor sec;imin muntazam ~ekilde cereyaa 
sec;im bu sabah ta saat 8 de ha§lam1$ ve ettigini bildirmi~tir. 
ak§amm alllsma kadar devam etm.i~tir. Bununla beraber, bugiin bazt haclise- • 
Baz1 ehemmiyetsiz. hadiseler miistesna ol- ler cereyan ettiginden Litvaoya kab1nai ; 
mak iizere hicbir ehemmiyetli hadtse ol- ( Arka•r 6 ncr •lailede) llll .........................................................................................................................• 

Selinikte ~arpi§malar 
Cumhuriyet~ilerin mitinginde komiiniatler, 
cumhuriyet~iler ve kralctlar arasmda 

kanh miisademeler oldu 
Atina 30 (A.A.) - Atina ajans1 bil -r 

diriyor: 
Selimikte c;tkan hfldiseler iizerine bu 

§Chirde yap1lan gerc;in, Venizelistlerle 
komiinistlcrin Plastras1 ve oliime mah
kum ihtiliilcilcri alk1~hyarak hi.ikumete 
kar~l ~arkilar soylediklerini meydana 
c;tknrmt~hr. Hiikumet, bunlara siikunet 
tnvsiyc cdince, Venizelistler ve komii -
nistlcr jandarmalarn kar~t gclmi~lcr ve 
So!oulis ilc komi.inist Pnssalidis balkona 
<;lktlklan vnkit daha biiyiik bir $iddet
le bagmnaga vc kiifretmege ba$lamt$ -
lardll'. Bu hareketi dogru bulm1yan bir 
kJStm halk, Venizelos taraftarlarile ko
mi.inistlcrc hiicum etmi~lcrdir. 

Gazetclcrin verdigi haberlere gore, a
ralarmda Sclimik Emniyct direktorii de 
bulunan 30 ki~i hafi!~e yaralanm1~br. 

Atina 30 (A.A.) - Atina ajans1 bil -
diriyor: 

Diin Sclimikte cumurcu mitingi 
tertib cdcnler, liberal lider Sofoulisten 
sonra, sol partilcr miimessili Passalidi
sin bu partiler namma soz alacaj{lm bil
dirmi~lerdi. Bunun sonucu olarak mu
tedil cumurcular boyle bir toplanllyn 
i~tirak ctmckten c;ekinmi!llerdir. Ban 
gostericiler saat 17 yc dogru, Sofoulisle 
Passalidisin saylcv vcrecckleri Cumu -
riyct meydanmda toplanmt!llardir. Seh
rin tiirli.i mahallelerindcn gelen Vem -
zelistlerlc komiinistlcr ii<;, dort bin k~i
lik bir kalababk te~kil ediyorlardt . 

t:umhuriyet~i liderlerclen 
M. Soluli• 

So!oulis ve Passalidis, liberaller ku • 
liibi.i balkonunda gori.iniince, yan evle
dn balkonlarma ~1km1~ olan halkla top. 
lantty1 seyrc gelen bir~ok yurddqlar 
Venizelistlerle komiinistleri tenkid ede
rek kralhktan yana gosterilerde bulun-

( Arlra .. 9 uncu ..Jailede) 
llltlltllllflltltiiiiUIIIIIIIIIIIIIIUIIIUUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIItiUIIIIIIIIUIIIIIIUIUitiiUUIUUIIIIIIIIIIIUIUtllllllltiiii ...... IH--1111 

T rakyadaS,OOOevyaptldJ 
Muradhda biiyiik bir toplanb yaparak g~en 
durumunu inceliyen Saghk Bakant diin Trak

yadan gelerek Ankaraya 

Trakyaya yerle~tirilen go~menlerin 
durumlanm ara§hrmak i~in Muradhya 
gitmi§ olan Sagltk Bakam doktor Re-

gitti 

erl 
l • 

r • 
tll
.n(l 

tl • 

f•Ja ilgi gostermek elbet b~ madde-
1\Jdt lei heniiz Paktm dedigiJI,gmlmt§ 
)~ iizerinde bir karar alma3w atalar 
he bulunmuyoruz. Eski bir n ~em
~iiniin dedigi gibi ~aya va 
~mekte mana yoktur. 

Sokaklan aylardanberi ne§eli ~1ghkla
n, ~1lgm ko~u§larile dolduran kom~u ~o
cuklan nerede} .• 

Sokaklarda rasgeldigim temiz taran
ml~, itinal1 giyinrni~. ve yiizlerinin c;izgi
lerine bir durgunluk anz olmu~ ... O!lliik
lii bu c;ocuklar tatil zevkile azan, CO§an 
oteki c;ocuklara hie; benzemiyor. 

( Arkan 2 nc:i •ahilede) 

si.ircn nczakct ziyarctlcridir. 
Berlin 30 (A.A.) - Baron fon Ncu - fikle S1hhiye Miiste§an Hiisameddin, 

rath, Macar Du~ !~leri Bakam onuruna Hifztssihha ~ubesi genel direktoru As1m 
( Arkan 9 unc:u Hhilede) I te I skin genel direktorii F aik dun 



I CUMDURIYET 
~---- --------

Kufiiklerin en biigiik giinii! 

Koca bir yazdan sonra 
diin siniflarina dondiiler. 

(Ba,tarah birinci •ahifede) 
Evlerdeo <;tkanlar birbirlerini terbiyeli 

terbiye[i •elamhyorlar. 
Bu onluklii <;ocuklann bir coiiunun 

yamnda biiyiik insanlar da var ... Hepsi 
a!aiit yukan ayni cihete dogru gidiyor
lar. Bizim semtimizin ilk mektebi olan 
Onbe§inci mektebc dogru. 

(mar sokagt 1imdiden ge~en seneki 
manzarasm1 almt§, butiin seyyar sattci!ar; 
biskiiitciler. ,okolactlar, ufak tablalanm 
me~herde gibi dizmi§ler. Ge~en sene 
gorurdiim: (ocuklann hepsi mektebe gi· 
derken bu tablalann ba§mda dururlar ve 
ah1veri' yaparken saatlerce konu§ur, ve 
muhabbet ederlerdi. Halbuki bugiin ic· 
lerinde bu guzel kag1dlarm i<;ine san!mt! 
parlak §ekerlere, §U yald1zh kutulara hi<; 
ragbet eden yok.. Her biri end1~eli ve 
fazla ciddi... Saga sola bakm1yorlar. Ge
n" caddenin kaldmmlannda ufak, fakat 
tela,h ad1mlarla ilerliyorlar. 

Onbe0inci mektebin anneler tarafmdan 
parmakhgt kapat1lm1§ kapiSIOID oniinde· 
y1m: 

- Miisaade eder misiniz? 
Besbelli bugiin ilk defa olarak yavru· 

lannt mektebe getirmi, olan anneler, bu 
kaptdan aynlam1yorlar, isteksiz, istek
sJz bana yo! veriyorlar. 

Bu •ii•lii eomerin i~;inde na11l bir faeta 
gefiyor ki boyle gozlerini ugu,tura 

ugu,tura agllyor? 

- Zabit olacag1m I 
Ve hakikaten diiriist ve azimHr ~iz

gili ~ehresinde bir asker yiiziiniin ifade
leri var ... 

*** 

Haz1r ila~lardan 

istihlak resmi 

Y eni nizamname diin 
ilbaybga bildirildi 

lspen~iyari ve ttbb1 miistahzarlar ni • 
zamnamesinin 13-9-935 tarihinden 111 • 
baren mer'iyete konulmasma !era Veki!
leri heyetince karar verilmi§ ve nizamna· 
me de 1Jbayhga teblig olunmu~tur. 

' 

1 Bu talebeleri ba~tbo~ 
~ brrakmaktansa! 
~ Bu sene Dniversiteye girmek ic;in 
~ olgunluk imtihanma tabi tutulan lise 1 

mezunlarmdan baz1lan bir dersin 
sozlusunden veya yazlhsmdan mu· ) 
vaffak olamadlgl i~in Dniversiteye 

1 girmek hakkrm kaybettiler. Bu tale- \ 
beler liseden mezun olduklan i~in 

: tekrar liseye donemezler. Tah,ille- 1 
1 rini bitirmedikleri i~in memur ola- 1 

mazlar, asker olamazlar. Olgunluk ~ 
1 imtihanml veremedikleri i~in de Dni· ; 

1 
versiteye giremezler. 0 halde ne ya ; 
parlar ve ne yapsmlar? 1 

Genclerin mukemmel ve eksiksiz 
yeti,meleri iGin ~ok ince tedbirleri al- 1 

'
1 
maga ~ah~an Kultiir Bakanhg1 bu ' 
genclerin tekrar imtihana girinceye 1 

. kadar bir sene i§siz gii~suz, mekteb- ~ 
siz, ba§!bo§ gezmelerinin. fena nP.ti
celerini de hesablam1~ m1d1r? Eger 1, 
du<unmu~se nas1l tedbir alm1~hr? ~ 

I Bize kal~rsa en hayuh tedbir bu 
1 ,genclerin tahsillerini yanda b!Tak

mamalan i~in ge~en senelerde oldu l 
gu gibi Dniversiteye ahnmalan, mu· 1 

1 
vaffak olamad!klan dersin imtiham- ~ 
m da gelecek sene vermeleridir, di-

1 yoruz; 

1 Oogru degil mi? \ 
~~ 

.. 
Universite de bugiin 

torenle a~tltyor 
Butiin okullarda, dunden itibarcn 

derslere ba~lanml§hr. Lise ve Ortaokul· 
larda, ilk giin olmak itibarile diin ders 
yap1lamam1§, talebenin S!mflara taksi • 
mi. yeni §Ubelerin a~1lma51 i§lenle mes • 
gul olunmu§tur. A~1ktaki talebenin okul
suz kalmamaSI i~in Kumkapt ve Orta· 
koyde a~1lan iki yeni okuldan ba~ka lise 
ve ortaokullarda da yeni §Ubeler a~t! -
IDI§tlr. 

T alebelerin S!niflara dag1hlmaS! i§ • 
leri bir iki gune kadar ikmal edilmi§ ol· 
sa bile kolay kolay tedrisata baslamla • 
m1yacaktu. Zira gerek ilk, gerekse or • 
taokul kitablannm birGogununda tadi • 
!at yap,lml§ ve bu tadilatla bastlmalan 
i~in bundan birka~ gun evvel emir veri!· 
mi§ti. Bu itibarla ancak ilkte§rinin on 
be§inden sonra tam miinasile tedrisata 
ba•lanabilecektir. 

l!kokul kitab listesine bu sene gramer 
konmarnt§t!l. Gramer kitablanmn liste
ye ithal edilmemesi. ogretmenleri. bu 
dersin okutulup okutulamtyacagl hak -
kmda !iiphelere dii~iirmu§tiir. Bunun i -
cin bir~ok okul direktorleri bu i§i Kiiltiir 
Direktorliigunden sormu~lard!l. 

Cok giizel ve yeni bir mekteb olan On
be~inci mektebin bah~esi bir mah§er yeri. 
Adtm ahlmtyacak kadar dolmu~.. Bu 
l:ii<;uk bah<;ede yavrular, biitun sene na
si! oymyabilecekler? ... 

$imdi malar dizilmi§, Ni~anta§m zen· 
gin apllrtlmanlannm ~ocuklarile Me§ru
tiyet mahallesinin fakir ve mutevazt evle
rinin ~ocuklan tam bir arkada§hk ve mii
savat iGerisinde yanyana duruyorlar. Ter
temiz giyinmi~ bir yavrunun yanmda 
<;!plak ayaklarma agabeysiniq. kundura -
lanm ge~irmi§, yamah pantalonlu erkek 
bir ~ocuk. Beyaz kordelah §U giizel kt
zm arkasmda onun kadar guzel fakat 
basma elbiseli bir ba,ka k1z var. 

Buna gore Turkiyenin i~inde ve d1 • 
~mda yap!lan ve getirilen t!bbi ve ispen • 
<;iyari mustahzarlar istihlak resmine tabi 
olup yirmi be~ kuru§a kadar olanlarda 
bir, ellide iki, yiizde u~. yuz kuru§tan 
fazla olanlarda be~ kuru§tur. Resim pul 
yap10tmlmak suretile almn. Pullar Mal· 
sand1gmdan ahrlar. Pul yapl!l:lrmadan 
mustahzar ~1karmak yasakttr. Dt§andan 
getirilmesine izin .verilmi§ olan mustah • 
zarlar i~in Saghk Bakanhgmca ilgi]i tiic· 
carlara istekleri iizerine (tsmarlama izin 
kag1d1) verilir ve bunun uzerinden pul 
resmi ahmr. Bu mallar giimriik muome
lesi bittikten 48 saat sonra giimriikten ~~
kanlmasma musaade edilir ve pul yapl§
tmlm!yan mustahzarat sal!§a ~1kanla • 
maz. Bu pullarm memleket dl§lndaki fab
rika 1\arafmdan • nizamnameye uymak 
§artile - yap!§lmlmasl miimkundur. Sag
hk Bakanhgl memurlan ecza deposu ve 
oczanelerde yapt1klan ara§hrmalar so • 
nunda pulsuz veya noksan pullu miistahza· 
ra rastlad1klan takdirde tutulacak zab1t 
varakasmdan bir nushas1 da mahalli mal
sandtgma tevdi ederler. T1bbi ve ispen~i
yari mustahzarlann perakende salt§ fiat· 
leri a!iikadarlara Saghk Bakanhgmca 
bildirilir. 1stihlak resmi verilmeden ti
carete ~1kanlan gerek Turkiye i~inde ya· 
ptlml§, gerek d11andan getirilmi1 mustah· 
zarlara vaziyet edilerek cezaen u~ kat 
resim ve tekerriirii halinde sahibinden 
ba,kaaa yirmi be§ liradan iki yuz liraya 
kadar hafif para cezaSI ahmr. 

Ogrebnen Liitnerin 

hayatJ kurtuldu 

Diin biitiin ilkokul direktorlerine bil -
dirilen bu seneki kitab listesinde dordiin· 
cii s1mftan itibaren talebenin (tiirkGe • 
den osmanhcaya), ( osmanhcadan tiirk -
~eye cep k1lavuzu) ismile iki§er de Iii -
gat kitab1 almast mecburi ktlmmi§Ilr. Bu
na mukabil diger bir~ok kitablarm te -
dariki ist•O:e bllakiimiSI!r. 

Gumu1i onliiklii <;ocuklar yanyana di
zilmisler. fclerinde en biiyiikleri on ii<;u 
ge<;kin degil, kii~iikleri de bir kii<;iik par
mak kadar minimini. Bah<;eyi dolduran 
<;ocuk kalabahgmt elindeki defterlere gO
re cagmp S!Oiflanna ay!lan bayan direk
tor bize musaade veriyor, ~ocuklarm a
rasmda dola§1yoruz. T atildenberi heniiz 
birinci defa olarak birbirlerini gormii0 
olan iki kii~uk ktz sevincle birbirlerine sa· 
nlm!~lar, opii,iiyorlar. 

Dizilen malardaki talebeler S!Diflara gir
meden evvel bir arkada§lan tarafmdan 
tutulmu§ bayragm onunde bir bayrak 
mar~1 soyluyorlar. Sonra malar arka, ar
kaya Slmflara yollamyorlar. 

Kendisine l>u sene mektebe kaydedilen 
yenileri gormek istedigimizi soyledigimiz 
gene bir ogretmen ~ocuklann ellerincleki 
kii~Uk kag1dlara bakarak bize birbirin • 
den ~iizel dort yavru getiriyQr. Bunlar
dan ikisi bz, ikisi erkek. Kii~iik kiZa is
mmi soruyorum: 

Ve tam malar s1mflara girerlerken 
i!te yeniler arasmda panik ba,hyor.. Ma
vi krepdo~en elbiseli suslu bir esmerin 
i~inde kimbilir nas!l bir facia oluyor ki 
dudaklan biiziilerek gozlerini parmakla
rile ugu~tura ugu~tura aghyorl 

- Nuriye efendim! diyor. 
- N uriye mektebe batladlgiD 

aeviniyor musun ~ 
- Evet efendim. 
- lcinde bir korku var mil 

- Hayll efendim, hie mektebden 
korkulur muL 

- Dreslerine ~ah1acak rniSm? 
- (:ah,acaglm efendim .. 
- Peki buyiiyiince ne olacaksm? 
- Biiyiiyunce ben de ogretmen ola-

caiilm efendim. Ba,kalarma ders ogrete· 
cegim. 

Mektebe ilk girdigi giin j,tikbalini bu 
kadar iyi tayin etmi1 olan kii~iik klZin 
~enesini ok§uyorum, yammdaki zeki ve 
sevimli bak11h bir ba~ka yavruya done
rek: 

- Y a sen in adm nedir oglum? diyo
rum. 

- Fikret, diyor. 
- Sen de bugiin mektebe gmyorsun 

oyle mi?. 
- Evet efendim. 
- Sen bakal1m biiyiiyiince ne olmak 

niyetindesin? 
- Ben doktor olacagim, hastalara 

bak1p iyi edecegim. 
- Doktorluk iGin ~ok okumak laz1m 

geldigini bi!iyor musun? 
- Biliyorum efendim. Ben de ~ok 

okuyacag1m. 
- Na.,] bugiin mektebe ba,ladm diye 

tela1m filao var m1? 
- Y ok efendim. 
- Kalbin h1zh <;arp1yor mu? 
- Haytr efendjm. 
- Dur bakayun. 
Miistakbel doktorun gogsiine parmak

[ariml yakla,tmyorum. Kiiciiciik kalbi 
avuca almmt§ bir ku§ yiiregi gibi oyle 
tela§h, tela1h ahyor ki! .. Yenilerden bir 
tanesi daha bize iotikbal proiesini soylii -
yor: 

Ars1ulusal 
(BaJmakaleden deuam) 

Biitun bu makul ve manhki du§iince· 
ler de gosterir ki Tiirk kuvvetlerinin gu· 
ya §U veya bu safta yer alacaklanna dair 
olarak bazt Avrupa merkezlerinden u· 
~urulmu§ olan balonlarm ne ash vardll, 
ne de astan. lik ve son maksadlan Tiirk 
vatam hak ve menfaatlerinin mudafaasm· 
dan ibaret olan Tiirk kuvvetleri bu kadar 
hafif!ikle rasgele her macrraya at1hvere· 
cek elemanlar degildirler. Bu turlii riva
yetler he•han~i bir ivi!ii'(e varam•ktan zi
yade zaten yeter derecede kan11k olan 

y ammdaki gene bir ogretmen bana 
anlatlyor: 

- Bizde malum ya ailelerde bu 
adet vardir. C:ocuklan ya doktor veya 
mekteble korkuturlar. (ocuk bn yara • 
mazhk edince: «Sen yap.. yap ta bun
Jan mektebe gidince goriirsun>> d1ye teh
did ederler. Ve bu yavrular mektebe ilk 
geldikleri giin mektebi korkunc bir yer 
zannederek tela§ i~erisindedirler. Suaya 
dizilince aglarlar, Duduk ~ahnmca ag· 
larlar. l,te bu da onlardan biri olacak. 
Bu sene ondan ba,ka aghyan yok... 

F akat bir h1~kmk sesi bu sozii tekzib 
ediyor. Gene ilklerin arasmda bir ba§ka 
k1z aghyor. 

- Ne var .. Niye aghyorsun) 
- Y akam1 kaybettim. 
6gretmen bana di:inerek giiliiyor: 
- Daha i<;eri girmeden yakaS!m kay

betti. Bu sene onunla i§imiz var... Pek 
dagm1k bir~ey _ olacak I 

- F akat dikkat ediyorum, diyorum, 
eskilerin arasmda da aghyan var. f§te 
on mada bir lane daha 1.. 

C:ocuga duyurmamak istiyen ogretmen 
kulagima f!S1ld1yor: 

- Onun ikmali var da heyecan i~eri
sindel.. 

*** 
Bin yiiz talebe iki~er iki~er kah IU ka· 

pJYa, Hh bu kap1ya dogru kay1yorlar ve 
nihayet biraz evvel kalabahktan ku~Ucuk 
gi:iriinen bah~e buyiik ve genij onumuzde 
a<;1hyor. Ve <;ocuklann tatil aylannm 
oyunlan uzerine s1mflann kap!SI kapa • 
mrken bah<;e kap!S! hafif<;e aralamyor. 
Mektebin daha ilk a~!ld1g1 gun derse 
ge<; kalm1~ olan bir yaramaz ayaklannm 
ucuna basarak bir yan kap1dan mekteb 
binasma dabyor. 

Bizi biiyiik bir nezaketle te,yi etmekle 
me~gul oldugu i~in bayan direktor onu 
gormuyor. 

SUAD DERVIS 

Tiirkiye 
vaziyeti daha ziyade kan1hrabilirler. 0-
nun i<;in Cumhuriyetin yapttg1 gibi on
Ian her ~1kttklan zaman ve mekanda der· 
hal yalanhyarak hicliklerine indirmek ~ok 
onemli bir vazifedir. En ufak §Upheye 
mahal kalmamak iizere vaziyeti bu su· 

retle bir daha belirttikten oonra hukiime
timizi o tiirlii §ayialara kar11 uyamk bu
lunmaga ve her clktlklan anda onlan 
hemen suratle yalanhyarak herhangi de
recesinde bir tesir yapmalanna meydan 
vermemege davet ederi7. 

YUNUS NADI 

T ahlil sonucunda formiile muvaf1k ol· 
mad1g1 anla§!lan miistahzarlara dahi va· 
ziyed olunarak muhakeme neticesinde 
yok edilir, sahibinden 50-500 lira agn 
para cezaSI alma ve tekerriirii halinde 
yapma veya sokma izni geri ahnu. Ruh· 
<a!OIZ olarak miistahzar yap1p satan veya 
satt~ranlardan yapmaga salahiyetli olan· 
lardan 50-200 ve salahiyeti olm1yanlar· 
dan 200-500 liraya kadar ag1r para ce· 
z.as1 ahmr ve mustahzar yokedilir. D1§a· 
ndan getirmi§se aynca ka<;ak~thk ka • 
nunlan da tatbik olunur. Bu nizamna • 
menin ne§ri tarihinden bir ay sonra ecza 
depolannda ve eczanelerdeki biitun mus· 
tahzarat pullanmlj olacakttr. 

MUTEFERRlh 

Finans Bakam Ankaraya gitti 
~ehrimizde bulunan Finans Bakam 

F uad Ankaraya donmii§tiir. Finans Ba• 
kammn Ankarada bir iki giin kald1ktan 
sonra dogu illerinde bir inceleme dola§
maSI yapacag1 soy]en.!!J.ektedir. 

Kad1koy - Gazhane hath 
bugi.in a~Ihyor 

Kadtkoyle Gazhane arasmda yap1l • 
makta olan tramvay hath bitmi§tir. Bu 
hat bugiin torenle a~1lacakttr. Kadtkoy is
kelesinden Gazhaneye kadar i1liyecek o· 
Ian qu tramvaylar Alllyolagzt, Sogiidlii
~e§me, Koprii yolunu takib ederek Gaz
haneye gideceklerdir. 
Ziraat Bankas1 memurlanna 

avans verildi 
Ziraat Bankasl, memurlanna k11hk o

dun, komiir ihtiyaclanm temin etmek ii
zere yarm1§ar maa§ avans dag!tml§hr. Bu 
para memurlarm maa§lanndan taksitle 
kesilecektir. 

Bugday ahm sahmmdaki yo! -
suzluk tahkikab 

Bugday ahm satlmmda yapllml§ olan 
yolsuzluk ara§t!rmalanna aid fezlikenio 
Devlet ~iiraS! tarafmdan bozuldugunu 
yazrnl§tlk. T ahkikat evrak1 Banka Ge
ne! Direktorlugune geri verilmi§tir. Bu
giinlerde yeni bir tahkikat heyeti te§ekkiil 
edecek ve bu heyet lstanbula gelerek i§l 
Devlet Surasmm bozdugu noktalardan 
tekrar ve daha esasl! §ekilde ara§hracak
hr. 

Polis ikinci ~ube muavinligi 
Bundan alt1 ay evvel Vekiilet emrme 

ahnan Emniyet Direktorliigii ikinci 1ube 
direktor muavini Sabri, dun esb vazifesi
ne ba§larnt§tl!. 

F1rtma dindi 
Birka<; giindenberi d11 denizlerde de -

vam eden karayel futmast dinmi§tir. Bu 
yuzden inkitaa ugnyan kii~uk merak1bin 
seferleri de intizammt bulmu§tur. 

Siirekli yagmur ve futma yuziinden 
Marmara oahillerile istanbul arasmda nak
liyat yapan motorlii vesait SJgmd,klan 
limanlardan ~1km1§lardu. 

Dun limamrn1Za Banduma, Erdek, 
M udanya ve Karamiirselden motorle bol 
miktarda sebze ve taze yemi§ gelmi§tir, 

Cani tale be Biirhan 
heniiz yakalanamad1 
____ . .......,..._.,.......,1,_,_ 

Y aralr ogretmen Liitnerirt 
hastanedeki hali 

Evvelki giin &ehrimizde bir cinayet ol
mu§, bir talebe hocas1m ag1r surettc ya • 
ralam10t1. 

Diin vak'a uzerinde incelemerle bu 
lunan arkadajlm!Z yeniden bir~ok rna 
lumat elde etmi0tir. 

Muallim Liitneri yarahyan Biirhan, 
bundan ii<; sene evvel Karaagacda Ne
catibey Sehir yat1 mektebinden mezun 
olmu§ ve Kabata§ Lisesinde okumaga 
ba0lam1~hr. Mektebde i1i daima hayliiz
hk ve tenbellik etmekle ge~mi1 ve neti
cede 7 dersten SJmfta kalml§t!T. Mek -
tebde 448 Burhan denildigi zaman her
kes yaka oilkermi~. Bir arahk Eski§ehir 
ve 1zmite giden Burhan, oralarda da ra· 
hat durmamt~ ve sab1kahlar arasma ka
rt§rni§!Ir. Mektebde bir giin htrs1zbk ol
rnu§, herkes bu <;ocuktan ~uphe ettigin -
den Be§ikta~taki evi aranm1~ ve bir ba
vul i~inde <;alman e§yalar bulunmu§tur. 

M uallim Lutner zen gin oldugundan 
Burhamn paraya tamaen bu cinayeti i1· 
!edigi zannolunmaktadn. F akat diger 
kuvvetli bir ihtimale gore de s1mfta ka • 
lan talebelerin Burham te§vik ederek bu 
i1i yapt!rd,klan soylenmektedir. F akat 
bunlar hep farziyeden ibarettir. 

Emniyet ikinci ~ubesi meseleye el koy
mu§tur. Bu ~ubenin muktedir memurlar1 
bircok katilleri ~ok ~abuk yakalad1gma 
gore cani ~ocugun da yarma kadar ya • 
kalanacag1 muhakkakt!r. Ve ancak Bur
han yakaland1ktan sonra cinayetin haki
ki sebebi anla0Ilacaktu. 

