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Habqistan;, dOrt taraftan silih yag.yor • Biitiin Tiirkiye tek ses ha1ind 
lfabe~ler Yakznda genzlmez 1 k 1 t 1,. d. , 
bir kuvvel olacaiizz!, diuorlar a ~a an ~ 10 e 1 Y 0 r · 
Ll 0 · ' '3 (( Y apamazlar! Biitiin h1r ulus ayakta ve dolu 
oabe§ ordusunda asker mevcudu 'bir tiifek namlusu gibi Onu bekliyor!)) 

ay ba§Inda 1,500,000 i bulacak 
~e,hur bir ingiliz saylaVI «italya Habe,istam ab.rsa ingilterenin durumu 
~ok vahim olacakbrh> dedi, ingilizler haznolddarmm arkasm1 kesmediler 

• 

ltfll 
·~.~~~.~.~~.!~~~~.!!.~.~.~!..~.~.'??.~?.~~ni ka• Gbug•a Italy an Ba,kumanilant General de Boneye te1lim olurllen 
I. Q1J "l" "" Adisa aba 22 (A.A.) - Berliner lami~Ilr. . 

[) "Yarecz zge Tageblatt gazetesinin ogrendigine gore, lmparatorun askeri mu~avirleri • ki Qh k Habe~istana konan sillih ve miihimmat ~imdiye kadar olduk~a bedbin bulunu -
l > a 90 0 nem ambargosunun kaldmlmaSI iizerine Ha • yorlardl • arhk Habe,istamn kazanacagt-
v er k J bqistana o kadar harb malzemesi akma- na itimadlan vardtr. Maddi tesirinden 

me zorunaayzz ii.~ ba~~~ml!h~ ki salahiyettar ~ir ••.kerin ba~~· ambarg.?nun k~l~mlmll olmasl ma
soyledig! gtbt bu akm daha btr muddet nev1yah da yukseltmt!hr. 

aten bilip durdugumuz bir ha- devam ederse Habe1istan, hi~ degilse Cephelerde 
d ~kat olmakla beraber ftalyan- ~ete ~arb~nde, ~.rll~· ye~ledez bir tuv • f foma 22. (~j!.':·> - 25 numarah 
tralerd abt~ saval tntn ilk verdigi bvet 

1
o aca ttr: ytm ~yl e ka ar

1 
anca k:u- taGyan re

1
smdl .. teBtgt: k ... I f 

~...... en bir1· t · d"k' ay ann emnne vert me te o an ma me- enera o ono, ~e bgt te gra ta, 
l , -·...: ayyaremn 11m 1 1 zaman . .. • • 
"'r .1 Ye mu··daf d k k 11 . htufekler askerlere de dag1hlmaga ba1 • ( Arkaft 1 nci •ahifede) l •1 ah • aasm a ~o uvve , 
tt.trt dahaol~~~unun bir kere de -ve bir ""~;;~~~~~· .. ;,~~;~~~~~·;·"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"'""" 
1
'>1<1Jr, -j. 1 tyatla ortaya ~tkm11 bulun

:1tt olaraJr. 8 l'Yare silahmm kuvvetli bir 
~ 111 lll11s I ortaya ~tkmast ondan ba1k"' 
t.Jt ~htlllm~ lto":'nma silahlannm lnymet 

h1i, 1' 'Yetlermi hi~e indiriyor degildir 
llilJ al'Yar d 
11
• •Yet h e e olsa sava~ denilen 1ey 

~~~ ij•!Un~Yada degil, yeryiiziinde ve de-
111al1nd e hal!olunur. Yeni zaman sa-

l atay · to b' . Yaremn oynamakla oldu-
. lltlll bildigimiz klasik kuvvetlerin 

onJ811 lcalabildigine kolaylalllmtaSI 
8orii1?. daha tesirli lnlmaSI lekille-

toplar~Yor. T ayyare en uzun men• 
"ll•~-•n daha uzalc mesafeleri 
lallla eden bir ltuvvettir. T ay-

, inll~b mesafe anlamlannda ~k 
· b 

1 
a Y•Pan bir silahbr. Bun

tel Ytl once on iki motorlii bii
•hl!i, •dl'Yaresinin bir kalkt1ta tam 
· ~ ole k' · uz 111 ta~un11 oldugunu 

b Zaman bO I k' ir g" Y e se IZ on tay• 
ba~k ub~e bir fuhhlt askeri bir 

~eya 8e:J:~ Yere .. -~es~la -~ii~m~ 
dii n~~- .. gotiirebtlecegt gtbl 

bile I lmu~tult. Bu kadan mu-
o sa ta . h 'f ·•ol''"'·- b·l yYarenm atta lte§t 

old 
1 

: ne ~onsuz derecede bii
'•va~ ~&unu l!te hergiin ltalyan-

" a anlannda goriip duruyo-
o~l!il ' 

• 
11"ii ilerile d . .. 
en bu "k me erecesme gore tay-

llliidafa Yu ltYtneti ise bir memle-
ast ••Ylm h , I b. • . d T tna atz o a tlecegt 

e on~n t ayyarenin miidafaa kudre-

s. ••rruz hbiliyeb'le "I "'I k •ze y o ~u me 
k I apllacalt bir taarruzun 
a mtyaca" b'l' d .•. I h 81 1 m tgt giin 

~ lll~l old a_ttn 1•Yihr bir kudret oa
. ~Yarecilik~ubuza hiik~olunur. hte 

buiu d u ltudreh kazanmag1 
0 

uraralt bu alandaki va-
(~•k YUNUS NADI 

a•t 4 iinc:ii •ahifede) 

Habesler 
t 

tayyareye kar~1 

gizlenmegi ogrendiler 
Beyaz elbiseli muharibler ~amura yatarak 
italyan tayyarelerinden farkedilmesi imkans1z 

bir renk ve 'ekil ahyorlar 

Cenub cepheaindeki Habef orduaunun motorlii 
Valttalanndan bir kamyon grupu 

Londrada ~tkan Daily Expressin A • de biiyiik kuvvetler tophyan Ras Sey • 
disababa muhabiri yaztyor: ,Sima! cep • yumun yakmda biiyiik bir taarruz yapa
hesinden gelen haberler, ltalyan!artn si- cag1 ve ftalyanlarm bundan son derec• 
perlerini tahkim etmekte, 60 mil uzun- ~ekindikleri i~in 1imdiden hazuhklar yap
lugundaki cephede dikenlitel manialan makta olduklan soyleniyor. 
viicude getirmekte olduklarmt bildiriyor. Bazt kimseler de ltalyanlann yeni bir 
Adisababa mehafilinde, timal cephesin - ( Arka11 7 nc:i •ahifede) 

Diin Ankarada 50,000 ki~ilik heyecanb bir miting yapdd1. Biitiin Tiirkiyede 
muazzam 
Bevaztdda 

gosteriler devam ediyor. istanbullular! Bugiin saat 3 te 
toplanahm. Bizim de biitiin diinyaya soyliyeceklerimiz var! 

Tiirk gencligrnin toplanttlanndan 
Ankara 22 (Czel) - Suikasdcilere 

kar11 bugiin burada muazzam ve heye • 
canh bir miting yaptldt. 

T a sabahtan itibaren biitiin Ankara 
ayaktaydt, halk kafile halinde Halkevi· 
nin oniindeki meydana dogru akm edi • 
yordu. Bu meydanda birikenler toplu bir 
halde Hakimiyetimilliye tneydamna ha
reket ediyorlardt ve bu suretle Hakimi • 
yetimilliye meydanmda 50,000 den faz· 
Ia insan birikmitti. 

Bu kollardan biri bir arabanm iize • 
rinde Atatiirkiin biiyiik bir biistiinii ta • 
§tyordu. Biistiin etrahnda «<nun ba11 

( Arkaft 8 inci -hifede) 

Hiikumetimiz Fransay1 
protestoya mi karar verdi? 
Briikael 22 (l:hel) - Briiksel radyosu bu aktam fU h'lberi 

vermittir: 
«Tiirkiye Cumhur Ba,kam Atatiirke kar1r Suriyede bir auikcud 

tertib i>dilmeai iizerine Suriyenin Franatz mandaar alttnda bu -
lundugunu gozoniinde tutan Turk Hiikiimeti Cenevre ile Pari1te 
proteslbrla '&ulunmtya karar vermi,tir.:o 
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Yeni Alman el~isi l~giliz DI§ Bakani diin 
Diin sa bah geldi ve ak,am 

Ankara~a gitti 

Diin gelen -Alman el~i1i Sirkeci 
i.tcuyonunda 

Y eni Alman el~isi fon Keller diin sa
bahki ekspresle Berlinden lstanbula gel

( Arkaft 6 ""' •ahilede) ............................................................ 
Diinkii zelzele 

istanbulda ve Marmara 
havzasmda sarsmblar 

oldu, zarar yok 
Dun sabah 1ehrimizde ve Marmara 

havzasmda olduk~a kuvvetli bir yer sar
smi!SI duyulmu~tur. 

Kandilli Rasatanesinden ald1gtmtz 
malumata gore, sarsmtt sabah saat do -
kuzu o~uz dakika ve dort saniye ge~e ol
mu1tur. Sarsmtmm ilk merkezi ~ehrimiz
den 260 kilometro mesafede ve alt mer
kezi de salht arzdan 25 metro derinlikte 
ve mevkiinde olduk~a ~iddetli ge~tigi 
anla§tlml§l!r. 

fstanbulda o kadar ~iddetli duyu!mt
yan bu sarsmtt merkezinin <;anakkale Bo

( Arka•• 7 nc:i •ahifede) 

beklenen soylevini verdi 
Bakan ingiliz siyasasmm degi,medigini anlat• 
makla beraber siiel tedbirlerin dii,iinillmedigini 

de soyledi ve Romada ~ok ho~ ,itti 
Londa 22 (Czel) - lngiliz parla • 

mentosu bugiin ogleden sonra YJIIardan
beri ilk defa olarak dt~ siyasa hakkmda 
onemli bir miinaka~a yapml§hr. 

T oplanl! saat 3 te D11 hleri Baltam 
Sir Samuel Hoarem bir soylevile "~'! • 
m11ttr. D11 Bakant evvela diin olen Ar
tiir Hendersonun habraS!Dl yadetmi~. 
bundan sonra parlamentoda verdigi son 
soylevden bugiine kadar cereyan eden 
arsmlusal hadiseleri anlatarak demi~tir 
ki: 

«- Son haitalar zarfmda bir~ok o • 
nemli hadiseler ve degi~iklikler oldugu 
halde lngilterenin siyasaSI kat'iyyen de • 
gi§memi1tir. Bu siyasamtz fngiliz ulusu
nun kahir ekseriyeti tarafmdan tesvib eo 
dildigi gibi, dominyonlar da noktai na -
zartmtza i~tirak etmi1lerdir. Bunlar bize 
kuvvet vermi~tir. 

Bizim siyasamtz Uluslar Kurumuna 
miizaheret esasma dayanmaktadtr, Te • 
cerriid siyasaSI zahiren lmparalorluk i~in 
laydah goriinmekle beraber, hakikatte 
bir hayalden ibarettir. Astl realist siyasa 
Uluslar Kurumu pakll mucibince kol -
lektif emniyet siyasaS!d!r. Sulhu veya ge
ne! felaketi tercih etmek mevzuu ba"so
lunca lngiltere bilatereddiid sulhu ko • 
ruyacak, yeni bir felaketin oniinii almlya 
~alt~acakttr. 

Bundan dolay1d1r ki hiikumetimiz U
luslar Kurumu pakt1 mucibince giri1tigi 
taahhiidleri harfiyen ifa edecegini res • 
men bildirdi. Maamafih burada 1unu da 

lngili:z; D'f !fieri Bakam Sir Samuel 
Hoare (•aida), Bakanlardan 

Edenic beraber 

ilave etmek isterim ki lngiltere bunu ya • 
parken fmatlan istifade ederelt fa!tzme 
hiicum etmek gayesini ltat'iyYen takib et
memi§tir. 

Herhangi arstu!usal bir mesele kar • 
!lSlnda lngiliz hiikitmetile onun miimes
silleri ikinci derecede bir rol deruhde e
demezler. Biitiin devletler kendi vazife-

( Arka•• 3 iinc:ii •ahifede) 



Tarihi roman : 84 Yazan : M. Turhan Tan 

Akmciiar smrr suyunu ai)Clr a!fmaz atlarmdan 
yere su~raddar, yiizlerini touraga siirdiiler, uzun 
bir zaman oyle secde durumunda kalddar! 

On keskin pala, on siinmez §Unjek l~vorlard1. 
gibi akmc1lara val ·~•yordu ve bu §im - Oraya kadar onlarla bile gelen Joze
seklerden gozu kama§an disili erkekli bes fin, hayran hayran, onlara bak1yordc 
alt1 yuz ki1i <eS<iz bir say21 i~inde onlara Goklere boyun egmiyen bu ~ehbazlarm, 
yol veriyordu. Buti.in bu kalabahk on!a· bu yi~it adamlarm topraga ahnlanm da
nn aynh •ndan oliimuo uzakla•hgml se - v1yarak, topra~a yureklerini yap•sllrarak 
zerek derin bir sevinc duyuyorla•d1. A·- candan gelen bir sayg1 ile yurdu selam· 
trk Tiirkun ne oldugunu. Tiirkun nder lamalan Sebenikolu k1zm gozlerine yaj 
yapabileceiiini anlamljlardl. Onlarla da- setiriyordu. Daga, nmaga, ovaya, aleje, 
ha fazla bir arada bulunmak istemiyor· illume ve butun tabiate yuksekten bakan 
lard1, ~unkii korkuyorlard1. Kiiisede de Tiirklerin yalmz vatana karjl ku~uldiik-

. kalmaktan ~ekiniyorlard1. <;unku "' uoe ve lerini ve bu ku~uliisle bir kat daha bu • 
kendine vekillik ettiklerini soyhyen ,J,;n- viiduklerini gormek onu iligine kadar 
lara yard1m etmiyen tannnm Turkler git- hayranhga dusurmiistii. Bu sahneyi pek 
tikten sonra harekete ge~mesi ve hi~ ol- vuksek buluvor ve Turkleri topraga yuz 
mazsa papazlann coskunla•masJ miim • siirerken goklere dogru yukselir gibi go
kundii. Kalabahk bu durumu da gor • riiyordu. 
mek istemiyordu. Turklerin uzakla§ma • Yurdu selamlamak odevini yerme ge
sile beraber eteklerine 1Shk caldna ~·I · tirdikten sonra ayaga kalkan akmdann 
dU"a kosacaklar, evlerine kapanacaklar yuzleri ve bak•slan enikonu degismist;. 
ve belki giinlerce sokaga ~JkmJyacak • 1-ler vakit ~at1k duran kaslarda simdi bir 
lard1. a~1h5, kiZil bir ~elik sertligi tajlyan du • 

hte bu diisiincelerle Tiirklere yo! ve- daklarda simdi bir yumusakhk seziliyor· 
riyorlar, onlarm kap1ya dogru aklslanm du, guluyorlar ve pek sen goriiniiyorlar • 
hayret ve hayraniyetle seyrediyorlard1. d1. Jozefin, yurd havasmm ve yurd top· 
Biraz sonra onlar goze giiriinmez ola • 1agmda bulunmak!.gm onlara r(et;rdJgi 
cakh ve herkes bu saniyeyi, bu biiyuk bu degisikligi de sezdi, gozlerini kap•ya
am bekliyordu. Fa kat tam kap• oniinde rak Sebenikoyu, or ada kalanlan dusi.in
bir ~1ghk koptu. Bir kadm • on iki pala- dii. Onundeki. yubek sahneden ~!ham a
run c;izdigi keskin hath asarak • Musta • larak o da bn jeyler, ac1kh h1r teYler 
fanm boynuna sanld1, hayknd1: I diisiinmek istiyordu. Orada kendine ya-

- Nereye gidiyorsun, beni bnak1p k1~an ancak JShrabd1. Fakat vatamm ve 
nereye gidiyorsun? vatanmda kalanlan diisiinmekle. arad1g: 

Mustafa, nazik bir durumda nezaket 1Silrab1 bulamad1, kapah giizlenle gene 
gostermege kalk1 manm mana,71·gm1 dii- Mustafayl seyretti ve bir Turkii seven 
tiincrek silkindi, sert bir sesle cevab kadmm arhk baska bir sevgiye yiiregind, 
verdi: yer veremiyecegini anlad1. 

- Yurdun':al Mustafa, Jozefinle ilgili dogildi, ar • 
- Kadm gene at1ld•: kadaslarile konu1uyordu. Akmc1lann sim-
- Y a ben ne olacag1m? di nerede bulunduklan iizerinde oranla-
- Yurdunda kalacaksml malar yuriituyordu. Onlar, yurda kavu-
- Y a ~ocugun? 1ur kavujmaz yoldaslann ozlemini la11 • 
Mustafa sarsJld1, ba~duac1y1 yakala- maya haslam•slardl. Evlerinden ve evler· 

ytp yere yatlran yigit Dogan ka~lanm de bulunanlardan once onlan gormek is
~altt: tiyorlard1. Mevsim, tam akm mevSirnt 

- Yiirii eksik etek, dedi, Bev•n ter- idi. Akmctlar, mutlaka sm~rlan a~mlj, 
kisine bin. Onun ~ocugu onun yamnda geziye ~·km•s olacaklardJ. F akat nerede 
dogarl... idiler~ .. )~te aralannda bunu kestirme • 

Bu lr.adm ]ozefindi ve biraz •onra ge savajtyorlardl. 
Mustafa Beyin terki•inde tozu dumana Bu mada, alma iki ~uval bugday yiik
katan bir yiiriiyii~le Sebenikodan uzak • leterek degirmene clogru giden bir koylii 
latJYordu I goriindii. Bu, aylardanberi rasgelinen illr. 

*** yurddasll. Mustafa ile arkadaslan, ba • 
On iki Tiirk, belki yiiz on iki koyden balanm veya karde§lerini gormii~ gibi 

ge~tiler ve bu koylerin her birinde • ye- heyecanlandJ!ar, hep bir ag1zdan bagiT
rine ve geregine gore - bejer onar d•kik. d!lar. 
veya hirer ikijer saat hiikumet surduler. - Ugur ola hem§eri, nereden nere • 
Girdikleri yerlerde •oz onlann oluyor. ye? 
Koy halkt ka~ ki~i bulunursa bulunsun - Eyvallah yigitler. Koyden degir-
mutlaka buyruga boyun egiyor ve bo • mene! 
} unduruga giriyordu. Bu, bir diizune a- - Ne var, ne yok? 
kmcmm de!(il, Turk admm yarathgt bn - Haynlarl 
eserdi. 0 ad, o yuce ad, yiiz koyu on iko - Akmc1lardan ne haber? 
atl1~ biran i~inde kole yap1p buakt . - Onlar bu y1l toptan Arnavudluga 
yordu. gittiler. hkodrada yaman 5aVa§ varl 

Mmtafa ile arkada.lart ijte bu bi~imde Mustafa, arkada1lannm yiiziine bak-
ve ~ok h1zla yo! alddar, giinde bir ik• h. Hepsi giiliimsuyordu ve hepsinin goz
kere hiikumet kurup - gene kendi dilek • lerinde ayni ozlem parhyordu. Delikan
lerile • bozdular, binlerce yabanc1ya Turk It, kendi yureginde tutu1an alejin ejJOl 
f'Uciiniin enginligini tatllrd•lar, ardlann· onlarm da kalbinde bulmaktan gelme J,ir 
da silinmez izler bnakarak sm~ra vard1 . hazla sordu: 
lar. - Eve mi, sa vasa m1? 

0 devirlerde 51mrlarda ne karakol var- On bir ag1z, tek bir cevabt haykJTdJ: 
d •• ne tel orgii, bir SU, bir laj, bir aga~. - Savala! 
bir hendek iki devlet "nmn1 ay1rmaya - Oyley•e atlanahm, su ehik etegi 
yeterdi. En belli i1aret, nijane. ve a lame! J,ir kaye emanet koyup yollanahm. 
ise k1hk degisikligi, dil degi1ikligi idi. Bir Be~ on giin sonra onlar hkodra oniine 
armud agacmm bes on metro sagmda gelmislerdi, yoldaslanna kavujmushrdJ. 
macarca, be1 on metro solunda ise tiirk- Bu, umulmaz bir geli! oldugu icin hti • 
~e konusulurdu. tiin akmctlar arasmda sevinc uyanrur -

Ak.ncllar, dusmanlar i~in as1lmaz de· m•sh. 1enlik yapdacak kadar heyecan r!o 
nizler kadar geni1 ve dalgah goriinen surmu1tu. Bosna beyligine ge~irilmis ~ian 
ve fakat lcendi gozlerine bir gumii1 terid Iskender Pasa. se~me dart bin ath ilt 
gibi dar gel en smJT suyunu ajar a§maz or ada idi. Karde§i Ali Bey, sekiz bin a . 
atlanndan yere SJ~rad1lar, yiizlerini top · kmcmm ba1mda olarak muhasaraya isti
raga siirdiiler, Uzun bir zaman oyle sec· rak ediyordu. Malk~ oglu da ayni yer· 
de duTilmunda kalddar. Vatan topragm• de idi. 
bir giil gibi lcokluyorlar, kokluyorlar, kok-

--- --~· -~ -~-

Siit~iiler Cemiyetinin se~imi 

latanbul Siitfiiler Cemiyetinin yeni iclare 
heycti set;imi baflamrfl~r. Reamimiz inti~ 
habdan bir tafha ile aiilfulerin kullana • 
caklarz yeni ve numaralz giigiimleri gal· 
lermektedi¥. 

( Arkan oar) 

basladt 
• 

CUMHUR:lYE't 

( ~ehir ve 
Doktorlar1n kazanc 

vergisi dereceleri 

Maliye ~ubesi 4 iincii 
dereceyi lagvetmi!f! 

Bundan bir miiddet evvel kazanc ve•
gisine tabi tutulmalan ic;in doktorlartn 
Ehbba 0 , I mnca be~ SJmfa ayn!drkla
nm yazm1~hk . Haber aldJgJmlza gore 
istanbulun butiin maliye 1ubeleri Et•bb' 
Odasmm yapm11 oldugu ta$nifi kabut 
ederek doktorlann vergisini bu tasnife 
gore tahakkuk ettirdikleri halde yalmz 
Divanyolu, Hocapasa ve Kur,ukpazar 
maliye ~ubeleri E11bba Odasmm smtf· 
lara ay1Td1g1 doktorlan bir sm1f yukan
!lna c;•kartarak dorduncu SJmh lilgvet • 
mi1 ve doktorlara da bu §ekilde tahakkuk 
varakalan gonderilmistir. Boyle bir hak
SJzhga maruz kalan doktorlar derhal b
rer istida ile mensub olduklan mal.ye 
1ubelenne muracaat ederek 2751 numa
rah kanunun smtflara ay!Tma i1ini me;
leki te~ekkiil bulunan jehirledr mi'nha
man Ehbba Odalanna vermi~ olduguna 
gore tahakkuk memurlannm itira7lnl ka
nuna aykm bulduklanm bildirmislerdir. 
Diger taraftan da Ehhha OdaSJ tel'!raf
la Finans Bakanhgma miiracaat ederek 
keyfiyeti bildirmi~ ve ilgililere laz1m ~e
len emrin verilmesini istemi§tir. 

Finans Bakanhgmm cevabt bugiinler • 
de beklenmektedir. 

MUTEFERRlli 
Dordi.inci.i Enspektor kim 

olacak? 
$ark vilayetleri ic;in yeniden ihdaSI 

dii1uniilen fevkalade salahiyetli gene! 
enspektorliige getirilecek sue! erkan ara· 
smda ordu mufetti§i General Ali Said ve 
General Abdullahm adlan ge~mektedir. 

<::evrimi cayet genis olarak tesbit edi
len bu gene! enspektorliige bagh biiti.in 
idari makamlara siiel elemanlar taym e
dilecegi soylenmektedir. 

Ecnebi terziler de ~;ah~a
mJyacaklar 

Ecnebi terzilerin de kiic;iik san' at:er 
kanununa tabi olduklan bunlarm da di
gerleri gibi ~ahsamJyacaklan alakadar • 
lara bildirilmistir. 

Bursaya gidecek izciler 
F eyziati lisesi izcilerinden allmt! iisi

lik bir kafile bajlannda tarih ogretmeni 
Samih N afiz oldugu hal de cumhuriyet 
bayrammdan istifade ederek Bursayo bir 
gezi tertib etmi,lerdir. !zciler bu akjam 
Y alova yolile Bursaya giderek Uludaga 
~·kacakllr. Gezi bir hafta surecektir. 

«Istanbul .1.\Iuhibleri» cemiyeti 
kurulacak 

Senelerce evvel 1stanbulda bir~ok 
miinevverler bir araya toplanarak «Is • 
tanbul muhibleri» cemiyeti kurmujlar ve 
birc;ok i§ler de gormiijlerdi. Bilaha•e 
harb ve saire gailelerile cemiyet ortadan 
kalkmljh. 

Son zamanlarda tanmmlj miinevver • 
lerimizden bir c;oklan bu cemiyeti can
landumak arzusunu hissetmislerdir. E • 
ver fazla laraftar bulursa cemiyet yeni • 
den te.kil edilecektir. Tesekkiil eski eser· 
leri halka tamtmak ve sevdirmegi de 
ustiine alacaktiT. 

Memleket Haberleri ) 
llbayzn gazefemize diyevi 

Mezbahada 
yemek. 

kesilmiyen etleri 
aleyhinizedir~ 

-------
Muhiddin Ustiindag «Hastane, 

istiyorsunuz. Belediye varidab 
bunlar nasd yamlabilir ?» 

yol, temizlik 
azalrrsa 

diyor 
Istanbul llbay1 Muhiddin, dun bir ayni jeyin kaytk~1lar ve liman dahilinde 

muharririmize 1u diyevde bulunmujlur: yo leu ve yiik la§Jyan nakil vesaiti i~in de 
_ Bir iki giin evvel 1ehrin baz1 yer· varid oldu~unu kay1kc;tlara vesaitlerini 

lerindeki fmnlarda goriilen tehaciim knl- motorle§lirilmelerini, ve kiirekli sandaltar· 
maml§llr. Zaten sehirde buna sebeb o- Ia gemilerden yolcu nakline miisaade 
lacak ve halkm fmnlara hiicumunu icab edemiyecegini soyledigini beyan etmi§ • 
ettirecek bir sebeb yoktu. 1-ler fmnda tir. 
liizumu kadar un, ve sehirde en az otuz Et sat~larz 
bin ton bugday vard1. Her fmnct da faz· 
Ia un bulundurmaga mecburdur. Bun • 
dan ba5ka Ziraat BankaSJ elindeki bug
day• oldugu gibi muhafaza ediyor. Ni
hayet fmnlarda arajllrmalar yaptlk. 
!stanbul fmnlarmm, ge~en cumartesi pi· 
§irdigi ve satllgl ekmegin evvelki hafta 
cumartesi giiniindekinden iki buc;uk mis
li fazla olarak c;tkard1g1m gordiik. $u su
retle 5ehirde liizumsuz yere fazla ekmek 
almd1g1 anla!•br. Bazt kimseler • ki bun
lardan birkac;m1 yakaladtk • niifus sa • 
y1m1 dolay15ile diikkanlann bir giin ka
pah kalacagm1 gozoniinde tutarak fazla 
ekmek ahp bir, iki kurus fazlasile sat • 
mak maksadile fmnlara hiicum etmi§ler· 
dir. Binaenaleyh hadiseyi belediyenin i • 
daresizlii(i seklinde telakki etmemelidir. 

Kiifiik •ermayeli e•nal 
Bununla beraber baz1 ufak sermayeli 

fmnlarm bugday piyasasmm biraz te • 
reffiiiine karjl un tedarik edemedikleri 
de gorulmektedir. Bunda da bittabi be
lediyenin kabahati yoktur. Kendilerine 
vaziyetlerini ISlah etmelerini, hatta bir 
1irket haline girmelerini miikerreren ih • 
tar ettim. ,Simdiki halde kat'i bir karan• 
m•z yoktur. F aka! bu vaziyetlerinin de
vamma miisaade edemiyecegiz. Fmnc1 • 
!arm ufak sermayelerinin muhafazaSJ ar· 
zumuzdur. Ancak nihayet birinci dere -
cede cemiyetin menfaatlerini dii~i.inmek 
mecburiyetindeyiz. Gerek §ehir halkt ge· 
rebe belediyeyi iz' ac edecek §ekilde ha
rekete devam edecek olurlarsa belki de 
Uray ekmek i1ini kendi eline almai1 ve 
makinele§lirmegi dii§iinecektir.» 

Muhittin Ostiindag burada ufak ser
mayeli esnaf ve san' atkarlann miinferid 
hareketlerinin mazarratmdan bahsetmis. 

,Sarbay et meselesinde ihtikar olma • 
d1gm• yalmz et isinin goriildugii gibi ol
may•p bir cins etin mesela dagh~ eti • 
nin birincisi, ikincisi, erkegi ve di§isi, di
§isinin de aynca birinci ve ikinci olmak 
i.izere klSimlara aynld1gml, aradaki fiat 
farklannm bunlardan ileri geldigini, bi
rinci derecedeki et fiatinin aigerlerinden 
fazla olu§unun bu sebebden tabii say1 • 
lacagm1 soylemi§ ve: «- Biz her sene 
60,000 hastabkh barsak imha ediyo • 
ruz» demi1tir. Bu hayvanlarm etleri de 
§iiphesiz ki hastahkhdJT. Etrafta kesilip 
getirilen etleri yememege ve damgaSl bu
lunmasma dikkat etmelidir. 

,Sehir hududu haricindeki etle !stan • 
bulda satllan et arasmda ancak bes 
kurus fark vard!T. $ehir baricinde sahlan 
etler mezbahalarda bizim celeblerin be • 
genmiyerek sakata c;tkard1klan etlerdir ve 
tabiidir ki sehir dahilinde kesilen hay • 
nn etlerinin fiati onlardan farkhdiT. 
<::unkii onlar mezbaha resmi, baytar iic
reti vermezler, diger rusumu tediye et • 
mezler. Boyle olmakla beraber Istanbul 
hemjerileri aradaki bu ciiz'i farkt elbette 
verecektir. Zira temiz et yiyecektir. 
Beldiye i,leri ifin para llizzmdrr 
Sonra da bizden her giin hastane is • 

tiyor, yol istiyor, temizlik isllyor, fener 
lStiyorsunuz. Bu belediye miikellefiyeti 
demek olan para da verilmezse BeledJYe 
bunlan ne ile yapacaktiT ~ Son senelerde 
Belediye varidatmdan hemen hemen iki 
milyondan fazla para kaybetmi§tir. .Se· 
hir mlikellefiyeti de olmazsa istenilen bu 
i§ler n a~1 ! yaP.tlabilir ?» 

M uhittin Ustiindag, Belediyeler kon
gresinde bul unmak iizere bu ak§am An
karaya hareket edecektir. 
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Gazi kopriisii 

Dart Alman firmas1 it;in 
bir karar verilecek 

Ge~en perjembe gi.inii miinaka~a miid
deti biten Gazi lcopriisiine aid tek!iflerin 
incelenmesi ic;in tali bir komisyon lu 
rulmu~tu. Bu komisyon mesele hakbn 
daki ara!IITmalan yapml§tlr. Bu aro~ • 
tiTmalarda Fran51zlann ve diger grup 
laTin takas ve yahud diger doviz giic;· 
luklerinden dolay1 miinakasaya i~tirak 
etmedikleri, yalmz dart Alman gn.pu • 
nun miinakasaya girdigi, bunlardan bir 
grupun da aynca dart Alman in1aat 
grupunu temsil etmekte oldugu ve bu •on 
dart grupun da bir konsorsiyom haliade 
c;allsmakta olduklan, tekliflermi arala • 
nnda anla§mak suretile yaphklan so • 
nucuna varml§llr. 

Tifo azabyor 

Fakat sagbgiruZ i~in 
hemen asilanmiz • 

Bundan birlca~ gun evvel SaglJ. Ba
lcanhgmm sehrimizde karahumma bu • 
lunduguna ve buna kar§I a§Jlanmak Ia • 
ztm geldigine dair bir ilam vardt. Soghk 
Direktorii Ali Rtza bu mevzu hakkm • 
da §Un)an soy)emi§lir: 

«- !;lehrimizde karahumma ( y~ni ti
fo) yoktur, diyemem. Ancak her gun 
kaydedilen vukuat normalin iistunde de
iiildir. Bilakis bundan bir miiddet evvel 
giinde 8 vak'aya kadar ~1kt1g1 go1iiliir • 
ken bugiinlerde 4 e kadar diisn•ii!liir. 
Bu da 1iiphesiz halkm a1danmaga ba§ • 
lamasmdan ileri gelmektedir. 

~ Blrineile'!rln 1935 

Siyasi .· icmal 
Fransadaki ayan se~irn 
(EI ransada ayan azal!ii' mudd•, 
l.r ti dokuz senedir. Ayan meo 

si azalanmn iic;te biri ii~ se".' 
de bir defa yap1lan se~imle degi,ir. Bol 
le bir se~im ge~en pazar yap1ld1. f ra 
sanm dahilen kar1~1k bulundugu §U za 
manda bu se~imin biiyuk ehtmmiY 
vard1r. Fa kat Habet meselesi yiiziind 
A vrupada vaziyetin hal a gayet ger 
olmast F ransadaki sec;imi golgede btr 
II. 

F ransada ayan, belediye meclisleri. 1 

rafmdan se~ilir. Belediye meclislen 
siyasi ehemmiyeti de bundan ibarel 
Bu sec;imin en hararetli dairesi Paris. 
(:iinkii 30 ayan azaSI ~lkaran Pan 
varoslannda son belediye intihabJP 
sosyalistlerle komiinistler biiyiik bir 
vaffakiyet kazanmt§lardt. Ba,bakan 
Laval Parisien namzedligini koydu 
halde sosyalistlerle komiinistlerin en 

~·karmasmdan endije edildigind<n a} 

nca bir evine sahib bulundugu ta~rad 
bir dairede de namzedligini koymU! 
<;iinkii burada kendisine rakib ba1k• 
namzed yoktu. 

Se~imin dikkate deger olan ba:l 
neticesi mumaileyhin her iki daire 
se~ilmi1 olmaSidtr. Bunlardan birini 1 

cih etq~ek kendisine aiddir. Bu mu~a 
fakiyet sol partiler ve memurin sendik 
gibi kuvvetli letekkiiller mumaile/ 
kararnamelerile istedigi gibi memlek 
idare etmesine ve bilhassa maas ve I 
retleri indir ine ~iddetle muhalif 0 

duklan halde ekseriyetin mumaileyhi 
siirmege taraftar bulunmadtgml ispal 
ti. 

Lavali Paris se~iminde daha 
yade sag radikaller tutmu,tur. Sol 
dikallerle sosyalistlerin ve komiini•~~ 
rin te~kil ettigi (halk cephesi) telk• 
daha ziyade fazla aza ~tkarmakla Jll 
gul olmujlardJT. Hak:katen bunlar ilk 
~imde yedi lane fazla rey kazanmllllf 
dJT. Bu sayede komiinistler ilk def• 1 

larak ayan araSJna girmi,lerdir. Bo ~ 
zane radikallerin zaranna olsa da 5!' 
da hala 163 azalan bulundugundaP 
biiyiik parti gene bunlanndJT, 

Laval hiikumetinin ya§ay1p yala~ 
maS! gene bu partinin arzusuna baiil 
Radikallerse memleketin dahilen ,e · 
ricen ~ok kan§lk oldugu §U zamandl' 
kahin,.. hH.br"'"' ~~1.-..---:; ...... t • .., tl' 

1 
riinmiiyorlar. Son de recede mii~kiil ~ 
ziyette bulunan M. Lavalin yerine 
giin kimse gozdikmis degildir. · M. V, 
dahi parlamentonun §U mada dag•IJII 
m ve memlektin bu yiizden sarsmt•Y' 
ramasm1 istemiyor. lr' 

Alelusul yeni intihabm gelecel: il~ 
hard a yap1lmaSJ icab ediyor. F ak•1 

maileyhin frang1 kurtarmak ugrund• 
tiirlii fevkalade tedbirleri almail•

1
; 

lahiyettar bulundugundan buna da I' 
narak umumi se~imi bir sene dah• 
ciktirmesi bekleniyor. • 

Hulasa 1imdilik kabinenin dii!!fl0
: 

parlamentonun dagtlmaSl ihtimali Y0 • 

bidir. .Su kadar var ki harici "j· 
Fransadaki partiler arasmda dehl01 '1 
gerginlik peyda etmi§tir. Halk '"tt~ 
partileri d1§ politika sahasmda tvf. 1rs 
soliniyi ve !talyan fa~izmini ziila 0 If 
mak ic;in son derecede ~ahjlyorlal· ~ j 
layiSi!e F ransamn fa1istleri sayd1kl~ 
c;in sag (Jig) lerin niifuzunu k•rrn•S't 
ras•yorlar. Ligler ise butiin ku"'~ct 
gayretlerile biiyiik sava§a hazlrlan'i 
lar. Bu noktadan F ransada vaziye 
naziktir. It( 

MUHARREM FEYZI tO(j 

DagCJhk kuli.ibiinde konser 
Dagc•hk kulubiiniin bu sene verecegi 

konserlerden ·birincisi bu aksam kuliib 
•alonlannda, Konservatuar profesiirleri 
tarafmdan verilecektir. Gencligin kon • 
serlere i§tirak edebilmesi icin gayet az bir 
duhuliye konulmu~tur. Konserden sonra 
saat bire kadar kuliibde dans edilecek 
ve eglenilecektir. 

Bu itibarla, bugiin ak1am karu ver· 
mesi laztm gelen tali komisyonun bu 
dart firmadan herhangi birim tercih et
menin memleket i~in zararh olaca~tnl 
dii1iinerek kat'i karanm vermiyerek ge·· 
nel komisyona btrakmast muhtemeldir. 

Memlekette boyle bir tehlike vorken 
ve bu tehlikenin izalesi a§l ile miimkiin 
iken ve fazla olarak bu a11 da beledi • 
re!erde, dispanserlerde ve bizim d~irede .,,.,.,.....,...,,.,,.,,..,.....----~ 

DENIZ ISLRRI 
Mi.iste~arm tetkikleri 

Birkac; !(iindenberi ilimizde bulunan 
Ekonomi Bakanhgt Deniz i~leri Mus • 
te~aTl Sadullah yarm Ankaraya done • 
cektir. 

Sadullah burada Romanyah giicmen· 
lerin nakliyat ijlerile me~gul olmakta, 
kabotaj hatlarma aid boliim meselesi el· 
rafmda incelemelerde bulunmaktadJT. 
Miiste1ar Sadul!ah bu etiidlerini bitire • 
rek An karaya dondukten sonra V a pur -
culuk sosyetesinin kabutaj hissesi etra • 
fmdaki istegi iizerinde kat'! bir karar ve· 
rilecektir. 

Sirketi Hayriyenin sabah 
postal an 

Boga7i~inde oturan yolculardan bir 
kJSml .Sirketi Hayriyeye, oabah vapurla
nndaki izdihamdan ~ikayet etmi§ler, ta
lebe icin de ayTJ vapur ayTJlmasmt isle • 
mislerdi. 

.Sirket bu dilegi muvaf1k bulmus, sa • 
bahleyin aynca bir vapur koyarak hem 
taleb•nin vaktile mektebe gitmelerini te
min etmi,, bern de vapurlardaki kalaba
ltgm oniine ge~mistir. 

bedava yap1hp dururken hemen ~stlan
mamak i~in hi~bir sebeb yoktur. Sizden 
rica ediyorum. y aztmz ki halklmlz uuy

---· ------------- I sun ve gelip as1lansm !.» 
SEHIR ISLER/ 

Uraylarm yabanctlara 
yardtmlan 

Ic; Bakanhk, butiin Uraylara gon • 
derdigi bir tamimde, yurdda yard1ma muh
tac bir~ok kimseler varken Belediyele • 
rin bir tak1m yabanc1lara yard1m etmek 
suretile bunlann yurd ic;inde serbest gez· 
melerine meydan verdiklerini ve boyle 
bir hareketin yurd ic;in zararh olacagm• 
binaenaleyh bu gibi hareketlerden ~eki
nilmesini bildirmi1tir. 

1kmal edilen yollar 
Uraym lstinye ile Biiyiikdere arasm

da beton olarak yapllrmakta oldugu yol 
ikmal edilmistir. Sur haricindeki yollann 
baz1 kiSimlan bitmistir. Cumhuriyet bay· 
rammda bu yollarm ac;1lma torenleri ya
ptlacaktiT. 

Terkos si.izme havuzu 
geni~letiliyor 

T erkosun ki.i!Jdhanedeki su siizme 
havzu geni1letilmege lcarar verilmistir . 
Burada in1aat kanunuevvelin sonuna 
kadar ikmal edilecektir. Bu ilaveden son
ra T erkos suyunun i~ilebilecek hale ge
lecegi temin ediliyor. 

SACUK ISLER/ 
Profesor Fahrettin Kerimin 

konferanst 
T1h T alebe kurumu tarafmdan tertib 

edilmekte olan ilmi konferanslar serisin· 
den biri diin Halkevinde profesor F ah • 
reddin Kerim tarafmdan verilmi§tir. 
F ahreddin Kerim konferansma mevzu o

larak hekimligi se~mi1 ve diinya tababet 
tarihinden bahsederek eski Tiirk taba • 
betinin biiyiikliigiinii ve lbni Sina gibi 
biiyiik Tiirk hekimlerini anlatmts, he • 
kimligimizin bundan sonra skolastilc bir 
cereyana kaptlarak geriledigini ve dok • 
torluk yerine ufiiriik~iiliigiin hakim ol • 
dugunu soylemistir. 

F akat bundan bir am evvel tekrar or
dunun i~inde ve onunla beraber inki1afa 
bashyan doktorlanmiZln Gene! Sava§ta 
ve lstiklal Sava§mda yaphklan biiyiik 
hizmetleri sayan profesor d .. ktorlugumu
zun ancak cumhuriyetten sonra soysal 
sahada yiiriimege ba,ladtgmt ve son ytl· 
larda buyiik ad1mlarla ileriliyerek ilim 
yolunda biiyiik merhaleler kateyledigini 
aoylemiltir, 

Garson okulu a<;Jlallll>'~! 
1 

Garsonlar cemiyeti bizde de ~~trJP 
son okulu ac;tlma" tesebbiisiinde biidd 
mu~. dileklerini Tecim Odastn• 1!11 
mi§li. Oda ganon okulunun •'' 
1imdilik geri bJTakml§llr. 

1
., 

Gayrimi.ibadillerin Ankaf"· 
gonderecegi heye~ b 

Gayrimiibadiller idare heyell ,ra 
b~r to~l~nh ~a~acak ve yeniden :ui#'J 
z1all 1~10 hukumetten talebd~. derilll' 
iizere Ankaraya bir heyet goll 
ni gorii§ecektir. etlend~ 

Heyet emlak sahjlann• k•Y"' jjter10 
mk ve fazlala§llrmak imkanlall 
de bir rapor haziTlamaktad•r-

CumhuriY•' 
NiiabaaJ 5 KurUttl# 

Abone 1 Tllrkiye 'i%' 
feraiti I i~n (j) " '' 

Senelik 1400 Kt. ~0 
Alb ayhk 750 8QO 
0~ ayl1k 400 '/~'" 
Bir ayhk I SC. 



:·llgi iz Dt§ Bakant diinl 
. eklenen soylevini verdi 

Niifus say1m1 

Umumi netice hala 
belli olmad1 

ingiliz siyasasmm degi~medigini anlat
beraber siiel tedbirlerin dii~iiniilmedigini 
soyledi ve Romada ~ok ho~a gitti 

(II 
llf fQrQ/r birinci aahil~tle) 

lngilttrt kabul tttigi ta -
IU ka~amazdt. Uluslar Ku -

d;g/"Ya bu mtmltkttin tlinde bir 
lllu 1

' arstulu••l ban!t temin edecek 
~~~k~edir. i~li ve Uluslar Kuru