Dun kendisini hastanede goren ar • 
kada§trniZa mua!lim Liitner Tuziin, dun 
yazd1g1m1z gibi vak' ay1 anlatrnl§ ve 
~unlan ilave etmi§tir: «Ben Alman de
gilim, bir Tiirkiim l» 

Y aralmm hayatl kurtanlm1~hr. En 
agl! yarayt kulagmdan giren bi~ak a~ -
rnl§tlr. Bu yara kulaktan ba§laY!p ta ci • 
gerlerine kadar gitmektedir. E~er b1~ak 
bir santim daha batm!§ olsaydt ktymetli 
muallim cigerlerinden de yaralanm11 ola
cakll. Muallim Liitnere ge~mi1 olsun de
nz. 

VILAYETTE 

I{J~ sa a ti ba~ lad 1 

Bugiinden itibaren dairele;de kt1 .;ah§· 
rna saatlerine ba§lanml§tlr. hyarlar sa
bahleyin saat dokuzdan on ikiye kadar, 
on ii~ten saat 17 ye kadar t;ah§acaklar
du. 

Oniversitenin af'''f' 
Dniversitede butunleme yoklamalan 

diin bitmi§ oldugundan bugiin torenle 
a~1lacakt". Rektor Cemil Bilsel hir soy· 
lev vererek Dniversitenin bir y1lhk <;a -
h§maslm ve elde etligi sonuclarla onumuz
deki yilda tatbik edilecek programt an • 
latacaktn. 

Rektorden sonra ilk dersi profesor 
Akil Muhtar verecektir. 

Derslere yann sabahtan itibaren baj
lanac,ktll. 

~amltc:a Liaeainin talebeleri 
dagrtrldr 

C:amhca Lisesi, Kultiir Bakanhg1 ta • 
rafmdan verilen bir emir uzerine lii~ve • 
dilmi§tir. Bu lisenin boyle ani ve tedrisa· 
tm tam ba§hyacagl bir mada lagvedil
mesi, hem ~ocuklarla bu okulda olan ba· 
balan, hem de okulun bulunduO;u hoi • 
geyi ~ok muteessir etmi~tir. Okul yedi 
senedenberi yalmz elli iki talebe ile ted
risat yapmakta idi. Bu ders senesi ham· 
hklarma ba,lamrken mf okulun ya~ama
Sint temin etmek gayesile yat!h talebe 
kadrosuna yeniden yuze yakm talebe ila
vesine karar verilmi§ti. Hatta bir~ok ta • 
lebe velileri de iicretli olarak ~ocuklan
m bu okula yazd1rm1§lard1. Bakanhk 
okulun lagvm1 emredince buradaki ya -
11h talebe Erenkoy K1z Lisesine nakle • 
dilmi§, diger talebeler de ba§ka okullara 
dagthlml§l!r. Direktor de dahil olmak ii
zere ogretmenleri oldugu gibi ~i Os
manpa§a Ortaokuluna verilmi§tir. 

MALIYEDE 

Maa~ bugi.in veriliyor 
Memurlann birinc.ite§rin ayhklan bu· 

giin tevzi edilecektir. 

l Birincite§rin 193S 

yasi icmal 

Seyh Musanm muhakeme 
Valide Hamnda bir odada bau m

seleri ba§lna topbyarak dini alet eek 
suretile ha!k1 inkt!ab aleyhine te§mu· 
c;ile Aguceza mahkemesinde muhabe 
edilmekte olan !ran tebaasmdan ~h 
Musanm davaSI diin bitmi§; iddia ma
ID! su9lunun cezas1m istemi~tir. Su~l~
kili de miidafaas101 yaparak beraet ~
ginde bulunffiU§tr. Karar verilmek ii·e 
dava ba1ka giine kalmi!br. 

Bir sahtekar yakalandt 
Bekir admda biri gumii§ bir mecic! 

~eyregini altm suyuna batlrarak lira • 
line koymu• ve diin Koprii iizerinde teo 
duf eylediii Abdullah isminde bir k, 
liiye bunu dokuz liraya satml§llr. ft~ 
biraz sonra Abdullah aldatud1gm1 lrf 

yarak po]ise miiracaat etmi~ ve Bek· j 

yakalanarak miiddeiumumilige gond~J 
mi§tir. 

Curnhuriyet 
~ii•haaJ S Kuruttul' 

Abone 1 Tnrkir• H~c: 
'eraiti I i~io 1~ 

Seoelik 1400 Kr. t:IOO k1 
Alta ayhk 7SO t450 
0~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoklur 



CUMRURlYET 

SON I-lAB E RL.ER ••• 
IEJ,&fON 'I'ELCRAf' ve 'I'EI.SiZLE 

( _______ A __ n_a_do_l_u __ N_o_tt_a_rz_:_7_4 ____ ~) 

D a h a dii n 
Yunanistan yiiksek mu
dafaa kurulunun karart 

lu I k . birinci derecede ihtiyaci olan *eylerin, 
1nem e etm · I . b I k 

. d"d tedariki ~are erme af? vuru aca 
SIIDl:eD . 
' .. B b kan•n h•~- 1eylerin bir muharebe halinde dem~ n~k-

Atina 30 (Ozel) - -~~ ak rnGdafaa ]iyatmm zorluklanm dii§iinerek §1md1 -
kanhg1 alllnda toplanan y_u 

5~ tede bu • den tedariki r;arelerine ba§vurulmu§tur. 
kurulu saatlerce siiren muza e Cenevrede bulunan D11 Bakanmdan 
lunmu§tur. .. I . I hiikilmete gelen telgraflarda Uluslar 

b ··nku als>uu,a I d ·· B 1 
Bu miizakerede, ugu 1 'h Kurumunun son top anusm an once a -

.. ncer o maSI 1 - d 1 1 · · 
durumun tnuharebeye rou l k · d... kan ve Kur;iik Andla§ma ev et ennm 
timaline mebni hukurnetinbak;nah· lks~e d'gal daimi kurullan ayn ayn toplanarak Ce-

. 1 · tat I 1 a .. m 1 · · Id • kl" • tk 'k ekonomik tedbu enn nevro miizakere ennm a tgt 1e 1 .'e '. 
kararlar ahnmJ§IIf. .. h''k' 

1 
ettikten sonra her iki kuru! da aym neh-

R • b'ldiriglert gore u umr ' celere varm11, Balkan Andla~mast lara • 
el skmi. b

1 
.
1 
rafh~OI muhafaza ede- fmdan T evfik Riijtii Arasm ve Ki.i~iik 

roem e ehn ' a b · f d ol d T I k 
bilmesini elde etrnek roec ubr~yke ~". e I' • Andlalma n~mma a u'tul .,1 or.Kun 

• . asanm tat 1 I I<;tn a • Beller komiteSI raporunun, us ar u-
dugundan bu SlY b d f I 'I · · . I · alm11 ve almakta u- rumu temel yasasm an az a 1 en g1t • 
ztm gelen tedbiT. ebn'ld' .• 1 re gore mem-~ mi• oldugunu kurulun gene! toplanttstn-
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•• •• gunu Tasarruf 

31 ilkte*rin bizde de 
kutiuianacak --30 (Telefonla) - Beynel • 

l\nkara .. .. ]an 31 te1rinievvel 
mile! tasarruf gunu o kll 

T 
.. k' ede de kutlulanaca r. 
ur IY f cemiyetleri tara • 
ArsJul.~s-~1 1~."r:d, iki seoede bir .Y~

fmdan butun du:y kutlulama toremmn 
ptlmakta ola~k .. 0 • bir komisyon kurul
bizde de tatbi ' l~ID 

mu§tur. . . . t(urumile Ziraat. 
Ulusal B,nkttr~:n~alan delegelerin -

1! ve Adapazanl bu komi•yon ~ah! • 
den miirekkeb 0 an )lk toplanltda ha-

l a ba§lamt§llr. p .. ma arm ur rograma go -
zt esaslar haztrlaniDI!lo~ak. miisabakalar 

.. 1 ~ar yap1 
re ? gun. a 

1 k tasarruf lehinde konf e -
terttb edtleee • . 

'1 cekttr 

ranslil:~a ·tehlikesi 

Biiyiik mille\in yiiksek 
bamireti 

30 
(APJ - Hava tehli

:Ankara T' k ul~unun giri§tigi sa • 
kesine kar§l .ud k' yerimini Turk Ha
va!m I ilkte~br~~ .. e 'yvrdda!lara te$ekkiir 

K 
u utun 

va urum y ed~r. 
ve iftiharlarla ~ ~n b'leJ 
Hava tehlikeSinl 1 2'1.413 
iiye saytsl 1.298.2S8lira 
Yiiken tutart 198.058 
Y ardtmcl iiye saytsl 616.185 lira 

Yiiken tutart 1.91 4.4431ira 

Gene! tutan ~rdikleri yuzde iki 
hrarlarm her aY 

bu hesaba kattlm","''&~alarmda 
Olgunluk diP ok 

derec~~a) - Oniversite 
Ankara 30 (T ele 'tocek lise olgunluk 

ve yiiksek okullara gi arandtgt baZJ so
diplomalanndan derecl Kultur Bakanhgt 
rulardan anla§tlml~IIT·darlara junu bildn
bu munasebetle alaka 

di: Jerece yoktur. T a· 
Bu diploroalarda si araod1g1 zaman 

lebenin ba,ann• derec~gil. bitirme yok
olgunluk diploroalan k ele almak gerek
lamalanm esas olara 

tir. ak Faki.ilteler 
Ankarada a<;daG ola) - Bir te1-

Ankara 30 (Telef\arada tedri<>la 
rinisaniden itibaren N cog" rafya F akul-.h ;e 
ba§ltyacak olan tan . roektebi mezun-
tesine 6 senelik muallliiilte i~<in yedi ec
lan da almacak!lr .. ~· ektedir. .. 
nebi profesoru get';''ien otobusler 
Ankaraya gehrl Ia) - Ankara 

Ankara 30 (TelefoSovyet Rusyadan 
Belediyesi tarafmdan yarmdan ihba-

b .. Jer , · 
getirtilmij olan oto us Durak yenen 

b I orls1• d ren seferlere a§ •Y kon u. 
tesbit ediler~k l~;h~lar jyas~Sl • 

tzm1r tutun ~·tun p1yasas1 _IJ-

Genel Enspektorler 

T e*kilatm Ba*bakanbga 
baglanmas1 muhtemel 
Ankara 30 (T elefonla) - O~uncii 

Gene! Enspektor T ahsin oniimiizdeki 
hafta i~inde Ankaraya gelecektir. 

Sark vilayetlerinde yaptlacak tslaha -
ta dair kanun ]ayihasmm da bu yakmlar
da Mecl.ise verilecegi anla!tlmaktad!T. 

Soylendigine gore, umumi milfetti§ • 
liklerin dogrudan dogruya Ba§bakanhga 
bag! anmaSl muhtemeldir. 
Go~men i1lerinin Saghk Bakanhgi -

na verilmesi yolundaki tetkikler devam 
ediyor. Niifus i1lerinin de Belediyelere 
devri mevzuubahistir. Y an golii hletme 
!daresinin Ekonomi Bakanhgma bag • 
lanmaSI hakkmdaki kanun layihaS! da 
Bakanhk~a yap1lan tetkikattan sonra 
haztrlanacakttr. 

Adanada f~rbna 

Kastrga ve dolu epeyce 
:ahribat yapb 

Adana 29 (Ozel - Saat on be~te 
ba~IIyan ve yirmi dakika devam eden 
miithi, bir ftrtma §ehrimizde hayli tahri
bat yapmiiilr. Fntma bir muddet dolu 
halinde yagan bir yagmurla devam et • 
mistir. 

Kamga yiizunden baz1 biiyuk agac -
Jar koklerinden ~1karak devrilmi§lerdir. 
Bir~ok evlerin ••~ak ve damlan u~m~. 
elektrik ve telefon direkleri ytki!mt~ttr. 
Ftrtmanm koylerde yapt1g1 tahribatm 
derecesi henuz bilinemiyor. Dolunun 
toplanmarot§ pamuklara da zarar verdi
gi soylenmektedir. 

Turk - Yunan anla~mast 
Ankara 30 (Telefonla) - Atinada 

imzalanmt§ olan Turk • Yunan anlaj· 
mast Heyeti Vekileye sevkedildi. 

Adanada geri k alan m iisam ere 

Adana 29 (Hususi) - <;:ocuk Esir
geme Kurumunun 150 ~ocugu sunnet e~
tirmek i~in Y1ldiz parkmda hamladl!!l 
musamere geri kalmt§ltr. 

lngiliz Velia hdmm gezisi 

Versay 30 (A.A.) - Pariste bulun
makta clan lngiliz Veliahdt Y ersay sa
raymt gezmi§tir. 

Paris 30 (A.A.) - M. Georg_e 
Clark, yarm Prens do Galin onuruna btr 
ogle yemegi verecek ve bunda M. Laval 
ile M. Heriyo ve M. Pietri• bulunacak
ttr. 

Norm andinin yen i rok o ru 

Londra 30 (A.A.) - Normandie 
•·apurunun, Atlas denizini en ktsa za • 
manda a,mak rokorunu bu defa da 6 
saatlik bir farkla kndtgl soyleomektedir. 

R u syanm B erlin t icar et mi.imes-

silin e ac.;lla n kre d i 

Misafir Run1en 

siiel u~manlar1 

Diin sabah Ankaraya 
gittiler ve kar*dandllar 
Ankara 30 (A.A.) - Havalann mii

saadesizligi yiizunden iki giindenberi is
tanbulda bulunmakta clan Rumen siiel u
~aklan bugiin saat 8.18 de Y e§ilkoy u~ak 
alamndan hareket etmi§ler ve be§ avct u~a
gmdan miirekkeb bir hava filomuz tara
fmdan Mihahctk lizerinden karjllanarak 
saat 11,25 te Ankaraya gelmi§ler ve u
cak alanma inmeden once kendilerini 
kar~1hyan tayyarelerimizle birlikte §ehir 
i.izerinde bir u~uj yapm1jlard1r. 

Rumen ve Turk hayraklarile siislen -
mi1 olan sahada Sii Bakanhgt hava miis
te§an Celal, Gene! Kurmay Ba;kanhgt 
hava miistepn muavini Mecid, Ti.irk 
Hava Kurumu Ba,kan muavini F eridun, 
Rumen el~isi ve el~ilik ileri gelenlerile 
hava Slmfuntza mensub •ubaylar tarafm • 
dan kar§Ilanml§lard!T. Saym konuklan • 
rn1z Ankarapalas ve Belviipalasa misafir 
edilmi§lerdir. 

Mare~al Fevzi misafirleri kabul 

etti 
Ankara 30 (A.A.) - Bu sabah jeh

mizie gelmi§ olan Rumen siiel u~ak~lla
n saat 16 ve 16,30 da beraberlerinde 
mihmandarlan olclugu halde Gene! Kur
may Ba§kam Mare§al F evzi .. Cakmak ve 
Sii Bakam General Kiiz,m Ozalp tara -
fmdan kabul edilmi~lerdir. 

Ankara 30 (A.A.) - Bu ak§am saal 
20 de Anadolu kuliibiinde hava mliste • 
§arhgt tarafmdan Rumen u~manlan onu
•una bir ;olen verilmi§tir. 

Giresunda biiyUk 

bir f1rbna oldu 

Bir~ok motor ve mavna 
batb, 17 ki*i boguidu -

Giresun 30 (A.A.) - Bu ak§am hJZ
la esen ylld1z ruzgan denizde, karada 
biiyiik ftrtma yapll. Bir~ok hasarall ve 
insanca zayiati mucib oldu. Limanda de
mirli bulunan ii~ yiik motorii, 3 yelkenli 
ve 4 mavna bath. T ayfalanndan 17 si 
boguldu. 6 " sahilden halat ati!mak su
retile kurtanld1. Diger vapurlar ise en ya
km limanlara stgmdtlar. Karada telgraf 
ve telefon hatlan kmld1. Ai!aclar devri!
di. Yilayetin her yerle telgraf muhaberesi 
durdu. Biiyuk dalgalar sahilde serili fm
diklann bir klSmint ahp giitiirdii. Sahil -
deki fmdtklann iizerinde uyumakta olan 
iki hamah deniz aldt. Bunlar da gii9 • 
liikle kurtanldt. Zayiat ve hasaratm ha
ki!U miktan heniiz tesbit edilemedi. Ftr
l!n\ 1iddetle devam etrnekte, buyiik dal
gala r sahilleri §iddetle dovmektedir. 

Bafra 30 (A.A.) - Yeni ahnan 
malumata gore Ala~am su baskmmdan 
30 tiitiin salajt, 15 ;amanhk ve bir kiir
gir degirmen bendi y1kJ]mi§, 3 kadm, iki 
erkek denize siiriiklenerek bogulmujlar
dtr. Hayvan zayiall ~oktur. 

Bolu 30 (A.A.) _ Bolu ve civa • 
nna 3 gun arahkstz yagmurlar yagmt§llr. 
Boludan gorunen Cele tepesine bu y1hn 
ilk kan di.i~mii&tiir. Bes ay kurakhga kar
l' il~ gun arahkstz yagan yagmurlar yii
ziinden koyliiniin sevincine payan yok • 
tur. (:ift~iler bugun ilk giinej alt:nda he
men tarlalannda ~·h~maga koyuldular. 

Fmdtk kongresi 
Ankara 30 (T elefonla) - Oniimilz

deki pazartesi giinii toplanacak olan 
fmdtk kongresinin ruznamesi haziTlana 
rak alakadarlara gonderildi. T oplanuda 
fmd1k nizamnamesinin de tetkik edile • 
cegi anla§thyor. Bundan ba~ka bazi ta
cirlerin miistahsil aleyhine ucuz fiat!erle 
dt§ piyasalara alivre sal!§ yapmalan i1i 
de gorii§iilecektir. 

Diger taraftan fmd1k mustahsilinin 
te§kilatlandmlmast yolunda da iinemli 
kararlar ahnacakttr. 

Anadolu notlan arasma bugiin, du
mant i.istiinde tiiten bir Rumeli notu stbj
hnyorum. 

Trenle Catalcaya §oyle bir gidi§. ge
]ij ... lstanhul sonbahan i~in bundan da
ha ho1 bir gezinti olur mu? 

Arkamda ipincecik bir elbise, aya -
g1mda bir yazhk iskarpin ... Y almz ge
ceye dogru belki hava serinler diye ko!u
ma hafif bir pardesii ahyorum .. Ben da
ha ko§eba§tni donerken hafif bir yagmur 
£iselemege bajhyor. Ziyam yok. Yaz 
yagmuru, ne kadar si.irer? 

*** 
Komparllmanda yalmz1m. Tren Kum

kaptya yakla§trken pencereden hafif bir 
serinlik geliyor. lhtiyaten pencereyi kapt
yorum. F akat serinlik kesilmiyor. Etraft
ma bakmarak bir delik d1ik artyorum. 
Bulamaymca pardesiiyii strtlma ahyo -
rum. 

Baktrkiiyunii ge~tikten sonra o da he
ni lSt!amamaga ba~hyor. Bu defa gene 
etraf1rna, pencere ve kapt arahklanna 
bakiyorum. Nihayet iskarpinlerim gozii
me ili§iyor: Sokakta ben farkmda alma
dan altlan ts!anmi§, su yava1 yava§ ~o
rablara yi.iriimu§ ... 

Floryadan sonra artlk ayaktay1m. <;:iin
ki.i gittik~e artan anla§tlmaz soguga kar
§1 vagonun i~inde dola§maktan bajka ~a
re yok. 

Hava duman ve yagmur i~inde ... Gi.i
runiirlerde agac ve ye§illik olmadtgt i~in 
etraf birdenbire bir kara kt§ rengi bag
lamtj. 

*** 
1ki bu~uk saat sonra <;atalca .... f'rene 

yazm binmij, kt§IO iniyor gibiyim. u~ be1 
yolcu seller i~inde istasyona dogru koju
yoruz. Bir dakika i~inde iskarpinlerim 
~<•mur, pardesum su i~inde kahyor. 

Baskm o kadar ani ki yaz stcagt bek
leme odasmdan ~1kmaga daha vakit bu
lamamt~. Simdiden soba yanmasma im
kan olmad1gl halde adeta 1iipheyle so -
bay1 yokluyorum. 

- Arkada§ <;atalca neredd 
- T a §U kar§t tepelerin ardmda. 
- Arabalar, otomobiller nerede du-

rur~ 

- Karjtda durur aroma, bugun yok .. 
Yo! fena oldugu i~in otomobiller ya]n,z 
giizel havalarda i§lerler. 

- J3en !imdi ne yapacag1m? 
- Simdi de bir lane var. 
T ren yolunun kar11 taraf1nda adamm 

gosterdigi yere bak1yorum. Ostii a~;tk bir 
taktm ~ardaklar arasmda bir otomobil 
goriiyorum. 

Mger ben ahk ahk etraf1ma bakmtp, 
bekleme odasmdaki sobayt muayene e
derken Oteki yo]cular oraya ko§UjmUj(ar. 

Ben soluk soluga yeti§tigim zaman a
raba dolduktan ba§ka birka~ ki1iyi, ye·de 
a~1kta kalmt§ buluyorum. 

So for: - Ben arl!k gel em em. Y ollar 
c;ok lena diye nazlamyor, kalanlar: 

«Y apma Allah a§kma .. . lstasyon bi -
nasmda bir de iki c;ocuklu kadm kaldt» 
diye Yalvanyorlar. 

~ihayet 1ofor tekrar dol)ecegine soz 
vertyor ve gidiyor. 

. Y olculardan bir ikisi tekrar istasyon 
bmaSJna doniiyorlar. Ben bu sefer de at
lartm korkusu ve yagmur altmda bekle
mek bir nevi k1dem hakkt kazandmr, ii
midile oradan ayrtlm1yorum. 

*** 
C:::ardaklardan bir ktr kahvesi ... Ostun

de agac dal!art ve tektiik yapraklar var .. 
Kahve ocagmm bulundugu yerin iistii ve 
etraf1 nisbeten daha muhafazah... Fa
kat nihayet tramvay sahanhgl geni,ligin
de bir yerde kahveci, kahvecinin bir alay 
htrdavatt, ve iki mii§terisi banmyor. Ben 
yana§maga cesaret edemiyerek uzaktan 
hasedle bak1yorum. 

yolculann, yerden biter gibi birdenbire 
ortaya ~tkmalan ve otomobile atlamalan 
bir oldu. Benim k>dem hakk1 yandt; ge
ne a~tktaytm. F akat biraz evvel kahvede 
tamjtlgtm genclerden biri bi.iyiik bir ne -
zaketle bana yerini verdi. 

lstasyondaki kadmm iki \;OCugu ve boh
~asile beraber daha yeni bekleme odasm
dan ~Ikllgt goriiliiyordu. Fa kat gorme -
mezlikten geldik. Halbuki biraz evvel §O· 
fore geri donmesi i~in yalvanrken kendi
mizden ziyade o bi~areyi ileri siirmii§tiik. 

*** 
Evet, fstanbulun burndnun dibindeki 

<;:atalcada, bu e>ki vilayet merkezinde i•
tasyonla 1ehir arastnda adamaktlh bir yo! 
rok. Yagt§h havalarda arabalar ortadan 
~ekiliyor, halk muhasarada kahyor. 

Biz yagmurlann ilk ba§ladtgl gi.inde 
bu on dakikahk yolu adeta maceralarla 
ge~tik. Bir iki kere devrilecek gibi olduk; 
kiic;uk bir dereye daldtk, ~Ikttk. Sonra 
bir tarladan iki iic; metro yi.iksekligindeki 
caddeye <;lkabilmek i;in - beygirle mania 
atlama yan§t yapar gibi - dort, yahud be1 
defa gerileyip gerileyip ileri saldudtk. 

Her defasmda tam tepeyi tutacagtmtz 
saniyede makine soluya, huhya duruyor, 
sonra geriliyor. ;lofor bizi kenardaki hen
dege dokmemek i9in tiirlu manevralar ya
piyor. Y olcular «aman oglwn bir ine -
lim bari» diyorlar. ;lofor «araba agtr o
lursa daha iyi» diye cevab veriyor. Biz 
be§ yolcu adeta safra vazifesi goriiyoruz. 

••• 
<;:atalcada yemek ve gezinti. 
Yai!mur ah~1 diikkanmm dammdan 

ge~erek oniimdeki masantn ffiU§ambasma 
damhyor. Haz1r yemekleri gozum kes
medigi i~in ate1e bir dilim et koydurdum. 
T avanlan delip g~en yagmurun benim 
yazhk iskarpinleri ne §ekle soktugunu 
anlatmaga hacet yok. Potinimin 1~me 
kat kat gazete k1ig1dlan yayarak etin 
pi§mesini bekliyorum. Sonra, arllk hi~bir 
yagmurdan pervam kalmtyacak surette 
1slanmi§ oldugum i~in rastgele ~ar§tyl, so
kaklatt dola§lyorum. 

*. * 
Bu sefer daha iyi bir otomobille i'ekrar 

<;atalca istasyonu ... 
Oogrusunu soylemek laztm gelirse bu

giinkii panaytr <;:orluda degil, C:atalca is
tasyonunda, biraz sonra da trende ku • 
ruluyor. 

lstanbula i1liyemiyen butiin otobusle
rin mii§terisi burada. 

T renin bir saaften fazla rotan var. Bu 
zamam istasyonun arkasmdaki hmcahmc; 
dolu sala§ kahvede, haykua bagtra ko
nu§ma, §akala§ma, kavgala§ma sesleri, 
gramofo nahengi, tiitiin, me§in, JS!ak ~o • 
rab ve elbise kokulan i~inde gec;iriyoruz. 

Nihayet ge~ vakit tren geliyor. Dedi • 
gim gibi <;:orlu panaym, bundan ba1ka 
biitiin otobus yolculan bur ada ... 

Birinci, ikinci, iic;uncii mevki farkt kal
mamt§. Herkes buldugu yerde oturmu§, 
yahud tablrnt§ ... Kimbilir ka~ istasyon 
yukanda komparttmanlarda yer bulup 
oturmu1 olanlar i~in mesele yok. 

Fa kat koridorlann hali goriilecek 1ey .. 
Y erde, ayak altmda yorgunluktan yan 
olu panaytrc1lar ve e1yalan. Ostlerinde 
ve aralannda biz sonradan gelenler. 

Koridorda biiyiik bir sinek kagtdma 
yapi§ffii! sinekler gibiyiz. Y almz arama 
boynumuzu, omuzlanmiZI, ellerimizi oy
natabiliyoruz. Biraz sonra Hadtmkoyii 
yolculan da bu kalabahga katt§tyor. 

Y ammda hiddetli bir zat var ki dur
madan bagmp ~agmyor. Bu sesten ko -
runmak i~<in ba11mt iki y,ana ~evirmekten 
ba,ka bir hareket yapamtyorum ve yapt
!'k karde§lerin azabmt biitun derinligile 
anltyorum. 

Onlar bu hissimi anlami§lar !!ibi: «Siz 
de buyurun, IS!anmaym» diyorlar. 

Mu,teriler benden beter giyinmi§ iki 
gene. Birisi tepemizdeki otlarm arasm -
dan akan yagmuru gostererek: «Ha1a hu
zurdan ~Iplak bir ~ingene zemheride ba
hk agmm i~ine girmi§, (Allah di§anda ka
lanlara imdad eylesin) demij .. Bizim va
Ziyetimiz de ondan farkh degil aroma 
gene Allah §U kahveciden razt olsun» di
yor. 