n td edenler bu hakikati anhya
d I Bizi yava1 hartket ettigi -t 0Yt da ten kid edenler oldu. 

ngiltere daha ge~en sene nok-
b·· .. ·~·k~a ltalyaya bildirmi~ti. 

~ed~tun .. bani te!ebbii•lerine teves
? .once kat'i harekete i•~mek 
l~tn, bantt temine samimi • 

vbr kuvvetimizle ~ah1ttk. 
k· ~ lt§ebbiisler akim hldtktan 

•lilt 
1 

luslar Kurumu kat'i :ed -Kit mecburiyetinde kalmt!ltT. 
urumu iiyeleri hep birltkte o-

1/•Pmadtk~a pakt tatbik edde
Undan dolaytdtr ki acele ebre

d.vam ettik. Bug•jn 52 
,""e:vJ,,;_, yapmtya ham bulun -

tedbirleri l:afi addetmiyen· 
QjYeb;j~~ tenkidlere cevab oluak 

111111 ki, Uluslar Kurumu ta • -

raftndan altnan tkonomik tedbirler har
bi kuahacak mahiytttedir. 

A skeri tedbirlerle Siivey1 knnalmm 
kapattlma!T hi~bir zaman mevzuu bah • 
solmamt§ltr. 

lngiltere hiikiimeti ltalyan - Habel an
la§mazltgmm Uluslar Kurumu va111asile 
ve alakadar taraflan, yani Uluslar Ku
rumunu, lngiltereyi ve ltalyay1 tatmin e· 
den anla,malara uyan bir 1ekilde halli • 
ni arzu ediyor. Bunun ancak kollektif 
hareketle temin edilecegine kani o!dugu• 
muzdan Uluslar Kurumuna yardtm ede· 
cegiz. Pakt mucibince girittigimiz ta • 
ahhiidleri yerine getirecegiz.:. 

Sir Samuel Hoardan sonra 1oz alan 
i1~i partisi ba1kam Sir Herbert Samud 
hiikumetin siyasasm1 tasvib etmi1tir. Ay· 
ni partinin istifa eden batkam Lansbury 
ise zecri tedbirlere hrtl gelmi§tir. 

Sir Samt!el Koann diyevi Pari•te ve 
Cenevrede ~ok miisaid bir tesir yapm11 -
hr. Almanyadan bahsedilmedigi cih~tle 
diyev Berlinde de miisaid tesir bJTak -
ffil!hr. 

Romada ise bilhassa askeri 
aid kiSlm ~ok beiienilmi~tir 
liDilfl II Ill Ill/ ' · ., .... , __ , _ _ 

teJbirlere 

Konferansi I M1s1r, ingiltereden 
toplaruyor 

ve Rusya bu 
~a~riimiyacak 

22 -
den· (A.A.) - Bu Yll Londra • 

~ir 1~ konferansmm toplanmaSI 
til; o] ahnmaktad1r. Bu konferans
'~altan berj devlete, toplanma ta

'"' ··~- tesbit edilen blrincikAnun 
kabul ed!p etmed!kleri so-

gore kon
taolanmaSI 

Va~lngton andla~malarma 
Almanya ve Rusya bu 

de ~~fnlmlyacaklardlr. 
~111~ ~evenleri, dcniz konfe -
"lltlan ~aj!Jrlj'l soj!uk kar~t-

toplanb tarlh!nin blr he
!~in ~ok yakm oldu)!unu 

1111,,0lllar .. v_e~ ayni zamanda kon • 
OJ tarlh!Je programtntn 

11 
at'ak tesb!t edilmesinin doj!-

'lll!>.!! i~aret etmektedir. 

· ~l.lll.kii Kamutay 
22 (() 

l ~ t0 1 
zeJ) - Kamutay yarm 

~ &ll anacak, tayyare resm! hak 
baih af'h kanunun be~inci mad . 

"'·'"'' lstedeki noter evrak1 ara
olrn,yan !htarnamelerden 

de oldugu gibi tayyare 
t ahnam1yacagmm tefsiri 

l'lak~kerenin ger! verilrnesi 
anh~m talebi miizakere e-

ba~ka arhrma, eksiltme ve 
<(; 22 nci maddesine b!r 

~r! l'tt(i dair kanun layihasl-
~<ld ~akere!!i yap1lacakhr. 

en Umum miidiir 

22 llluavinligi 
(0zei) - Maden urnum 

l.ru • Muamelat mildiiril 
'>l!tf arn~Iat miidilrliigilne de 

!ojl lltni~J rn~meyyiz!erden Necati 
•! erd1r. 
• er· B 

22
1 

0 akant Ankarada 
Iller[ Bzei) - lstanbulda bu • 

•kam ~iikrii Kaya gel-
llelect· kar§lland1• 

22 
1.Yeler kongresi 

4tira~OzeJ) - Belediyeler ~on
ba 1edecek ~arbaylar bura -

' ad1Iar d'• . 
U§en bombardtman 

22 u"agt 
"';~- (A.A) B' b ~Q kt, I( I · - IT ombard1-

~b~~~(i!!Ur~ ;• !~kml•nnd• tutu~up 
1Jlu1tur. k1f1 Y&nmtt ve btr ki:i 

llli.id" 
22 urleri arasmda 

~Ozel) - Antalya Tapu 
,. o!u Tapu .. d ... .. S • ,,(it h mu uru a, -

a Ya Tapu mildilrii A -
'l' llurd Burdur Tapu miidilrii 
~Vfik ~a kadastro memurla -

' adastro merktzi tet • 
'l' 1' IV!ara~ Tapu mildi.irii 

apu ll1i.i~P.0.mildUrlugiine Zon
~o.s,k&.,u.r .u Sa!ih , Zongulda

Nurettin, S1vas 
~Uhtu E: .E~aziz Tapu miidii

lay· ' laz1zc de Stvas mil • 111 ediJmi~Ierdir. 

imtiyaz m1 istemi~? 

Nesim Pasanm istifa 
edecegi dogru degil 

Ankara 22 (Ozel) - Gene! sayt • 
mtn kat'i neticesi heniiz ogrenileme • 
mi1tir. lstatistik rniidiirliigii yekiinlan top
lamalda mejguldiir. !stanbulun Belediyt 
stntrlan i~indt niifus miktarmm 739,171 
ki1i oldugu kat'i olarak anlajtldt. Bu 
niifus miktan twtlk.i tahrirde 699,769 
idi. 

Istanbul llbayltgmtn diger kazalar • 
daki niifusu hakktnda htniiz tamam ma· 
lilmat gelmtmi~tir. Gtnel niifus hakktn • 
da peyderpey ilbay!tklardao malilmat 
gelmektedir. 

Ak1am gaztteltrinden birinin okuma 
yazma biltnltr ytkiinunun yiizde otuz 
~tkttgt hakktnda nttriyatt istatistik gene! 
miidiirliigiince yalanlanmakta digtr bir~ok 
vaziyttlerle birliktt bunun da ancak kat'i 
netice ltsbit edildikttn •onra ogrenilecegt 
anlattlmaktadtr. 

*"'"' l•tanbulJa da lr.at'i yelr.un 
al.namadr 

Y eni dostlar 
Halid Zlya Ut;akhgil 

I 

HEM NAUNA 
MIHINA 

Zafer esans1! 

Habe§istanda petrol kaynaklarl bulun· 
ma!l, ln,.ilizlerin !'<OZiinde bu me!T'leketin 
de;;Nini bir kat claha arhrml'hr. fngilte
rc. Biiyiik Harbden sonra Lord Kiirzo • 
nun 

dtilaf devl,tleri petrol dal~~:alan iize• 
rinde zafere ula<hlar.» 

soziini' o kadar inanl• dinlemi~tir ki Mu
suiJ, Tiirkiyenin elinden almak i~in yap
mad'~' kalmaml<hr. Petrolii su ile miisavi 
tutan lngiltere, hi~ Habe, petrollerini 1-
t•ly•nlara kapttnr m1? Sinyor Musolini 
1-.eyhude ulha~1yor. Habetistan, lngiliz 
lmparntorlugt•"''" deniz yolu iizerinde • 
dir; K.hire • K•p kara yolu iizerindedir; 
bu dft yeti<mivormu1 ~tibi diolerind~n zo• 
fer e!Ons1 f1!lm•n kayal•nn ;: •• ·- ·' - ·•·• 

zas!le bas1lmt~ olan makaley! okuyunca 
hAst! oldu. 

Bu ya~ta bir TUrk gencinln oyle blr 
dil~ilnce ve gorme terbiyesile yabanct 
bir dilden boyle bir makale yazmtJ ol
masl ve bu makalenln Fransada en mli
him mecmualardan saytlan b!r yerdc 
bas1lmasJ, o zaman i~in, harika kabilin
den say1lacak blr $Cydi ve buna neka -
dar s~llsa dogru olurdu. 

Bunun net!cesile R~id Safteti da -
vet ettim. Onun da emeline tetabuk et
tiAi i9ln ild giin sonra arkad~mm ya
nmda bir za!r stfatile dej!il, bir meslek 
refik! slfatile yer alm&.Sl miimklin oldu. 

Derhal kaydedecei!im ki, bu anda~ -
lara devam ettlk~e kendisinden ayr1ca 
bahsetmek ftrsatlarlm bulacak oldu~m 
Re~id Saffet uzun siiren arkada~hk ve 
dostluk ylllarmda beni ~a~1rtmaktan hi~ 
bir vakit hali kalmaml~ttr. 

' Burada ona aid olan ciheti btrakarak 
diger yeni dostlarm etraf1mda nas1! top
Jandtklarmt ve onlar sayesinde, iimrii -
ne bird en hire son b~r ~izgi 9ekilen E
debiyati Cedideye mukabil, idarenm 
kii9ilk odasmda nastl b!r yeni edebi 
ziimre viicude geldij!ini anlatmak s1ras1 
gelmi~tir. 

Bana bu hususta yard•m eden Ab • 
durrahman $eref Bey olmll§tu. Yapila
cak i' i~in onu dii~iinii~ilmde biiyiik bir 
isabet varm1~. Eger onun yardlrn1 ol -
masaydt bilemem miidiirler meclisinde 
bana geni~ salahiyetle havale edilen va
zifeyi nas1! basarabilecektim. 

HALID ZIYA U$AKLJGIL 



• CUI\ffiURtYEt 

lrtihal 

Son pi§manltk 
======= Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

hlkAye 

Selanikte ii~Uncii ordu mii&iri mer
hum General Had Mehmed Hayri 
damadt erkiimharb mirlivahgmdan mii
tekaid General Ahmed Galib Ezgii ktsa 
siiren bir hasta!Iktan sonra irtihal ey -
lemi~tir. 

Tayyarecilige daha ~ok onem 
vermek zorunday12. 

RAD 
- Mahir I Sandalla gezmege <;tktyo

ruz, degil mi) 

- Haydisene I Bak, ben hazmm. 
Cici esvabtmt giydim. 

Mahir Bey sinirli sinirli omuzlanm 
silkti. Kanstnm, bir demet <;i<;ek gibi du
ran giizel elbisesine doniip, bakmamtlb 
bile. 

- Sandalla gezmenin SlfaSl IDl) dedi. 
- Demin, bunu tek.lif eden, sen de-

iii miydin? 
- Bendim ama .. Vazge<;tim. 
- Seninle gehnek istedim diye mi? 
Mahir Bey sesinin perdesini yiibeltti: 

-N ereden nereyd lnsamn filcir dei!il
tirmege, herhang bir1eyden vazge<;emeg 
hakkt yok mu? Pekala I Mademki oyle 
arzu ediyorsun, gidip giyineyim. 

Kaptyt htzla vurup odadan <;tkb. Bi
raz sonra, list katta, asabiyetle gezinen 
ayak sesleri duyuldu. Saadetten ba~ka 
bir1ey banndtrmamaSI ikllza eden bu ti
rin yuvada fena bir hava esiyordu. 

Nazan Hamm, giizel fakat hiiziin do
]u bakt~lannt, ailenin eski ve vefakar 
dostu Adnan Beye <;evirdi. 

- Goriiyorsunuz ya? dedi: ban a ne 
tiirlii 11\Uamele ediyor I Benden nefret e
diyor ... Bu, muhakkakl 

- Yok, a camml 
- Y ok degil.. Oyle. Ben hili yo rum. 

Ve bu neden ileri geliyor, biliyor musu • 
nuz? Bundanl. 

Zarif parmaklarile, takagmm hizasm
da, kapanm11 bir kur1un yaraS!ntn izini 
gosteriyordu. 0 yara, ilci y.J evvel, Ma· 
hirin, kendisine kar11 gene boyle soguk 
davrandtgt bir giiniin yadigan idi. 

Atktmn, ebediyyen silinmiyecek olan 
bu delilini, i~aret ederek, devam etti: 

-Ah, Adnan Bey! Ne diye olmedim 
o zaman?. Oyle anhyorum ki, Mahir 
bana bunu affetmiyor. Ben onun naza
nnda conun i<;in ohnek istiyen kadm» tm. 
Mahir gibi bir adamm indinde bunun ne 
demek oldugunu siz takdir edemezsiniz. 
0 1imdi, benim kendisini hi<;bir vakil, hi<; 
bir sebeble terketmiyecegimden emin. 0-
liimii gaze ald~racak kadar kendisini sev
digimi biliyor da, onun i<;in bOyle davra
myor. Emniyet &~km dii~n~amdtr, Ad • 
nan Bey I 0, bend en yana miisterih ol· 
cluk<;a, bu hayat biiylecene devam ede
cek. 

- Ulcin .• 
- Haytr, Adnan Bey I Susunuz I. Ba. 

na ne deseniz, nafiledir. Evet, Mahir de 
beni aeviyor, daima da sevdi. Ancak, 
benim giinliimden emin .. F azla em in. Bi· 
raz da kendi hiirriyetini seven bir adam 
oldugu i<;in bOyle hareket ediyor. Ah, bir 
par<;actk beni kazanmak liizumunu his· 
aetseydi I Bakmtz, o zaman naSI!, etra • 
ftmda, pervane gibi donerdi? Bazt er
kek.ler kendi ellerile bagladtklan zincir· 
Jerden gayrisine tahammiil edemezler. 
Ben IU mel' un kur1un izini orad an mut
laka sihneliyim. Aruk, onun ugruna ol
mek istiyen kadm olmamahytm. Oyle bir 
kadtn olmahymt ki, kocam beni hergiin, 
her an, elinden ka<;trmak korkusile ktv • 
ra.nsm, benim sevgimden daima 1iiphe et· 
sin. Anladmtz mt, Adnan Bey? 

- Evet, ama .. 
- AmaS! yokl Eminim ben: Mahir, 

bir lahza ltendisini sevmedigimi diitiin
se .. Biran, benden 1iiphe etse .. Batka bi· 
rini kendisine tercih ederek, ona gidece • 
gimi akltna getirse, derhal ayaklnma ka
pamr. 

N azan Hamm tsllrabm can it bir timsa· 
li gibi lttvramyordu. Gozlerinden fttktran 
ya1 taneleri beyaz iskarpinlerinin ucunu 
ulattt. Bi<;are Adnan Bey de merhamet 
dolu bakttlanm onun iizerinden aytranu
yordu. 

"Cumhurl,et., In b6Jeml: 87 

Tercilme eden: Omer Fehml Ba§kut 

Sonra miitereddid bir sesle sordu: 
- Mosyo Lekornel nerede? 
T elffuzu ecnebi oldugunu gosteriyor· 

du. 
Hila arkast kaptya dayah duran Dru· 

mond bu suali ititmemil goriinerek: 
- Matmazel Vaiden, sizinle biraz 

gorii1elim, dedi. Evvelce isminiz bu de • 
gildi: degil mi? Maamafih biz bu tiirlii 
de <;ag~rabiliriz. Evet memnuniyetle 
Matmazel Vaiden diyebiliriz. 

Kadtn Drumondu birdenbire lamya
:ak bagtr<L: 

Birdenbire N azan Hamm davrandt. 
SimaS!, tavn deiii1mi~ti. 

- Adnan Bey! dedi: buldum- Bul
dum <;aresini I 

- Ne buldunuz, bakay1m? 
- Mahiri kendime yakmla§hrmanm. 

baglamamn yolunu buldum. Ah, daha 
evvel nastl da ak!tma gelmemi§ti? Ko -
cam hiirriyetini mi seviyor? Alsm hiirri
yetini I Ben onu kendisine iade ediyo • 
rum. lstedigi gibi, tam olarak. Hem de 
;imdi I Liitfen kendisini ban a <;agmr mt· 
S!DlZ? 

-Rica ederim, Nazan Hamm. biraz 
dii1iiniiniiz I Oyle birdenbire veri len ka
rarlar sonra pi§manhgt mucib olur. 

fhtiyar baba dostu, ne oldugunu bil
medigi bu ani karardan temiz bir endi1e 
ile korkuyordu. Lakin Nazan Hamm 
tsrar etti: 

- Haytr, Adnan Bey! Ben karan· 
mt verdim. Bahtiyarhgtmt daha uzun za· 
man geciktiremem. ,Su dakikada o bahti· 
yarhgt ben elimin alllnda goriiyorum. 
Miisaade ediniz de ka~mntyayun. Siz 
bana Mahiri ~agmn .. ~abukl. ,Simdil. 

Mahir Bey kapmm e;iginde, miitered
did, durdu. 

- Beni rni isternitsin? N e var? 
- Evet Mahir; dinle beni! Soziimii 

de hi~ kesme, e mi? Sana soyliyecegim 
1eyler, <;ok ciddi.. <;:ok miihim. Ne vaktt
tir soylemek istedigim halde tereddiid e
diyorum. F akat daha ziyade sakhyamt • 
yacagllD. Sana, i~imi kemiren bir hakika
ti itirafa mecburum. Seni ben sevmiyorum 
degil.. Seviyorum. Aama hi~bir zaman, 
zannettigin, tahmin ettigin gibi sana kar11 
;iddetli bir a1k beslemedim. 

Mahir Bey gozlerini a<;mt§, hayretle 

Cenazesi bugiin Goztepedeki ko,k -
Jerinden kaldmlarak Giiztepe camisin
de ogle namazt ktlmdtktan sonra Sahra
yicedid mezarhgma defnedilecektir. 
Mevla rahmet eyliye. 

Osmanh Bankast 
i LAN 

Osmanh Bankasmm Galata, Yenica
mi ve Beyoglu daireleri, Cumhuriyetin 
ilamnm ytldiiniimii miinasebetile ilk -
te&rinin 28 (iigleden sonra) 29 ve 30 un
cu giinleri kapah bulunacaktrr. 
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DE Fin .. .. -
TURK~E SOZLU 

SENE,itt iur BUY UK ~AH!iSERi 

dinliyordu. Sordu: Bir FranSIZ matmazeli 

(BaJmakaleden devam) 
zifelerimizi ona gore yerine getirmege ~a
It,acagtz. Biiyiik devletlerin binlerle sa
ytlan tayyarelerile bizim yan1a ~tkmak 
ihtimalimiz yoktur. Bizim kendi miida
faamtz i~in zaten o kadanna ihtiyac da 
yoktur. Bize liiztm olacak tayyare mikta· 
rmt Ba§balcan lsmet !nonii bu yaz a~hgt 
tayyare seferberliginde 500 olarak tahdid 
etmi§ti. Her zaman ve daima faaliyet ve 
hizmete hazn 500 tayyare. Bu haddi tut
mak i<;in elde mevcud olacak 500 tayya
reye her ytl bazt yenileri kattlmak gereke
cektir. 

T ayyare seferberligi devam ediyor ve 
her tarafta ha va tehlikesini anhyan yurd
datlanmtzm listeleri hergiin ~ogaltyor ve 
uzamyor. Biitiin memlekette her ytl hava 
tehlilcesine kar11 yalmz yirmi lira verecek 
iki milyon yurdda§ kaydolundugu zaman 
Ba~bakamn hesabladtgt tayyare i~imiz en 
giizel ve en miikemmel ;eklinde hallo
lunmu§ olaeakttr. Ytlda yirmi lira ayda 
166 kuru; kadar bir§ey eder. Tiirkiye
mizde tayyare gibi ~ok onemli bir i1 i~in 
bu kadar parayt verebilecek kadm erkek, 
gene ihtiyar iki milyon insamn ferahhk· 
Ia ve kolayhkla ~Jkabileceginde bizim hi~ 
siinhemi7 voktur. Resmi biitse versilcri 

haricinde boyle ehemmiyetli bir tayyare 
biit~esi ya~atabilen bir milletin ulusal 
miidafaa baktmtndan arkast asia yere 
gelmiyecek bir millet olduguna hiikiimde 
ise hi~ kimse tereddiid edemez. !§in rna
nevi ;erefi maddi ktymetinden ajagt de· 
gildir. Binaenaleyh millet i~inde bu so
nucu ger~ekle§tirmek i~in hepimize dii1en 
anlatma ve yiiriitme vazifelerimiz asla 
dur durak bilmemelidir. Ba1bakanm mil
Jete miiracaati ytltna varmadan, hatta 
onun istedigini ge~en bir miktarda i1te 
boyle bir tekmil cevabile kar§tlanmahd~r. 

hin hiikiimet cephesinde yaptlacak va· 
zifelerini de ktsaca tekrar hat~rlatmtl o· 
lahm: Biz ayni zamanda tayyareciligin 
millete maledilmi§ bir san' at olmaS!nt is
tiyoruz. T ayyareciligin her <;e~id teknik 
bilgilerinde bilahare ica,d derecelerme 
varabilecek okiide ~ok iyi yeti§tirilmil 
genclere malik olmak zorundaytz. Niha
yet ihtiyactmtz olacak tayyarelerin lcen
di vatammtzda kendi yurdda§lanmtz Ia· 
raftndan yapt]maSI bu aJanda behemeha\ 
yeti~ecegimiz bir amacJmtz olacalct~r. 
Hiikiimetimizden de i1in bilhassa bu kts
mma ~ok fazla ve <;ok ciddi onem veri\-
mesini istiyoruz. 

YUNUS NADI 

,.... Bugiin A L K A Z A R Sinemasmda _, 

~ikago haydudlarile Amerikan polisleri arasmda ge~en vak'alan 
biitiin ~tplakhgile giisteren fevkalade heyecanh film olan 

17 numarah POLiS OTOMOBili 
Miimessili : Sergiize~t filimleri kahramam 

TiM Me KOY 

iSTANBUL: 
18 dans musikisi - 19 <;ocuk 

kurumu istanbul merkezi 
cek siiylev, ~ocuklara ogiidler 
tanbul Belediyesi $ehir Ba1ndd 
fmdan biiyiik konser, Dirije: 
Cemil Cevdet - 20 haberler, 
jans1 - 20,10 $ehir bandosu 
devam1 • 20,30 Gavin kaJrde,sl€1 
yo caz ve tango or~:est:ralan 
haberler, borsalar • 21,50 
servatuan nefesli 
konseri, (Serena! 
Ernst: F!Ut, Josef 
Cemil Cevdet: Klarinet, 
Fagot, Rudoli Ridler: Korno. 

ViYANA: 
18,05 musiki - 19,15 kortu~tna~ 

haberler, hava raporu • 
22,20 konu&ma, haftarun 
ler - 23,10 arsmlusal opere! 
24 konu~malar - 24,25 operet 
nin devarru - 24,50 dans m<tsa•l 

BERLiN: 
17,05 hikaye - 17,35 dal<:tilcll! 

yah - 18,05 Frankfurttan 
§arlnlar ve oda musikisi -
~eden nakil - 20,25 ~arlnlar -
niin akisleri - 21,05 haberler • 
lonyadan - 21,50 orkestra 
haberler • 23,20 Miinihten -
lonyadan. 

BUDAPE!}TE. 
18,35 ~an konseri - 19,05 

19,20 italyanca ders • 19,50 
20,15 konferans - 20,50 opera 
21,35 komedi - 22,35 haberler -
gene orkestraSl - 23,55 ko:nfe:r~ 
piyano konseri - 1,10 naoei:J~''•i 

PARiS (Radio Paris): 

- Ne miinasebet? Bana bunlan ne Pratik bir metoda malik ve diplomah ~=== 
diye soyliiyorsun, timdi? bir Franstz matmazeli, franstzcastru Ill 

20,35 senfonik konser • 
rans - 22,05 piyano konseri 
berler - 22,50 $iller cMari 
yesi • 2,20 dans havalan. 

ROMA: 
- Ne diye rni soyliiyorum? ~iinkii siiratle takviye etmek istiyenlere ders 

bizim kan • kocahguntz gibi, hakiki a§k· verir. Ailelcrde ~ocuklar i~in dersler 
tan mahrum bir kart • koca hayatt devam kabul olunur. Gazetede (C) rumuzuna 
ettirmektense, aynlmak belki her iki taraf yaztlmasi. 
i~in de haynh olur. Sonra, biraz daha "------..,.,.,,.,=,.,,.,,.,=,.,,., 
vakil ge~erse, korkanm ki bu mii§terek sin? dedi. ,Su birka<; kelimelik itirafmla, 
hayatm yiikii alllnda ikimiz de eziliriz. bilsen, beni ne biiyiik bir azabdan kur

- Anlamad1m! Bun! an bana sen mi tardm? Bravo 1 A1kolsun sana, N a zan I 
soyliiyorsun? Sen ki... Tam modern, akh ba1mda, miikemmel 

Ktvnlan parmaklarile 1akagmt i1aret bir kdmsm dogrusu I Senin bu iestini om-
ediyordu. Nazan Hanun: riimde unutmtyacagun, em in qll 

- Evetl dedi: ben. Sana tunu da iti- Nazan Hantm bu sozlerden bir1ey an-
raf etmeliyim ki, o da senin i<;in degildil lamtyor, yava1 yava§, i~ine bir korku gi-

Ooh I Hayattm, saadetini zehirliyen riyordu. Orkek bir tav~rla: 
damgadan kurtulmu§tu. Arttk o, kocast _ !yi etmedim mi? diye sordu. 
i~in oliimii goze aldtran kadm degildi. _ Bilakis, ~ok iyi ettin 1 fkimizi de, 
Oynadtgl komediye devam etti: sahte, tazib edici, yorueu, ytprabct bir 

- Hakltsm. Bu itiraf benim i~in de, vaziyetten kurtardm. tn1allah mesud o
senin i~in de aCI. F akat lazmtdt. &n bu lursun. Ne diye ba§tm online igiyorsun? 
S!m gonliimde daha ziyade tutamazdtm. Stktlacak ne var bunda? Alimallah zerre 
Evet, o kur1unu beynime S!kttysam, senin kadar miiteessir olmadtm. Hay, Allah 
i~in degildi. Mahirl Ben on sekiz ya;tm
da iken.. Ba1ka birisini sevmi§tim. Onun 
sevgisi, seninle evlendigimden sonra da, 
ytllarca kalbimde ya§amakta devam etti. 
Derken, bir giin, onun oldiigiinii birden
bire haber aldun. 0 anda kendimden ge~
tim; ve hayatta birle§emedigim o adama, 
oliimde kavUimak istedim. 

Susmu;, ve bekliyordu. N eredeyse, 
koca51 ayaklanna kapanacak, agltyacak, 
affedeeek, yalvaraeakll. Hayn I Hi~ 
bOyle olmadt. Mahir Bey altk altk, kart
smtn yiiziine baktyor ve muttastl tekrar 
ediyordu: 

- Benim i~in degil.. Benim i~in degil, 
ha? 6yie mi?. 

- Evet, Mahirl Ben bunu sana soy
lemege borcluydum. Bu suretle, kendini, 
bana kar~t bir takun minnet baglarile bag
lamak mecburiyetinden azade gorebilir
sm. 

Birdenbire, Mahir Beyin yiizii aydm
landt: gozleri sevincle parladt. 

- ;limdiye kadar ne diye soylemez • 

- Sizsiniz hal Bu ne demek oluyor? 
Beni buraya neye o;agtrdtmz? 

- Ke1fedemiyor musunuz• 
- Mosyo Lekornel nerede • 
- Onu gormediniz mi? 
- Hayn, onu burada gorecektim. Ba-

na telefon etti. Burada yok mu? 
- Hayn. 
- T elefon eden siz miydiniz? 
- Evetl 
- Fakat ben ... Ben anlamtyorum. 

Siz benim nerede bulundugumu nasd bil
diniz? 

- Mosyo Lekornel soyledi. 
- o size bunu soyledi ha? Bunu 

diinyada ummazdtm. 
Miisterih olunuz, istiyerek soyle-

medi. 
$imdi kendisi nerededir? 

- Bunu size soyliyemem. Belki bazt 
tehlikeli evrakt yakmakla me~guldiir. 

- Ni<;in? 
- Hal a anltyamadmtz mt? 
- Ukin siz ne sebebden O.•layt hi • 

zim i1lerimize miidahale edtyorsunuz? 
Ben neredeyim? Kim in evinde} 

- Sadeee benim evimde. Sizi bura
da gordiigiimden dolayt mes' ud olclu2u
mu soylememe miisaade ediniz. 

senden razt olsun I 
Nazan Hammm agzmdan 

~tktt: 
- Sus, Allaha~kma! 

bir sayha 

- Neden susuyormu§um? 0~ ytldu 
evliyiz de, daha bugiin ilk defadtr anla
~Jyoruz. Bu vaziyette hie; susar mtytm? 
Sayende, ben de hayatm tadmt biraz ta
daytm. Kimbilir? Belki ben de.. yent
den .. Allahatsmarladtk, Nazan I Salun 
dartlma, e mi? Seninle dostc;a aynlahm. 
Sana, diledigin kadar saadet temenni e· 
derim! 

Sevincinden, odamn i~inde, ihtiyar ha· 
ba dostu ile ba~ba~a btrakttgl zavalh ka
dmm birdenbire yiizii solarak, naSI! sen
deledigini gormeden sokaga ftrhyan Ma· 
hir Beyin arkasmdan, Nazan Hamm, iki 
ht<;kmk arasmda, Adnan Beye sordu: 

- Ne dersiniz, Adnan Bey? Gene 
gelecek, ban a donecek, de gil mi?.. Fen a 
mt ettim yoksa?. 

Erciimend Ekrem T ALU 

- Bu bir tuzak mt? 
- Haytr. Sizinle gorii§mege <;ok ih-

tiyactm vardt. Buna muvaffak olmak ic;in 
bazt vasttalara miiraacate mecbur kal • 
dun. 

Kadm bu sozlere mukabele elti: 
- N eden benimle konu§mak istiyor· 

sunuz? Eski 1eyler mi? 
- · Hem eski, hem de yeni feyler .. 

Evvela sizi ~oktanberi tantmak istiyen bir 
zatt takdim etmekliil;ime miisaade ediniz. 
!1te bu koltukta gordiigiimiiz zat Kont 
do Sanjakllr. 

Drumond bundan sonra Konta hitab 
ederek: 

- hte Matmazel Vaiden, dedi. Zev
cenizin varisi... Vasiyetnamede bahsedi
len Matmazel. 

Drumond bu takdim merasimini yap
mak i~in arkasma dayandtgl kaptdan kt
mtldamaga liizum gormemi~ti. 

Matmazel Vaiden Konta dogru ha • 
fif~e igildi ve tath bir sesle: 

- Sizin yaralandtgt~lZI teessiirle ha
ber almt~hm, dedi. Omid ederim ki arhk 
tamamile ivilesmisinizdir. 

fhtiyar hi~ c;vab vermedi, iki elile bas· 
tonuna dayanmt§, kadma dikkatle bakt
vordu. 