Biraz sonra bu zatm ba,kanhgt altm
da bir §ikayet komitesi kuruldu; her istas
yonda ,imendifer memurlan pencerenin o
nline ~agnltyor ve tren kalkmctya kadar 
miinaka§a yapthyor. 

T ez §U: Kumpanya ni,in <;:orlu pana
ymm ve otobiislerin i!lemedigini gozonii
ne alarak Irene fazla vagon ilave etme
mtj. 

Bu komite istasyonlar arasmda da bo§ 
durmuyor ve ertesi gi.in kumpanyaya ve
rilmek iizere varak.t mihru vela projeleri 
kararlajtmyor. 

.: 

HEM NAUNA 
MIHI NA 

Spor bir milli 
miidafaa isidir! • 

(i:5} alkan Oyunlan bitti, biz dor
(g) diincil olduk. Bu suretle atle-

tizme herhalde bizden sonra 
ba!;laml'i olan Arnavudlar1 ve matem • 
Jeri oldugunu ileri silrerek yalmz son 
giiniln milsabakalarma giren Bulgaria· 
n gec;ebildik. Bu ~~n anltyanlarm ve 
yahud anladiklarmt sananlarm !ddia Ia· 
rma gore, atletlerimizin milsabakalara 
gir~leri bu i~in teknigine daha uygun 
bir tarzda idare edilmi~ olsaymt§; il~iin· 
cillilgu kazanabilirmi>iz. Miisabakala -
rtmtzm bir taktm ince puvan hesablan 
varmt!i. !!;in bu kadar ince tarafma ak· 
!tm ermez. Onu bilenler soyler ve ya • 
zarlar. Ben, kendi memleketimizde ka· 
zamlan bu diirdilnciiliikten ~u ciersi <;1. • 
kar1yorum: 

Memlekette, atletizme ve alelumum 
spora daha fazla ehemrniyet verm~k Ia· 
z1mdtr. Spor, bir beden terbiyesi ve 
sagltk i!ii, bir milli rniidafaa i§i oldu~u
na gOre, ana Onem vermege mecburuz • 
Halbuki bizim, spora diger biitiln me • 
den! memleketlerdeki kadar ehemmi • 
yet vermedigimiz muhakkakttr. 

Biltiin diinya mekteb, fabrika, kl!ila 
gibi insan ve bilhassa genclik topluluk
Janmn bulundugu yerlerde spora bil· 
yiik bir yer aytrmaktadrr. 

Bu sefer, Silmer Bankm Kayseridekl 
muazzam pamuklu dokuma fabrikast • 
mn a<;1lma toreninde bulundugum za • 
man, bu milessesenin Galatasarayh di
rektorii :;ievket Turgud un da himmeti • 
le, spora pek ziyade ehemmiyet verdi • 
gini giirdiim. Kayseri fabrikasmm ya • 
ntba!;mda, geni~ bir spor alam kuru! • 
m~tu. Sipahi Ocagmda gtpta duygula· 
n uyand1racak kadar gilzel bir athspor 
meydan1, futbol sahast, yiizme havuzu, 
Ienis kortlan, a<;tk hava jimnastik yer
leri, atletizm pisti, boks ringi, iskrim sa• 
has1, ilstil kapalt tribiin ... Hepsi bir a • 
rada ve bir yerde toplu olarak gencligl 
beden terbiyesine ve spora davet ve 
te!;vik ediyor. 

Bu spor sahast, hi~ ~ilphe yok ki, yal
mz fabrikada <;ah!ian kafa ve kol ~<;i -
lerine degil, biltiln Kayseriye spor sev• 
gisini a!illtyacakttr. Ayni !;eyi, biitiln 
fabrikalarda, biitiin mekteblerde, biltiln 
la.~lalarda yapmak, gerektir. Kayseri 
fabrikasmdaki kadar tam ve milkem • 
melini yapmak miimkiin olm1yan yer • 
Jerde kiic;ilgiinden ve kolaymdan ballh· 
yarak tedricen bilyiigiinii ve gilciinii 
yapmahdtr. 

Ancak, memlekette spor yapanlan 
c;ogaltmak suretiledir ki hem arsiU!usal 
milsabakalarda kazanmak, hem <;elik 
vilcudlil bir millet yeti§lirmek miim • 
kilndiir. 

biis etti. 
«Ne yap1yorsunuz~» diyenlere «isLir· 

ham ederim, inecegim>> diyordu. Eh a• 
damcag!Zl zorla istanbula goturecek de· 
giliz ya. <;:aresiz daha ziyade stkl§ttk ve 
onu da bagnmtza basttk. 

Hiddetli zat: - Buraya m1 1myor • 
sunuz? 

- Ha}'lr, Ye,ilkoye. 

- Be birader ~J!dtrdm m1? Daha Is• 
partakuledeyiz. Y e§il kaye bu gidi§le bir 
yt!hk zaman var. 

- Evet aroma, ancak hazlflanabilirim. 
Elim satakttr da. 

Si1man zat ye1il bir eldiven, i~in • 
deki sol elini bir mazeret olarak havaya 
k~ldtrdt ve bu manzara bizi derhal ya• 
II§hrdt. 

Biraz sonra bu zatla bir kombinezon 
ve anla§ma yapttm. 0 §imdiden yola dii· 
§erek adtm ad1m vagonun kapJSma ilerli· 
yecek. fstasyona inince ben valizi pence• 
reden kendisine verecegim. Adamc~s!Zln 
daha lspartakuleye gelmeden yerinden 
kalkmaga meger ne kadar hakh varmt§ I 
Be§ dakika, on dakika gec;iyor. Bak1yo• 
rum. 0 daha elimi uzatsam iri§ecegim bir 
uzakhk~,q ahaliye yalvarmak, kendisine 
yo! a~makla me§gul. Bizim i~in mesele 
yok. C:iinkii Sirkeciye vannca bir ucun· 
dan bastmlmt§ bir krem tiibu gibi naSI! ol· 
sa obiir ucundan istasyona flfhyacaglZ. 
F akat o bu gidi1le bu iic; metrelik yolu 
belki Y e§ilkoye kadar da yeti§tiremiye • 
cek. · 

lzmir (Ozel) - iu !nhisarlar tda-
20 ilkte~rinde a~tlacak~~rt yapmakta~!T. 
rtsi mlibayaat haztrhk .. rii Yusuf Ztya 
Mi.ibayaa Fen Ensp~ktlztllire geldi ... T,u
lstanbuldan bu i1 t~ID klaT biraz ku~uk
tiin ~ok nefistir. Yapr.• t tesir yaprot§llf. 
t.~r. C:::unku kurakhk b·~~ haber ahnmi§IIr. 
U~i.ine iyi fiat verileceg' akarlannm 

Ingiltere muhafaZ. 
kongreSI ]\;1uhafazaHr 

Londra 30 (Ozel) _...be giinu a~tla· 

Moskova 30 (A.A.) - Sovyet Rus
yanm Almanyadaki ticaret miimessilligi
ne a~tlmi! olan 140 milyon mark kredi
nin son amortisman bedeli olan I 0 milyon 
mark, 25 eylill tarihinde tesviye edilmi§· 
tir. Bu kredi, ba§la Deutche Bankla 
Dresdener Bank oldugu halde 1933 se
nesinde I 4 ayhk bir vade ile a~tlmt§ ve 
1934 senesinde 110 milyon mark hesa
bile tecdid edilmi§ti. 

PARiS BORSASI 

Bir tra n satlimtik karaya otu rdu 
Nevyork 30 (A.A.) - Nevyorktan 

Anti! adalarma gitmekte clan ve gele
cek aym 4 iinde N evyorka gelmesi bek· 
lenen 24,000 tonluk «Rotterdam» ge • 
misi, Kingstonu~ 60 mil kadar uzagm • 
daki Marantkys kayahklarma oturmu§ • 
tur. Roterdam, 1imdilik tehlikede olma
makla beraber, civardaki gemilere im • 
dada ko§maga haztr bulunmalanm bil -
dirmi§tir. 

Derd arkada§hgt ba§ka §ey. <;:abu -
lak ahbab oluyoruz, birbirimize kahve -
er !Smarltyoruz, sigaralar ikram edi -

yoruz. Kahveci izahat veriyor: 

Hava bugiin <;:orlu panaymm her -
bad etti. Panay1r haftaya burada kuru
lacak. Bu ~ardaklan onun i~in bamh -
yorlar. Hemen Allah fakir ftkaraya act
Sin da hava boyle gitmesin ... 

~enim 1ikayetim ne bu Slkmndan, ne 
Sark Demiryollart kumpanyasmdan. An
cak ve ancak iiniimdeki a~Ik pencereden 
IS!ak_ dbiselerime esip i1liyen riizgarla ya
ki g1b1 mhma yapt!an 1Siak. hain parde
suden. Bereket versin, ceketimin i~ine da
h~ i~tasyonda iken bir iki gazete yerle1tir· 
mt§ltm. Arama aleylehinde bulunurum 
emma her stkmttda gene o zavalh gaze
teler imdadtma yeti§iyor. 

* * * 
Nihayet Ye,ilkoy ... Aradan o kadar 

zaman ge~ti ki ben devetiiyu paltolu za· 
It da, valizini de unultwn. Meger o da 
pencereyi ja§lfml§. T ren kalkacagma ya· 
km kulagtma d"ardaki kalabahgm ara• 
smdan «a man yahu ... » diye btr ses gel· 
di. Baktim o. fri viicudile ~ocuk gibi va
gonlann oniinde ko1uyor. Neyse biz de 
hep birden baglfdtk ve emaneti pencere• 
den teslim ettik. 

U ludaga k ar yagtyor * * * .. · · r!etll kd' de par-parltsmm kongreSI pe • ta If 

cakllr. Kongre harb ~1k 1t1uracakllr. 5~
tinin tutacag1 yolu karaT ;,fazakar partl
)ahiyettar mehafilde rTI 0 yardim etme· 
. . h"k· . . •""" d hukuroet Slntn u umetm 51yas k'" a 1 • k •· e ya ·1 cek o an ge arar verecegt v ~en e b , .. 

fd lya ha~U 
1ara m an par! amen ° . 3uotn d' 
yeni milli miidafaa tahS!~ ed.ilmckte IT· 

I~ 

Paris 30 (Ozel) - Paris Borsasmm 
bugiinkil hapam~ fiatleri sunlardtr: 

Londra 74.57, Nevyork 15.17 1/2, Ber
lin 610,50, Briiksel 256.37 1/2, Madrid 
207.25, Amsterdam 1026,50, Roma 123.90 
Lizbon 68, Cenevre 493,62 1/2. bak1r 
39 1/4 - 40, kalay 232,15, altm 141, 6 1/2, 
giimii§ 29 5/16 

Bursa (Ozel) - Uludagdan telefon
la haber aldig1ma gore diin sabah ba§h· 
yan yagmurdan sonra Uludagm zirvesine 
ilk kar dii~mii§ ve ak1ama kadar faSI!asiZ 
bir surette kar yagmi§tlr. Y agan kar; otel
le zirve arasmdaki sahada ve 15 santim 
kadardn. Burada hava sogumu§tur. 

Kahveci insaniyetli adam. Soforiin 
<<gelemem» diye nazlanmasmm yo! bo • 
zukl~gu?dan ziyade niyet bozuklugun • 
dan dert g~ldigini, yani bizden fazla pa
ra ~.ekmek tstedigini soyliiyor ve boyle bir 
tekl,f. kar!ISinda Siki dayanmanuz1 tavsi-
ye ed1yor. -

*** 
Otomobilin durmasile istasyona giden 

kerideki birinci koltuklanndan birincle 
gayet iri viicudlii, halim ve asil yiizlii el
li beslik bir zat oturuyordu. Adamcagl
za rahat m1 bath, yoksa bi~are goze mi 
geldi nedir? Y erinden kalktt, mtmda de
detiiyii rengi bir palto, elinde uzun !lk bir 
valizle dijanya, aram!Za ~1kmaga tejeb-

Bu anlatbgtm diine aid bir vak'a. Bu 
sat1rlan yazarken daha bu yolculugun sar• 
Sinh I an viicudiimden gitmedi. Fa kat ga• 
ribdir ki ben onu 1imdiden gec;mi§ glinler 
hatlfalan arasma kan§hrmaga ve sevme· 
ge ba,Iami§ bulunuyorum. 

28 eylill 1935 
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• CUMHURfYET '[ 1935 

Nazilerin yeti§tirdigi 
dansor ve dansozler 

Hayvan Sergisi 

Bugiin ogleden sonra 
Edirnekap1da a~d1yor _ 

Berlin civannda kurulan bir kampta asker yeti~- : 
tirir gibi kadm ve erkek san'atkarlar haz1rlamyor ' 

------
• 

. Kampta topla bir Clal!s 
Bu sene Berlin civarinda Ranl!sdorfta 

Cleniz kenanndaki bir gene dansor ve 
dansozler kamp1 kurulmu§tur. 

Hitler rejimi altmda yeti1en dans san
atkarlan; mu~terek ya§amak usulunu og· 
renmek ve • Jntazam bir say ve disipline 
ah§mak meeburiyetinde tutulmaktadtrlar. 

Bu kampta hayat ~ok ziyade §ayam 
ilikkattir. Burada a~1k havada ve p]ajda 
dans dersleri yapJ]dJgl gibi yeti1en san· 
atkarlanmn kulturel seviyelerini yiikselt- · 
mek i~in onlara ihni dersler de verilmek
tedir. Bu derslerin i~inde en miihim alan 
siyasa dersleridir. Bundan ba§ka uk ve 
irsiyet dersleri de programa dahildir. 

Danslar bilhassa hep beraber yap1lan 
'danslardn k.i bundan gaye san' atkarlar 
arasmda mu§lerek say fikrinin ve arka· 
da1hk duygusunun inki1af ettirilmesi:lir. 
-:f ani esere bir kiil halinde ~ah§ttrmak e
meli bugiinku Alman nasyonal sosyalist 
ideoloiisidir. Kampta bir siirii gene ktz 
ve gene erkek bulunmaktad1r. Y emekleri 
karavana yemegidir. Me§guliyetleri bir, 
dersleri birdir. 

Bu dansorler kampt i~in bir mar§ bes· 
telenmi§tir ve bu mar§a gore de yeni bir 
dans kompoze edilmi§tir. Bunun kumlar 
iizerinde oynanlfl harikulade giizel ol • 
maktadn. 

Kampm bir gene ba§kani, bir de ba1 
raks ogretmeni yard~r. Sonra g3yet gene 
dans ogretmenleri. gruplan aralarmda 
payla§MJ§Iardu. Her grupun ayn bir bo
casl vardu. 

Bu hocalann i~inde en istidadh olarak 
ismi ge~;enlerden biri Marianne W o • 
gelsang, digeri de Gisela Sonntagdtr. Bu 
her ik.i isimde Y ahudi ismini hahrlatma· 

ERi~iLMiYEN 

SAADET 
CHARLES BOYER 

GABY MORLAY 
JAQUE CATELAiN 

DanslarJan ba,ka bir g&iinii~
sma ragmen onlann bu kampta hoca o
lu~lan Ari ukma mensub bulundukla· 
nna dair ellerine verilmi~ bir hi.ieeet gibi
dir. 

Ge~en ay kampta biiyiik dans miisa
mereleri verilmi~tir. Ve kamp :nar11 dans; 
fevkalade begenilmi§, yeti§mekte olan 
gene san'atkarlann §imdi muvaffakiyet 
i~inde yiizen raks yi]d,zlanm yakm bir 
istikbalde geride buakilaeagl kanaati ha
SJ[ olmu§tur. 

FEVKALADE BIR SATI$ 
Pek yakmda Bayan Avram'a aid 

gayet %engin qya ve mobilyas1 
miizayede ile sablaeakbr. Bu et
yantn biiyii.k bir ktsmt iilii Sii.ley• 
manovi(:'e aiddir. 

( KASTA DiVA 
MARTHA EGGERTH 

BiRB1RiNE Y AKI$AN 1Kl 
BOYOK ARTIST 

Bugiine kadar 
yaratbklan 
en giizel eser 

A L T I N 

JEAN CRAVFORD 
KLARK 

Z i N 

GABLE 

C i R 
Pek yakmda I P E K sinemasmm ilk biiyiik zaferi olacakbr 

"Cumhurlyet,. In billeml: 48 

Te1<cilme eden: 0me1' Fehml Ba~kut 

- Oyle ise benim de yemegimi buraya 
getiriniz. 

Hizmet~i. gene kmn yemegini bir tep· 
si ile getirdi ve masanm iizerine koydu. 
Alis ~orbadan birka~ ka§Jk i~mek istedi, 
lakat bir ti.irlii muvaffak olamad1. Biraz 
~onra, hizmet~i yemekleri oldugu gibi ge· 
ri gotiirmek meeburiyetinde kald1. 

Alis muhayyilesi son dereee geni~ bir 
l:admd1, hadiselerden ~abuk mi.iteessir 
olur, fakat kuvvetli mar:!JgJ sayesinde 
~abuk kendini toplard1. Muhakeme • 
~in kuvvetile ainirlerine gem vurmasuu 

c;ok iyi bilirdi. Uyku vaziyeti tabii miis • 
tesna idi. Uyuyunea, vaziyet biisbiitiin de
gi§ir, herkes gibi art1k sinirlerine hakim 
olamazd1. 

Alis kii~iikliigiindenberi her geee sa· 
baha kadar riiya goriirdii. Bu riiyalar 
oyle insam uykusundan uyandtraeak ka
dar korkune §eyler degildi. 

Bilakis baztlan o kadar tathyd1 ki, 
c;ok defa uyandtgt zaman bile muhayyi· 
lesinin kuvvetile onlan devam ettirir, ya
n uyamk bir halde onlara istedigi istika
meti vermege muvaffak olurdu. 

Bununla beraber, bunlann arasmda 
iki ii~ tanesi vard1 ki gene k1zm iizerinde 
derin tesirler yapm!~lardi. Bir tiirlii onla
n unutamtyor, onlarm tesirinden kurtula
rniyordu. 

Mesela •on defa riiyasmda Madam 
Saniak• oldi.irdiigiinii gormii§, biiyuk bir 
korku ile uyanm1~1!. Sonra garib bir te
sadiif neticesi olarak Kontesin ayni geee 
oldiiriildiigiinii ogrenince, biisbiitiin miite· 
essir olmu~. biiyiik bir heyeeana kap!l • 
mt~l!. 

Sabahleyin korkune riiyastm Dru
monda anlatllgl Zaman Madam Sanja • 
km hakikaten, hem de bir kadm tarafm
dan oldiiriildiigiinii hayretlo ogrenmi~ti. 

Sergide derece alan hayvanlar
dan Ele adlt tay 

Ehli hayvan sergisi Edirnekap!da fen· 
ni temizlik ah1rlannda bugun saat 14,30 
da torenle a~IIaeakllr. 

Bu y1l sergiye her y1ldan fazla rag • 
bet vard1r. Aym 25 inden dune kadar 
Baytar Direktorlugunee butun hamhk

lar ve numerotaj i1leri bitirilmi§tir. Ser • 
giye i§tirak eden 104 ba§ hayvandan 

25 i k1srak, 48 i lay, 16 s1 boga ve 15 i 
inektir. Torende dereee alan hayvan • 

!ann sahiblerine mukafatlar dagii!la • 
eakllr. 

BALKAN 

ATLETiZM 

OYUNLARI 

SON YARI$LAR 
MOKAF ATLARIN 

DA G ITILMASI 

SESLi FiLMi 
Bu ak§am 

i P E K 
ve 

ELEK 
sinemalannda 

PRENSES 
TURANDOT 

Giizelligi ile Semerkand Pren
sinin yiiregine ate§ sa~an 

PRENSES 
TURANDOT 

biitiin goniilleri co~turan 
PRENSES 

TURANDOT 
sevmi~lerin, sevenlerin ve 

seveceklerin filmi 

PRENSES 
TURANDOT 

KATE DE NAGY 
P1ERRE BLANCHAR 

Pk y··RK 
yak:da U 

SiNEMASINDA 

MiLLi SiNEMA ... 
Ba1tanba~a yenile~mi~ olarak 

yann matinelerden itibaren yeni 
mevsime ba~hyor. 

ilk iki bUyUk tilim: 

1 • (fALINMI$ A~K 
miimessilesi: 

GRETA GARBO 

2 - Dertsiz arkada~lar 
MiimessiJleri: 

STAN LAUREL ve OLiVER 
HARDY nin yeni en giizel filmi 

F akat teessiir ve heyeeam uzun mi.iddet 
devam etmemi§ti. Meseleyi garib bir tesa· 
diif eseri addetmi§, fazla ehemmiyet ver· 
memi~ti. 

Ne!eli oldugumuz zaman bu gibi rii
yalar nihayet bizi biraz giildiiriir, fakat 
biraz sinirli zamanlanmtzda butiin vii
eudiimiizii bir titreme kaplar. Soguk bir 
~eyin mllm1zdan a1agJya dogru akhgl 
hissini verir. 

Alis bir miiddet sonra otomobilde 
kullandJgJ mantonun iistiinde lekeler go
riinee ayni tesirler altmda kalm1~11. 

Rovolverinin de kayooldugunu goriin
ee biitiin viieudiiniin korku ile titredigini 
hissetmi~ti. T abaneasmtn bhfmm naSJI 
olup Ia bombo~ durduguna bir tlirlii ak1l 
erdiremiyordu. Uzun zamandanberi ro· 
volverine el si.irmedigini pekala hatuhyor, 
fakat onu her tarafta arad1g1 halde bir 
tiirlii bulamtyordu. Halbuki kthf anah • 
tan daima kendisinde bulunan ~ekmenin 
goziinde duruyordu. Bu vaziyc!te gore 
rovolveri kim aim I! olabilirdi? 

Bu esrarh hadise gene klZin zihnini o 
kadar mesgul etmi~ti ki bir gun Drumon· 
da giilerek: 

- Sakm uykuda iken bu cinayeti ben 
i§lemil olmJyayim! demi§ti, 

RADYO 
( Bu aksamki program ) 

ISTANBUL: 4 •• 
Afyon i§i nihayet 

bir diizen.e girdi 
\ 18 Dans musikis! (plak)', 19 Ses va 
r orkestra musikisi (plak), 19,30 Ege caz. 

~imdiye kadar emanet depolarmda bulunan 2300 
sand1k afyon pe~in para ile sabn almacak 

Uzun bir miiddettenberi bir tereddiid J !nhisar merkezine bildireceklerdir. Se
devresi geGiren 'l'iirk afyoneuluguna ni- nelik satt~m bakiyesi yeni mahsulle te
hayet kat'! bir istikamet verilmi~ ve min edileeektir. Her sene yeni mahsul 
uyu~turueu maddeler monopolunun a • ahndtktan sonra sah~ ihtiyacmt teca • 
lacaiiJ. afyon miktarile satacagt miktar viiz eden miktarm s1la bir kontrol al • 
arasmda bir muvazene formiilii bulu • tmda imhast cihetine gidilecektir ve ye
narak afyonculugumuzun mevkii kuv - ni stok birikmelerine ve miitealnb se • 
vetle~;tirilrni~tir. ne mahsuliiniin ~iftGi elinde kalmasma 

Bu hususta Ekonomi Bakanhgile te • meydan verilmiyecektir. Ekim organi • 
mas iGin Ankarada bulunan Uyu~turu- zasyonu ihtiyaea go~e yaptlacagmda~ 
eu Maddeler Monopolu direktorii Ali bu fazlahklar daha ztyade hava ahvah-
Sami diin ~ehrimize donmii~tiir. Ali Sa- nir;. dur':':"'un~an dogabi!ecektir. . 
mi, dun ogleden so.nra toplanan idare . Onu~uzdek: senelerde afyo~un fta • 
meclisinde izahat vermi§ ve §irndiye ka- tile m1ktan brr muvazene halmde ta • 
dar fimanet depolarma alman takriben havviil edeceginden koyliiniin eline 
2300 sand1k afyonun pe~in para ile sa • mahsuliine _muka~il sabit bir umumi 
tm ahnrnasma karar verilmi§tir. bedel geGebtleeekttr. Mal az olduk~a f1· 

Af.yo d munda en biiyiik mii§kii • at yiikseleeek, ~ogalmca nisbet dahilin-
latJ do;,r:usebeb, yeti&tirilen rniktar- de dfii~eeek~. :;u kvdaz!~ette ~ift~i~n 
!a sattlan miktar araSJnda bir muvaze- men aa:i ~o e me egl anca mor n 
ne temin edilmemi§ olrnasidtr. Bu rnah- der~c':s1 yuk_sek ve tem1z toplantnl§ mal 
suliimiiziin devlet elile organize edil - yetl&ttrmektrr. 
mesi • har-icin kar§t durmasma ve stok· !nhisar !daresi ilan ettigi ve~hile te • 
!arm GOkluguna ragmen • i§in bir mizan miz toplanmt~ afy.?nlan_ evv:la ~attn a
altma ahnmasma imkan vermi~;tir. lacakhr, ve tesellum gunlert alakadar-

Bundan sonra dahi!deki istihsal te • lara bildirilecektir. !dare yeni afyon • 
mevviiGierinin harice aksetmesine, lart, Emanet deposuna teslim srrasile ve 
mahsuliin bir Insmmm koylii elinde pe~in para ile, alacak ve sirasJ gelenle
kalmasma, afyondaki fiat hassasiyetinin re haber verecektir. 
spekillasyona vastta olmasma yo! ve - Ahmdaki manipiilasyon ve analizi 
rilmiyeeektir. beklemiyecek vaziyette alan mal sa • 

Yaptlan organizasyon §Udur: GeGen hiblerine, miiracaatleri iizerine, arzl.l • 
senelere aid afyonlardan miinasib bir larma gore merkezden tediye veya mas
miktar devlet ihtiyat stoku olarak in - raft kendilerine aid olmak iizere ban • 
hisarlar ambarlannda tutulacaktlr. Es- ka havalesile teslim ettikleri beher ki

Fehmi Ege ve arkada~Iart, 20 Bayan 
Halide konu~uyor, 20,30 Stiidyo orkes • 
trast, 21 Radyo caz ve tango gruplan, 
21,35 Son haberler • borsalar. 21.50 Ha • 
fif musiki (plak) 

ViYANA: 

17,10 gramofon • 18,35 kl~sik plyano 
musikisi - 19,05 franstzca ders, konu~ • 
malar • 20,05 haberler, hava raporu, u
!usal yaym - 20,25 konu~ma • 21,05 eg • 
Ienceli konser - 22,35 haitamn bi:ilgesi • 
23,05 haberler • 23,15 konser: i;iubertin 
eserleri • 24 konu~ma • 24,15 ekonomik 
ve siyasal yaym • 24,25 cazbancL 

BERLtN: 

17,35 ~ark1lar • 18,05 Konigsbergden ; 
18,35 roportaj • 20,05 Frankfurttan • 
20,45 giiniin akisleri • 21,05 haber1er • 
21,20 Kolonyadan • 22,05 eglenceli kon
ser - 23,05 haberler.• 23.35 •arl<1lar • 
24,05 Miinihten. 

BUDAPE$TE: 
18,35 salon orkestraSJ • 19,05 radyo pl

yangosu • 20,05 saksofon konseri • 20,35 
karnaval diigiinii operaS! • 23,40 <;inge
ne orkestrast • 24,15 konferans • 1.10 ha
berler. 