Herkesi 
Ne~elendiren 

meraklandtran 

hem aglatan 

hem giildiiren 

bir lilm. 

l~li bir gen~ klZln 

romam 

T 
u 
R 
K 
Sinemasmda 

BEN SENiN'iM 
BRIGITTE HELM 

BugUn HAL E----------.. 
SINEMASINDA SA YIM VAR l 

<;:iinkii gelenlere yiizleree ktymetli hediy dattblaeak bol bol ikramda 
bu unulacakbr Sinemantn biiyiik 36 sezonunun ilk Sin•-Partisi olan bugiln 

MUHTE$EM ve MiSiiSiZ PROGRAM 

t-ITAL YA ·HA 
kanh harbine aid hususi 

ve fevkalade filim 

BUGUN BA~LIYOR 

2 • AL TIN ZiNCiR 
Klark Gab!e· Joan Crawford'un 

nefis ve misilsiz eseri 

DUHULIYE ; 20 
FRANSIZ Tiyatrosunda Bu ak~am 20,30 da 

Si.iREYYA OPERETi EMiR SEViYOR 
Yakmda 

MIBAY 
Yazanlar Mahmud Yesari • Necdet R~tii 
Milzik Sezai· Asaf 

...-BUYUK iHTiLAL-... 
(Bandera) 

()yle bir oadelik, bir heyecan ve bir hakikat ainema ,aheseridir ki 
cidden itiraz ve mukavemet imkinal!dtr. 

Oyntyanlar : ANNABELLA • JEAN GABIN 
Pek yak1nda S U M E R Sinemasanda 

:= 

18,10 eglenceli konser • 
yabanct dillerde haberler -
manca haberler - 20,25 ko:nfera~ 
ingilizce haberler • 21,05 italyaJ 
21,10 Bariden Yunanistan 
21,25 haberler - 21,55 piyes • 
ferans - 23,30 dans musikisi • 
berler. 

BtlKRE$: 
18,05 orkestra konserl -

rans - 19,25 konserin devarru 
berler • 20,25 gramofon -
rans - 21,05 org konseri -
seri - 22,20 radyo o~l~e;~:~.;;; 
berler - :tZ,50 raayo 
yabanct dillerde haberler - 24 

Nobet~i 
Bu gece nobet~i olan ecz:anEt1J 

Jardtr: 
istanbul cihetindekiler: 
Ankara caddesinde (E~ref)' 

yiinde (istepan), Beyaztdda 
Fenerde (HUsamettin), 
(Fuad), KU~Ukpazarda 1Yc>rl(l111 
yada (Erofilos), Sirkecide 
$ehzadeba§mda (Hamdi), 
de (Hamdi). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Be~ikta§ta (Receb), Ha:sko:vo1 

Karakoyde (Karakoy), 
(Merkez), $i§li $afak soK:a~;•··. 

gileciyan), Taksimde 
lasoda), Yeni§ehirde 

tl'skiidar, Kadtkoy ve An,., •. 
BUyiikadada ($inasi), 

na&), Kadtkiiy !skele caclo•'
yiik), Kadtkoy Ye:ldel~iflnert~ill 
ler), tl'skiidar <;ar§tboyunda 
nan). 

Muhte§em bir filimde muhte~em bir roman ALEXANDRE DUMAS'mn romamndan ~ .. ~elU"l 

M 0 NT E KRiSTO 
filmi kadar hi~bir§ey bir fikir veremez. 

itibaren S A R A Y Sinemas1naa Bu Cuma 

Matmazel Vaiden, Kontun yanmdaki 
iskemlelerden birine oturdu. Ona dogru 
igilerek ten bir sesle ilave etti: 

- Bebenin yapllgt i;ten do)ayt bana 
giicenmediginizi iimid ediyorum. 

Sonra onun gene cevab vermedi~ini 
goriince tekrarladt: 

- Ben onu daima Bebe diye ~agmr· 
dtm. Bunu siz bilirsiniz. Y alntz bu iza· 
hat aramtzdaki samimiyetin derecesini ve 
onun ni~in boyle hareket etmi1 oldugunu 
anlallr sanmm. 

Kont surallm burva>=aralc mulcak.le 
etti: 

- Anlamadun. 

- Bu pek basil bir1eydir. Biz <;ocuk-
luk arkada~tytz. Kendisini tamdtgtm za· 
man o heniiz on dokuz ya11ndaydt. 

- Y ani validesile beraber heniiz ha
pisten <;tkmt!b. 

- Demek bunu siz de biliyorsunuz. 
- Bunu bana Mosyo Drumond soy-

ledi. 
Kadm Drumonda donerek sordu: 
- On a neler siiylediniz? 
- Zevcesinin peder ve validesine dair 

bilmesi liiztm selen ~eyleri. 
- Sizin ona hic;bir ;ey aoylemege 

hakkmtz yoktu. 0 hi~bir 1ey bilmeme • 
liydi. 

- Bu fikrinize i§tirak edemediiiimi te· 
essiifle arzederim. 

Kont soze kanttn 
- Ben de keza bu fikre i1tirak ede

mem. Benim kanm olan kadma dair bazt 
1eyler bilmekligim tabiidir. Bunlan o ha· 
na soylemeliydi. Boyle laztmdt. Kendisi

ni o kadar seviyordum ki boyle ~eyler ka
ranma mani olamazlardt. Bu suretle bir
birimizi daha iyi anlam11 olurduk. 

Bir miiddet her ii~ii de sustular. Sonra 
Kont gene soze ba1ladt: 

- Rica ederim. Bildiklerinizi soyleyi
niz. Malum ya siz onun <;ocukluk arka
da!t idiniz. 

- Evet oyleydi, hem samimi arka
dall... Ben Bebenin evlenecegini haber 
almca bir~ok sebeblerden dolayt miite • 
essir oldum. 0 da teehhiiliiniin hafta•m· 
da bu vasiyetnameyi yapll. Biitiin vannt 
yogunu bana terkediyor, bu suretle benim 
gonliimii alm11 oluyordu. 

- Peki ama Kontes benimle evlendi
gi zaman hi~bir ~eyi yoktu. Bu elbette 
malumunuzdur. 

- Evet, fakat siz vermi1tiniz. 

- Demek herteyi ona desil, 

m111m. . !Jf 
- $iiphesiz. Mademkt oP 

zin degildir. Benim Ol'lard•11 

olmama itiraz etmemelisioiz. . ~ .... w-• 
Kont, gene kadma 

Sonra avukata donerek 
- Drumond, matmazele 

vermeliyim? diye sordu. 
- Matmazele oynadti!J 

ticesiz kalabilecegini leJid 
Kont kadma donerek ses 
- hittiniz ya I 
- Ne demek istiyorsun_;'\~ 

ed. r-•0 
Kont cevab verm 1. 0 

arkaS! kaptya dayah durall 
donerek tekrarladt: . ~e 

- Sualimin cevabtnl 511 

siniz? tefe 
- Oyununuzu biitiiP .or 

laJil'' meydana <;tkardt&mu an 
nuz? 

- Anlamtyorum. 
- Dii1iiniinuz. . rat? 
- Dii1iinmek ne 11e ya 

dun. . 
- 0 halde anlamak 'II' 

Pekala, ben size soyliy1~'-"" 



......._ t1 llirincite~rin 1935 

Arsmlusal Pedagoji Kongresinde 

~ 'fiirk c;:ocuklarmm c;:ok 
;f. hegenilen eserleri 
F~ ~ta.nbui 44 iincii ilk okul talebesinin yapbklar1 

!~;, j,Jer, rnuhtelif rnernleket rniirebbileri 
;} tarafmdan takdirle seyredildi 

~ ' ll - 3- "'1 
if. , tUtsel 1 --..-~-----~---~ '' 111- xongre • 
1/ J:i.llt unlseb~tile yap-

,._ sero1d. ·· 

CUMHURiYET 

Biz bize 

Kuyruk 

Istanbul ekmeksizlik yiiziinden birka~ 
gUn SJkmll ~ekti. Fmnlann oniinde go • 
riilmemi~ kalabahklar topland1, ay1lan -
lar, bay1lanlar oldu. Gazetelerin yazd1 • 
gma gore Belediye, Belediyedekiltrin 
soylediklerine gore de halk kabahatlidir. 
Ben, bunu ara§hracak degilim. Sadece 
gaze batao bir kusurumuzu yaz1p derd 
yanaca~i;Jm. 

ltalyan ve Habe§ ordular1 
aras1ndaki farklar 

italyan 
silah 

ordusu te~kilat, kurulu~, techizat, 
bakiiDmdan ve harb vas1talarl 

Habe,Iilerden ~ok iistiindiir 
Yazan: lhtlyat Erkin1harb blnbat;•s• C. D. 

15 birincite§rin 1935 tarihli yazun1z- Bu istitraddan sonra mukayese i~ine 

J(• ·-.ed· o '• u~ 
'<n1• 

11 
faaliyetini 

lilt v 'd liii.n I e ' are et • 
f, stanbu! 44 .. 

Baz1 yerler vardu ki, oralara arama 
biiyiik bir kalababk toplamr. Me.ela bir 
vapur gi1esi, bir tiyatro gi1esi yahud bir 
fmn onii. Buralarda herkesin emrine bir 
adam aynrnak kabil olmadJgmdan ka1a

fl:-"':'i'r'"7"7'....,..,i......J~--.; · bahgm dag•lmasJ i~in epey bir zaman 

da; «i~ hatlar» dan istifade suretile ya- ba,hyabiliriz: 
pacag1 muharebeler neticesinde harbi A f1krasmda yaz1h alan (te,kilat ve 
kazanmaga ~ah~mao• ikhza eden Habe~ kurulu!) hususunda hie; §iiphe yok ki 1 • 
ordusunun, !talyan - Habet harbinin u- talyan ordusu iistiindiir. Esasen Habej 
zun veya kisa bir muddet devam1 husu- ordusunda yalmz hassa k•t' alan, yani 
sunda miihim bir ami! olacagml anlat • fmparatorun muhanz ordusu denilen kl· 
mt§ttk. Bugiin de - harb tarihi tetkikle • s1m, nisbeten asri §ekilde te§kil edilmi§ -
rinde dayamlmaSJ 11erekli clan esaslara tir. 

' 0~~~ un 
little . . talebesinin 

ll~l1n, Sosterdim. 
siytti, b~u_I_un husu • 
kiiJiard Utun ilk 0 • 

llnsurl ~ bugiinku 
l~ Ia~; a ve bugiin
~ ara gore en 
,_ ~.rill\ 0 

"'Ctt . temm e • 
~ b ~11 tedris tek
~1111 u lllak i~in ~a· 

!,1•'
1
d11

• Te,hir edilen e6erleri yapan 44 iincii ilkmektebin 
~~,•nbul44 00 .. b'' ltlb' <u A.. uncu e,rnct arm a e est 
"'" ' vr ··Yetle Upa memleketlerinde umu - paray1 verecek vaziyette degildirler ve 
liiht k anla~,Ian manada bir tee - hakh olarak bundan 1ikayet etmektedir
~k \~lu degil?ir Y ani, .. burada, ler. Hi~bir faydas• olmad1ktan baska 
Q 1 latbl ~I hususJ §artJar l~Jnde ka· ~oculdara intizams1Zl1k Ve israf itiyadJa
~ ed;i •deal bir tedris teknigi tat - rm1 kazand11an bu sistemi biitiin mekteb
~ le,b-

111

1 

ez. Belki, Kiiltiir Bakanhii;• - Jerde b11akmak ve yerine tek defter sis-
~~~ 1 etrn' I k h h f d I ••a 1 

11 o dugu esasl¥a ve prog· temini oymak er ci etten ay a 1 o • 
!I) •Ill 'I ~'rillll' arn.' e sad,Jc kalmarak bunlar lacakhr. Bunu her mektebde hem en yap· 
~~~~1,1, O b,r surette tatbik olunmaga mak ve talebenin bir senelik biitiin k•r • 
0 
Ill bu suretle ki, bugiin en uygun tasiye masrafm1 ( 75-1 00) kuruja in -

~d, l!iu tekn,k .. biitiin devlet mekteble - dirmek kabildir. 
t,lllun · ~affak,yetle tatbik edilebils!n. KLASGRLER: Bu tek defterden 
~~ .J;!n ~4 iincii okulun SJmflannda, ba,ka her talebenin bir de klasorii var
: ~ h Ser ilk okullarda oldugu gibi, d1r. Bunun i~ine ayni biiyiikliikte kesil-
~ lli~fr ~Ia bazan daha ziyade talebe mi§ clan ve talebenin muhtelif derslere 
~·d, lliue at Programmm gosterdigi 1e • aid vazifelerini yazd1klan kag1dlar kon-

11 ton ntazarn ders saatleri vard1r. Ha- maktad1r. T alebe, muhtelif derslere aid 
~ bir lllaltk istenmemi~tir. Y eni l.:urul- tetkik, mii~ahede, tahrir... vazife!orini 
,_1 dir k~e teb olmaSlna ragmen Kiil - bu kag,dlann iizerine yaz1 kalemile ya -
•tr 1 e lorlu"" d • d · zarlar. Sene sonunda her talebenin kla • > a 1a11 gun en asgan te m rna -
~atr ol alonrnl!hr. Ancak ij~ oenelik soriinde, SJmfma gore ( 1 00-200) yaprak 
l""tind., an bu mekteb, maddi vas1talar bulunur. Mesela cografyadan Avrupa 
; 'nd; fa\ organik bir tarzda, bilhassa k1t' aSlmn tetkikinden sonra muallim ta -
~~, ~ena 'Yetinin neticesi olan kazanc • lebeye joyle bir vazife verir: «Avrupa
t••'llt It' g•nle!rnektedir . .Sunu da soyli - mn ba,hca kara. deniz ve hava yollan-
'l.. 1 44 " k 1 f b ld n1 gosteren bir harita ~iziniz. Ba,hca Ia "'""•de uncii o u , stan u a hatta I I 
0 ~a '" llern • butiin Tiirkiyede 5101f • memleketlerin demiryo u uzun ugu ve 
~a Y · ._ lk d 1 gemi tonilatosu itibarile vaziyetlerini giis· 

t . -·'llt erme masa -.cyan i ev et 
~le a : '•r-ca rnukoyca•li ilci 8rafiJC- ~iziniz.» T a-

~teb l'tik ld bii talebe, bunu den kitablarmda ham 1,,1 •til. •e e, pedagoji ltongresi rnii- f 
~ '·1 ' y olarak bulamJyacaklardlr. Bu vazi eyi ~· ,. el . ~Phg1m sergiye, 44 iincii o-
'e~ "t..tnrn I · · .. d f yapabilmek i~in, ders kitablarile beraber 

Ia, ' kla " eser enm • mumarese e • SJmf ve mekteb kiitiibhanelerinde bulu
~leler;, •;:l~rk SJnlf takvimleri, duvar nan kitab ve ~cmualara, istatistiklere, 

'b ~nla~n ~ h ler, res imler • koydl•m. almanaklara bakacaklar, not alacaklar 
~ 1•Yd 1 a iyetlerini k!Saca anlat • ve bunlan terkib ederek vazifelerini ya-

'll ()J\1~~ buluyorum. pacaklardJr. 
.tbe,b'· .. ESE DEFTERl: Her SINIF TAKVIMLERI: Her sm:fta relil) ~tun d 1 ~1 dek; b" .~rs ere aid miimarese ma-
~~•Yded Utun faaliyetlerini bu drf -
~!It dii~~'· Bu defterin temiz, y:m -
~ k~lian I n ve her sahifesinin tama -
r,,3~er t~tt:' olmasma dikkat ediyo
~1 lllulll e e, stn1fa gore, bir senede 
·~·b'l' alebe ahese .. defteri kullanmakta -
lf.£1 •l'na ~ erguniin tarihini sahifele -
~J-'lerin t ~~ta.zaman kaydederler. Bu 
,;It faaJie ~lt~nden, her talebenin bir 

1 IJill,. . Yehnm . . 1 b'l· . 
~,1 d "llliYetl seynm an 1ya 1 mz. 
ltq11 ell i~in er rn_ekteblerde talebeye 
'~~ ·

1 
(lU !Ut ayn ~II defter tutturuJmak

bn bl tdilenit ~ b,r talebe bir senede 
le~ tt defter ·~1 

1
de hesaba katarak - on 

~~ 1•n az b~ u lanmaktad1r. Her def • 
)s lt•lebenin kuru§tan hesab edersek, 
1~. ~~~ •arf:~1'_l;~e Yalmz defter i~in 
~1., ~ 1•kkeb 'f. anla1•hr. Kalem, las
t,, 1 ·~in d ' e 111eri le'iaZlml ve satr 

sa f e urnu . 
t 

1 tdi!~ k d?'1Yetle sekiz, dokuz '] ... ., te A'! . 
1~ lllti!J . 11· ' elenn ~ogu bu 

I Ia Cl Ve 'k' 
. 'ihJ; sa 1' Inc! yaztlar 13 ve 18 

· Y• ar ·· - _ •m•zda ~•kmi§tir. 

har talebe ma ile bir stn1f takvimi yap • 
maktad1r. Bu takvimler umumiyetle 
( 1 OX 15) biiyiikliigiinde kesilmi§ kii~iik 
kartonlar, yahud kahn kag1dlardn. T a -
lebe bunlann iizerine giiniin suhunet ve 
tazyikile hava vaziyetile beraber 1ehir -
de, memlekette ve diinyada olmu~ en 
miihim hadiseyi birka~ sahrla kaydeder, 
mevzula alakadar resimlerle siisler. Her 
talebe bu takvimlere istediii;i §ekli ver • 
mekte tamamile serbesttir. Umumiyetle 
muvaffakiyetle yap1lan bu takvimler a -
rasmda oyleleri bulunur ki bedii klyme
ti itibarile hakikaten insanm takdir ve 
hayretini celbederler. 
DUVAR CAZETELERl: Dordiin
cii ve b~inci SJmflar her ay birer duvar 
gazetesi tertib ederler. Bu gazetelerin 
tertibi, yaz1lan, resimleri tamamile tale • 
beye b•rak.lml~hr. Bu gazetelerin i~inde, 
memleketin ve diinyamn i~timai ve ikh
sadi hayahna aid yaz1lar ve istatistikler, 
haritalar, kii~iik hikayeler, 1iirler, edebi 
parc;alar, bilmeceler, biyografiler, kesif-