Btl"KRE$: 

18,05 gramofon • 19,05 konferans ~ 
19,25 gramofon • 20,05 haberler • 20,20 
gramofon - 21 gramofon - 21,25 konfe • 
rans • 21,40 senfonik konser • 22,35 ha
berler - 22,50 konserin devarm • 23.50 
yabancr dillerde haberler. 

BELGRAD: 
17,35 halk §arkJ!an - 19,05 dans mu • 

sikisi • 20,05 rek!arnlar ve grarnofon • 
20,20 haberler • 20,35 uluslann zarnam • 
21,05 kar1~1k progrom • 23,05 haberler • 
23,25 radyo orkestrast. 

ki stokun 500 sand1i(t her sene verilecek lo afyon i~in derhal u~ lira avans veri· """""""'""'"""""'"""""'~""'""'""'""'""'"""' 
ve sah§ esmant eylul sonuna kadar mal- lecektir, 
!anm lnhisara veren e~has veya kay • 1935 drogist mahsuliine konan fiatler 
dettiren bankalar pesabma l:n.hisarda ~unlard1r: 
a~J!acak cari hesablara diirt ayda bir 12 dereceye kadar, derece ba§tna 40 
ve haric satt§ fiatinden ardiye, sigorta, kuru§. Yani 12 dereceliye 480 kuru§. 
ahm ve sattm manipiilasyonlart ve a • 12 yi gec;:en derecelere yalmz 12 yi ge-
nalizleri, ambalaj, idare masraflan ve c;:en k1sma taalluk etmek iizere: 
kanuni kumusyon kar~thiit olmak iize- 13 dereceye kadar, 12 den fazla dere
re yiizde 15 indirildikten soma yatml- cesi ic;:in 45 kuru§. Yani 13 dereceliye 
mak suretile tesviye edilecektir. Eski 525 kurU§. 
mallardan ardiye al!nmamaktad1r. 1/ 14 dereceye kadar, 12 den fazla dere-
10/935 ten itibaren sigortalanm da 1 · cesi ic;:in 50 kuru§. Yani 14 dereeeliye 
dare yapacakhr. Bu sayede bek!eme, 580 kuru§. 
eski mal sahiblerine hi~bir masrafa mal 14 ten fazlas1 !~in, 12 den fazla dere • 
olrntyacag,. gibi i§ ve dl§ piyasalar fiat cesi i~in 60 kuru~. Yan1 1~ derece 1~in 
farla da yatirdtklan paralarlll, faizini 660 kuru~. (Aradaki derecelere nisbet 
elveri§li bir surette koruyacakttr. dahilinde fiat verilecektir.) 

Bu usule tab! olmak istemiyen eski Ahm satummtz miitevazin alan soft 
mal sahibleri bir ay zarfmda keyfiyeti afyon bu fiat planma dahi! degildir. 

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobetc;:i alan eczaneler §Un • 

lard1r: 
Istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Ziya Nuri), Ba!nrk5yiin

de (Merkez), Cagaloglunda (Cagalog • 
lu), Cerrahpa~ada (:;;eref), Cibahde 
(Ahmed Necati), Fenerd<> (Emilyadi), 
Karagiimriikte (i\rif), Kii~pazarda 
(Hikmet Cemil), Laleli4e (Sttln). Sa
matyada (Teofilos), Sirkecide (Be~ir 

Kemal), $ehzadeba§tnda (Asaf), ~ell. 
rernininde (Hamdi). 

Beyoglu cifiet;;:,dekiler: 
Be~ikta~ta (R1za), Haskoyde (Halk)", 

Karakoyde (Hidayet), Kasrmpa~ada 

(Merkez), Kurtulu1ta (Necdet Ekrem), 
Taksirnde (Giine~ ve Kanzuk). 

Uskudar, Kad1koy ve Adalardakiler:1 

Bakrrki:iy C:imento Sirketi umu
mi heyeti toplandt 

Fmdrk kongresine gidecek Biiyiikadada (Mehmed), Heybelide 

hh l (Tana~), KadJkoyii!lde (Mahmud), Mo • 

Bakukoy <;:imento (Kurd) Tiirk A • 
nonim oosyetesi heyeti umumiyesi diin 
sosyetenin Dordi.ineii Vak1f hamndaki 
merkezinde fevkalade bir toplantt yap • 
mi§I!r. Bundan evvel yaptlan toplanl!YI 
Ekonomi Bakanhgt giirdiigii liizum iizc· 
rine tehir ettirmi§ti. 

Diinkii toplantJda bundan evvel yiizae 
on hisseye sahib olanlar tarafmdan ya· 
p1lan teklifle tesbit edilen ruzname iize • 
rinde gorii§i.ilmii§tlir. Bu arada baz1 gii
riiltiiler de olmu§lur. Bu guriiltiiler bilhas· 
sa fabrikanm tatili faaliyeti, sosyetenin 
emvalinin klsmen haeiz ve k1wen de sa· 
tJ!masmi, sosyete iKi, miistahdem, memur 
ve miitehassJS!armm dagtlmasmJ intae eden 
sebebler iizerinde izahat verildikten sonra 
§iddetlenrni§tir. Bu arada heyeti idare a· 
zasile muraktblann ilunalleri olup olmadJgl 
ara§tmlml§hr. 

Diinkii toplanttnm en onemli tarafmt 
1935 bilan~osunda a~1k gosterilen ve ki
min uhdesine ge~tigi belli olm1yan 28,7 40 
hramn me3ulleri meselesi le§kil etmi§lir. 

Drumond Alisin bu garib sorgusuna 
cevab bile vermemi§ti. Nihayet katilin 
yakaland1gmt haber almca, gene kmn 
biitun §iipheleri zail olmu§tu. Filhak.ika 
verilen ma!Umat hi~bir §Upheye mahal 
b~rakm1yordu. Ciirmii me§hud halinde 
yakalanan gene ktz, Kontesi oldiirmekle 

iktifa etmiyerek koeaoml da iildiirmege 
te§ebbiis etmi§ti. Bu deliller kar§ISmda 
yakalanan k1zm katil oldugunda naSJI 
tereddiid edilirdi? 

Vaziyet bu merkezde iken Margrit 
hapisaneye giderek Kler Buvali gormii§· 
tii . .$imdi onun masum oldugunu soylu

yordu. Demek ki katil diye yakalanan 
gene k1z hi~bir kabahati olm1yan bir rna· 
sumdu. ASJ! katil, uzun boylu, inee, gri 

renk fotr §apkah, yiiziinii mavi bir ti.ille 
ortmii§ ve biiyiik bir otomobil mantosuna 
biiriipmii§ bir kadmd1. 

Bunlan dii~iindiik<;e Alis biiyiik bir 
tehlike kar§JStnda bulundugunu hissedi • 
yordu. Maksim Margriti itham etmi§ti, 

Kontesin oldiiriilmesinde onun hi~bir rolii 
olmadtgma ha.la inanam1yordu I Dru -
mond bile Margritten §iiphelenmi§, fakat 

bu hususta kendisine bir§ey sezdirmek is· 
tememi§ti. Peki ama Drumond naSJl olup 

mura as ar dada (Faik :iskendel'), Uskiidarda (Ah • 
Ankarada 7 birineite§rinde toplanaeak mediye). 

alan fmd1k kongresi i~in alakadar T eeim ;;;,;;,;M;;.;;;,;,;,;...J"..,d""',.....N=~b="""A='k.....,,..,,.....,•.,., 
Odalanndan hirer murahhas istenmi1tir. ev 1 i e ev1 Iraah 
Bu meyanda 1stanbul Teeim OdaSJ da G~enlerde vef•t edeo> Oakiidard•" 
bir murahhas gondereeektir. Moskuflu furunu tahibi Bay Mehmed 

Zekinin ruhuna ithaf olunmak iizere 
Y eni Tiirk • Yunan tecim te,rinievvelin ikin<:i yannk:i ~ar,am • 

andla~mast ba giinii Oakiida.da tskele camiainde 
ogle namazm1 m\ileakJ!b Bay haf1z 

Yeni Tiirk • Yunan teeim andla§masJ Kemal ve BaY haf1z Biirhan tara£111-
bu sabahtan itibaren mer'iyet mevkiine dan mevlidi nebevi k1raat oi\P\&Cai1n• 
girmektedir. Eski andla§manm miiddeti dan arzu eden a,. .. atun aelmeleri di • 
diin ak1am bitmi§tir. legimdir. 

Hava Kurumunun te~ekkiirii 
Tiirk Hava kurumu !stanbul ~ubesin

den: Kadtkiiyiinde Moda caddesinde 107 
numarah evde oturan Ha<;ik Bagdasar 
BarutGiyanm Kartal il<;esinin Pendik ve 
Dolayba karyelerinde tasarrufu al • 
tmda bulunan iki !nt'a bag yerini TUrk 
Hava kurumuna baiiJ.~lamak suretile 
giisterdigi yiiksek vatanseverligine a • 
lenen beyant te§ekkiirii bir viedan bor
cu biliyoruz. 

ta katil addettigi bir kadmm hem§iresile 
evlenmek isterdi. Buna akll erdiremiyor· 
du. 

Bu meselede Drumondun hatl! hareke· 
ti de ~ok garibdi. Biitun hadiseleri tekrar 
gozuniin online getirmege ~ah§ll. ~imdi 
farkma vanyordu. Korkune riiyasmt ni· 
~anhsma naklettigi giin Drumond garib 

bir laVJr takmmt§ll. 0 esnada ruyaSinl 
anlatmakla me§gul oldugu i~in buna faz
la ehemmiyet vermemi§ti. F akat 1imdi, 
sogukkanhhkla hadiseleri tahlile ba!la • 
ymca vaziyet biisbiitiin degi§iyordu. 

Belki de Drumond daha evvel Kler 
Buvali gormii1 ve katilin mavi pe~eli bir 
kadm oldugunu ondan ogrenmi§ti. Dru
mondun riiyaSJm saat tam ka~ta gordu
giinii ve iizerinde naSJl bir elbise bulun· 
dugunu hatulay1p hallrlamadJgtnl SJki ,,. 

k1ya sordugunu §imdi hattrhyordu. Alis 
ni~anhsmm bu sualleri sormas1m riiyamn 
hakikate ne dereee tetabuk ettigini og • 
renmek istemesine hamletmi§ti. 

Bunlardan Drumondun hakik"aten 
Margriti katil sand1g1 netieesi ~Jkanlabi
lir miydi? Fa kat ba§kasmdan §iiphelen· 

mesinler diye boyle soylemi§ olabilirdi. 
Bu mu!lakemenin devam1 o kadar kor· 

Biraderi: Haaan Fehml 

Ollim . 
Merbum Haydar Mollanm .,,1, hl • 

kim miitekaidl.,.inden Bay Osman 
Nuri ve Onye kaymakanll Bay F eri • 
dun {:aymn validesi eab1k Yiikaek 
Muallim mektebi J1lii.diirii Bay Nam1 ~ 
i•n kaymvalideai Cemile rahmeti rah• 
rnana kavu,tu. Cep.azeai bugiin nama• 
Zt Sultanahmed c•misinde k11Jndtktan 
oonra O.kiidarda.Io:i aile kabriatanma 
defnedilecektir. 
~-

kunedu ki Alis du,Unee]erini daha fazla: 
ileri goturmemek i~in kendi kendisile mii· 
eadeleye meebur oluyordu. Kler Buval 
Margrite anlatttklanm §uphesiz kendi a• 
vukahna da soylemi1ti. ~u halde Kler 
Kontes Sanjakm salonunda rasgeldigi 

mavi pe~eli kadmm e1kalini Drumonda 
da tarif etmi§ demekti, Bu takdirde onun 
otomobi] yolculugunda Alisin giydtgi el· 
biseleri tammamas1na imkan yoktu. 

Peki Drumond 11i~in kendisine a~1lma· 
ml§h? A lis ni§anltsmJn kendisini ne de
reee sevdigini bildigi i~in bu sualin ceva· 
bm1 kolayhkla bu!du. Her§eye ragmen 

onu kurtarmak istedigi i~n herhangi bir 
miidahalenin i1ini bozaeagmdan korka • 
rak kimseye bir§eY soylememi1ti. ~ 

Bu dii0iineelerin ilk akisleri mevzui!an 
tamamile harie 1eylerdi. Alis Drurnonda 
kar§J muhabb.tinin azalmaY1P• bilakis 
artllgm1 hissediyordu. 

<;:ok diirust tamdtgl ni§anhsinin lien"disl 
i~in bu kadar biiyiik bir hata i1lemesi 

sevgJSmtn derecesini ispata kafi degil 
miydi?, 

( Arka .. Par) 
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AltinCI Balkan oyunla
rinin kat'i neticesi 

Arnavudluktaki 

spor te~kilab 
Diin F ederasyon baskam, tes· 

yapdan sirikla yiiksek atlama miisabaka- k'IAt 1 '1 t v ' 

d Y 
. 1 a m nasi ~a ~~ Jgmi 

sm an sonra unamstan 158, Yugoslavya 130, 1 t 
R 86 T .. k' 

75 
an a 1yor 

omanya , ur 1ye , puvan ald~lar 
Arnavud atlet kafilesine ba,kanhk e-

f SITikla yiik1ek atlamamn birinci, ikinci ve ii!;iincii1ii _, 
;• Altmct Balkan oyunlanmn pazar giinii / 
nihayetlendirilemiyen smkla atlama mu - .-
sabakast dun Kadtkiiydeki sahada yap•l-
ru. Bir tek miisabaka km iki tribune ya-
km bir kalabahk toplanrm~tt. B>r gun ev-
vel iki Yunanh ve bir Yugoslav 3,60 tan 
atlamt~lar iki musab•k ta 3,50 den fa7la 
athyamamt§lardt. 

Dunkii miisabakaya saat ii~te ba!lan
dt. Diirdiinciiliik i~in bir Turk, bir Yu -
goslav ve bir de Rumen arasmda miisaba
ka yaptldt. Atletlerin ii~ii de 3,60 tan a
§amadtlar. Uzun suren atl~malardan 
sonra F ethi 3,50 ile diirduncii, Yugos
lav Kalay 3.40 ile be§inci, Rumen 
Ayhart ta ayni derece ile altmct oldu -
Jar. 

Nihai musabaka i~in athyan Y unanh 
Kelen~os 3,70 ile birinci, Yugoslav Ba
kov 3,60 ile ikinci, Yunan Tana§ ta 
3,60 ile ii<;uncu oldular. 

Bu suretle Albnct Balkan oyunlan 

• 

-

kat'i olarak bitmi§ ve puvan vaziyeti de Diin yaprlan yiikBek atlama 
son §eklini almt§hr. Bun a gore Y unanis- mii•abakasrndan bir goriinuf 
tan 158, Yugoslavya 130, Romanya 86, oyunlarmda bu kadar fazla puvan alma
Tiirkiye 75, Bulgaristan ve Arnavudluk 51 da Bulgarlann miisabakaya girmeme· 
ta Be1er puvan almt§ oluyorlar. lerinden ileri gelmi§tir. Bulgarlar tam ta-

Romanya ile aramtzdaki II puvan bmlarile miisabakalara girmi§ olsalardt, 
farkt kalmt§br. Bu da, onlann maraton 1 ·erek Turkiye ve gerek Romanya bu 
yan§mda kazandtklan puvandu. Bura · ,dar puvan alamtyacaklardt. 
daki musabakalarda iki taktm da 75 §er Balkan komitesi i~ini bitirdi 
puvan almt§ oluyorlar. Altmct Balkan Alt B Ik 1 k "t · d" 

I d T
.. met a an oyun an omt est un 

youn ann a urk taktmmm musabakala- b h 1 1 t k b" .. · · . . . "d . . . sa a son op an 1stnt yapara utun ~~-
ra gtrt§ tarzt tyt t are edilmt§ ve datma 1 · · b't' · 11• U.. d b' d -· · · 

I k 
.. .. .. ennt 1 trmi§ r. ~ sene e tr egt§tm-

puvan top ama esast gozonunde bulun· lee k ol B Jk k ·1 · b k ] -
durulmu§ olsaydt, bu on bir puvam da y e I anR. a I an .. oml~kelst . a§dan ~~ma 
k k b' · .. .. .. unan t mop us, uye 1 enne e 1 u -
h a~~t~a IZIM u~uncu olmanuz mu - goslav Ugrini<;, Bulgar Ka<;ef, Roman-

a -~ 11
• • . yah Raeresko ile Burhan F elek se~ilmi§ 

Turk taktmmm §tmdtye kadar yaptlan lerdir. 
!,! UOO U 
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AltmCl B&Ikan Oyunlarmda birlnci 
gelecek taloma verilmek iizere Atle -
tizm Federasyonu tarafmdan yaptm.lan 
!rup~. e~•lld V.BCaki zjyafett.._ Fcderu-

Atletizm Federasyonu tarafmdan ev
.velki gece Tokatliyan otelinde verilen 
ziyafetten sonra Alina $arbaymm AI -
tmct Balkan Oyunlan birincisine veri! • m.- tU.e getirdij!i til d. tOrenle Y unan 

yon ba~karu Biirhan Felek tarafindan, 
birinci alan Yunan taktrmna veri!mio· 
tir. Yukanki resim, Yunan taklmma ve
rilen kunaYt uoste"mektedir. 

taktmma verilmi~tir. 
Yukanki resim, Yunan taklmtmn 

kaptamm Alina $arbaytmn hediye 
ettigi §ildle bcraber gostermekte -
dir, 

Jen Arnavudluk federasyonu ba§kaula
rmdan Doktor Vasfi Samim, keudistie 
giiru~en bir arkada~Imtza Arnavud!ukta-

1 ki spor te>kilatt ve spar i§leri hakkmda bir 
<;ok malumat vermi~tir. 

Doktor Vasfi Samim, tahsilini mem
leketimizde yapmt§, turk<;eyi <;ok giiLel 
siiyliyen ktymetli bir gencdir. Arkada~t
mtzm sordugu ~eylere verdigi cevablar 
§unlardn: 

- Arnavudlukta spor organizasyonu 
ne §ekildedir? .. 

- Arnavudluk gene bir memleket oi-

l 
dugu i<;in spar te§kilai:J da gene bir tarihe 
maliktir. Eskiden bir<;ok sivil kuliibler 
vardt. F akat bunlann resmi bir §ekilleri 
ve mahiyetleri yoktu. En evvel 1927 s~-
nesinde «Entikombtar» isminde bir genc
lik te§kilatt kuruldu. Bu, butiin memle -
~ •• ·~nrunu idare eden bir merkezdi. 
Y an izci ve yan sivil spar karakterim ha
izdi. Burada 5-7 lane kadar italy~ za
biti organizati:ir gibi c;ah~tyorlardt. 1932 
de sivil federasyon te1ekkiil ettt. F akat 
bu federasyon sizin federasyonlar gtbi 
tam ve serbest bir mahiyeti haiz de;iildir. 
Maarif kanunlannda mevcud maddelere 
nazaran federasyon reisile ikinci reis kon
grelerde intihab olunmaz. Zamanm ma
arif bakam ve genclik sekisyoni §efi bu 
mevkileri otomatik bir §ekilde dltrlar. 
Sivil sporumuzun idaresi de tamamen 
hukumetin elindedir. Ruhi, terbiyevi ve 
sthhi noktalan nazan dikkate aiarak bu 
tarzt idare bizim i<;i'l daha faydaltdtr. 
Biz yeni te~kilattan memnun bulunuyo -
ruz. Maarif Nezaretinde bir genc!ik 
sekisyoni vardu ki biitun mekteb sporlanm 
ve beden terbiyesini idare eder. Buraya 
merbut bir de sivil federasyon vard1r. 
Bunun dart azast her sene umumi kon -
grede intihab olunur. T alebe sporile sivil 
sooru avndtr, 

A ...... vudluk F edera•yonu ba,ka!.la· 
nndan doktor Varfi Samim 

Hiikumetten himaye giiriir miisU-
niiz? 

Evetl Arnavudlugun en biiyiik 
sporcusu gene ve sevimli Kral Ahmed 
Zugodur. Kendisi deniz sporlarma ve 
binicilige ~ok merakltdu. Spera her za -
man himayelerini esirgememi§lerdir. Ge
~enlerde umumi spor kongresi murah -
haslannt kabul buyurarak kiYmetli na -
sihatler verdiler. Parlamentoda her se -
ne spar i~in ayn bir biit<;e tahsis olunur. 
Krahn hemjireleri spora merakhdtrlar. 
Prenses Muzeyyen spar te§kilatmm ha
misi ve milli spor kurumlarmm fahri ba~
kamd~r. Kulub binalanm hukumet les -
viye eder, lik ma~lannda masarifi nakli
yenin hepsi hukfunete aiddir. Sahalar -
dan vergiler almmaz. HaSilatt kuliibe 
ge~er. 

- Spar sahalanmz ve kuliibleriniz 
ne vaziyettedir? 

- Arnavudlukta hemen her §ehirde 
kii<;iik biiyiik bir spar sahaSI vardu. Bun
lann bazt teknik noksanlan varsa da bu 
sene ikmal olunacakhr. En guzel spor 
sahalan t~kodra, Dra<;, Gumruce Ye 
Avlonyada bulunmaktadtr. Deniz alan 
Tiranda bir saha mevcudsa da yakmda 
tam manasile bir stadyom yapmak me -
selesi mevzuu bahsoldugundan bugiinkii 
sahada tamirat ve duzeltmeler yaptlma
IDI§hr. Arnavudlugun en biiyiik spor ku
liibleri Tiran, Kori<;e, hkodra, Drac;, 
Kavaya, Avlonya ve Elbasanda bulun
maktadtr. Bunlan sizin lajradaki kuliib -
lerinizle ayni derecede diyebilirim. 

Bugun Arnavudlukta 21 spar mer -
kezi vardtr. Maarif Nezareti bedeni ter
biye yanmda ruhi terbiyeyi de ikmal cl
mek istediginden bu spar kuliiblerinde 
tiyatro, musiki, resim ve konferanslara 
aid §ubeler de vardu. Y ani Halkevleri 
mahiyetinde <;ah§malar vardtr. Sivil ku
lublerde ruhi kiiltiire ehemmiyet veri:i
yor. 

- Arnavudluk gencleri hangi spa -
ru en <;ok severler? 

- Maalesef futbola. Biz biitiin 

Sonbahar tarifesi 

Y eni tarifelerin tatbi
kma bugiin ba~Iamyor 
Akay ve ~irketi 

sonbahar tarifeleri 
tatbik edilecektir. 

Hayriye tdarelerinin 
bugiinden it!baren 

Akay idaresi bu ytlki sonbahar tari
fesine Adalar iGin daha fazla vapur 
koymujtur. Bu suretle Adalarda oturan
lann kt§ aylannda da yerlerinde kalma
lan ve go<; masrafmdan kurtulmalart 
ic;in alman tedbirlerden biri daha tatbik 
edilmi> olmaktad~r. 

~irketi Hayriyede sonbahar tarife -
sinde T araby a ve Beykozdan sonra ge -
len uzak iskelelere dogru postalar koy
mu§tur. 

Adalar is;in ucuz tarile 
Akay idaresinin Adalar hath 1~10 

kt1 mevsimine mahsus olmak uzere tat -
bikini kararla§ttrdtgt ucuz tarife de bu
giinden itibaren ba§hyacakttr. 

Ekonomi Bakanhgmca da onayla -
nan yeni tarifeye gore Buyiikada ile 
Heybeliadaya gidip gelme birinci mev
ki 30, ikinci mevki 22, Kmah ve Burgaz 
adalanna gidip gelme birinci mevki 27, 
ikinci mevki 20 kurujtur. 

Trakyada 5,000 ev yapiid1 
( Bao tarafr birinci oahifede) 

Bakanmm yamnda toplanarak g~men 
durumunu incelemi§lerdir. Biitun ilbay -
lar §imdiye kadar gelmi§ ve gelmekte 
alan g~menlerin durumlannt, kendileri
ne yaptlan yardtmlan anlatmt§lardu. 
Muradh ile diger yerlerde yaptlan g~ -
men evlerinin <;ogu bitmi§tir. Bunlann 
adedi 5,000 dir. Her eve be§ ki§i yer -
le§tirilecektir. !;\u suretle 25,000 ki§i ta
mamile yerle§lirilmi§ olmaktadu. llk 
ftrsatta diger evlerin de yaptlmasma ba§
lanacaktu. 

Gi:i!;men Genel Direktorliigii 
Duyd•Jgumuza gore go<;men i1lerinin 

Saghk Bakanhgma devri takarri.ir et -
mi§tir. Bu sebeble 1<; i§leri Bakanhgma 
bagh olarak idare edilen iskan ve Nu -
fus Gene! Direktiirlugii ikiye aynlacak
ttr. Niifus Gene! Direktorlugu l<; ;,Jeri 
B akanhgmda kalacak, Giic;men hleri 
Gene! Direktiirliigu de Sagltk Bakanh -
gma baglanacakhr. Bunun ic;in bir ka
nun layihaSI hamlanmaktadtr. Gii~men 
i~leri i~in bir miitehassiSin getirilmesi 
muhtemeldir. 

Balkanltlar buna kar§t bir mii • 
cadele a<;mahytz. F utbolde alkt§ var, 
tiyatro var, giisteri§ var, ~tkltk var ve 
bunlar gencleri bir kadid gibi ic;ine ~eki
yorlar. Gencligi hakiki sporun kendi be
denine hizmet oldugunu anlatmak mecbu
riyetindeyiz. Bugunkii dunyamn ikttsa -
di sarsmttlan arasmda insanm en sadtk 
sermayesi kendi vucudiinun sthhatidir. 
Biz de Arnavudluk gencligini bu yolda 
yurutmege ~ah§tyoruz. F akat bildiginiz 
gibi bu ~ok zor bir §eydir. Mekteblerde, 
Konferanslarda, filimlerde, mitinglerde 
hakiki kultiir seviyesinin yaytlmasma ~a
h§mahytz. 

- Altmct Balkan olimpiyadlan i~in 
ne du§iinuyorsunuz? 

- Biz guzel istanbulu ve onun zeki 
centilmen halkmt ziyaret ettigimiz i<;in 
nihayetsiz derecede memnunuz. Bu se -
fer de maalesef iyi ~ab§amadtk. Maarif 
Vekaletinden gelen bir emirde istanbula 
gelinmiyecegi bildirilwi1ti. Bu suretle bu
tiin atletler muteessir olarak sahalan ter· 
kettiler. Fa kat yirmi gun evvel tekrar bir 
emir ~tktt ve bizde <;arc;abuk toplandtk. 
Giiruyorsunuz ki hamlanmaga vaktimiz 
yoktu. Daha bir<;ok ktymetli atletlerimiz 
gelmedi. Fransada, Avusturyada, hal -
vada tahsilde bulunan Darulfununlu spor
~ulanmtz ve nihayet Amerika, Romanya, 
M1Str, Yugoslavyada bulunan Arnavud 
gender de bu guzel spor bayramma gele· 
mediler. Olimpiyad ~ok guzel idare olun
du, yalntz birinci giin Macar Stater halk
la atletlere fena muzipliklerde bulundu. 
Adamcagtzm elindeki tabanca sanki hal
km sabnm kubaGhyan ve <;izgi uzerinde 
heyecandan kalbleri agzmda bekliyen 
sporculann sinirlerini ktzgm bir demir gi
bi dagbyan korkunc ve mucizeli bir 
azaya diinmu~tu. (:at ~at... Pat pat!.. 
Butiin stad heyecanla ayaktayken soguk 
bir du§a konulmu§ gibi (ooofl..) diyerek 
birka~ defa yerine oturdu kalkb. hte be
nim nazan dikkalimi celbeden en tehlikeli 
hata buydu. 

Bulgar Leviski taktmi ~ehrimize 
geliyor 

Bulgaristamn Leviski taktmt iinumuz
deki cumartesi gunu §ehrimize gelecek ve 
~ehrimizde iki rna<; yapacakttr. Birinci 
rna<; F enerbah<;e ile, ikinci ma<; ta, Sov
yet sporcularile kar~tla§acak clan futbol
culanmtzm ~tkaracagt bir muhtelit taktm· 
Ia yaptlacaktu. 

Balkanh atletler gidiyorlar 
Altmct Balkan oyunlarma i§tirak eden 

Yugoslav ve Bulgar atletleri dun ak~am 
memleketlerine donmii§lerdir. Yunan at
lctleri bugun, Rumen ve Arnavud at • 
letleri de yann memleketlerine diinecek -
lerdir. 

1935 

Memel se~imi geri kaldz 

Y eni hadiseler ~·kti ve 
Hitler de hududa gitti 

ingiliz matbuab, vaziyete atef piiskiiren Alman 
gazetelerile beraber Litvanyaya hiicum etmektedir 

( Ba, tarafr birinci •ahifede) lerini Almanyaya vadettikleri zaman s!a• 
toplanarak durumu tetkik ebni§tir. A!t - tiiyu imza eden devletler, durumu kav • 
nan haberlere gore Yugovi§in mmte.ka- ramt~ bulunuyorlar mtydt ?» 
smda se~im esnasmda bazt kan&•khklar Se~imin sayt itibarile sonucu hakkmda 
olmu&, rey pusulalan yuttlmt§ltr. Bu hli- §imdi daha biiyuk ihtirazi kayidler ileri 
diseler yuzunden bu mmtakada yaptlan siirmek gerektir. 
seGim keenlemyekiin addedilerek ilk te§· Montag - Post, §Unlan yaztyor: 
rinin altiSmda orada yeni bir se~im yap1l- «Kolayhkla okuyamtyan ya1h insan• 
masma karar verilmi~tir. lar i<;in verilen 15 dakikahk muddet hi~ 

Bu karar iizerine balk taraftndan giis- te yeter degildi. Se<;im odasmda bu mud
teriler yaptlmt~sa da, herhangi bir hridise- detten daha fazla kalan ikinci se<;iciler 
ye meydan verilmemi1tir. Se~imin noli - <;tkmak zorunda kahyor ve se<;ime i1tirak 
cesi bir haftadan evvel anla§tlamlyacagl etmek imkanstzhgile kar§tla§tyordu. 
beyan edilmektedir. Voelkischer Beobachter diyor ki: 

Memelde hodiseler «Se<;im kagtdlannm sandtga attlmast 
Klapeida 30 (A.A.) _ Juknaiciat hakkmdaki turlii kaytdlardan iiturii mii§

ve Agluonenaide Gtkan ha.diseler mustes- kiille§mesi yuzunden se~imin iki g_iin ve 

d .daha fazla uzablmast §t'mdt'ye Ladar ht'r 
na olmak uzere, iinku gun siikunet i~in- " • 

gorulmemi§ bir hadisedir. 
de ge<;mi§tir. Se~menlerin yuzde 60 t 

Litvanya se<;im kanununun astl serimi 
se~ime i1tirak etmi§tir. Miihurlenen se - ' 
<;im sandtklan bu gece bir polis komis • hemen hemen imkanSIZ ktlacagmt ve se-
yonu ve parti mumessilleri tarafmdan ~icilerin kesin bir karar almtyacaklarmt 

her zaman hattrlatmt~hk.» 
muhafaza edilmi~tir. Gizliligi korunan 
se~im, duriistlukle yaptlmt1ttr. lngiliz basmt Almanlara hak 

Hitler ~arki Prusyaya gitti veriyor 
Berlin 30 (bzel) - Alman istih - L 

b M H 
ondra 30 (A.A.) - D. N. B. nin 

arat burosu, . itlerin !;\arki Prus -
aytan bildiriyor: 

ya gezisini yazarken orada orduyu giiz- f 
Bu sabah ~tkan ngiliz gazeteleri, Me

den ge~irdigini ve manevralarda bu!un-
mel se<;imini idare i<;in Litvanya tarafm

dugunu haber veriyor. 
Hitlerle beraber Su Bakam General dan yaptlll''! alan haztrhgm tam bir fi • 

von Blomberg de !;\arki Prusyaya ~it _ yasko ile bittigini ve se<;imin biiyiik ka • 
mi~tir. Bu yolculugun hususi bir mahi- Tl§tkhklar i~inde se<;ti&;ni yazmaktadtr

yeti olmadtgt siiyleniyorsa da, Memel lar. 
meselesile alakadar oldugu samlmakta- Deyli Ekspres gazetesi diyor ki l 
d SeGim sistemi Litvanya idaresi tara • 

tr bteki taraftan, M. Hitlerin dogu fmdan bile bile kart~tk bir 1ekle ~;etiril • 
Prusyasma ani hareketi siyasal ~even - mi1tir. Bu idarenin giittiigu amac !on Lir 
fer arasmda ger<;ek bir hayret uyandtr - gayretle, Alman o]an bu §ehri ecnebi ta
mt§hr, ~iinku M. Hitler, ilk defa olarak hakkumii altmda tutmakttr. 
Koenigsberge hareket ediyordu. Deyli Meyl gazetesinin Memeldeki 

Litvanyaya kar§t bir gosteri§ olarak hususi aytan se<;imin pazartesiye uzalll • 
tefsir edilen bu hareket, M. Hitlerin Me- mast, Litvanya idaresine alh bin rey ka
me! se~imine <;ok biiyuk bir iinem ver - dar kazandtracagmt yazmaktad,r. Pazar 
mekte oldugunu gostermektedir. giinii yeni sene bayramt dolayiSi!e Ya • 

« Memeldeki Alman karde§leri» ne hudiler se~ime i§tirak edememi§lerdir. Bu 
son bir ~agm yapmak iizere Hitlerin bir ga~etenin aytan yazmnt 1u suretle bitir• 
sOy lev vermeli be.kl~nmelc..tedi.-~ mektedir: • 

Alman ba~1m' alef piiskiiriiypr «Se<;im hi<;bir §eyi halletmiyecektir. 
Berlin 30 (A.A.) - Voelkischer Netice ne olursa olsun aynidir. As.! bu

Beobachter Memel se<;tml dolay15ile yUk ,ikayet, yani Alman harsma kar§t 
bashgt bir yaztda diyor ki: Litvanyanm tahakkumu meselesi ayni 

Memel AlmanlaTtmn Litvanyahlar §ekilde kalacak, sava1 devam edecek ve 
tarafmdan yaptlan yeni se<;im kanunu bu buhram diger buhranlar takib edecek.
hakkmdaki biitiin korkulan dogru ~·k - tir.» 
mt§br. Dunyanm hi<;bir yerinde seGimin Morning Post gazetesinin Memel ay-
iki veya daha fazla gun surdugu goriil· tan diyur ki: 
mu§ degildir. «Memeldeki Alman kiiyluleri, bahk • 

Biz Litvanya se~im kanununun aSI! t:tlaTI ve tecimenleri sakin duruyorlar. 
se~imi tamamen yak ettigini her zaman Biitun dunyaya giistermek istiyorlar ki 
siiylemi§tik. Boyle bir se~im kanunile 17 senedenberi ana vatandan •ynlmt1 ol· 
yaptlan hareketten dogru bir sonuc ~· - malarma ragmen bugiin de ne Lii:Yanyaca 
kamaz. Se<;im mekanizmasmm gittik<;e konu,mak, ne LitvanYa adetlerini kabul 
daha fena i§lemekte oldugunun meydana etmek ne de ~ocuklanm Litvanya mek
~tkmast uzerine Litvanyahlarm sinirli - teblerine giindermek isteginde de~ildir • 
ligi sec;im gunii yaptlan hakaretler ve 1 er. 
Memelin Alman ahalisi iizerindeki taz- Diger taraftan 'f aymis gazetesinin 
yik tedbirlerile meydana <;tkmt§hr. Lit - Kovno aytan ~unlan yaztyor: 
vanya giivenlik re]imi biitiin zorbahgmt «Alman Goklugunun noksan bir ida • 
gostermektedir.» reden dolayt yeniden bir §ikayet vesilesi 

Ecnebi el!;iler topland1 bulmaSI ~ok acmmaga de~er.» 
Kleipeda 30 (A.A.) - Kaunastaki Deyli Telegraf gazetesi diyor ki: 

1ngiliz i•giideri serim i•lerini giizetmek b ' ' ' «Se~im ba§lamadan evvel ir~ok ha-
irin buraya geldig-inden FranSIZ el<;ili - d' I 1 A 1 b' 1 Y ISe er o mu§tur. ~~ an tr a e1 esna • 
g• i katibile Danzigdeki halyan konsolo- stnda yaralanan Alrnanlar vardtr. Bir 
su da ayni i! i~in buraya gelmi!lerdir. Alman polisi bt~akla yaralanmt§hr. 

Berlin 30 (A.A.) - Butiin gazeteler, Proekulsda birle~ik Alman partisi iive -
Memel se~im muddetinin uzattlmast hak-

lerine seGim ilanlan asmak istedikleri st
kmda duyduklan §Upheyi izhar etmekte ~ 
clirler. rada Litvanyahlar taraftndan ate1 a~tl • 

mt§ ve bunlardan birGogu yaralanmt§ttr. 
Montag - Zeitung diyor ki: 

Daha birGok taraflarda da yarahlar var
«Se<;im sandtk!artm kim bekliyor, on-

dtr. Giiveni temin etmek i~in ihtiyat polis 
!arm a<;tlmtyacaklannl kim taahhiid e· 

kuvvetleri sevkolunmu~tur.» diyor, bir gun evvel verilen oylara ge-
celeyin ne yaptlacakttr? 

Memel bolgesinde tam bir kudret sa
hibi alan Litvanya polisine giivenebilir 
miyiz? 

Duzenin muhafazasmt temin edecek-

Londrada Alman Ata~emiliteri 
Londra 30 ( Ozel) - Alman el<;ili • 

!linin ilk ha va ata§esi bugun buraya gel
mi!tir. 

Cumhuriyet Bi~ki Y urdunun ilk mezunlar1 

ue<;en sene F atihte kurulan Cumhuri yet Bi~ki ve Diki§ Yurdu bu sene ilk 
mezunlanm vermi~tir. )'ukanki 1esun. bu sene )'urddan me~un alan k1~lanrmv 
gosterm~ktedir. 
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Bir lngiliz - ltalyan harbi oiursa ? 

Kara muharebelerini kim kazan1r? 
----------------... ·~------------------

italyanlar ve ingilizler, Afrikaya ne kadar asker gonderebilirler? italyan 
orduau anavatanla muvasalaa1 kesilecegi i~in maglub olmaga mahkfimdur 

' --4 - [•] 

Kii,iilr ltalyan tanlrlan Jimdill 
.,cuna,lara llrmanrrlren 

~EC60N 
Billfi~RA 

Bir Bi~ki Yurdu sergisi 
Turk Kadmlan Bic;ki Yurdunun 22 nci 
se~gisinin ac;1lma tOreni birincitetrinin 2 
DCl !;AT§alt..., .. .,-- · -··· , -.~ ... _ ~ - . - ---
tu, -·-·-Mezbahada iskele 

Uray Karaagac mezbahasma yeniden 
6 bin lir• N~file betondan bir iskele yap
tarmasma karar vermi~tir. 

' 
Vehib Pa§a Habe§ista 
Ba§kumandani m1 oldu. 

P• 6ir lngiliz 
gazetecmle goriifiiyor 

tJUYa ~ekildim. Her beyaz renkli insa 
ltalya~ olmasmdan §\iphe ediliyor. B 
ka bir millete mensub oldujunuzu, in 
kabul etmez vesikalarla isbat etmedik 
§\ipheden kurtulmamz mu \in de v 

Ancak bu suretle yolunu~a _vama IT 

&aade ediyorlar, fakat gunun birinde ai: 
de mamz gelecegini ima ediyorlar. 

Habe,istanda, hakimiyeti kimseye "f 

melt istemiyen Prensler, tmparatorun 
Iinde muti birer aletten ba1ka bir feY d 
gildir. Batka memleketlerden getiril 
generaller de figurandan ibaret. An 
Harrar ve Tigre llbaylan, kendi topr 
lannda hakiki birer suel amirdir ve 1 
paratordan ba,ka tef tar~azlar. 

Bunlar, garb siiel bilgilerine pek v" 
insanlar degil. Hami muhakkak aaytyo 
lar. Mutehass1slann .Ozlerine pelt kul 
asm1yorlar ve siik\metle hami bekliyorJ 

Harrar llbayt, herbangi bir Av 
kuvvetinin, kendi topraklannda, uc; ". 
liik yo) yiirumege imUn bulam1yacagm 
sureti kat'iyede emindir. Baz1 lngiliz Iii 
,avirler, bu ilin, haricden yap1lacak 
hucumla aanllabilecegmi s<iylemitler. H 
be§lerin gururu bundan ~ok miiteeasir 
muf. 

Harr&r ordusunda bulunan iki P 
si, F ransa 1le lqi]terenin Habet dav 
s1nda bir menfaat .Utmt>diklerine ina 
d1rmaia beyhude yere ugrattnu. 

- ltimadmuz. yol.tur, diyorlar. M 
denden yana Habetistan derecesinde z 
gin olm1yan her memleketten salunl)'o 
ruz. Hepsi biz.im memleketimize goz · 

Niilu• Scayuna Biiro.anda ~lftllliar 
lzmir (Ozel) - Niifus sayiDll 1~in Burada muhtelif dairelerden toplanan • 

lzmirde yap1lan hazuhklar bitmit say1la- yarlar, def~r haz1rhklanm yapmak 
bilir. G~enlerde tehir dahilinde muhte- devam ediyorlar.. SaylDl, fzmirde 
lif kollardan numerotaj teftiti ya - ~aat ic;in<Je bitirilecektir. Memleket a!u 
p1lm1•hr. nevver ve tan1nm11 simalarma cia azi 

llbayhkta ozel bir buro kurulmu~tur. verilmektedir. v 
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hi kAye Modern res sam ] lstatistik ve 

niifus say1m1 

KiiciikAndlasma ve 
~ ' 

Balkan Andlasmas1 \: 
Agalla beraber on be~ gunliik lalihmi-

• 21 ge~irmek iizere Konkereye gitmt~tik. 
Burasmt, bize dostlanmtz ~ok ucuz. ve 
o;ok iyi bir sayfiye olarak tavsiye etmi~
lerdt. 

Konkerede olduk~a iyi bir otele indik. 
Bt.ha"a bu otehn mii11erileri hep iyi, sa
mtmi ve ne~eli insanlardt. 

1Ik ak1am yemekte otelin aSII en mii
him 1ahsiyetini gordiik. 

Bu. tekba11na bir masada oluran bir 
msandt. Fa kat hakikatte biiliin masalar
la beraberdi. <;:iinkii her masa ile konu
~uyordu. Herlces ona bir1ey soruyor ve 
o da hepsine ayn ayn cevab yeli~liriyor 
ve cevablarile herkesi giildiiriiyordu. Bi
ze yemelc getiren hizmet~i ktza onun kim 
olduP;unu sordulc: 

0 ressam Bicheloudur, dedi. Onu 
tantmryor musunuz? 

Haytr. 
Daha bugiin geldiginiz i~in onu 

lantmtyorsunuz. Y a no arkada, olursu • 
nuz ... Oyle tuhaf bir adamdtr kt. .. 

Otel sahibi bana onun hakkmda biraz 
daha lafsilal verdi. 

Btchelou kimdir?.. Vallahi bilmi· 
yorum... Kml derililerin 1efi naSI! rna· 
lumum deP;ilse bundan bir ay evvel de 
Btchelou bana o kadar me~huldii. Bir 
sabah boya takunlan valizleri ve 1iiva
.sile otele geldi. Erresi giinii ba1ladt stva-

cthP;a, eve! SIVacthga diyorum size, yap
trP;t levhalan goriirseniz buna resun yap
male ismini veremezsiniz... 0 resimleri 
goreceksiniz elbel te, herkese yapllgt gi
bi size de bu resimleri satmak istiyecek • 
lir... !'\ e resimler Allahtm ins an seyre
derlcen nefesi ttkamyor! 

-AI.. Levhalanm saltyor mu? .• 
- Satmaz olur mu?. Baytla, baytla, 

fa kat alan nerede L. hte benim i~ime 
gelmiyen taraf Ia bu ya! 

- Niye, sizm salt§ta bir menfaatiniz 
mi var? 

- Hemen hemen oyle ... Ciinkii otelin 
hesabmt odemeoi i~in bunlann oalrlmasml 
bekliyorum, bir aydanberi yiyor, io;iyor, 
yattyor. kalktyor, on para vermiyor. Onu 
toklan kaptdt!an ederdim ama arttk be
nrm olelin komiiH oldu. Mii~lerilerimin 
ho1una gidiyor. Bir budalantn ondan bir 
gun bir levha sattn alacagrm iimid ediyo
rum. 0 satar satmaz hemeo parayt ben 

' al aca&tm. 
1 *** 

Erlesi giin erken kallcmtlllm. Sabahle
yin laze havadan istifade etmek io;in bah
~eye ~tkarken benden evvel oraya ~tkmt~ 
olan Bichelou tarafmdan biiyiik bir me
rasimle kar,tlandtm: 

- o. mosyo buyurunuz rica ederim. 
Size olelin resim salonunu gezdireyim. 
Maaleoef bu salon cok giizel bir yer de
gildir ama .. 

Ye beni mulfaktan, 1uradan, buradan 
dolajtrrarak ole! sahibinin bahsettigi altt 
me1hur tablonun kar!tsma gotiirdii. 

- Amator miisiiniizP 
Diye oordu... 0 levhalann karjtsmda 

taktnml! oldugum tavtr onu ~a!trtmadt ... 
Herhalde boyle 1eylere epey ah§IDll ola
cakll: 

- Evvela, size §UDu sormak islerim, 
dedi. Modern resimden anlar miSlntZ? 

- Hayrr. 
Bir iki levhayt yaktndan bana goster-

dt: 
·- Bunlardan hi~bir ~ey anlam•yor 

musunuz? .. 
- Hi~bir jey anlamtyorum. 
- Bravo ... Dogru sozliiliigiiniiz pek 

ho1uma gtth. Bu sozleri ba,kalannm 
ziippeligine bir~ok kere tercih ederim. 
Onlar bakarlar ve anlamt! gibi davramr
lar. Halbuki bir soz anlamazlar. Madem
ki siz anJamadtgtniZI soyliiyorsunuz ben 
stze resmtmm ne oldugunu anlalaytm. 
Ben dii1iincelerimin resmrm yapanm. 
Y ani ben ftro;ayt dii1iincelerime terkede
rim. Mesela bir1ey dii1iiniirken otekine 
ge~erim. 1kinci dii1iinceden de bir ii~iin
ciisiine ... Ye ondan ba,kasma ... Ve ftr· 
cam her bir dii1iincemi tuvalin iizerinde 
tesbit eder. Ben mevzuu karttmdan al • 
mam. Kendim halkederim. Bilmem anla
tabildim mi?.. F akat artrk • resimlerime 
bakarak yorulmaymtz. Ciinkii ilk goriit· 
te onlan takdir edemezsiniz. Gene bu • 
raya gelir, onlan seyredersiniz ve yava~ 
yava1 onlara alt~IT, sevmege ba§larsmt~. 

*** 
Kanma resimleri gosterdigim zaman 

evvela bayJ!acakmrl gibi gozi"Tini a~t1, 
ondan sonra giilmege ba,ladt. Bu ara a· 
yak sesi duyduk. 

IN H ISARLARDA 

lnhisar memurlan kursu 
!nhisarlar ldaresi tarafmdan memurlar 

i~in acllan be,inci kursun imtihanlan baj· 
lamtjttr. Bu imtihanlar sonunda kazanan 
memurlar zamla ve terfian actk memuri-

£ yetlere tayin edileceklerdir. 
1 
a, Albnct memurin kursu ikincitejrin a • 

ymda a~Jlacakhr. 

- Am an sus! dedim. 
Fa kat beyhude tela! etmi§im, gel en 

Bichelou degil, otel sahibi imit. Kanma 
tablolan satm ahp almak istemedigunizi 
sorunca kanm: 

- Haydi, dedi, biz daha ~tldtrmadtlc. 
Onlan satm almak degil. iistelik para da 
verse beraber ahp evime gotiirmem! 

*** 
Bir sabah otelde ktyamet kopuyordu. 

Biz de ge~ kalmt,llk. Kanm: 
- Bugiin ne oluyor?.. 
Diye yataktan ftrladJ. 
Beraber merdivenden a!agtya inerken 

otel sahibine rasgeldik. Kanm sordu: 
- Nedir bu giiriiltii kuzum? 
- Bichelou Parise gidiyor. Biitiin 

mii!leriler son defa olarak onun ~erefine 
io;mek iizere a§agtda toplandtlar. 

Ben: 

Cumhuriyet devri yurdda istatistik 
kurumunu yaydt. Devlet i1lerinin 1~me 
dalmak ve herhangi bir devlet meselesi 
etrafmda dogru bir sonuca varmak icin 
mutlaka istatistige liizum vardtr. Bir 
(konuyu) clcmek vc onun hakkmda bir 
karar vermek i(in once bir taktm bilgi • 
lerin ortada bulunmast laztmd~r. /1te bu 
biiJ?iler istntistik bilgileridir. Bunun kin 
Almanlnr i.<latistik hakkmdaki fikri da
ho zi11ade uzalarak ve gcni•lelerck de • 
mi.<lerdir ki: (/stali<tik devlelin Ia ken
disidir ). Bununla devlet idaresi icin is
tatistigin nekadar ehemmiyetli ve lit • 
zumlu oldugunu anlatmak istemislerdir. 
Gecmis zamanlarda diinyada biiyiik 
devrimler yapan ve biiyiik hareketleri ~e
viren imanlar ~ok ilgelde olsa istatisti -
~e krvmet ve ehemmiyet vermislerdir. 
Mesela me*hur !ran imparatoru {Dara) 

- Biz de gideriz. verl'ii toplamalc i(in kadastro yapttrmt~ • 
Dedim. A,agtya indik. h. lmparator O!':iist Romada askerleri, 
- Gidiyor musunuz Mosyo Biche- ~emileri, zenginlik ve gelir kaynaklanm 

lou? her zaman saydmrd1. Fa kat istatistigin 
- Eve! Parisien bir mektub aldrm. gecmi~ zamanlara nisbet kabul etmiye • 

Gecikmeden Parise gitmekligimi soylii • cek derecede ilerilemesi 19 uncu amda 
yorlar. Bir devlet sipariji. ba,lryarak ya§adrgtmtz amda en ehem

- Cok memnun oldum, tebrik ederim. miyetli bir konu vaziyetini almt~hr. Biz
dedim. F akat bir taraftan da miiteessir de istatistik biirosu kurulduktan •onr~ • 
oluyorum. Sizi cok arayacagtz. dtr ki yurd hakkmda temelli bilgilere 

0 ak~am otel sahibine sordum: dogru gidebildik. /statistik kurumumlnn 
- N astl memnunsunuz degil mi?.. once bizde her he<ab zan/a yap.liTdr. Hi~-

Bicheloudan kurtuldunuz. bir §cyde kat'i bir bi/gi yoktu. Yurdrlfl 
- Evet, dedi, hem de iimidimin fev· yurdda~lann sayl!l bile belli deiiildi. 1lk 

kinde memnun olarak. niifus yaztlmaSI memleketimizde yurd • 
- Ne o? .. Yolcsa borcunu odedi mi? da,Iann sayl!lm ogrenmek baktmmdan 
- Haytr, fakat biitiin tablolanm ba- birinci adtm oldu. ~imdi, bu ytl yeniden 

na buaktt. Mademki 1imdi devlet ona si- niifus say1m1, yurdun her ko1esinde ya
pari! vermi§, arttk en moda ressam ola- p1lacakttr. 
cak ve birdenbire tablolan lay1k olduk - Yurdda§lann salfts•mn nckadar oldu
lan fiati bulacaklar .. Su. yan masadaki gunu bilmck, bugiinkii yurd i§lerinin t· 

yazt mutehasstll hemen i1in ehemmiyeti- ~inde birinci mcseleyi lc§kil edcr. Ancak 
ni anladt. Ye bir tabloyu 300 franga al· bunu hakikate en yakm olarak bildikten 
maga kalktt. Dogrusu fazla para alaytm sonradu ki yurdun yiiksek politikasmm 
diye onu danltmak istemiyorum. Maama- ~evrilmesi ve ulus sorgusunu iisti.ine alan 
fih iki yiiz frank daha istiyecegim. insanlar i~in en zaruri bir §eydir. Bu • 

Y emekten sonra yaz1 miitehasSI!I ole· nun! a beraber her yurdda§tn bu yiibek 
lin bir ba,ka miitterisile gizli gizli bir1ey- yurd davasmda biitiin varhgile hiiku • 
ler konu1uyordu. Rgata: mete yardtm etmesi kuvvetli bir odev • 

_ y azt miitehasstst Bichelounun bir dir. Benim lcanaatime gore harb zama -
ba!ka tablosuna da mii§teri buluyor. mnda yurdda~. yurdun korunmaSI ve 
Patronun i!i i!. dedim. ulusun istiklali i~in ~arp11magt ve ~al•1· 

Kanm: magt kendisi i~in na!ll aziz bir odev sa-
ytyorsa, bu mesele de yurd baktmt men

- Biz de alahm, dedi. Bana bu Hrh faatinden o kadar esash ve o kadar kuv-
bir i! gibi geliyor. vetli bir i•tir. 

- Ham sen iiste para da verseler al- Gene! ~iifus saytmtnt i1te bu babm -
mtyacaktm? dan gormeli ve incelemelidir. Bu i1e ka-

- Ama devlet ona siparl§ vermi§. Bu rt§mamak. ka 11idsiz durmak ve yahud 
benim fikrimi degi§tirdi. Herhalde dev- da yan/11 sagltk vermek yurda kar§l ya
letio bizden daha aktlh ve daha anlayt~ ptlm 1~ sudarm en biiyiigiidiir. Y anh§ ve 
h insanlan vardtr. eksik bilgi hie; bilmemekten daha kor • 

- Haydi, dedim, biz de talihimizi kun~ ve daha c;irkin sonuclar yaratabilir. 
deniyelim. Be! yiiz frank bir ytktm degil- Bunun zaran dogrudan dogruya yurda 
dir biit~emi~e. olur. hte bunun icindir ki gene! nufus 

0 gece iyi paket olmu1 bir «Biche- saytmma kar§t yaptlan bir su~ dogruca 
lou» yu komodinimizin iistiine buakttk. yurda yaprlmt§ olarak saythr. Yurda 
Kanm: kar11 su~ i~liyecek yurdda§ herhalde o;ok 

- Aman bozulmasml az bulunur. Ben Tiirk 1/Urdda§llll boyle 
Diyordu. agiT bir suclan u:ak lulanm. Su halde 

*** 
Yaz geo;ti. Biz de evimize 

Bir giin ,Sartre gitmek icin bir 
bin dim. 

hiikUmetin bizi Odeve ~ailudt8:1 giinii 
dondiik. bekliyelim ve bize verilecek odevi yiik
otokara sek bir heyecan ve istekle ve biiyiik b!T 

dogrulukla attlahm. Bu i1 yurdun bize 
yiiklettigi borclarm ba,mda gelir. Bu -
nu bir dakika unutmtyaltm. 