Hie; ... 
......, 

~~~-bt ~ - = 

r, lleya~ 0
11'1an: 25 Yazan: Suad Dervif 

~ ~n,n t aa~Jai'Jn,n 00 .. 

t!~'· ll,' OrtaStnd onu kabarhlml§, ka-~ di gun. F akat o ne ilk mektuba, ne de 
) ') h"~l ~airna h:f7uhzzam bir topuz ikincisine bir cevab alabildi. Ve hila 
ti 

8 n,~ b 
1
81 olacak F

1 
k aftf sallanJyor. I kafasma kuvvetli bir yumruk yemi~ gibi 

~ill ~ d•''l . a at o I I • l'k .. bir ' ~,, '81 . Saij a • nun 1asta 1g1 sersem 1 1~mde. 
\e Cyaa'lll~Unun i~in ?v~glnda da rom_a· Buradaki odasmm penceresi asfalt bir 

1\ l,n bir b aaast01 ,:/ezerke~ bile meydana baluyor ve bol giine§ ahyor. 
Jiill· Ota11n astonJa dol Iran yuksek Bu kuru soguk k11 gunlerinde bol giine§ 
' 'n d , •n iii" 00 a~IYor. I b' d k .. b' (Jn 11 ·~;11;-. urnunden v b' a an 11 o a ~o 1y1 11 yer. 

Ya a'nde b e rlhassa re- M hm d koo "k k .. 1 
:~•rt,ill:•i!lll~n b~ ~nk· ~ektigi ~azla Sl - • le eV Au~l u IZ ~ocugJI_edoynak"2al: 

nu n1n1 b Yu ve . ga a 1~11. e man matmaze 1 e pe a a 
lll~h f ozrn gayet zengm . . 0~ala, a aza •d •.Ill'~ clan bu kadm sev1yor. Gecelen ~ocuklan erken uyut • 

ley 11n1 k' eb,Jrn lc · · ' k H" " 'I M l'k d )ole Ita!, e 1~1n arhk baz• tu tan sonra usnu 1 e a 1 e onu ev e 
lltlll\ ' f:' l'or. Ond b k I b b b" "k h · • ' 1 a ts'-• •na bir a sevirnli hiebir 1ra m1yor ar era er uyu ~e rm eg-8u( h (J , ressa ' 1 1 

. . . 
1 ' ell! ••lllan 1 b m tarafmdan ya- ence yer ennt gez1yor ar. 

ll'l'~tea1 Nn'll, a lo,u gibi hem so • Malike konser seviyor, Malike tiyatro 
~ e ~ok 1 ihnu rv, seviyor, Malike biiyiik tuvaletlerle gidi-

~h"'•dd:tl• b_ir lsta u~afferin kans1 Ma- lip tampanya i~ilen caz giiriiltiileri i~inde 
hte• ellba, b~ n b,ral danh ul,lc,z,. Cocuklan dansedilen eglence yerlerini seviyor. Ve 

( ~ ·~ a K" "k b ~ Ya e lallnaJ, b u~u ir k1z. kocasile Seza onu bu yerlerde takib edi-
llp ., .. I 1 0na YalJ, run ° du. lk yorlar. Malike ile kocastnln ba~ka dost-

Ya 1 tam on ye- Ian da vu. Bu ak§am gezintileri bazan 

ge~mesi liiz1md1r. Y ani baz1 insan1ar i~ • 
lerini erken bitirecekler, bazrlar1 da bek
liyeceklerdir. Kalabahk biribirini ezerek 
saldma da, maya girip muntazam bir 
§ekilde hareket edilse de. netice degi~ -
mez. Disiplin'i seven memleketlerdc bu 
ikinci ~ekil kabul edilmi§tir. F ran,zlar 
buna kuyruk yapmak (faire queue) 

I derler. fJk gelen one, ge~ kaJanlar da bi
rer birer onun arkasma dizilerek mun -
~azam bir ma te,kil ederler. <;olugun 
~ocugun ezilmesinin, kadmlarm bay1l • 
masmm online ge~ilmi§ olur. Bu i~timai 
kaideyi kimse bozamaz. 

Ekmek meselesi, heniiz disipline ah~ -
mamt§ oldugumuzu gosterdi. Halbuki o
na nekadar ihtiyacJmlZ var .. 

T eker teker hepimiz kendimizi dev • 
aynasmda goriiyoruz. Herkesten kabili -
yetli, herkesten becerikli oldugumuza 1 -

nanmi§IZ. Biitiin dii1iincemiz ba~lmlz. 
SnaSJ geldik~e kuyruk yapmayi unu-

tuyoruz. 
N. 

Bursada Parti kongresi b~Iad1 
Bursa (Ozel) - Burada '.::. H. Parti • 

sinin u~ak kongreleri ba~lam1~br. Kon
grelerde bir~ok kadm iiyeler bulunmak
ta ve konu~malara bunlar da kat•lmak
tadtrlar. Hisar ocak kongresinde yeni i
dare heyetinc K1z Mullim okulu mual
limlerinden Enise se~ilmi~tir. Parti 11 
ba~kam ve Bursa saylav1 doktor Sadi 
kongrelerde bulunarak Partinin prog • 
rami iizerindc vc programa gore ~ah~
ma i~in etrafli konu~malar yap1lmak -
tadtr. 

ler ve ihtiralar bulunmaktad1r. Bunlar -
dan baz1lan tamamile, cumhuriyetin v•l
donumii, 23 nisan gibi biiyuk milli gi.in
lere, Mimar Sinan, Hamdi gibi ulusal, 
Bethoven ve Pastor gibi amulusal ~ah
siyetlere aynlmljhr. 
CRAFIKLER VE TABLOLAR: 
fkhsadi, cografi ve tarihi mevzular hak
kmda yap•lmaktad1rlar. Mesela: Diin • 
yada komiir istihsalahm, komiir ~1karan 
ba§hca memleketlerin mukayesesini, 
Tiirkiyedeki komUr istihsalatmm muh -
telif senelerdeki seyrini gosteren bir gra
fik; biiyiik Turk medeniyetinin ba,lan
gJcmdan bugiine gelinciye kadar muh • 
telif devirlerdeki eserlerini gosteren ta • 
rihi bir table; lstiklal Sava§mm, Aat • 
tiirkiin Samsuna ~·khgt giinden biiyiik 
zafere kadar ge~irdigi safhalar, iizerin• 
de oklarla ve resimlerle gosterilen bir 
harita. 

RESIMLER: Muhte1if tekniklere 
gore. kurjun kalem, sulu boya, toz bo J 
ya, filit tulumbaSJ, palates kahblar ... ile 
yapilan muhtelif cinsten resimler. 

hte, Briikselde yaphg1m sergide bii • 
tiin bu eserler vard1. Bunlardan ba,ka 
yeni yapllmJ~ clan mekteb binalann1, ta
lebe faaliyetlerini, jimnastik §enliklerini ... 
gosteren bi~ok fotograflar bulunuyordu. 

Sergiyi gezen muhtelif memleketler -
den gelmi1 miirebbiler ve terbiyecik A
tatiirk Tiirkiyesindeki maarifin inki,afl 
ve Turk ~ocuklannm muvaffakiyetli e -
serleri kal§lsmda ~ok samimi takdir ve 
hayret hisleri duymu§lardtr. 

SADRETTIN CELAL 

pek kalabahk oluyor. 

*** 
Giinler ge~iyor. Onun i1leri hi~ anla-

madJglm ve i1lerde ~ole beceriksiz oldugu· 
nu goren Hiisnii Muzaffer biitiin kaii;•d· 
lan elinden ald1. hleri o yap1yor, avu • 
katla o konu§uyor, yalmz icab ettik~e o
nu yanma ahp bir takim resmi yerlere gii
tiiriiyor, bir tak1m kag1dlara imzalanni 
athnyor. Bir giin on a gelip: 

- Dava ba,ladt, 
Ve gene ba§ka bir giin de: 
- Ben i!i tafsilatile anlatmak iizere 

Atlfa mektub yazd1m. 
Dedi. Ahfa mektub yazm1~ oldugunu 

ogrenmek onun kalbini altiist etti. At1fa 
mektub yazm11 kendi i1leri i~in. Allf 
kendisile alakadar deii;ildi ki... A11f... 
Allah1m bu §ey nekadar giiliinc ... lnsam 
giilmekten kahltacak, giilmekten gozle
rinden ya§lar ak.tacak, giilmekten agla
tacak kad~r giilunc ... 

*** 
Seza kendi kendine soruyor: 
- Her§eyin bittigi dogru mu?.. All

fin beni boyle b1rakmaSJ, aramtzda hi~, 
hi~bir bag1n kalmam1~ olmaSI miimkiin 
mii?... 

Hakikat olacag1 gun olecegini zannet· 

istinad ederek • bu harbin hangi taraka Kurulu1lanna gelince: fnsan mevcu -
kazamlmaSJ ihtimali oldugu hakkmdaki dune, yani musademe kuvvetine nisbetle 
miilahazalanmm soyliyecegiz. Miitalea ate1 kuvveti yani to~usu, hafif ve aga 
ve miilahazalanm•zm §ahsi hislere da - makinelitiifekleri azd~r. !talya ordusu i
yanmaylp harb tarihi tetkiklerine aid e- se bilhassa son zamanlarda bu at~ kuv
saslara istinad edeceginden evvela bu e- veti nisbetini pek ~ok arhrm•§hr. 0 hal
saslann nelerden ibaret oldugunu goz - de 1imdi; bu A f1krasma gore, iki tara
den ge~irelim: fm mukayesesinden sonra, ltalyanlar ta-

A) Te,kilat ve kurulu§ (yani, bir mu- rafma bir + (zaid), Habe,ler tarafma 
harebeyi ba,arabilmek i~in, to~u. rna • da bir - (nakJS) koyabiliriz. 
kinelitiifek ve ilah. gibi ate§ kuvvetlerile «B» f1krasmda yazd1gun•z bezenit 
musademe kuvvetlerinden yani insan - keyfiyeti hakkmda, ltalyanlann Habe§
lardan terekkiib eden birliklerin, ne gibi lilerle mukayese edi1emiyecek kadar iis
bir nisbet gozetilerek viicude getirildigi; tiin olduklarma ~iiphe yoktur. 0 hal de 
bu birliklere ne gibi ve ne miktarda yar- !talyanlar hesabma gene bir ( +). Ha-
dunc• SJnJflar ve vaSJtalar verildigi.) be~lere de bir (-) kaydedebiliriz. 

B) Bezenit (yani orduyu te~kil eden «C» f.krast da keza !talyanlar lehine-
insan ve hayvanlarm ne gibi ejya, elbise, dir; ltalyanlara aid hesab cetvelimize 
te~hizat ve malzeme ile bezenmi~ olduk- bir ( + ), Habe,lere de bir (-) daha 
lan.) ilive edebiliriz. 

C) Silahlar ve harb vas1talan. Gelelim «D» f1krasma; bu f1kramn 
D) Bu silahlarm ve harb vaSJtalannm iizerinde biraz durmaga mecburuz. Ev • 

kudretlerine gore, muharebelerin devam vela, bunun ne demek oldugunu izah et-
miiddetleri. memiz gereklidir: 

E) HaSJm vaziyette bulunan ordula- Eskiden, daha ate§li silahlar icad e-
nn manevi kuvvetleri; ulusal karakter -

dilmeden once, iki haSlm ordu kar~· learJeri. 
§Jya geldikten ve • o zamanki muharebe 

F) Talim ve terbiye, gudiim (sevlt ve tertib ve ~ekillerine gore. on malar bi • 
idare) ve sava~ (muharebe) usulleri. ribirilerine oklanm eri~tirecek kadar yak-

G) Beslenme ve tamamlanma (ia~e 1ajhktan sonra, muharebelerin neticelen· 
ve ikmal) usul, hal ve 1artlan. mesi i~in birka~ sa at; nih a yet yanm giin 

H) Menzilleri, ta~1ma (nakil) vaS! • kiifi gelebilirdi. (iinkii insanm kol kuv-
talan. veti giin1erce - durmadan, dinlenmeden -

f) Muharebelerin cereyan ettigi mmta- savajmaga yeti§mez. Hele o zamanki ok, 
kanm ikliminin ve mevsimin hali. yay, k1ltc, kalkan, giin gibi silah ve mu-

K) Muharebelerin cereyan ettigi mm- harebe vaSltalannm agllllgl buna imkan 
takamn arazi te~ekkiilleri. vermezdi. Binaenaleyh bir taraf bir de-

L) Muharebelerin vuku buldugu fa maglub oldu mu arhk yakaSJnl dii1 • 
mmtakamn harek.it gunlerindeki hava mamnm pen~esinden kurtanp gerilere 'fe· 
hal ve 1artlan. kilmege ve kendisine tekrar ~ekidiizen 

M) fki taraf ordu1annm, muharebe vererek yeniden muharebeye hamlan -
maga, ~ok defa, imkan bulmadan mu • giinlerindeki maddi ve manevi durum -
har.be sahasmda imha edilir, yani o zalan ( daha evvelinden yorgun veya dine, 
manlann tabirile «k1bcdan ge~irilir» di. a~ veya tok; maglub veya muzaffer ol-

duklan ve ilah ... ) .Simdi ise silahlar o kadar terakki etmi~
tir ki iki diisman ordusu heniiz biribirile-

.Simdiye kadar, «Cumhuriyet» te, yaz- rine giinlerce uzak mesafedeyken; evve-
d,gun•z muhtelif yaz1larda biz, yukan • Ia tayyarelerile, daha sonra da uzun, or
da saydJglmlZ esaslarm yalmz «C>>, «F» ta ve nisbeten yakm menzilli to~ularile 
ve «K» f1kralanna - pek basit bir ~ekil- ate§ a~abilirler. Ondan sonra da piya • 
de • temas etmijtik; lakin diger hususlar de toplan, piyade havanlan, ag1r ve ha
hakkmda heniiz bir,ey soylememi~tik. fif makinelitiifek1erile biribirilerini 0 ka
Bugiin biitiin bu esaslan her iki tarafa dar ,iddetli surette ate~ altma ahrlar ki 
tatbik ederek neticenin ne olabilecegi bu ate§ altmda her iki taraf piyadesi ye
hakkmda • a,agl yukan • bir fikir ve mii- re yap11maga ve gerek piyadeler, gerekse 
talea edinmeleri i~in okuyuculanm1za diii;er sm1flar, kara ve havaya kar§l giz
onayak olmaga ~alt,acagJZ. Ancak §U - lenmege; her tiirlii ale§ tesirinden ken -
raya 1imdiden i1aret edelim ki bizim dilerini koruyacak jekilde tahkimat yap
yazmakta oldugumuz yaz1lar, memuliin maga mecbur kahrlar. (Halk dilinde 
haricindeki siirprizlere gore degil, «harb «siper kazmak» denilen i1in askerce ta
san'ah» nm kaidelerine dayanarak ha - biri «tahkimat yapmah t1r.) f1te bu se
Zlrlanmakta oldugundan bu yaz1lanm•z- bebledir ki siingii siingiiye gelebi1mek ve 
dan ~·lo:acak hiikiimlerin nisbetini 7o 'JO kat'i neticeyi almak, yani dii§manml yen
kabul edersek binbir entrikaya sahne o • mek ve bir daha muharebe edemez h2le 
lan Habel iilkesinde cereyan edecek mu- getirmek i~in biribirlerine yakla§maga 
harebelerin sonucu ve umumiyetle har - ~alt1an haSJm ordulan, gunlerce ve giin· 
bin neticesi hakkmda <7o 10 da siirpriz lerce zaman sarfederler. Bundan otiirii -
hakk• ay1rmak icab eder. Nitekim Ha - diir ki timdiki muharebelerde kat'i netice 
bej lmparatorunun damadmtn ihaneti de almak, eski devirlere nisbetle cok uzun 
bu kabilden bir,eydir. zamana bagltd1r. C. D. 

tigi bu ~ey art1k olmuj degil mi?.. N eden 
bunu anlamak istemiyor?.. N eden hal a 
bekliyor) .. Hala ne bekliyor?.. 

Bazan azab i~erisinde aklma bir§ey 
geliyor, her§eyi btrakarak geri donmek, 
ona donmek, onun ayaklanna kapan -
mak: 

- Atlf sakm hal.. Sakm hal.. Bu t•Y 
dogru olmastn?.. 

Diye yalvarmak istiyor ... 
Sonra buraya geli,lerinin teklini hahr· 

hyor. Onun Israrlanm, onun planlannt: 
«Ben de gelecegim» diyitlerini ... 

Demek Mehmede yard1m etmek ba
hanesile kendisine odiinc olarak verdiii;i 
bu para kendini ba§mdan savmak i~in • 

, I ffil§ ... 
Onu t1pk1 adi bir kadm gibi para ve

rerek ba,mdan savd1 oyle mi?.. 
Bir Avrupa seyahati ... Arhk SJklCI ol

maga ba~hyan bir kadma yap1lan fena 
bir hediye miL Bir centilmen 1.. Miina
sebetlerini boyle bozmaz m1) .. 

«N e bayaiJ adammlt )» diye dii§iinii • 
yor. «N aS! I adamm1~ )» 

Sonra mektublar akhna geliyor ... 
Acaba ilk mektubda akhnda kalamn

dan daha m1 fena §eyler yazd• ? .. Acaba 
ikinci mektub onu ikna edecek kuvvette 

deii;il miydi? .. 
Giinler ge~iyor. 
Seza bir ba1ka mektub daha yazmakla 

geri donmek arasmda mut~redrlid. susu
yor ve bek1iyor. 

Cevab gelmiyor. 
Cevab gelmiyecegi muhakkak. 
1Ik mektub gideli tam otuz be§ giin ol

du. 

*** 
Aydmhk bir parke iizerinde ~iftler 

ag1r ag1r doniiyorlar. 
<;ok iyi bir caz, tath bir slofoks 

~ahyor. 
Malike bu ak§am hoi etekli tuvaleti 

i~inde SlmSlkl taranm11 siyah sa~lan, el
bisesinin rengindeki iri gozlerile nekadar 
giizel. Husnii onlara ne~eli bir§eyler an
lattyor . .Sampanyalann soguklugu !crista! 
kadehleri bugulandJrml§. 

Bu 1ampanyalar nekadar serin ... 
Sezanm bu aktam ne sonmez bir hara

reti var. 
Ostiindeki giimii~i lameden elbise, por

selenden yapllml§ kii~iik bir heykel vii
cudii gibi hatlan uygun viicudiinii adeta 
yumu,ak ve mii,fik bir a§lk kolu gibi 
zovkle sarml!, sa~lanmn arasmdaki gii • 
mii1 ~i~ekler, onun iri iri a~1lm1~ gozleri-

General Arifi 
fR\ iin, gazetede bir ila~~o goziime 
lb::::!l ili1ti: Bebekte eski Hariciye 

Nazm General Arifinin yalmn
da yap•lacak bir tereke salt§ ilam. 

Biraz miirekkeb yalami§hii;un oldugu 
i~in, bu General Arifinin, fU hepimizin 
bildigi, me~hur Arifi Pa~a olduguna l.:o
layca intikal ettim. 

F akat mesele orad a deii;il. Bir miiddet· 
tenberidir, barumzda lena bir istidad his
sederek, hay1flamyorum, iiziiliiyorum. 
Bir istidad ki, iizerinde biraz durulacak 
olursa, derhal hafif bir riya kokusu, tik· 
sindirici ve zararh bir koku duyuluyor. 

Devlet bir yasa ~1kard1. Sivil patahgl 
kaldud1. Asker patalanna da bundan 
sonra General ve maretal denmesini em
retti. Demokratik ve modem bir iilkede 
boyle bir yasa lazunch. F akat bu yasayi 
ge<;mite tetrnil etmek. hiikumetin al.:hn
dan ge~medigi halde, bir takim gayret
l.:e,ler, kraldan ziyade kral taraftarl•iit 
edip hem tarihi, hem de kendilerini gii
liinc ediyorlar. ftte ~irkinlik ve sakathk 
buradad1r. 1 

Hariciye Nazm Arifi Pa~aya, tarihi 
tahrif ederek General Arifi denemiyece
gi gibi, Bayrampaja enginanna general
bayram enginan, Pa~alimamna general 
liman1, KasJmpajaya, Amiralkasun, 
Hocapataya oiiretmen general, Lalapa§a 
kazasma Lalageneral ikebayhg1, Abdi 
Pa~a ~admna General Abdi otag1, $emsi 
Pa,aya Mare§al $emsi demege kalk11 • 
mak liizumsuz bir ukalahkhr. 

Mazi mazidir. Ona halin kisvesini giy· 
dirmege kalki§mak i~in miitecasir bir ca
hil, yahud ki riyakar bir gafil olmahd~r. 

Siiel miizedeki yeni~erilerin ba~lann• 
daki kavuklan ~1kanp ta yerine melon 
§apka, ~alc,,rlarile kaftanlanni attp til 
smoking giydirildigini bir gozoniine geti
rin I ftte, uzak, yakm tarihte, patahkla 
iin alm•t adama, semti me§hure, memle
kete, general demek te ttpkt buoun gibi 
ve bunun kadar 11iiliincdiir. 

Turk mutfagmm tarihinde yiizytlchr 
tanmmlt (tJiinkarbegendi) ile Ti.irk mu• 
sikisindeki (Sultani yegah) da Millet 
begendi, ve Ulusal Y egah olamaz. F ran• 
sa bizden ~ole eski bir cumhuriyettir. Boy
le oldugu halde, Lui Kenz bir salon ta
klmlna (Mosyo Lebron) salon takmn, 
Empire bir kanapeye Repiiblik kanape 
demek hi~bir F ransllln aklmdan bile gey 
memi1tir. 

T arih, k•hihm degi~tirmiyen yegane 
kurumdur. Onun bu hususiyetine hiirmet 
etmeliyiz I, 

E•ciimend E:krem T A. LV 

Bir doktorumuzun giizel bir 
karan 

Tiirk Hava Kurwnu istanbul §Ube • 
sind en: 

Bab1Ali caddesinde Kurumumuz bi -
naSI kar~1smda 11 numarah evde deri 
ve ziihrevi hastahklar miitehasslSI dok
tor Nihad Tozge, Kuru~numuza miira • 
caat ederek her hafta pazartesi ve per
~embe giinleri saat 16 bu~uktan 17 bu· 
9uga kadar miiracaat edecek hastalar1 
Kurumumuza verecekleri 25 kur~ mu
kabilinde meccanen muayene ve tedavi 
etmegi deruhde etmi~ ve doktorun bu 
miiracaati yon kurumumuzca onaylan· 
ffil~Ur. ····-Ortakoy F1karaperver cemiye

tinin sevindirecegi yavrular 
Ortakoy F1karaperver cemiyeti her 

sene oldugu gibi bu seneki Cumhuri -
yet bayrammda 35 anaSiz, babas1z yok
sul mektebli yavruyu ba~tan ayal!a ka
dar giyindirecek ve gene koyiin ilk o
kullannda muhtac ve var!Ikstz 200 den 
fazla yavrunun bir senelik lnrtasiye 
ihtiyac•m temin edecektir. 

nin bebeklerindeki elektriklerin binbir ale· 
si gibi ltlld•yor. 

Ve Hiisniiniin davetlisi clan Avustur• 
yah ihtiyar bir kent, Sezaya bu gece ne