«Ramboya» yolunda cok araba var
drr, bunlar bu yolun bir yerinde arka ar
kaya tevakkuf ettiler. Ne oldugunu anla
mak icin ba11mt pencereden ~tkararak 
bakhm. Ortaya iki kiTmtzt bayrak dikil • 
mi~ti. T ami rat vardt. Mavi gomlelkli i§· 
o;iler cahttyorlardt. Otokar agtr, agiT iler· 
ledigi i~in i~o;ilerin neyle mejgul oldugunu 
gordiim. Bunlar caddeyi ii~ pi;te aytT • 
mak io;in kahn san ~izgiler i~ziyorlardt. 
Biri sagdan, biri soldan, biri de ortadan 
gidecek otomobillere yol gosteriyordu. 

Birdenbire i1o;ilerden biri yerinden 
dogruldu ve elinde tutugu kocaman ftr· 
~ayr bana dogru salhyarak yamma yak
lajh. Bu adam Bichelou idi. 

Pek agtr ilerliyen arabamtza yakla§lt 
ve pencereye dogru elini uzatarak elimi 
Slktt: 

- Bichelou siz misiniz? .. Ne yapt • 
yorsunuz burada? 

- Gormiiyor musunuz, devlel hesa
bma ~ahltyorum. 

Hayretle: 
- Ne? dedim, otelde bahsettiginiz 

de viet sipari1i bu muydu? .. 
- Y a ne zannetmijliniz ... Yallahi a

zizim, ben kendi hesabtma bu san d~gi
leri boyamag1 tablo yapmaP;a tercih edi
yorum. <;:iinkii insan bu suretle daha ~ole 
para kazamyor. 

Franstzcadan ~eviren: 
SVVEYDA H. 

POUST~! 

Muhayyel bir cinayet 
Oiinkii gazetelerden baztlan, Yiiksek

kaldmmda bir cinayet oldugunu, bir ki· 
~inin O)diigiinii, katilin de yaralanarak 
Beyoglu hastanesine kaldmldrgtnt yazt • 
yorlardt. 

Denizli saylav• 
N.A.KVCOKACA 

ECNEBI MEHAFILDE 

1talyan elc;isi Ankaraya gitti 
ltalya el~isi Sinyor Galli diin ak~amkt 

trenle Ankaraya gitmi§tir. 
!talyan el~iligi birinci kattbi Baron Di 

Giura ltalyan o,, hleri Bakanhgmda o
nemli bir vazifeye se~ildiginden birkac 
giine kadar Romaya gidecektir. Baron 
Di Giura bir rniiddet Ankarada ltalyan 
i1giiderliginde de bulunmu~tur. Y erine 
kimin tayin edildigi daha belli degildir. 

500 Polonyah gezgin gitti 
Ko•z.ciusko vapurile 1ehrimize gelen 

500 Polonyah gezgini diin ak§am Kos • 
tenceye gitmi,lerdir, Oradan jimendiferle 
Lehistana doneceklerdir. Vapur Galata 
nhttmtndan aynhrken vapurun bandosu 
lslikl&l mar~t ile Leh ulusal mar§tDl ~al-
mt~ltr. 

Y aktnda ayni vapurla 600 Polonyah 
~ez.gmm daha ~ehrimize gelecegi haber 
ahnmt!ltr. Bu miinasebetle Polonya elci
liginde gezginler ~erefine bir gece §oleni 
verilecektir. 

KURUMLARDA. 

Kabztmallar Cemiyetinde 
Bundan bir miiddet evvel se~ime fesad 

karrjtrgt iddia edilerek gen btrakrlan 
Kabzrmallar cemiyeti idare heyeti secimi 
diin saat 13 den itibaren yaptlmtjllT. Y e
ni idare heyeti bugiinkii tasnifte anla~tla
caktlT. 

1zmirde mektebler ac;tldt 

' 
Tariht roman : 63 Yazan: M. Turh&n Tan , italya • Habe!? anla~· 

mazbgt kar~ISmda ne 
dii~iiniivor lar? 

Vilad binlerce hayab ylkmi,b. Lakin hi~bir hayati 
boyle kendine bagbyamamt,, hele bir kadm 

f;ho de Belo:rade ga7etesi, Kiirii~ 
Andlasma ile Balkan Andlasmasmm 
ltalyan • Habej anla.mazloih kar§tStn • -
daki durumlarr hakkmda yazdtgt bir ba§
yaztda divor ki: 

Yiiriitiilen bedbin tahminlere ra~men, 
Be.1ler planmtn reddi ne Cenevredeki 
iimidlrri. ne de diplomasinin elinde bu • 
lunan U7la•ma va!ltalannt ortadan leal • 
dtrmam•• oldugu ic;in, Kii~iik Andla1 • 
ma durumunu aydmlatmak iizere bir 
goz atmamtz faydah olur. 

Kii~iik Andlasma ve Balkan Andla§
mast, Habejistan hakkmdaki anla1ma • 
lara dahil bulunmad!klan gibi, bu so -
miirge kavgasmda menfaatlerinden hic
biri mevzuu bahsolmadrgtndan, bu an -
la,mazhkta bitaraf bulunduklanm .Oyle
diler. 

Avrupamn en hassas mmtakalanndan 
birinde, muahedelerle tesbit edilmi~ bu
lunan intiza,m muhafazasmdan mesul 
olan bu iki andla,manm, bitaraf leal • 
maktan, ve miimkiin olursa anlajmazh • 
gr ba,ttrmaktan ba1ka istekleri yoktur. 
F aka!, dogu Afrikadaki niifuzlann tak- 1 

siminde dogrudan dogruya ilgili bulunan 

ayaklarma kapandJramami~b! w• • yuregm1 

lngiltere ile Fransaya, ltalya ile ban1 "---~ 
K z beri git, •imdi beni ala "koyma ... yolunda bir elbirligi formiilii bulmalan - 1 ' 

hususunda itimad goslermektedirler. Hakim ve mahkum ayni kanaati ta- goz ya,larunJ sileceksin. Sonra ne l§lD 
rekoslovakya Dt• t§leri Bakanmm §tdtklan i~in biri bellibelirsiz giiliimsiiyor- varsa gor. 
v ' d "'b"" ·· "I d Yilad, oliim korkusu ve kmlan di1 • gorii•lerini, yan resmi bir •ekilde tfade u, 0 uru acJ acJ ag tyor u. 

' ' 1 b d M d •km lerile kemiklerinin siiriip giden actst i • eden «Europe Centrale» adh Prag" mec- §le u ma a arya uyan '· §a, 
k t f b lc ~- b ytldrg't an rinde Maryanm ag"layt§tna, yalvan§tna, mua!l 21 eylul tarihli saytsmda •u rea - §a§ m e ra ma a mw ve a • ~ 

' d k' d h t I k · d str delikanlmm da ayaklanm open giizel • li•t gorii§ii tarif etmektedir: a 1 urumu a IT tyara yenn en , • 
radt, tela~ ve !Sluab i~inde odaya goz lige aldm1 etmeyi§ine dikkat etmekten 

« <;:ekoslovakyanm siyasaSI, hakikat gezdirdi. O, gene Tiirkiin han~erlenmi§, geri kalamad1, yeni bir act daha duydu. 
mrfhumunu kaybetmiyecek ve somiirge bir ko§eye serilmi§ oldugunu oranhyor Kendinin nihayel bir kertenkele gibi ya• 
anla§mazhklanntn diinya kan§tkhlclan • ve iistiine kapamp a§kmt, hicramnt hay • nma sokulabildigi §U kadm, uzun ay • 
na sebeb olmamast, daha dogrusu diin- ktrmak i~in mukaddes cesedi anyordu. Jar bir duvar duygusuzlugu ta§tmr~h. 
ya kanSikhklan §eklinde biiyiimesi Ia • Kendinden biraz uzakta Mustafayt sag, Simdi 0 duvar naSI! dile geliyor, n<ml 
zun geldigi keyfiyetini goz oniinde tut • ve Yoyvadayt ise yatar ve aglar bir du- a~tltyor ve n.,1I yalvaran bir ruh olu • 
maktan geri durmtyacakttr.» <;:ekoslo - umda goriioce sevincinden deliye don- yordu ?. Yilad, oliimiin e~iginde bulun
vakya kelimesi yerine, Yugoslavya keli- ~ii: masma ragmen hayatm 1u tath ve 1u pek 
meomt koyacak olursamz. Bel grad TO - y ajryor, yajtyor, sevgilim ya§tyorl canlt cilvesine imreniyordu, derin derin 
noktai nazarmm, ayni ~ekilde bir ifade - Diye bag!Tarak ko~tu, Mustafanm i~ini ~ekiyordu. G~mi~ giinlerinin hi~li-
sini kar•tmzda bulursunuz. d •· · ·· ·· ·· d · d I ' boynuna sanldt, bir opii~ yagmuru o - gmt omrunun son emm e an tyor ve 

Anlajmazltkta bitaraf ve tamamen kerek delikanltyt tepeden ttrnaga kadar yamyordu. 0 binlerce ve binlerce hayall 
alaka!lz olan Kii~iik Andla~mamn elin- urpertti. Bu yagmurun dili de vardt, dur- y 1kmt~h. Lakin hi~bir hayah boyle ken• 
Je arstulusal taahhudlere riayet muey· madan kelime dokiiyordu. gene akmc1 • dine bagltyamamt~. hele bir kadm yii • 
y~desinden d.1ha kuvvetli bir miieyyede nm kula~ma bir a<k ~elalesi i~liyordu: regini boyle avaklanrta kapandiTama • 
bulunabilir miydi? Uluslar Sosyetesi _ Mustafa, giizel Mustafa, yigit m1~tt. Demek ki ytllarca kuruntuladtgt 
nizamnamesinin, Kii~iik Andla1ma dev- Mustafa, asian Mustafa, Mustafa, Mus· kudret ve kuvvet bir hi~ten ibaretti, ha • 
letlerinden her birinin akdettigi biitiin 1 f M f 1 kiki iktidar §U delikanhmn ruhunda par• a a, usia a .. 
paktlann ve iic; tarafh ittifakm temelini Seven, heyecan i~inde kalan, sevinc hyordu. 
te§kil ettigini unutabilir miydi? delisi kesilen bir kadm dudagmm dok- Yilad bu diisiince ile. kendir.i oliime 

Kii~iik Andla~ma, ftalyan - Habel tiigii bu thk yagmur, gene 0 dudagm ya- mahkum eden erkegi k!!kandt, Oilun a • 
anla§mazhgmt ihmal etmek suretile, fi - rathgt a~k teranesi, delikanlryt ~a§JTimt!. yaklanm open kadm dudaklannda ken• 
kirleri, bir Avrupa anla!mazhgr ihtima· oturdugu gogiisten aytTimt§, halmm ii • di serefine tiikiiren bir igrenti sezdi ve 
line ~evirmek istiyordu. En biiyiik, en zerine yuvarlamtjtt. y agmur ve terane o kadmm gozii oniinde di~leri sokiilmii~. 
ger~ek korkusu Musolininin, ltalyamn doken dudaklar 1imdi yerde dola11yor ve kemikleri kmlmt§ bir durumda siiriin • 
yayrlma ihtiyaclanm tatmin etmek mak- gene o i1i yap1yordu. Kadmm kollan da mekten iligine kadar ktzardt, yeni ba1 • 
sadile faciah bir ornek yaratmaSI ve bu- dudalclanna yardakhk ettigi i~in ~ sah- tan nemlenen goz.lerini kapadt, karanltli 
nun, yann, diinyanm ba1ka bir tarafm • nesi kendiliginden degijiverdi, a1k sah- tasalara biiriinerek akrbetini beklemege 
da, silaha miiracaat liizumunu hakh gos- nesi bi~imine girmek iizere bulunuyor • koyuldu. Oliimden gene korkmakla be • 
termesi ihtimalidir. du. raber arhk hayab da sevmiyordu, garib 

Kii~iik Andla,mantn ve Balkan And- Mustafa, anstz.tn i~ine siiriiklendigi bu 
la§masmm, prensipler iizerinde bu kadar durumu • hayli h!rpaland1ktan sonra -
metin ve ef'alinde bu kadar ihtiyatlt kavradt, yagmura tutulan iradesini sert 
durumu, Uluslar Sosyetesi diplomasisi- bir davram~la topladr, dii1iiriildiigii yer
nin ve devletlerin, harbi ve onun feci so- den ftTlaytp ayaga kalkt1, hala kendini 
nuclann1 bertaraf etmek maksadile son arryan dudaklarr susturdu, beline dogru 
dereceye kadar miizakere ~areleri ara • a~tlan kollarr geri ~evirdi: 
malarrm intao; etmektedir. - Ne yaptyorsun Marya, dedi, bu -

ras1 Sylli yolu degil. 
Ye birden onunla Voyvada arasmda 

GUMRUKLRRnR ge~en karanhk hayah dii§iinerek sinir -

Giimriik memurlan imtihan 
edildiler 

lendi, elini uzatarak kadmtn gogsiindeki 
kara izleri gosterdi: 

- Bunlan unutup ta bana nastl yak
Giimriiklerde bir miiddettenberi de • la~tyorsun? .. !I kin hesab ver, temize crk. 

vam etmkte olan muayene memurlan Sonra bana yana§. 
kursu bitmi•tir. Kursa devam eden me • Gene kadm, kendine arhk Merycm 
murlann diin imtihanlan yaptlmtjltr. demiyen ve omriinden koparrlmr~ giin • 

Giimri.ikler Miiste~annm yapa- lerin yaralarrnt bir su~ belgesi gibi yii • 
ziine o;arpan delikanlmm io;inde kamyan 

cagt gezi biiyiik hmct sezdi, iic; be§ dakikadanberi 
Sehrimize gelen Giimriik ve fnhisarlar la!tdtgt sevinci birden kaybetti, canh bir 

Miislelarl Adil Okulda§, Giimriik ve ln- elem antb kesildi, yiirekler paryahyan bir 
hisarlar Bakant Ali Rana T arhanla gO- milti ile sevgilisinin ayaklarma kapandt: 
rii1erek yapacagt dogu gezisinin esaslanDI - Ben su~suzum Mustafa. Etimin ki· 
tesbit etmi1tir. Miisle§ar per§embe giinii rini kammla ytka. F akat sevgime inan. 
dogu gene! enspektorliigii bolgesindeki e- - Strast degil Marya, bu soz.iin " -
tiid gezisine ~tkacakhr. Bu gezi doguda ras~ degil. Goriiyorsun ki yaptlacak I§ • 
giimriik te§kihihmn !Slaht, bilhassa lran lerun var. 
transit i1inin kabil oldugu kadar kolayla1· Ye gene mahkumun yamna gitti, es
tmlarak dogu ekonomisi iizerinde bir ha- kisi gibi gogsiine oturmtya hamland1. 
rekel husule getirmek amactm istthraf e- Kadm, onun ardmda siiriiniiyordu, kal
decektir. bini anyan bir ruh gibi ~trpma c;trptna 

Miiste~ann bir bu~uk ay siirecek olan yiiriiyordu. Bu ruhun merhamet dilenen 
bu gezisinde Kars, KIZI!vize ve T rabzon dudaklan erkegin ayaklarma degince du
giimriik te~kilatlan telkik edilecektir. rum gene degi1ti, Mustafa kosteklenmij ,. 
Tuna~~~ Babya 

Edib Ismail Habib'in fev
kalade giizel eseri 

Her kitabc1da bulunur, tevzi 
yeri Cumhuriyet matbaast 

gibi yiiriiyemez. oldu ve yalvardt: 
- Ktz, beri git. Beni i1imden ahkoy

ma. Su domuzu hakladJktan sonra ko • 
nu~uruz. 

Marya, sevgili<inin kendine actmaga 
ba~ladtgtnt sezerek biraz daha sokuldu, 
iki elile onun ayaklanm yakalad1, goz 
ya1lan doke doke optii: 

bir bo,luk i~inde ktvramyordu. 
Mustafa da mii1kiil bir vaz.iyette idi. 

Ayaklarmda siiriinen dudaklar, yiire • 
gini ~ekiyor ve gogsiinden aymp yere 
dii§iirecek gibi oluyordu. Gururu ise o 
yiiregi yerinde tutmak istiyordu. Vilad 
gibi bir adamm koynuna girip ~tkan !Vhr· 
yayt igrenilecek kadar kirli buluyordu. 
Onun doktiigii yaslar ise her kiri sile • 
cek kadar krymetli tamyordu. Birbiri • 
ne uymtyan bu iki sezi1 onun iradesini 
sagdan sola, soldan saga agdmp duru • 
yordu. 

Nihayet insaf duygusu her dii~Unce • 
den iistiin ~rktt, delikanlmtn kolu igildi, 
yerde siiriinen giizel ba11 tutup kaldtrdt, 
erkek zafile kadm kudreti yiizyiize 
geldi, gene dudaklar birle,ti. 

Bu birle~menin ~tkardtgt uz.un ve pelt 
uzun ses Yiladtn da gozlerini a~h ve 0-
liim mahkumu. kendine hazrrlanan top
rakstz mezar ba1mda beliriveren bu can
It sahneyi k!!kana kiSkana seyretti. Oy
nak kemikleri toptan kmhyormu~ gibi 
yaman bir act duyarak inledi. Kole de • 
yip te sefil zevklerine alet yapmak isle· 
digi delikanh, kendini bir kere daha 
yenmi1. bir !cere daha hrrpalam11 olu • 
yordu. Bu. onun i~in ayn bir oliimdii 
ve o nefes ala ala bu oliimiin aasmt Ia • 
dtyordu. 

Mustafa, biitiin kara habralari silen 
nefis siingerin, o krvrak busenin tazyi • 
kmdan giicliikle kurtulduktan sonra ~y
le bir silkindi: 

- Meryem, dedi, vakit dar, i~im a• 
cele. Bu herifi didim didim didiklemek, 
par~a par~a edip bir yana lcoymak ge • 
rek. Sen araya girdin, bana vakil kay • 
bettirdin. Elimi ~abuk tutmahyun ki giin 
dogmadan savu~abilelim. 

Alakadar makamlar bu haberi yalan • 
I.maktadtrlar. Yiiksekkaldmmda boyle 
btr vak·a olmamJfltr. 

1zmir (Ozel) - llk ve orta okullar 
ao;tldt. Hi(bir talebe a~tkta kalmamtjhr.j" 
Almacak tedbirlerle ihttyac karjtlanmt§· '----------------' 
hr 

- HaylT aslanrm, dedi, gitmem. fl -
kin beni dinliyeceksin. Su~lu isem ceLa
mt vereceksin. Canrm da, kanrm da sana 
helal. Yok, suy!u degilsem giizel elinle 

Gene kadm, candan bagh oldugu er• 
kegin yiiregini yeni ba1tan kazanm11 ol· 
maktan gelme bir sevinc i~inde gecevi 
giindiiz. goriiyordu, biitiin diinyaya iyililc 
yapmak ihtiyacmt seziyordu. Knandtgt 
zafer §erefine, elinden gelse, Viladt bi • 
le affedecek ve ettirecekti. 

(Arka11 11ar} 
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Ostad Hayda; Rifatm 
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el lgln a man devlet adamlarile Akay miidiirliig"siine te~ekkiir Her sene milli klitubhanemize fav -
'i dah birka<; escr hediye eden gayr~tli 

"lA k I Yalova kaphcalannda bulundugum )'aztctlartmtzd~ Fai~ Sabri Duran bu I 
(Baflara/1 !.irinci aahilede) 

bir giin meselesidir. 

toplanttst hakkmda fikir teatisinde bulun- mu a at ar yapb zaman kaphcalar mQdurunlin geceya - sene de gcnchgl yem btr kJtabile se -
nlanna kadar ~ahsmak suretile bize ycr vindirdi. Aksam1n faydab ne,riyab ta-

Her kitabctda bulunur mut· 
' !aka ahmz 

N egiisiin beyanatt 
Adisababadan ge~ vakit gelen haber

lere gore, imparator bugiin lngiliz g~ze
tecilerini kabul ederek §Unlart soylemt! -

tir: 
b l.k · i harbe ba~-«- Gene! sefer er ' ernrm . . h" 

I k 
. . d •. 1 1 cak ant btr u-ama t~m egt , yapt a d 

k h b I rak yur umuzu 
cuma ar11 aztr u un~ v I 

"d f d b'l 1c 1'rin 1mzaladtm. 1 a-rnu a aa e e 1 me ~ 

Ul I K munun ralt!rnalan ne-
nJz us ar uru "'J 

rnu1tur. 
ltalya teklilte bulunsa da 

Londra 30 (A.A.) - Royler aianSI 
bildiriyor: 

fngiltere hiikumeti lngiltere ile !tal -
yanm Alrikadaki menfaatlerini uygun 
ktlmak i~in iki memleketin elbirligile ~a
h,malanna dair ltalya kabinesinden dog
rudan dogruya bir teklif almamt<llr. 13ciy
le bir teklif almmtj olsa bile fng;1izler 
bunu !ralya ile Uluslar Sosyetesinin ii -
zerine aldtgl meselenin dt1mda >ayacak-

(Bas tarafr birinci sahiferle) b 1 k · · 'd raftndan buyuk bir nefa•. etle bastian ve 
saat 13 te bir ~olen vermistir ve bunda u rna ICm 1 are namma ~trpmdti~tna b ·' 
Macar DJS tsleri Bakam M. Gombosle sahid oldum. Boyle vazifesinas bir mu- ugun ~>kan bu kitabt dikkatle gozdcn 

d(ire kaplJcalarm tevdi edi]dJ.i! J'ndcn do- liCcirdik ~"'ok aotk bir d1'JJe yazJ]mi< 0 
yamndakiler ve Macar iscrlideri, AI - .. · " ' ., -lay> Akay mlidlirli Bay Cemile aleni te- Ian bu eser bize ycryuzu, gokyuzunun 
manlardan M. Goring, M. ~aht ve rna - b' sekkurlerimin yuksek gazetenize dcr - ullin Str]anm ne glizel anlattyor. Et -
dam> bulunmuslard>r. cini saygtlanmla dilerim. raftmtzda her gun gorup te varbklan-

Berlin 30 (A.A.) - Bcrlindeki Leh 
1 1\

• B k AI Mutekaid mt'ralay nm Strrmt bir turlu bulamadtg- tmiZ a - 1 
~even cri '· ec in man devlet a - B k' S · Iemler ve uzak, yakm harikalar arasm-
damlarile hi~ konusmadtgmt soyluyor - ___________ e_ .. __ a_m_• __ d a bize ne tatli ve istifadeli bir gezinti 
lar. yaptmyor. Turk gencliginin bu kitabt 

Berlin 30 (A.A.) - Havas ajanst bi!- Selanikte c;arpis,malar bliyuk takdir ve derin bir alaka ile 
dirivor: - kar~>hyaca{pndan eminiz. Bu kitab1 0 _ 

Hi~bir miiessese 

AKER 
magazalan kadar ucuz ve 

her keseye elveri§li fiyatlarla 

en iyi lngiliz marka 
. . . b kl' k •irndilik gene! sef er -ttces101 e 1yere ~ .... ld tlr. 

b l.k · · 'la·n etrniyeceg>m. !;)u ha e er 1 emnn1 t . •• , • Habe,istandan ka~anlar 
Hitler - Gocmbocs konusmast iki sa- oldu kuyuculanm1za tavsiye eder ve muelli- 1 

atten fazla siirmiistlir. fini boyle guzel ve faydah eser haztr _ 
B k M 

(Bas laraf< 1 inci sahiferle) MU~AMBA aldtg>mtz tedbir strf btr mudafaa tedm
'd' Herhangi bir hadlSeye meydan 

Tl tr. . . . d "0 
,-..memek iizere askerlenmtzt S!mr an :> 
kilometro geri ~ektigimi~i Uluslar. Kuru· 
rnuna bildirmi§tik. Aldtg>mtz yem ted_ -
birler evvelce verdigimiz bu ernri d_ei!>!· 
tirmiyecektir. Biz gerek 1928 tanhlt an· 
la§ma, gerekse Ulus!~~ ~ur~~~ pakt, 
mucibince deruhde elltgtmtz butun taalt
hiidlerimizi yerine getirdtk, fakat kar§t -
mtzdakilerin miitemadiyen smtrlanmtza 
asker ytgm>ya devam ettiklerini gorunco 
yurdumuzun korunmaS! i~in icab _eden 
tedbirleri almak i~in daha uzun muddct 
gecikmi! olsaydtk odevirnizi yaJ?rnam.'1. o· 
Iurduk. Biz Uluslar SosyeleS!Ie >! btrhgm~ 
daima ham olmak1a beraber herhangt 
bir hiicuma ugradtgtm>z zaman insani ve 
maddi var kuvvetlerimizle kant".'tzm son 
damlasma kadar yurdumuzu rnudafaa e-

decegiz.» 
Resmi Habel mehafilinden altnan ma-

f b 1.•. bir hafta sonra 
lumata gore se er er >gm . 
filen tatbik edilmesi beklenmektedtr. , 

Selerberlik Jamfrklr dogiif mii · 
' Berlin 30 (Llzel) _ Adisababadan 

b 'ld' 'ld'"' .. salahiyettar Habel ma-
t 1n tgme gore, . 

kamlan. Uluslar Kurumu Habe!tStanm 
miidafa:Sl liizumu baktmmdan Habel iil
kesinde gene I seferberlik. ilan edilme:ine 
muvafakat etmi1tir. Aynt mehaftle gore, 
Cenevrenin bu muvafakati iizerine lm -
para tor seferberlik emrini imzalam>!, fakat 
daha evvel Habe,istana bir tetkik heyeti 
gonderilmesi hususunda Uluslar Kuru -
muna gonderdigi telgrafm cevabma inti
zaren seferberlilc emrinin i1iinmt geriye bt

ralr.m>§llr. 
CeneiJrede IJaziyet 

CenevTe 30 (A.A.) - Habel lmpa
ratoru imzaladtgt seferberlik emrinin ila· 
DID! 1 lilik geriye btrakttgmt Ulusla> 
Sosyetesi Ba1kanhgma resmen bildirmi1 • 
tir. Cenevre mehafili durumu ~ok nazik ve 
~ok cidt!i addetmektedir. Buna ragmen 
ne Asamble, ne de Konsey fevkalade t.ol"' 
lanttya ~agmlmam>jllr. Evvelce venlen 
karar mucibince Konsey pazartesi giin\i 
toplanacakhr. Bun~nla beraber, fevkala
de bir hadise ~tkarsa konsey derhal top • 
lanhya ~tgmlacakttT. 