kadar gUzel oldugunu eski A vusturya 
lmparatorlugunun maiyet zabitlerine has 
clan zarif bir talakatle anlabyor. 

Bu ak1am ~ok i~iyorlar. 
- Caz fazla giiriiltiilii degil mi?. 
- Evet hakikaten kafam1z bunaldt. 
- Ba§ka bir yere gitsek? 
- Nereye? .. 
- Ben kii~iik bir bar tamyorum. Bu-

rada, bulvarda .. Hay11 uzakta degil.. 0-
rada Berlinde dinliyebileceginiz e!' mii
kemmel bir Macar kemanr var. 

*** 
Sadan dagm1k, ve siyah b1y1kh ~igan 

kemam ~almaga ba,ladlgl dakikada sanki 
biiyiilenmit gibi deiiitiyor. 

Yiiziiniin biitiin bayag•hii• ve ~irkinli~i
ni kaybediyor. 

Masalanndaki erkeklerdeo biri ltaret 
etmi§ olacak. $imdi i§te ta yanlanna gel• 
cii. Kemanmdan dokiilen kri•tali!e ton
ian esrarengiz bir lisan aibi onun kula• 
&taa WlqCIL 

( .A.r,lum uar) 
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• CUMHURlYET 

Malek ~tld1rdt. 

Hem su~ u, hem gii<;lii! 
Meshur komik timar· 

' 
haneye__2olland1 

Paris 22 (A.A.) - Nevyork He -
raldon Avrupada ~1kan niisha'lmn 
Los Angelesten haber ald1gma gore Ma
lek adile de tanmm1~ olan mejhur si -
nema artisti Buster Keton dun mtma 
deli gomlegi giydirilerek hmarhaneye 
sevkedilmijtir. 

Atletizm 
rasyon 

Federasyonunun antrenorleri, Fede
ba~kanmm avukatl.gm1 yap1yorlar 

Atletizm Federasyonundan diin ~u 
'nektubu ald1k: 

Cumhuri•tet gazetesi Y= f§leri 
Direktiir!ilgune 

Gazetelerde Balkan oyunlan kampt 
ve ulusal tak1m hakkmda gorulen ne~ -
dyata kar~t muallim Lewis ve Prack ta
rafmdan Federasyonumuza gonderil -
mi~ olan mektubun tercumesini gonde
riyoruz. Dercini rica ederiz. 

Saygtlanmtzla. 
Turk At!etizm Federasyonu: B. Fe!ek 

T. 1. C. 1. At!etizm Federasyonu 
B<4kanltgma 

Baz1 gazetelerin Tiirk Atletizm Fe -
derasyonuna kar§t a!diklan cephe ve 
yapbklan y1kict tenkid bollugunu (ve 
musbet ve verimli tenkid yoklugunu) 
nazari itibara alan biz, Tiirk ulusal ta
ktmt antrenorleri, a~alfldaki izahati ver
mE'gi kendimize bir vazife biliyoruz: 

Turk Atletizm Federasyonu. Balkan 
oyunlannm her yonden ba~anh o!maSI 
i ~ in elinden l(elen her ~eyi yapm1~!Ir ve 
elde edilen sonuGtan dolayt ~ayani teb
riktlr. Atletler i~in a~tlan kamp her ba
klmdan iyi, konforlu ve sthhi idi. Ve -
rilen yemekler atlet!Erin her zaman ye
dikleri yemekten daha besleyici ve da
ha ~oktu. 

Balkan oyunlannda daha giizel so -
nudar a!mamam1zm biricik sebebi at -
letlerimizin yan§ kabiliyetlerinin ve 
teMubelerinin azhjpdir. 

Bu yazd1i!Umz ~eyler ne bir itiraz, ne 
de bir miidafaa mahiyetindedir. Turk 
ulusal tak1mmm Balkan oyunlarmda 
buyiik bir varllk gostermi§ olduguna 
eminiz. Butiin ~erait gozoniinde tutu -
lacak olursa, Turk ulusu bOyle bir ta -
klmla iftihar edebilir. 

Ya bilmemezlikten veya ilgisizlikten 
olacak, bazi gazeteler, atletizm mevsi -
minin son altt haftasmda 20 yeni TUrk 
rokoru yapt!digmdan bahis bile etme
m~lerdir. 

At!etizmden anhyabilen ve onu de -
gerliyebilenler i~in bu rokorlar Tiirk 
taklmmm gerek manen, gerek viicudca 
yiiksek bir durumda oldugunu gosteren 
bir delildir. 

AntrenOrler 
H. M. Lewia 

Asltna mutab•ktlr. 
22 birincitepin 1935 

Federasyonun resmi milhilril 

K. Praclt 

CUMHURIYET - hte, atalan -
miZID «meyhaneciden 1ahid istemi1ler, 
bozaCIYI gostennij» SOZUne !all)amile UY• 
gun bir mektub ... 

Atletizm F ederasyonu gazeteler Ia • 
rafmdan kendisine yap1lan tenkidlere ve 
muahazelere cevaben, Atletizm F ede -
rasyonunun maa§h antrenorlerine cevab 
yazdmyor. Halbuki yap1lan hatalardan 
F ederasyon kadar bu antrenorler de 
m.-'uldurler ve onlar da tenkid edilmit 

Garip bir tecaviiz 
Bir gene Kiiltiir Enspek· 
toriinii dot~ge kalk•~b 

Dun cidden teessiife deger bir mese
le i1ittik. Istanbul Kultur Dnekti'rli.igu 
okut\1!11 enspektorlerinden bir zat iki 
gun evvel ~ehzadeba1mdan ge~erke:1 bir 
gencin tecavuzune maruz kalmiS, polis 
yeti1inciye kadar bu gene tar3fmd'n e
peyce hirpalanmi§Ilr. Birka~ dakih son
ra kavga durdurulmu1. bu gene tc bil
hassa halkm mudahalesi iizenne, $eh -
zadeba11 karakoluna goturulmu1 ve ifa
desi almarak gerekli olan araJilrmalara 
ba!lanmi§hr. 

Teessufle kaydettigimiz bu hd.lis~ye 
sebebiyet veren bu gencin bir yuksek mek
teb talebesi oldugu ve enspektore ole -
denberi hmc1 bulundugu anla,:Wl!llr. 

Fakir bir gene olan bu talebe tahsilini 
ikmal edince kendisine bir iigretl:lcnJ.I< 
~erilmesi i~in u~ sene evvel Kiiltiir Di -
rektorliigune ba1 vunnu1 ve direkt<irluk 
kendisine F ener Rum okulunda bir iig
retmenlik vermi1tir. Fa kat bu gene og -
retmenlige tayin edildikten bir muddet 
aonra derslerini ihmale ba,lamijhr. Bei
ge enspektorii kendisini birka<; defa .,a -
sihat etmi,, azhk okullanndaki ogrct -
menlerden, hukiimetin bekledig; odevi 
hallrlatmi!Ilr. Fa kat bu gene gene din
lememiltir. 

Enspektor durumu fena bulm1kla be
raber bu gene tahsilini bitirsin diye ;Jcj 
sene kadar siiruklemi1. F akat bir r•ne 
evvel gene vazifesini busbiitun awtca 
durumu Kiiltur Direktorliigune bi!dir -
mi1, Direktorluk te genci a,Iga ~1l.:ar -
ffil!IIT. 

Bunun i.izerine, bir senedir enspekto -
riin yolunu kolbyan gene nihayet say1m 
giiniinden bir giin evvel ona r~slann, 
iizerine hiicum ederek zavalhYJ yumruk
lamaga ba,lami1hr. 

ZabJta bu ~irkin harekete dair tah -
kikat YaDmaktadtr. 

lerdir. Antrenorlerin F ederasyona tevcih 
edilen tenkid ve muahazelere kar~ bita
raf bir 1ahid tavn takmarak bunlan red
dedecek halleri mi vard1r} 

F ederasyonla elele vererek yapbklan 
bu i1 yiiriimemi§tir. $imdi belli ki F ede
rasyon reiSmm te§vikile F ederasyonu 
miidafaaya ~ah11yorlar ve kabahati at
letlere yiikliiyorlar. Bu muvaffakiyetsiz
ligin biricik sebebi atletlerin yan1 kabi
liyetlerinin ve tecrubelerinin az olmaSiy
ml!! Qyle mi} 0 hal de ned en daha ev
vel atletlerin yan1 kabiliyetlerini ve tec
riibelerini arhracak musahakalar tertib 
etmemi§ler} 

Neden daha tecriibeli ve daha iyi ne
ticeler alml,, rokor ktrml1 atletleri buak
mi§Iar da, daha tecriibesizleri, hasta ol
duklan i~in mekteblerinde spor yapmak
tan menedilenleri, daha fena neticeler a
lanlan ko11unnu1lar} 

Hekimler, Ketonun, ge~enlerde ge~ir
mi~ oldugu grip hastahgile beraber, para 
Sikmtm ve kan.sile ge~imsizlik yiizunden 
~l)dudli(IOI soy)uyorlar. 

VJLAYETTE 

Cumhuriyet bayrammda 
kapanacak yerler 

1...-umhuriyet bayram1 dolay1sile resmi 
daireler pazartesi gunii ogleden sonra 
bajhyarak perjembe gunii sabahma ka
dar tatil yapacaklard1r. Hususi miiesse
sat pazarte•i gunii g~ vakte kadar a~1k 
kalacak, sah ve ~ar§amba giinleri kapah 
kalacaklard1r. Y almz hafta tatili kanu • 
nuna gore pazar giinu ~ah,anlar cum -
huriyet bayram1 gunii de a~1k kalabile • 
ceklerdir. 

GUMRUKLERnE 
Stmr gumriiklerinde tslahat 
Edirne sm1r gumriik lejkilabnl tetkik 

etmi1 olan Gumruk Ba,direktorii Seyfi 
hukiimet~e yapiimaSI icab eden ijler ve 
tetkiklerinin neticeleri hakkmda Gum -
riikler Bakanhgma verilmek uzere bir 
rapor hazulamijtlr. Ba,direktor Sinlf 
gumriiklerinde resen yapabilecegi Isla -
hall yapm1111r. 

POLlSTE 

Baz1 gazeteler bilgisizlikten veya il
gisizlikten atletizm mevsiminin son alii 
ha ftasmda yeni Turk rokorlan yap,ld,
gmdan bahsetmemi,lenni1. Tiirk gazete
leri, butiin bu rokorJann kmJdiglDI, hi • 
lirler, fa kat F ederasyonun brd1g1 pot • 
lan da bilirler. Daha evvel ktnlan bu rO
korlardan baz1lanm aSII musabaka gunii 
atletlerin bir tiirlii elde edemediklerini 
ve, bunun da F ederasyonun ve antrenor
lerin idaresizli!linden ileri geldigini hi -
lirler. Kamptaki yemeklerin, bazan fa
sulya piyazmdan ibaret kaldigim da, 
kanh ve kaskall biftekleri, sadesuya hat- BiR ti!l.1vERSiTELi KAZAYA t:G. 
lanml§ sebzeleri ~ocuklann yiyemiyerek RADI - Dun tiniversiteli bir kiz Kop
a~ kaldiklarml da bilirler. rude bir otomobil kazasma ugramt~ ve 

Atletizm F ederasyonile antrenorleri - ag,.r surette yaralanmt~!tr. 
nin, baz1 tak1mlan, sahada son ihtarlar Saat 8,30 da Koprii ustunden gitmek. 
esnasmda tertib ettiklerini de bilirler. te olan tiniversite tale~sinden Maci-

Antrenorler, alman neticelerden do - deye di~ doktoru Kasabyanm idaresin
layi F ederasyonu §a yam tebrik buluyor- deki 494 sayi11 otomobil ~arpm1~, za -
lar. Oyleyse F ederasyonun saym bat • valhy1 ayaklanndan ve kulagmdan 
kamm Amerika ve Almanya atletizm fe- yaralam1~ttr. Yarah ktz Haseki hasta
derasyonlanna ba,kan yapsmlar da biz nesine kaldmlmi~, §Ofor yakalanm~ttr. 
de kendilerini tebrik edelim. 4 KADIN DENiZE D~KtiLDti _ 

lstanbulda yap1lan Balkan ()yunla • 
nnda, takimimlZln sonuncu olu1undan 
miinhaman F ederasyonla antrenorler 
mes'uldiir. Bundan evvelki yaziianmiZ· 
da hirer hirer i.pat ettigimiz gibi bir~ok 
hatalar yap1lm11 ve o yii.zden takunumz. 
sonuncu olmu§tur. 

F ederasyon da, antrenorler de, be, on 
sahrhk indi sozlerden ibaret yaziiarla 
ortadaki buyiik hakikati degi§tiremezler 
ve kabahati idaresiz ellerde, beyhude 
zahmet ~eken ve ter doken atletlerimize 
yiikletemezler. 

F ederasyonun susmas1 ve el alhndan 
Berlin seyahatine hamlanmas1 kendisi 
i~in daha hayuh olur. 

o Efkan umumiye yukandaki gibi an -
trenorlere yazdmlan miidafaanamelere 
inanmaz, aldanmaz, sadece gii.ler. 

Komiir depolart 

Ortakoyde bulunan bo~ 
arsalar begenilmedi 

Komiir depolarmm Kuru,a§meden 
kaldmlmas1 hakkmdaki mahkeme ka -
ran iizerine §ehirde bu depolar i9in mii
nasib bir yer aranmaSI Juzumu haSt! ol
mu~tur. Urayhk Ekonomi Bakanhj!t ve 
Tecim OdaSI delegelrinden murekkcb 
bir heyet yakmda bu hususta incele -
melere ba~liyacakbr. 

Kiimur depolan i9in Ortakoy civarm
da sahildeki metruk ve civan meskim 
olm1yan baZI arsalardan istifade edil -
mesi ic;in ortaya a!tlan fikir begenU -
mcmi~tir. 

!Jgili olanlar, kiimiir depolarmm Bo
gazi9inden haric, fakat vapurlarm de -
mirliyebilmelerine miisaid su derinligi o 
Jan bir yerde kurulmastm du~iinmekte
dirler. 

Depolann Kuru9e§meden yeni se<;i -
lecek mahalle nakilleri ic;in baZI test -
sata ihtiyac goriildugiinden nekil ~i 
derhal yap1lamiyacak!tr. 

Y eni Alman el~isi 

Sofya, Marika, Kalina, Viza admda 
dort kadm Kas1mpa§a iskelesinden Fe
nere gitmek i'in Hamzamn sandalma 
binmi§ler ve yola ~Ikrni§lgrdir. Tam 
dcnizin ortasmda Hasan kaptanm ida
resindeki Necmiistikbal motorii bu san
dala ,arparak devirmi§tir. Etraftan ye
ti~en sandalcilar kadmlar1 muhakl<ak 
bir oliimdcn kurtarml§lardtr. 

KUYUYA Dti~EN «;;OCUK - :;leh -
rimizin baz1 sokaklarmda buyiik, bu
yuk 'iikuntuler olmaktad1r. Bunlar 
giindiiz o kadar tehlikeli degilse de ge. 
celeri bir~ok vatanda~lar i'in tehlikeli 
bir hal almaktadir. Bu ~ukurlar yiiziin
den Karagiimriikte bir ,ocuk yara • 
Janmi§IIr. Karagumrukte Karaba§ ma
hallesinde oturan 9 ya§larmda Nevzad 
gece Karagiimrukte Feyzipa~a cadde
sinden ge~erken caddenin kaldtrimm • 
daki ,okiik kuyuya dii§mii§ ve ba§mdan 
yaralanmt~ttr. 

Neye ugrad1gm1 ~a§Iran zavalh ku -
~iik bag1rmaga ba§lami§, etraftan ye
ti~enler 'ocugu kurtarm~lardtr. 

ARALARINA GiRDi DiYE - Ev
velki gece, Beyoglunda Melek sinemas1 
sokagmda seyyar kestaneci Mustafa 
ile Astm kavga etmege ba§lami~!ardtr. 
Ayni sokakta sobacilik yapan Kirkor 
ikisinin arasma girerek aytrmak isle -
mi~tir. 

Kirkorun bu hareketine son derece 
k1zan kestaneci Mustafa hemen belin
den sustah bir ,akt ~tkararak sobac1yl 
yaralami§I!r. Yarali tedavi aitma alm
mi§, su~lu yakalanmi§IIr. 
ALI~MI§, KUDURMU~T.'\N BE -

'fER - Me§hur sab1kahlardan zenci 
Marmara Hasan bundan bir bu~uk ay 
evvel Galatada bir garson tarafmdan 
b1~akla yaralanarak hastaneye kaldml
mi~I!. 

Marmara Hasan hastaneden ~1knu~, 
fakat gene rahat durmamt~ttr. 

Rlhbm caddesinde oturan Vangel, 
Galatada Necatibey caddesinden ge~er
ken iiniine Marmara Hasan ''kmi§ ve 
zorla be§ lirasm1 almi§IIr. Vangelin ro-

(Ba, taralt 1 inci •ahilede) lise haber vermesi uzerine azili sabl-
mil ve ak1am ekspresle Ankaraya git • kah yakalanmi~ttr. 
mi1tir. Y eni Alman el~isi fon Kelltr 
1899 danberi Almanyanm D11 l<leri SONDtiRtiLEN YANGIN BA~LAN. 

Bakanhgmda muhtelif odevlerde bulun- GICI - Dun sabah saat 7,30 da Be • 
mu1tur. Gene! Sava1a i1tirak eden el~i yazidda Kulhan sokakta Hikmete aid 
1920 den 1934 yUma kadar Belgradda, 10 numarah evin jkinci kal! kaplamas1, 
daha sonra da Briiksel ve Boenos-Ayres evin yamndan ge~en telefun kablosu
el~iliklerinde bulunmu~ 1933 ilkte1rinine nun kontak yapmasile tutu~mu~tur. 
kadar da Uluslar Kurumunda Almanyay1 Vaktinde yeti§en itfaiye yangmm onu
temsil etmi§tir. ne ge~erek bir mahalleyi yanmaktan 

kurtarm1~1!r. 

Yeni Meksika elt;;isi geldi FI«;;I tLE BERABER otl~tiNCE _ 
Yeni Meksika el~isi Manuel Perez Ali admda bir gene, arkasmda bir yag 

Frevino el~ililc katibi Jose Sanchez ile fi~ISI ile Galatadan g~erken ayajn kay
beraber otomobille Madridden lstanhula mt~ ve yere du§mu~tur. AJinin arkasm· 
gelmi1tir. daki f191 da iistiine dU§tiigunden zavalb 

~imdiye kadar Madrid el9isi bulunan ag1r surette yaralanmi§ttr. 
Manuel Perez cuma gunii Ankaraya Yarah baygm bir halde Senjorj has· 
gidecelctir. tanesine kaldtri!mi~ttr. 

Zecrf tedhirlerin k1gmeti: 1 

Bu tedbirlerle Italyayt 
yola getirmek kabil mi? 
italya, 1934 Yihnda 7 milyar 666 milyon liretlik 
ithalat yapm1~br; komiirii, demiri, petrolu yoktur; 

yiyecek ve giyecegi azd1r; fakat .... 
Milletler Cemiyetinin ltalyay1 harb - yon 546,000 kental selluloz sahn alma

den vaz g~innek ve yola getirmek i,in ga mecburdur. Bunu, lsvi~reden, Avus
aldigl zecri tedbirlerin 1imdilik yalmz turyadan ve Finlandiyadan ahr. 
mali ve iktiSadi cephelerde kalacag1, as- Sonra azot lazund1r. ltalya azot i~in 
keri tedbirlere ba1 vurulmiyacagi anla • muhtac oldugu nitratlann yuzde 99 unu 
11hyor. Acaba, sadece mali ve ikhsadi Cenubi Amerikada ~iii hukiimetinden 
tedbirlerle ltalyayt kafi derecede tazyik ahr. 
etmek kabil olabilecek midir? Bunu a - Bundan sonra, maden komiirile pet -
ra§tirahm: rohin tasfiyesinden elde edilen idrokar -

ltalyamn ithaliill 7 bu~uk burlere bii.yiik ihtiyac vardu. ltalyada 
milyardan lazla ise ne komiir, ne de petrol vard1r. Ham 

Sinyor Musolininin biitiin gayretlerine petrolu Romanya, Sovyet Rusya, A 
ragmen, ltalya kendi yagile kendi kav - merika ve handan ahr. 
rulan bir memleket olamam1111r. D1§ar1 - Benzine gelince, ltalyada kafi mik -
ya para ~1kannamak ic;in en 1iddetli ted- tarda tasfiyehane olmadigl i~in muhtac 
birler ahnd1g1 halde, ltalya 1934 y1hn- oldugu benzini lrandan, Sovyet Rus -
da 7 milyar 666 milyon liretlik ecnebi yadan, Romanyadan ve Cavadan ge -
mah ai!JU§hr. Bu ithalat 1oyle taksim 
edilmi§tir: 

Lire! Maim cinsi 
1' 123,000,000 

tirtir. 
ltalya, muhtae oldugu zift ve makine 

yaglan gibi baz1 maddelerin yuzde i5 ini 
Amerikadan ahr. Diger inbikten <;ekile -

366,000,000 
1,667.000.000 
1,320,000,000 
1.106,000,000 

352,000,000 
724,000,000 

I ,005,000,000 

la1e maddeleri 
Yaglar 
Mensucat 
Madeni madaere1 
Diger ham maddeler 
Kereste ve odun 
Kimyevi maddele! 

· rek kullandan muhtelif posalar ihtiya -
elm - ki 11,230,000 kentald1r - Roman
ya ve Sovyetlerle Cavadan ahr. lnfilak 
maddeleri ve zehirli gazler i~in diger 
liizumlu maddeler olan benzol, tolUol ve 

Diger mamulat ve 
mahsulat 

Bunlann arasmda hi~ luks madde yck
tur ve son zamanlarda, ltalyan mi!Ietinin 
bir k1smmm adamahlh kamm1 doyur -
mad1g1 da muhakkaktir. ltalyay1 ach -
ga mahkum edebilmek i~in birka~ mil -
yon keota! bugdaym ithalini menetmek 
kifayet eder. ltalya halhm, yan ~1plak 
bir halde gezdirmek i~in, pamuk ve yun 
balyelerioi i~eri sokmamak yeti1ir ve 1-
talya sanayiine stop dedinnek i,in de 
bu memlekete komur ve petrol gander -
memek kafi gelir. 

Harb edebilmek i~in hangi 
•anayi liizrmdrr? 

Oteki milletlere ragmen harbeden bir 
milletin, kendi topraldarmda §U esash 
endustrilere sahib olmas1 gerektir. 

1 - Silah ve cepane yapmak i~in ga
yet kuvvetli bir demir ve makine sanayii, 

2 - Azim miktarda infilak madde
leri, zehirli gazler ve saire imal edebi • 
lecek kudrette gayet kuvvetli kimya 
sanayii, 

3 - Azot imali, muhabere aletleri 
yapmak ve elektro1imi i~in liizumu olan 
yuksek tazyikleri ve kuvvetli hararetleri 
temio edecek ~ok kuvvetli bir elektrik 
sanayii, 

4 - Traktorlere, kamyonlara oto -
mobillere, tayyarelere, tanklara, muh • 
riblere, denizaltl gemilerine, kruvazor • 
~~~e .. luz~u olan mahrukall yeti§tire~ek 
buyuk h1r petrol sanayii. 