Bugiin yalmz Onii~ler komilesi tarafm· 
dan se~ilen ii~ ki,ilik tali komite toplanm>! 
ve Habe~stana bir tetkik heyeti gonderil
mesi hususunda Habel fmparatoru tara • 
fmdan yapt1an son tejebblis hakkmda ko
nu!malarda bulunmujlur. 

lyi ~aber ~ian mehafile gore, Habe§is
tan~ b>~. tetktk heyeti gondermek i1i zan
nedtldtgmden daha buyiik zorluklarla kar
!tlmaktadlT ·~U i1le rnejgul olan ii~ ki • 
1ilik tali kom>te raporunu per1embe giinii 
toplanacak olan Onii~ler komitesine vete
cektir. 

ltalyada aelerberlik 
Roma 30 (Llzel) - Siyasal meha -

file gore, Habel hiikumeti taraftndan a
lman tedbirler yiiziinden siiel harekat 
derhal ba,ltyacakttT. 

Ayni mehafile gore, Habel hamltk
larma bir cevab olmak iizere ltalyadaki 
biitiin sivil fa1ist lr.uvvetleri seferber edi
lecektir. Bu hususta haztrlanrnakta olan 
gene! seferberlik emri bugiin Yarm ilan 
edilecektir. Sivil fa1ist kuvvetlerinin ge
ne! seferberlige aid biitiin hazuhklarm 
bittigi temin edilmektedir. 

Buglin N apoliden Dogu Afrikasma 
:1500 asker daha gonderilmi1tir. 

Fransa - /ngiltere arasrnda 
miizakereler 

, Londra 30 (A.A.) - Mancister 
Guvardiyan gazetesinin aytan Cenevre

pen yaztyor: 
I Ge~en sah giinii fngiltere hiikumeti ta
rafmdan Fransa hiikumetine yaptlmtj o
lao bildirigler dolaytSile lngilizlerle 
F ranstzlar arasmda onemli konu~malar 
olmaktadtr. lngiliz notasmda bazt hailer 
;ve !artlar altmda F ransanm Akdenizde 
ne gibi bir harekette bulunacagl sorul • 
maktadtr. F ransanm verecegi avabm sa
lt giinii toplanacak alan bakanlar km ulu 
,tarafmdan haztrlanmaSI ve bu cevabm 
~ar1amba giinii toplanacak lngiliz kabi
nesine gonderilmesi ihtimali vardtr. 

F ransrz kabinesinin i~timai 

u onu~mada yalmz . Goering ha- ladliit icin tebrik ederiz. Fiati 150 ku _ 
Aden 30 (A.A.) - <;:ogu misyoner 

ve Hindli tecimenler olmak iizere bir~ok 
uluslardan Slgtntklar Cibuli yolilo Habe
!islandan buraya gelmektedir. 

muslardtr. Tabanca ve han~er ta~tmak-
ztr bulunmustur. Evvelce Macar Bas - ru~tur. Tcvzi .veri Ak•am Matbaastdtr. ta olan komiinistler kralctlara saldtr - ' 
bakanilc ancak 25 dakikahk bir gorii~- Yeni' Adam mt~lar ve bu saldmsa pek tabii olarak 
me yapan M. von N eurath, goru~medc 

ve 
kralctlar da mukabele etmi~lerdir. Gu -haztr bulunmamt~!tr. 91 inci say>sl guzel bir •ekilde o1kh. 
rultuyu vc bai\mslarl duyarak h5disc ' ' Maltacfa hazrrltk TRENCH -COAT' 

fntransigeant gazetesinin Maltadaki 
ozel aytarmm haber verdigine g<;re, Mal
tanto rniidafaaSt i~in son on bet gun zar
fmda ahnan deniz tedbirlerinden sonra, 
ba1ka bir taktm tedbirler daha ahnacak -
t1r. Somersetshire vapuru, asker naklir.e 
tahsis edilmi!lir. Aytar, bu haberi ver -
dikten sonra diyor l<i: Somersetshire va
puru, Malta kt,lasmm takviyesi i~in lngil
tereden gonderilen ilk ii~ bin piyade ef
radmt karaya ~tkaracakttT. 

Ak~ama dogru M. Goemboes, Avus - Bu say>mn dcgerli yaztlart arasmda 
1 yerinc ko~an bir~ok kralcJlar, arbda• - 1 turya el~isile talyan buyuk el~isini ka- ' smail Hakkmm yeni nesle yeni dil ya . Ianna kaltlmt~lardtr. Biiy!elikle Veni -bul etmi~tir. zts>m, kiiltlir tetkik ve tenkidlerini o-

zelist ve komunistlcrle kralctlar arasm-
Siyasal ~evenler, bu iki diplomahn .. .. kuyunuz. Yeni Adam1 bilhassa aenclc-daki ~arp>sma bliyumustur. " 

kabulunu, Macar - Alman konu~mala- re, muallimlerc ve kulturle ilgisi olan -
t 

l•e kan•mak zorunda kalan 1'andar - 1 · nnm, Avusturya - Macar ve talyan _ ' ' ara tavs>ye cderiz. 

larm zengin ~e§itlerini takdim 
edernez. Fiyatlar ha J.kmda 

bir fikir edinmek i~in vitrin
rna, birka~ hucumdan sonra duzeni te· 

Macar dostluk ilgilcrinc hi~bir ~ekilde Yartmay mine muvaffak olmu~tur. Bir taraftan 
zarar verecek mahiyette olmadtglm 

lerimize IO.tfen bir goz 

gezdiriniz Venizelistlerle komlinistler ka~arkcn, gostcrmck istiyen bir hareket olara'< 16 nc1 savtst kapaj(t ve i~i tamamen 
f k d

. diacr taraftan gcrek meydanda, gerek te sir ctmc te >rler. " renkli olarak 1 ilkte~rin tarihinde ~1k- • Beyoglu lstiklal caddesi 

Subaylarm ve efradm ailelerinin, kn
calannt takib etmelerine hiikumet~e. miis
tesna olarak miisaade edilmemi1 v~ bun
lar, hadiselere intizaren Cattarickle hl
mt<lardtr 

Dun ak§am, ikinci defa olarak hava 
miidafaaSt talimleri yaptlmt!tlr. Flu talim
ler bir sa at surmiittiir. Sa at 9.30 dan 
I 0,30 a kadar, Lavalette ve adamn muh
telif mahalleleri kapkaranhk kalmtj, tay
yareler u~u,lar yaparak, 1ehrin uuktan 
ne dereceye kadar goriindiigiinii ara~tJT
m>~lardtT. Sivil ahali bu manevralann bir 
ktsmma ittirak ebni!lir. T alimlcre, bun
dan sonraki giinlerge de devam edilec•k, 
ayni zamanda gaz hiicumuna kar11 mii -
dafaa manevralan da yaptlacaktrr. 

Her evde, icabmda SJgmak gibi ku1 -
lam1abilecek yerler haztrlarnalan :~in hnl
ka emirler verilmi,tir. 
Yeniden sil.ih altrna alrnan elrad 

Roma 30 (A.A.) - 1907, 1909, 
1910 ve 1912 SJntflannm baz1 efradmt 
silah altma ~agtran u~ emirname ne~re -
dilmi11ir. 

H abef •elerberligi taarruz 
mahiyetinde mi? 

Roma 30 (A.A.) - Habel sefer -
berligi burada bir taarruz mahiyetinde te
lakki edilmektedir. 

T riblina gazetesi: 

«Her1ey Habe1istanm bir taarruzu ol
dugunu ispat etmel<tedir.:. diyor. 

Manidar iki teluib 
Adisababa 30 (A.A.) - Hiikurnet, 

ltalyan kttaattnm muhasamata ba1lad1 • 
gmt yalanlamaktadJT, 

Roma 30 (A.A.) - ftalyan kttaatl
nm Habel hududuna dogru yiiriidiikleri 
hakkmdaki haber yalanlanmaktadJT. 
ltalyan askerlerinin giindelikleri 

artrrrldt 
Londra 30 (Llzel) - Rom~dan bil

dirildigine gore, Dogu AfrikaSJndaki 
ftalyan askerlerinin giindeligi 3 ten 4 li
rete ~tkanlmtjhr. 
Maltada yabancrlara lrarfl alrnan 

tedbirler 
Londra 30 (Llzel) - Maltada va -

banctlara kar11 bazt emniyet tedbirleri a
hnmt!tlr. Bu miinasebetle Maltadaki fa
list l<urumu gene! aekreterinin adadan 
~tkanlmasma ve ftalyada bulunan Mal
tah bir ftalyan tiiccannm adaya donme
sine miisaade ebnemege karar veri1mi! -
tir. Bu tiiccann iki oglu da bugiin ada -
dan siiriilmii1liir. 
lngiliz Kralr Baldvini kabul etti 

Londra 30 (Llzel) - Sayfiyeden do
n en Kral bu ak1am ge<; vakit Buckin • 
gham saraymda Ba~bakan Baldvini ka
bul ederek uzun miiddet gorii~mii$tiir. 

ltalyanlar nereden taarruz 
edeceklermif? 

Adisababa 30 (A.A.) - lmpara 
tordan sonra Habesistamn en miihim a
damt Ras Kassa 250 bin ki~ilik olan ~i
mal ordulanna hmanda etmektedir. Ras
kassa karargaht olan Debratalor civann
da ~uhte~if yerlere erzak gomdiinnek 
surettle tkt sene siirecek bir sava1 icin ha-
ztrltk yapmtlllr. • 

R~yler aian"n>n muhabiri, lmparato
run !>mal cephesini istedii!i gibi idare et
mesi i~in Kassaya lam salahiyet verdigini 
bildiriyor. 

Ogaden cephesile De.,iyenin dogu _ 
sundaki cephenin bizzat fmparacor iara
fmdan murakabe edilmesi muhtemeldir. 

M G 
yan sokaklarda toplanan kalabahk bir . oemboes, bu aksam yahud yarm mtshr. Bu saytda Cahid U~ujtun (Ye~il 

Almanvadan aynlacaktir. halk kutlesi, krali alkt$lamt~!tr. Oba), Perihan bmerin (Send en istedi- ~;:;--~=~::;-' 
M V 

Sukunet, derhal tcmin edilmi$!ir. - · ) k' b" "k 1 · . Bek arfOIIaya dondii gtm , es 1 uvu e ~~ Salih Munir Pa -
Varsava 30 (A.A.) _ Dt~ hleri Bakam Atina 30 (A.A.) - Havas ajansmm samn (Eski Turklerin gelin alayt), Nu-

M. Beck, bu sabah Cenevreden buraya 
aytarmdan: rull~h Atac>n (Siizun listi.inlligu), Feh-

~elmi~tir. Ulusal kuru! bugun toplanacakllr. mi Razinin (Kadtkoy vapurlarmm si -
f_;ekoslovakya aleyhine gosteriler Kralct saylavlardan bir grupun i~ ve ar- nemas1), Ali Rtza Seyfinin (Bi.iylik a -

stulusal durumlan ileri siirerck plebis- damlarm e~leri), Oskar Vayldin (Sa -
Var~ova 30 (A.A.) - Lehistamn bir - tin geriye btraktlmasml ve hemen kra- Jomcsi), profesiir Kcmal Cenab Rus -

rok $Chirlerinde, Cek Silizyasmda Leh lin getirilmcsi karanm vermesini ku - yadan dondukten sonra, Glinah goni.il
ahalisine kar$1 yaptlan muamelelcri ruldan istcmesi ihtimali bulundugu soy- llileri, Menfas>nda oldurlilen Habe~ 
protesto etmek maksadile bir tak>m leniyor. prcnsi, sinema, moda, spor yaZJlan !ez-
gosteriler yaptlmt~!tr. A A H zetle okumaga deger. y eni bloklar tina 30 ( .A.) - avas ajansmm 

iigrendigine giire, Atina yakmlarmda 
Deyli Ekspres gazetesinin Viyana mu- muhacirlerin mahallesini gezmekte o -

habiri Avrupada te~ckklil etmekte olan Jan Cumuriyet Mudafaa komitesi uye -
yeni blok hakkmda ~u maltbnatt tel - leri polis tarafmdan tevkif edilmi~tir. 
grafla gazetcsine gondermi§tir: (;aldaris ve Kondilisin beyanatt 

Almanya, Lehistan, Macaristan u~ ta
rafli bir hava misak1 yapmag1 tasarh _ Atina 30 (tlzcl) - Bashakan Galdari J 
yorlar. Bu misak Fransaya, Kii~iik tti- Dun Cumur Ba~kanlig1 Siyasa t~Jcr di
Jitfa ve Sovyet Rusyaya karst rnerkezi rcktorlinu kabul ederek uzunboylu ko
Avrupada yeni bir blok te§kil decck- nu~mu~tur. 
tir. Bu konu$malardan sonra Ba~bakan 

Haber ald1j(tma gore, bu misakla ii~ Cumur Ba~kanmm durumunun vatan -
devlet bir hava hucumu vukuunda bir- sevcrlik oldugunu gazetecilere soyle -
birine tayyarelerle kar~>I.Iki.I yardtmda mi~tir. 
bulunmag1 taahhud edeceklerdir. Bu _ Larisa ve Tirkalaya kralltk lehinde 
nun fcin Macaristan Ba~vekili General soylevler vcrmek i~in giden General 
Giimbo~ Almanyaya gelir gelmez ev _ Kondilis gazetecilerin eski kralm par -
vela Almanya Hava Naz1n General !amento kararile getirilecegi hakktn -
Giiringle goru~mu~tur. daki haberlerin ne dereceye kadar dog-

Ayni zamanda Alrnanya Hava Nazm ru oldugu sorgusuna verdigi cevabda, 
Muavini General Milch Var~ovadan cumuriyet rejiminin hasta bulunmast 
tayyare ile Macar payitahtma geldi. dolay>sile bir saat once buna son veril-

General Gamba~ Almanya Hava Na- mesi laz>m oldugunu ve eski kral Yu
zm General Goringin dogu Prusya • nanistana gclince lsyan rnahkumlarma 
da tertib edecegi av eglencesinde ora - gene! af vcrecegini timid etmedijtir>i 
ya davetli bulunan Lehistan Harbiye soylcmi~tir. 

Naztr rnuavini General Fabrick ve di- (;ilt~i partisinin karart 
ger Leh erkam ile goru~ecektir. Atina 30 (tlzel) _ <;:ift~i ve i§~i par _ 

Fransa, kendi lttifak rnanzumesin! lisinin diinkii toplantlSinda Jider Papa
Franstz - Rumen ve <;:ekoslovakya - nastasiunun partinin kralh.i(t hi~bir va
Rusya kar~thkh yardtm misaklarile kit tammtyacagt hakkmdaki teklifi re
kuvvellendirmi~ti. i;iimdi de Romanya ye konarak alktslarla kabul edilmislir. 
ile Rusya arasmda akdedilecek aske- • 
ri bir rnuahede ile bir kat daha sag -

Jamla~tmlacak!tr. Bu muahede harb La Clef du Franra'ls 
zamanmda Rus askeri kuvvetlerinin 'I 
Romanya arazisindcn ge<;mesine mu -
saade edecektir. 

Bu suretle Fransa, Rusya ve Kli<;iik 
tti!Sf, Yugoslavya haric olarak Alman
yaya kar~1 stkt ve rnuttefik bir klitle 
te~kil edecektir. 

Yugoslavya komunizm meselesin -
den dolayt bu bloka dahil olmtyacak -
ttr. Fakat ileride bu devletin dahl gir -
mege zorlanmast rnuhtemeldir. 

Gombofiin •eyahati bir nezaket 
eseri imif! 

Berlin 30 (A.A.) -Combo,, Havas 
aiansmtn miimessiline: 

«Seyahatim hakkmda hikaye edilen 
~eyler atmamen gevezelikten ibarettir» de
mi~tir. 

Gombo1iin yakmlarmdan bir zat, hi~bir 
anla1ma aktedilmedigini ve ziyaretin ta
mamen bir nezaket eseri oldugunu soyle
dikten sollra, Sovyetlere kartt bir cephe 
haztrlanmast hakkmda demi1tir ki: 

«Hi~bir kimse ile hi~bir kimseye kar
§1 ittifak yapmakhgtmtz i~in hi~bir sebeb 
yoktur. Sovyetler Biligi - Romanya - <;e
koslovakya arastnda aktedilmi1 veya ak
tedilecek siiel anla§malar mevcud durum
da bizim i~in esaslt hi~bir degijiklik te0kil 
etmez. Biz yalmz ftalya ve Avusturya 
ile olan isti1ari anla,malarla b~ii,hy>z.» 

baba mmtakastna yagan yagmurlar yiiziin
den 14 ki1i bogulmu§tur. Bir~ok evler ve 
bir koprii y>ktlrnt§tlr. Hayvan telefah mii
himdir. 

ltalya teklilte bulunmamrf 

Lise ve ogretmen ve 
ortaokullar fransiZca 

dersleri • • 
l~lD 

Merhum muallim Ali Nazi • 

manm son eseridir. Mekteb • 
lerde biiyiik yararhg• goriil -
miif, iki defa bastlm•~hr. Uc; 
ktstmdrr. Hocalar ic;in ayr1 

bir ktsm• vardtr. 
Birinci kum1 23 

lkinci kum• 34 
0 c<iincii ktsmJ 40 
Hoca kumt 150 kuruttur 

Saht yeri Cumhuriyet mat • 
baal!dlr. Toptan alanlara ten
ziJi.t VIUU hr. 

Hayatm ne~esi 
Dine olmakbr 

HORMOBiN 
tabletleri 

Yorgun viicudlar1 
dincle!;tirir 

i KTIDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVSEKLiGiNi 

Hafta 
.Harta. mn 78 inci saytSI bir~ok alit -

ka verici yaztlar ve glizel renkli resim
lerle ~Ikm>~!tr. Dolgun miindericat ara
smda ~unlan sayabiliriz: Peyami Sa -
fantn .tlnemli adamm kazlarh bashklt 
yaztst; lngillere - !talya harbi; bd~mi§
ten gelen zeybeklerin bir ikisile yap! -
Jan miilakat; Ahmed Refigin .Topkapi 
saraymda bir Yahudi kans1: Ester Gi
ra• isimli tarihi rnakalesi; Nizameddin 
Nazifin Masonlar rnemleketimizde na -
Stl Joca kurdular? ba~ltgtnt ta~1yan ve 

~ok meraklt tefrikaSI. Bunlardan ba~ -
ka, .Kantocu Minyon Virjini>, .Cep -
hedcn cepheye•, .Ku~uk hikaye: inti -
kam•, Joan Crawfordun esrart, 
a~k: Roman tefrikaSI. 

Gizli 

·. .. .... , ...... ·. 

~ld76emli 
GIBBS 

sahunu 
en arit.k 
cilt yoldur. 

KANSIZLIK 
Niiraateni, 

zaflyet n 
Chloros• 

beniuizli" lcin_ r•ttn• d ... kant ihr• ed•n SIROP DESCHIENS 
Enmuntahipebbba tarahndan tertiped~tir. 1 PARIS 

Nazilli Pamuk Tohumu 
lslah istasyonundan : 

1 -::-- Nazilliden Bozdogana giden tosenin betinci kilometrosunda 
ve halen kurulmu' bulunan pamuk istaayonu yamnda tohum " 1 
'f I'"'· · b' ure n•e 

orr I tgt torm 1r .. ,rortr evi, iki tohum deposu, bir i, .. i evi yeniden yap , 
ttnlacaktJr. 

2- Yap1lacak olan bu binalarm hepainin ketif bedeli 16,026 lira 
79 kuruttur. 

3 - lstekliler bu ite aid fenni aartname, eksiltme tartnameai ke • 
tif cetveli ~e avan projeleri Nazillide Pamuk hlah iataayonu~dan, 
Aydm, lzmtr ve lstanbulda Ziraat Miidiirliiklerinden Ankarada Zi
ral\t V ckaleti Ziraat Umum Miidiirliigii pamuk biir~su tefliginden 
bir lira mukabilinde alabilirler. 

4- Ekailtme 7 tearinievvel 935 pazartesi giinii saat 16 da Nazilli 
Belediye dairesinde kapah zarf uaulile yaptlacaktJr. 

5 - Ekailtmeye girebilmek iorin miihendia veya mimar olmak ve • 
ya taahhiid itlerinde bu dereceyi kazanmtt miiteahhid bulunmak ve 
her ne auretle olursa olaun timdiye kadar en az on bin lirahk devlete 
aid intaah muvaftk bir tekilde yapbgma dair vesika ibrazla bu ae • 
neye aid kayidli bulundugu Ticaret Odasmdan musaddak vesika 
gostermek laztmdtr. 

6 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin % 7,5 itibarile 1204 
lirahk muvakkat teminabn Malsandtgma yahrmaSJ laztmdtr. 

7- Teklif mektublart yukartda dordiincii maddede yazrh aaatten 
laakal bir saat evveline kadar Nazilli Belediye dairesine kadar gele • 
rek Eksiltme Komisyonu Batkanhgma makbuz mukabilinde verile • 
cektir. 

Posta a .. gonderilecek mektublartn gene dordiincii maddede ya7th 
aaate kadar Komisyona a-elmit olmas1 ve bu zarflarm dtt taraf1nm 
miihiir mumile iyice kapahlm•t bulunma11 laztmdtr. Postada vuku 
bulacak gecikmeler sayilmaz. (5812) 

Daktilo aran1yor 
1\~adcn T etkik ve Arama 

Enstitiisiinden: 
Paris 30 (Llzel) - F ranStz kabinesi 

yann toplanarak nazik bir safh•ya giren 
amtulusal durumu inceliyecektir. Cen•v
reden gelen Ba1bakan Laval bugiin bir· 
~ok bakanlarla gorii~erek yannki kabine 

Zira 1imdi Habesliler, !talyanlann 
Asmara ve ftalyan Sornalisinden yapa • 
caklan taarruzla birlil<te A.,abdende 
taarruz edeceklerini zannelmektedir. 

Haftamn son giinleri zarfmda Adisa • 

Londra 30 (A.A.) - !talyan biiyiik 
el~iliginden bildiri1digine gore, Grandi 
bu ak~am Dt! Bakanltgma yapllgt ziya
ret emastnda hi~bir teklifte bul unmamt§, 
sadece gene! durum hakkmda gorii1mede 
bulunmujlur. 

giderir, ya~amak ne~esini iade eder 
Eezanelerde bulunur. Jotanbulda 
fiati 150 kuru,. Tafsilit i~in Galata 

posta kutusu 1255 

Tiirkce, almanca ve fr11nsrzca iyi bilen kuvvetli bir daktilo ise a· 

hnacajj-Jndan iateklilerin Ankarada Maden Tetkik ve Arama Ensti· 

tiisiine vesikalarile miiracaatleri. Bu dillerdeki yaztlart icabtnda biz· 

zat kalemc alabilen namzetler tercih olunacakttr. «2797» (6034). 
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SOGUK ALANLARA PiMANOL Vlicudn krzdrnr. Krnkhgr, siyatik 

ve romatizmayr derhal ge~irir. 

Eczanelerden 

HA K • 
I 

Siirp Agop 
TURK ERMENi KATOLIK 

Hastahanesl Batt Hekimll
ginden: 

Eski Ba,hekim Vensan Kasapyana 
yediadillik~e i4ten el ~ektirilmeai ii • 

· t " " A v I d·nd·r·r zerine Taksim bah~eai kartumdaki 

I IS ey1n1z. gr1 8fl I I I • Siirp Agob haatane ve dariilacezeai 
Fakat ne kalbi ne de mideyi yorar. Ba,hekimligini iizerime aldJm ve ar-

1~-------------------------------------------·lkadatlanm miitehanulan a~erek ite 0 ba,ladun. 
ParaSJz bir bak1m kurumu olan bu Eski Feyziati 

BoQazi~i Liseleri GUndlb: 
ve yata 

K1z ve 
erkek 

haata ve aceze evine uaulii daireainde 
herkesin. bat"//rabilecefini ve d1tar1 • 
dan ayakta geleceklerin de ataitda 
gOaterilen gUn ve aaatlerde paraa1z te
daviaine bakdacaf• ilin olunur. 

Bathekim: Kaztm Nuri Bogazi<;.inde, Arnavudkoyiinde, <;ifte Saraylarda 
Saatler K1t ve erkrk i~in ayr1 boliiklerde kurulmu~, te~kilah tam ulusal bir muessesedir. 

I~ hasta!.klar Pazartesi 10.12 Kayid l~in hergiin mekteb yonetimine ba' vurulabilir. lotiyenlere tarilename gonderilir. Te:efon: 36 210 
> Pertembe 10-12 

GECEL - GliNSEL 
Cerrahi haatahklar Cumartesi 10.12 

> <;:ar,amba 10-12 
Krz • Erkek 

Ana YUCA ULKU LiSELERi 
(ESKi INKILAB) 

Ilk - Orta 
Lise 

Sinir hastahklan Pazarteai 2·3 
> Per,embe 2-3 

Rontgen Sah 10-12 

• 
Goz 

Cuma 10.12 
11-12 
11-12 

Kuran1, DirektorU : NEBiOGLU HAMDi Ulklimen 
Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayid 

miiracaat olunabilir. Istiyenlere mufassal tarifname gonderilir. 
r~m hergiin • 

Kulak 
kadar. 

Sah 
Perfembe 
Sa!. 2-3e 

Cagaloglu • Yamksaraylar oram - Telefon : 20019 

Be§iktq • Yrldrz, Telefon: 4.2282 

OKULALA~ Rg~~~~Jt Direktiirliigiindenl 
-- Hergiin Yuva • ilk · Orta krsrmlara Leyli • Nehari, K1z ve Erkek talebe kaydolunur. 

Goz Hekimi 
Dr. ~iikrii Ertan 

Birinci smrf miitehass1s 
Bab1ali Ankara caddesi No. 60 

Telefon : 22566 

istanbul Be/ediyesi ilanlarz_j Erkek San'at Okulu Satinalma /I 
Komisyonundan: Beyoglu Y eni,ehir Katmerli sokakta 10 No.h evin maili inhidam 

olup sahibi adresi malum olmadtgt cihetle ihtarname teblig edileme
mittir. Binaenaleyh teblig makamma kaim olmak iizere tarihi Han
dan itibaren 15 giin miiddetle mahzur reffedilmedigi takdirde dai • 
rece yrk1lma cihetine gidilecegi ilan olunur. «B.» (6069) 

Ad1 Miktarr Tahmin bedeli Pazarhk giinii Saati 
It tulumu 198 aded 250 kurut 3/10/935 pertembe 13 
Istanbul Erkek San'at okulu okurlarr i<;in miktarr yukarrda goa • 

terilen it tulumu okulda mevcud niimune ve evsafma gore ve pa • 
zarhk auretile ahnacakhr. fstekliler Fmdrkhda Yiiksek Okullar Sa
Yltmanhgr binasmda toplanan Komisyonuna belli giin ve saatte u
aulii dairesinde gelmeleri, niimuneyi gormek ve evsafr anlamak i<;in 
de San'at Okuluna miiracaatleri bilit olunur. (6040) 

VAPURCULUK 
TURK ANONIM $1RKETI 

Istanbul Acentahgr 
Liman han, Telefon: 22925 

iZMiR SURAT YOLU 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta P E R $ E M B E giinleri 
aaat 16 da lftanbuldan IZMI
RE ve P A Z A R giinleri de 
IZMIRDEN latanbula kalkar. 

Zayi - Evkaf miidiriyetinden a\ • 
makta oldugum maattmtn tatbik mii· 
hiiriinii kaybettim. Hiikmii yoktur. 

CendeTecimuhittin camisi mii .. 
ezzin ve kayyumu Mustafa 

Denizyollari 
iSLETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopru ba~1 
el. 42362 - Sirkcci Miihiirdarz~de 

Han. Tel 22740 

TRABZON YOLU 
GOLCEMAL vapuru 1 bi -

rincitetrin SALI gunu aaat 
20 de RIZEYE kadar. (5999) 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 2 hi -

rincitetrin c;AR$AMBA giinii 
saat 19 da AYVALIGA kadar. 

(6042) 

Avrupaya Talebe Gonderilecek 

Maden tetkik ve arama 
Enstitiisiinden: 

1 - Maden miihendialigi tahsil etmek iizere Avrupaya miisabaka ile 
aekiz talebe gonderilecektir. latiyenlerin atag1daki tartlarr haiz 
olmalarr l8zrmd1r: 

A - Tiirk olmak, 
B - Maden ocaklarmda ~alr,abilecek kabiliyette ve arhhati tam ol

mak, cSrhhi muayene Ankarada yaptmlacakhr» 
C - Lise mezunu olup franaizca, almanca, ingilizce dillerinden bi

risini okuyup yazabilmek, 
D - Yatl on aekizden atair ve yirmi betten yukarr olmamak, 
2 - Miiaabaka imtihanr Ankarada Maden T etkik ve Arama Ens

titiisiinde 9 tetrinievvel 935 tarihinde yapilacaktrr. A<;rlacak 
miisabaka imtihanmda muvaffak olmakla beraber gonderile
cek talebenin ihraz ettikleri derece itibarile ilk sekiz arasm· 
da mevki almalarr lazrmdrr. 

3 Tahaile gonderilecek olanlar ileride tahsil miiddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarmdan bu hususta vesair mii • 
kellefiyetleri hakkrnda bir taahhiidname verecek ve bunun 
i!;in muteber bir kefil gosterecektir 

4 - lstiyenlerin: 
Niifu3 hiiviyel ciizdanmi, hiisniihal varakasmr, mekteb teha· 
detnameaini veya bunlarm tasdikli auretlerini ve dort krt'a 
fotografile dilek<;elerini 7 tetrinievvel 935 aktamma ~adar 
Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enstitiisii Gene! Drrek • 
torliigiine gondermit olmalarr ve 8 tetrinievvel 935 tarihinde 
yap1lacak a1hhi muayenede haz1r bulunmalarr lazrmdrr. 

«2795» (6033) 

T opograf ve Ressam ahnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitiisiinden: 

Tecriibeli topografla harita ressamlarr aran1yor. lsteklilerin An • 

kara Maden Tetkik ve Arama Enatitiisiil!e miiracaatleri. 
c2796• (6032). 

Mezad ltleri Miidiirliigii Efya $ubesine satrlmak iizere F ehmi ta
rafmdan getirili,p 2301 mezad numarasma kaydettirilen betik a<;rk 
artbrmada sahiE\'llamrttrr. ilan giinlemecinden ba,hyarak on bet 
giin i~ind" sahibi gelip hetigini kaldrrmadrgr takdirde a<;rk arthr· 
rna ile sablacaktrr. «B.» (6071) 

I¥" 

Senelik muhammen kiraSI 30 lira olan Topkaprda Fatmasultan 

mahallesinde Ahmedpafa medreseainin 12 numarah oda11 936 se
nesi mayrsr sonuna kadar kiraya verilmek iizere a<;rk arttrrmaya 
konulmu~tur. $artnamesi Levazrm Miidiirliigiinde goriiliir. Arthr • 
maya girmek istiyenler 225 kuru,luk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 15 birincitetrin 935 sah giinii saat 15 te Dai. 
mi Enciimende bulunmahdrr. «1.» (6078) -Hepsine 45 lira deger bi!;ilen Cerrahpafa Davudpafa mahallesinin 
Hocamustafapafa sokagmda 125 • 109 numaral! ev enkazr temel tat· 
larr ve duvaJ"larr hari<; olmak iizere a!trk arthrmaya konulmuttur. 
$artnamesi Levazrm Miidiirliigiinde goriiliir. fatekli olanlar 2490 nu
marah kanunda yazrh ii<; lirahk teminat makbuz veya mektubile bir
likt ~ 15/1 0/935 tarihindeki sah giinii saat 15 te Daimi Enciimende 
bulunmahdrrlar. «B.». (6076) - Senelik 

muhammen Muvakkat 

Taksim Siirpagob mahallesinde 430 M.2 arsa. 
kira11 

150 
teminat 

11,25 
Taksim Siirpagob mezarhgr arsasmdan 49 metro 
2 arsa. 60 4,50 

Yl•karrda semti, senelik muhammen kira11 ve muvakkat teminah 
yazrh olan mahaller 936 senesi mayr11 sonuna kadar kiraya verilmek 
iizere ayn ayn a<;rk arthrmaya konulmu,, ihale giiniinde isteklisi 
bulunmadrgmdan arttrrma 7 birincite,rin 935 tarihine uzatrlmrfhr. 
$artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. Arthrmaya girmek is • 
tiyenler hizalarmda gosterilen muvakkat teminat makhuz veya mek
tubile beraber 7 birincite,rin 935 pazartesi giinii aaat 15 te Daimi 
Enciimende bulunmahdrr. «B.» (6081) 

Antika Meraklilari 
Emsalsiz antikalarm miizayede ile sab§m ta

rihini 4 te§rinievvel 935 cuma giinii not ahmz. 
T afsilath ilanlanmiZI bekleyiniz. 

Eskisehir , Memleket Hastanesi 
Ba~tabibliginden: 

Hartanemize liizumu olan 1,100 lira muhammen krymetli Orijinal 
Heidelberg modeli teferruatile beraber bir aded ameliyat masaat 
1/10/935 tarihinden itibaren yirmi bir giin miiddetle eksiltmeye ko
nulmu,tur. Eksiltmeye aid 'erait ve liste Istanbul Saghk ve Soysal 
Yardrm Direktorliigile Eskitehir Memleket Hastanesi Ba,tabibligin
den istenebilinir. lhale 22 tetrinievvel 935 1ah giinii saat on bette 
Eskitehir llbayhgr Daimi Enciimeninde yaprlacagmdan ilteklilerin 
yiizde yedi bu~uk nisbetinde teminat ak!;elerile uauliine gore miira • 
caa tleri. ( 6063 ), 

1 Blrineite~rln 1935 

Istanbul Dordiincii lcra Memurlugundan.: 

Tamam1 Emniyet Sand1g1na 
birinci derece ipotekli yeminli ii<; ehli vukuf tarafmdan tamammll. 
28,485 lira krymet takdir edilen Hocapafada Hiidavendigar cadde • 
ainde eski 36 Mii. 36 yeni 17, 19, 19/1, 7 numarah maadiikkan ve 
bodrum kargir Re,adiye otelinin tamamr a<;rk arthrmaya vazedilmit 
oldugund:;n 18/11/935 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arthrmau icra edilecektir. J\rttrrma be • 
deli krymeti m.uhammenenin yiizde yetmit betini buldugu takdirde 
mii,terisi iizerinde brraktlacakhr. Aksi takdirde en son artbranrn ta
ahhiidii baki kalmak iizere arthrma 15 giin miiddetle temdid edile • 
rek 3/12/935 tarih;,"le musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar ke
za dairemizde yaprlacak ikinci a!;rk arttrrmasmda artbrma bedeli 
krymeti muhammenenin yiizde yetmif befini bulmadrgt takdirde 
sabt 2280 numarah kanun ahkamma tevfikan geri brrakrhr. Sabf 
petindir. Arthrmaya iflirak etmek istiyenlerin krymeti muhamme
nenin % 7,5 nisbetinde pey ak<;esi veya milli bir bankamn teminat 
mektubunu hamil bulunmalarr lazrmdrr. Haklar1 tapu sicillile aabit 
olmryan ipotekli alacaklar da diger alakadaramn ve irtifak hakkt 
sahiblerinin bu haklarrm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddi
alarmr evrakr miisbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 
yirmi giin zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri lazrmdrr. Aksi 
takdirde haklarr tapu sicillile aabit olmryanlar sabf bedelinin pay • 
latmasmdan hari<; kalrrlar. Miktarr tartnamede yazrh miiterakim ver
gi, tenviriye, ve tanzifiyeden miitevellid belediye riiaumu ve vakrf 
icaresile bunlarm iistiinde brrakrlma karar1 tarihine kadar itliye • 
cekleri mii,teriye aid olup onun tarafmdan v~rile.cektir. Daha fazla 
malumat almak istiyenler ilan tarihinden itibaren herkesin gorebil • 
mesi i<;in dairede &!;lk bulundurulacak arthrma fartnamesile 934/ 
1134 numarah dosyaya miiracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki 
gorebilecekleri ilan olunur. (6067) 

Bolu Vilayeti Hususi 
Muhasebe Direktorlii.giinden: 

lsteklilerine kanuni tarifahna miisteniden 61 kuruf bedeli muka
bilinde gonderilmek iizere Hususi Muhasebe Direktorliigiinde aakh 
Baymdrrhk Bakanhgr Y apr ltleri Direktorliigiince tasdikli plan, hu
lusai ke,fiye, tahlili fiat, mesaha cetvelleri, mukavelename ornegi 
hususi ve fenni ve umumi tartnameleri mucibince Bolu merkezinde 
yeniden yaprlacak «12242» lira «59» kuruf ketif bedelli Vali konagl 
7/10/935 pazartesi giinii saat 15 te Enciimende toplanacak heyetce 
ihale olunmak iizere kapah zarf yolile eksiltmeye konulmuttur. Is • 
teklilerin Hususi Muhasebe Direktorliigiine bat vurmalarr ve ihale 
giiniinden evvel % 7,5 teminat paras1 919 liramn Bolu Ziraat Ban • 
kasrna teslimile alacaklarr vezne makbuzu veya buna muadil milli 
esham veya banka mektubunu teklifnamelerile birlikte ihale giinii 
cgleye kadar Vilayet Daimi Enciimenine teslim etmeleri ilan olunur. 

~ohretleri kulaklar duyarl 
Bir kadm lrulagma giren 

PERTEV 
adrm hi~bir yalancr §ohret oradan ~rkarrp atamaz 

(5877) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilam 

Edirne Ilbayiigindan: 
Eksiltmeye konan it: 

1 - Uzunkoprii - Ke,an yolunun 0 +" 000 ile 34 +: 000 inci kilo
metreleri arasmm esash fOSe tamiri. 
Esash fOSe tamirinin tulii 5,260 metro olup grafiklerde taf • 
silatla gosterildigi iizere ta,lar yo! kenarmda moloz halin • 
de miiteahhide teslim edilecek olup krrrlmaar, ferti, ailindi 
rajil" esash tamiratm ikmali miiteahhide aiddir. Yaphrrla 
cak tamiratm ketif bedeli 7,656 lira 46 kuruttur. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak fUnlardrr: 
A - Eksiltme ,artnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafra itleri teraiti umumiyesi. 
D - Fenni tartname. 
E - Grafikler, metraj cetveli ve ketif hulasa cetveli istiyenler h"u 

tartnameleri ve evrakr Edirne Vilayet Daimi Enciimeninden 
parasrz alabilirler. 

3 Eksiltme 17/10/935 tarihinde pertembe gii;tii saat 15 te E 
dirne Vilayel Enciimeninde yaprlacaktrr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaprlacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i<;in miiteahhidlerin 575 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan hatka atagrdaki vesaiki haiz olup 
gostermesi lazrmdrr: 

A Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika. 
B - lstekliler yapmrt olduklarr itlere aid vesikalarr gostererek hu 

ite girmek i<;in Edirne Nafra Miidiirliigiinden alacaklarr ehli
yet kagrd1. 

6 - Teklif mektublarr yukarrda ii~iincii maddede yazrh saatten 
bir saat evveline kadar Edirne Vilayet Enciimen Reisligine 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile gonderilecek 
mektublarrn nihayet ii<;iincii maddede yazrh saate kadar gel • 
mit olma11 ve drt zarfrn miihiir mumile iyice yaprttmlmr' ol· 
mall lazrmdrr. Poatada olacak gecikme_ler kabul edilmez. 

.(6029). 
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istanbul Emniyet Direktorliigunden: 
Siivari Polia ihtiyact i<;in 50 ~ift ~izmeni? ahn~aa1 a~tk eksiltme

ye konulmuttur. Bir <;ift ~izmenin k1ymett 18 hra olup muvakkat 
teminatt 67 lira 50 kuruttur. !hale 141101935 pazarteai giinii saat 

16 dadtr. • , 
fsteklilerin niimuneyi gi:irmek ve teraiti anlamak 1~10 Direkti:irliik 

Heaab Memurluguna ve miinakaaaya ittirak i<;in de ayni giin ve aa· 
att

11 
Vilayet Muhaaebecilik daireaindeki Komisyona miiracaatleri. 

(5926) 

Ln.o3.lltme 

Sumer Bank 
Genel Direktorliigiinden : 

Mad de 1 - Buraada kurulacak Kamgarn fabrikaat eaas bina· 
ian, miidiirliik ve it<;ilere mahaua binalarla iltiaak demir yolu, 
toprak teaviyeai, fabrika i<; yollar1, Drenaj itleri intaab vahidi 
fiat eaaaile eksiltmeye ~Jkarlimlthr. 

Tabmin edilen bed eli 1,357,320, 70 (bir milyon ii~ yii:z: elli yedi 
bin ii<; yiiz yirmi '7o 70) liradtr. 

Mad de 2 - Bu ite aid evrak tunlardu: 
A - Ekail~e tartnameai, 
B - Mukavele projeai, 
C - F enni tart name, 
D - Umumi tartname, 
E - Metraj ve ketif hulasa cetvelleri, 

F - Projeler. 
latiyenler bu evrak1 68 (altmtt aekiz) lira bedelle Siimer Bank 

Ankarct. tubeainden alabilirler. 
Madde 3 - Ekailtme 18 birincitetrin 1935 cuma giinii aaat 

15,30 da Ankara Ziraat Bankaa1 binaamda Siimer Bank Merke. 
zintleki Komisyonda yap1lacakhr. 

Madde 4- Ekailtme kapah zaxf uaulile yaptlacakhr. , 
Madde 5- Ekailtmeye girebilmek i<;in iateklilerin 54,470 ( el

li di:irt biu di:irt yiiz yetmit) lira muvakkat teminat vermeleri, 
bun dan batka en az 250 000 ( iki yii:z: elli bin) lirahk bir bina in· 
faatnl muvaffakiyetle bltirmit oldugunu ispat etmeai ve ekailt
me••e "lkarJlan 1 357 320 70 (bir milyon ii<; yiiz elli yedi bin ii<; 

J y ' ' , .d 
yiiz yirmi % 70) lirahk bu iti hal en yapabilecek mali ikb arda 
oldugunu arthrma ve ekailtme kanunu mucibince teminat mek • 
tubu verebilecegi teabit edilmit bir bankadan ahnmlf tehadet • 
nat'fe ile iapat etmeleri lazJrndJr. 

Madde 6- Teklif mektublarl yukartda yaztld1g1 giin ve saat
ten bir aaat evveline kadar Siimer Bank Umum Miidiirliigiine 
makbub mukabilinde verilecektir. Poata ile gi:inderilecek mek • 
tublartn nihayet ihale tarihinden bir aaat evveline kadar gelmit 
ve zarfm kanuni tekilde kapahlmtt olmaal li.ztmdu. 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 
tdaremizin Patalimanmda bulunan tiitiin depoaunun deniz cihe • 

tine 3197 lira 35 kukrut bedeli ketifli pazarltk auretile bir iakele yap
tmlacakhr. ~artname ve projeai parauz olarak Kabatatta Levaz1m 
ve Mubayaat tubeainden verilir. Pazarhga ittirak etmek iatiyenle • 
rin 11101935 tarihine raahyan aah giinii saat 14 te % 7,5 teminat • 
larile Kabatattaki Ahm Komiayonuna miiracaatleri, (5593) 

""'"' 
ldaremiz ihtiyac1 i~in niimuneai mucibince 200 kilo S numarah ve 

800 kilo 2 numarah miihiir kurtunu p_azarhkla aatm ahnacakbr. Ver· 
mek iatiyenlerin 1111019'35 tarihine muaadif cuma giinii aaat 16 da 

1
% 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatatta Levaztm ve Mubaya· 

aube1oindelki Ahm Komiayonuna miiracaatleri. (6025) 

Tiirk Hava lurumu Biiyiik Piyangosu 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

19 uncu tertib 6 net ketide 1111 incitetrin 935 tedir. 

Biiyiik ikramiye 200,000 lira 
Ayr1ea: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 

beheri lirahk iki miikafat vardtr. 

CUMHURfYET 

. , , 
<:;£LIK K.OpRuyE. VA~CI 

IKAR.-;,1 OA MiLyONJ.AR. VAR.OI 

Kiiltiir Bakaniigindan: 
1 - Ankarada Dil, Tarih ve Cografya Fakiiltesinde 1 ikincitetrin 

935 te deralere batlanacaktJr. 
Talebe yaztlma tart ian: 
2 - Giindiiz talebesi i.;in: 
a) Liae olgunluk veya bakalorya sinacmi vumit olmak veya yiik • 

aek bir okuldan .;tkrnlf olmak laztmdtr. 

b) Giindiiz talebeai olmak iatiyenler 1 birincitetrin 1935 ten 1 ikil'l· 
citetrin 935 e kadar atagtdaki belgelerle, Ankarada Evkaf aparh • 
manlarmdu Fakiilte Dekan katibligine batvurmahdular, 

1 - Dilck kagtdJ. 
2 - Okul ~ehadetname veya tasdiknameai. 
3 - Saghk ve .;i.;ek &fill raporlan 
4 - HiiYiyet kameai. 
5 -lyi halini bildirir okul belgesi veya mazbata. 
6- & tane fotograf. 
3- Yahh lalebe i<;in: 
a) Fakiilteye k1z ve erkek olmak iizere yartl ile 40 yabh talebe 

ahnacakhr. 
b) Y arttya girmek i<;in lise olgunluk amactnt ge~irmit veya 6 ytl • 

hk i:igretmen okulunu bitirmit olmak li.ztmdtr, 
c) btekliler yukartda yazth belgelerle ve dilek kagtdlarmda yatJh 

tale be smactna gireceklerini a<;tk<;a yazarak en ge<; 10 birincitetrin 
1935 tarihine kadar Yiiksek tlgretmen Gene! Direkti:irliigiine bat • 
vurrr.altdJrlar. 
4- Sma<;lar 15- 16 birincitetrin 1935 giinlerinde yaptlacakttr. 
5 - Stna<; yerleri: Ankarada Gazi Terbiye Enstitiiaii, lstanbulda 

Yiikaek tlgretmen okuludur. Sma<;lara saat 10 da batlamr. 
(2768) (5993) 

OTOMOBiL ve 

makinist mektebi 
Teksim: Stadyom kapiSJnda 

Y eni ders devresine 11 birinei
te~rinde ba~lanacakbr. Kayid mu
ameiPii ·~•ld1. Tafoilit i~in pro
gramt isteyiniz. Te!efon 1 42508 

Ankara Sehri imar 
Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Yeni mezarhga getirilecek au, ketif 
bed.-li 3&,808 lira 64 kuru,, 

2 - Bu ite aid evrak tunlardJr: 
A I Eksiltme tartnameai, 
B I Mukavele projesi. 
C / Nafta itleri teraiti umumiyeai. i 
E I Husuai ve fenni tartname ve fenni tartname, teklif mektubu. 
F I Ketif ve vahidi fiat cetveli 
G I Projeler. 

latiyenler bu tartname ve evrak1 iki lira m~kabilinde Ankara 
lmar Miidiirliigii Muhaaebeainden alabilirler. 

3 - Ekailtme kapah zarf usulile yapJlacakttr. 
4 - Eksiltme 22 letrinisani 1935 cuma giinii aaat on albda Anka • 

ra lmar Miidiirliigiinde yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i<;in isteklinin 2, 761 lira muvakkat te • 

minat vermeai ve 10,000 lirahk intaat yaphgma dair veaika 

gi:iatermeai lazJmdJr. 
6 - Teklif mektublar1 di:irdiincii maddede yaz1h aaatten bir aaat 

evveline kadar Ankara lmar Miidiirliigiine makbuz mukabihu· 

de verjlecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet dordiincii madde· 
de yaz1h aaate kadar gelmit olma11 ve dlt zarfmm miihiir mu· 
mile iyic_e kl\pahlmtt olma11 tarthr, Poatada vukua gelecek 

teahhur kabul edilmez. «2814" (6C\0. 
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Bal1kesir ilbayll-gindan: 
1 - Eksiltmeye konulan it Bahkesir Vilayet merkezinde h'''-~ t' 

b' b' h u>rume masJ, ma in,aah er tiirlii tesiaatile beraberdir. Bina ve te • 
aisatm ke~if bedeli (94182) doksan di:irt bin yiiz aeksen iki li· 
ra (75) yetmit bet uruttur. 

2 - Bu i,e aid ~artnameler ve evrak tunlardJr. 
A - Eksiltme tartnameai. 
B - Mukavele projeai. 
C - Naf1a itleri teraiti umumiyesi. 
E - F enni ve hususi tartnamesi. 
F - Ketlf cetveli ve silsilei fiat cetveli. 
G - Bet aded plan. 

f~tiyenler bu tartnameleri ve evrak1 750 kurut bedel mukabi . 
hnd"' Enciimenden alabilirler. 

3 - Ekailtme 7/10/935 giinlemecinde pazarteai giinii aaat on bet. 
te Vilayet Enciimeninde yap1lacakhr. 

4 - Ekailtme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Binanm id21,rei hususiyeye aid olan (94182) doksan di:irt bin 

yiiz aeksen iki lira (75) yetmit bet kurutluk ktsmt yaptlacak • 
hr. 

6 Eksiltmeye .~irebilmek i.;in (5959) bet bin dokuz yiiz elli do • 
kuz lira (14) on di:irt kuru, muvakkat teminat vermesi, bun • 
dan. batka ataitdaki veaikalar1 haiz olup gi:istermesi laztmdtr. 
Ekstltmeye en az par.;ada 30000 otuz bin lirahk birinci nevi 
resmi daire- binaSJ yapmtt olduguna dair Naf1a Miidiirliigiin • 
·den vesika alanlar girebilecekler. 

7 - Teklif mektublart saat on di:irde kadar Vilayet Enciimenine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Saat on di:irtten 1onra teklif 
zarflart kabul edilmiyecektir. (6020) 

i~letme Miihendisi Aran1yor 
~irketimiz itletme miihendisligi miinhaldir. Evsaf1 li.zimeyi 

haiz taliblerin vesikalan auretlerini gi:indererek 

Elazizde Elektrik ve Su Sirketi 
' 

Dirt"kti:irliigiine miiracaat. 

Galatasaray Lisesi 
Sabnalma Komisyonundan: 

Okulumuzun may1s 936 aonuna kadar ihtiyac1 olan 80,000 kilo 

ekmegin 141101935 pazartesi giinii aaat 15 te kapah zarf ekailt • 
mesi Istanbul Kiiltiir Direkti:irliigii binasmda toplanan Komiayonda 

yaptlacakttr, 
Ekmegin heber kiloau Belediye narhma gi:ire 10,50 kuruttur. llk 

teminat 630 lirad1r. 
~artname mektebde gi:iriiliir. lstekliler kapalt tekliflerini belli 

aaatten bir saat evvel 2490 aay1h kanuna uygun olarak Komiayon 
ba,kanhgma ve teminatlarmt da Okul Direkti:irliigiinden alacaklan 

yaz1 ile Lisele:r Muhasebeciligi vezneaine yattrmalan. (5965) 

Hariciye V ekaletinden: 
Hariciye Vekaletinde 11 inci dereceden mevcud miinhal memuri • 

yetlere talimatnamesine tevfikan miiaabaka ile memur almacakhr. 
Miiaabaka imtihftnl 4 te,riniaani 935 te aaat 10 da Hariciye Veka • 

letinde yap1lacakttr. 
Miiaabakay .. i,tirak i<;in, taliblerin memurin kanununun 4 iincii 

maddesindekilerden ba,ka atagJda yazth evaaf1 da haiz olmalan 18.· 
ztmd1r. 

Hukuk, Miilkiye, Ulumu Siyasiye, lkttaadiye ve l<;timaiye ve Fa • 
kiilte dereceaindeki Yiikaek Ticaret mektebleri veya hariciye mea • 
legile alakau bulunan miimasil yiiksek mekteblerden birinden me • 
zun olmak. 

Miiaabaka imtiham ti:iyledir: 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Diivel, Hukuku Husuaiyei Diivel, 

lkttaad, Maliye ve Terihi Siyasi «1815 ten zamamm1za kadar» hak • 
kmda tahriri ve ,ifahi &ualler. 

.2 - Tiifk<;e ve frans1zcadan tahrir ve terceme. 
'3 - Miiaabakad" iissii mizant doldurmak tartile en fazla numara 

alanlar kazanmt' olacakttr. 
Miisavat halinde franuzcadan maada bir ecnebi Iisanma viikuf 

aebebi rii<;hand1r. 
Taliblerin mekteb ,ehadetnameleri, aakerliklerini yapttklarma da• 

ir veaikalarm1, hiisniihal ve SJhhat tehadetnamelerile hiiviyet ciiz • 
dam veya auretlerini iatida ile 25 te,rinievvel 935 ak,amma. k~da~ 
Vekalet z,., ltleri Dairesi ~efligine tevdi eylemeleri ve 4 te,rm11an1 
935 te Ankarada Vekalette haztr bulunmalan. Askerliklerini yapma· 
rntf olanlarm miiracaat eylememeleri ilan ol,unur. (2722) (5823) 

Bursa kapltcalar• 
T iirk Anonim Sirketinden: • 

~irketin viicude getirdigi kaphca ile ot.el ve mii!temila.tt bag ~e 
bah<;elerile birlikte be, y1l miiddetle ktraya venlecekttr. Otehn 
dotemeai tirkette bulunan plana gore kirac1 tarafmdan yaptmla
caktJr. Kira ~artnameai Buraada •irket merkezine miircaatle gi:irii· 
lebileceg; gibi arzu edenlere posta ile para11z gi:inderilir. latekli· 
lerin tek\iflerini 1/11/935 aktamma kadar kapah zarfla ve yiiz· 
de yedi buc;uk teminat mektubile Buraada ~irket merkezine bil • 

dirmeleri ilan olunur. 

i~tanbul Emniyet Direktorliigiinden: 
Siivari tetkilatl i<;in 50 tane eger tak1mmm ahnmaa1 a~1k ekailt • 

meye konulmuttur. Egerlerin beherinin muhammen k1~e~i .~0 ve 
muvakkat teminatt 225 liradtr. !hale 14/10/935 pazarteu gunu aaat 

15 tedir. 
tateklilerin teraiti anlamak ve niimuneleri gormek iizere Direkti:ir· 

liik Hesab Memurluguna, miinakaaaya i,tirak i<;in de ayni giin ve 
aaatte Vilavet Muhasebecilik Daireaindeki Komiayona miiracaat • 
Jeri. (5927). 