!talyad_a_ bu endustrilerin hangisi 
var, hangiSI yoktur; §Undi de ona baka
hm: 

i ltalyan demir endii.tri•i 
I - Demir ve makine sanayii - 1-

taly~nlar Lombardiyada ~ok guzel bir 
makme endiistrisi kunnujlardir, fakat 
I talyao topraklannda demir madeni yok
tur .. ~talya, muhtac oldugu demir cev • 
henDJ Rusyadan, Cezayirden, K.tbnstan 
ve lspanyadan getirtmektedir. 

Demir sanayii komiirsiiz olmaz. ftalya
da komiir de yoktur. Kara elmas, hal • 
yaya Almanyadan, lngiltereden, Lehis
land_an ve Tiirkiyeden gider. !talyan 
d~m~~ e_n~ustrisi, yiiksek fmnlann buyuk 
kom~r ISII}tlakinden kurtulmak ;,in, ham 
dem1r yenne hurda demir sahn almak -
tadir. Bunlan da en ~ok Fransadan A
merikadan, Bel~ikadan ve lsvi~rede~ a
!Ir. Baz1 hususi harb .,.aSitalan i~in, nadir 
madenlere ihtiyac vard1r. Bunlan da ya
zahm: 

~aktr: Amerikadan, ~iliden, Por • 
tek1z miistemlekelerinden 

Nikel: lngiltereden, ' Amerikadan, 
Norve~ten, 

. Kalay: Malakadan, !ngiltereden, Hin
diStandan, 

. Manganez: Rusyadan, Filistinden ge
hr. 

<;eligi sertle§tirmege yanyan tungsten 
ve ems.ali nadir madenler de !talyaya 
muhtehf memleketlerden ithal edilir. Fa
k~_t. ~a}tildeki ~elik imalall kafi gelme _ 
d,g_1 1~'?· ltalya muhtac oldugu, ~uo•rsi 
~ehklenn bir ktsmm1, Fransadan, Avus
turyadan: Almanyadan, Cekoslovakya • 
dan, _1svi~reden getirtir. Zecri tedbirb, 
nazar1 olarak ltalyay1 demir ve makint 
sanayii itibarile yuzde 75 nisbetinde bir 
t&zyika maruz hirakabilecek gibi goru
nuyor. 

Kimya •anayii 
.. 2 .--: _Kimya sanayii - Kimya aana

yu, mf1lak maddeleri imali bak1mmdan 
<;_~k muhimdir. Bu sanayie, evvela se1 • 
l~loz lazim?Ir. ltalya, keodi kag1d ih
llyacma yell§ecek kadar bile selluloz ya
pamiyor, Daha sulh zamanmda, 2 mil-

k1Silolu Bel,ika, Sovyet Rusya, Ameri
ka ve Avusturyadan ithal eder. 

Kau~uk ithalah !ngiliz ve F elemenk 
Hindistanlanndan yap1lu. Eger, biitiin 
motorlu nakil vaSitalanmn tekerleklerine 
tak1lan lastikler olmazsa o miikemmel 
Fiat fabrikalan ne i1e yarar} Gene infi
lak maddeleri yapmaga yanyan ara§it -
ler (Amerikan fiSilgJ yag1) Hindistan -
dan ve lngilterenin Afrika mustemleke
sinden gelir. 

Ham madde ithali memnuiyeti 
daha miihimdir 

ltalyaya silah ve cepane sarmamak 
i,in verilen kararlardan ziyade, ham 
madde satmamak i~in verilen kararlann 
ehemmiyeti vard1r. <;iinkii silah ve cepa
ne satmaz da, ham madde verirseniz 
ltalyan fabrikalan, hoi hoi sil.ih ve ce -
pane yaparlar; fakat harb endustrisinin 
muhtac oldugu ham maddelerle yan i§
lenmi~ maddeleri satmadm1z nu, ltalya
nm hali fenalalli· 

On kadar memleket (Amerilr:a, Sov -
yet Rusya, F ransa ve mustemlekeleri, 
Romany a, ~iii, Portekiz, F elemenk mus
temlekeleri, Bel~ika, fspany,., <;ekoslo
vakya) ham ve yan ha~ madde verme
dikleri takdirde, mevcud stoklar tiiken -
dikten sonra, ltalyan demirhaneleri, top· 
haneleri, tersaneleri, nakil vasJtalan, tay
rareleri, harb gemileri cereyam kesilen 
bir tramvay arabas1 gibi olduklan yerde 
kahrlar. 

Zecri tedbirlerin ~ramimiyetle 
tatbik1 farttzr 

!talyayi bu hale getinnek i~in de, Mil

letler Cemiyetinde zecri tedbirleri ka -
bul eden 52 milletin bu karan samimi -
yetle ve cidden tatbik etmeleri kafidir. 
Yok, eger, zecri tedbirleri imzalad1ktan 
sonra birbirlerine ka§kariko oynamaga 
kalki!lr ve el altmdan !talyaya pahah 
pahah mal sabp para kazanmag1 du1ii -
niirlerse tabii, zeeri tedbirler filen suya 
dii§er. 

Ger~i. Milletler Cemiyeti harb en -
dustrisine yanyan biitun maddeleri harb 
ka~a~ addedebilirse de bunun iki 

fu~lugii vard1r. Bu harb ka~aklanmn 
talyaya girmesine mani olacak bir kuv

vet l.izimd1r. Bu kuvvetin te§kili de me
seledir; !talyan kuvvetlerile ~arpi§maSI 
ihtimali ise daha muhim bir meseledir. 
Sonra, harb ka~ag1 addedilecek madde
lerin buyuk bir kiSml, hem harb endiis -
trisine, hem de sivil ihtiya~lara yarar. 
Mesela, selluloz kag1d ve sun'i ipek ima
line de ,yarar, dumanSiz barut yapmaga 
da yarar. 

lki yiizlii maddeler 2,000 dir 
Bu gibi hem harbe, hem sulha yaoyan 

iki yiizlu maddeler 2,000 kadard1r. E
ger, Milletler Cemiyeti, bu 2,000 mad
denio ltalyaya ginnesine hakikaten rna· 
ni olabilirse, ltalyan - Hahe§ harbi nek 
~abuk biter; fakat Milletler Cemiyeb 
polissiz ve jandannaSiz bir mahkemeye 
benzer. F azla olarak bu mahkemenin 
verdigi kararlar, su~lu gibi hakimleri de 
cezaland1nnaktadu. Bu garib mahke -
menin verdigi kararlann tatbik1, azasmm 
husnu niyetine kalmi!hr. Bir memleketin 
hiisnu niyeti de kafi degildir. Kutle ha-
linde bir husnu niyet ve kararlara sada
kat ister. Kendi yeti§tirdigi her hangi bir 
maddenin !talyaya gonderilmesine mii • 
saade etmiyen bir memleket, bu memnu
iyete, ba§ka bir memleketin riayet ct -
medigini goriirse, pek tabiidir ki bu buh
~an zamamnda, beyhude ziyana girmek 
IS!emez. Halbuki Japonya, Amerika, 
Almanya gibi, Milletler Cemiyetinde 
aza olm1yan buyiik memleketler, Avus
tury~, M~caristan ve Arnavudluk gibi, 
zecn tedbulere ~tirak etrniyeceklerini 

• Dii~iik vaziyetini 
muhafaza ediyor 

:;lehrimizde bugday piyasaSI dil~ 
evvelki giinku pek ku,iik on. P3 rJ: 
dii§iikliigunii muhafaza etmi~tl!; as! 
mafih diin Borsa mehafilinde plY 18 
nm yukselmej!e meyyal oldu~?: 1 
~artlann da bunu icab ~ttir~,g,, ·aV 
kat baZI sebeblerin bugunku te' I' 

devresini ortaya ''kardtg,. soylenD' 

idiD. .. b' h · · · B sa rnel: un 1r mu arnmtzin or si-
linde alakadarlarla yapbg,. ~~~ 
gore bugday piyasas1 son iki ~-; 
degi§mi~ olan vaziyetten sonra ~~ 
sirler altmda bulunmaktadrr: 

1 - italya ile ingiltere aras1nd~ 
la§ma ihtimalleri ortaya ~!k!lgl.lld 
siUlusal buj!day fiat!erinde dii~!ll~'" 
metleri gorulmu§tlir. Bunun da . ~ 
rmzda maddi olmasa dahi maneVI 
sirleri goriilmektedir. 

2 - istanbulda ii~ giin devarn ,I 
anormal vaziyetten sonra istek 
mr~llr. 

3 - Evvelce azalm1~ olan bu~da; 
vareda!t ~imdi iyi bir duruma 1!1r 
Mesela dun de ~ehrimize AnadoW;, 
ya ve limanlardan 591 ton bu~da . 
mi~tir ki bu, ~ehrin iki giinluk ~. 
ihtiyacmi kar~1hyan bir miktatd ell 

Butiin bunlarla beraber piyassit 
nnm ne olacaj(I hakkmda kat'i b 
min yapilamamaktadir. d ~I 

ltalya ile tecim muahe •· 
uzabldt tr' 

Diin Ank;tradan ~ehrimize ge·l 
haber, Turk - !talyan tecimel ~~'01~ 
batmm aradaki anla§malann } ~· 
sind en iituru a!dtj(I vaziyeti de~il J>l 
tir. Resm! bir kaynaktan ver1Jen p
ber Turk - italyan tecim anlsll" ~ 
bir ay daha, te~rinievvel sonunB b' 
uzablmasmm muvaftk goriiJer~,. 
susun Bakanlar Kuruluna art. 1 
bildirmekte idi. :;Ju vaziyete gorfJII 
ihtimal yarm Italya ile tecirnel 
sebat tekrar ba~byacak!tr. .: 

italy an hukfunetinin de bU yc; 
karar alm1~ oldugu gelen hat>t! 
anla~Ilmaktadtr. ci' 

Bu durum bittabi arsmlusal ~,r 
birlerin tamamen tatbikina l<B 
vam edecektir. 

MU~ 
r-vKara aid depoJaf,. 

M uzeler direktorii Azizle Ill~ 1 

rif, diin Evkafa aid depolan 

mi,le.rdir. ECNEBI MEf~ 

.1\'f. T. Tenier gitti. b'!. 
FranSiz Devlet ;liiraSI ikin'd··/ 

M. ~·-~ore Tessier jer;fin_e j\l· _f 
512 e)~Ihgl a!a!ekommerSiyah r· 
teytat tarafmdan bir ziyafet ~~; 
Tessier dun gece Avrupa eksP

1 

yanaya gitmijtir. O ~ 
Otomobille Mtstra gide 

kadm ~ 
Evellyn Philipps ve Ketlt 

1 
admda Kahireli iki kadm 1\1 1511

1, ( 
iizere Londradan otomobille Y~, 
rak 1ehrimize gelmi,lerdir. M~;~'' 
colar bugiin buradan vapurla 

yeye gideceklerdir. J.l" , «E"Y 
~ 

Halkevinin temsW:~~ 
Halkevi T emsil 1ubesi Gl 

1 
,~ 

i~inde ~ok miikemmel temSll e "t ~ 
bajlaml!hr. Biitun halkm P818~j II' 
bu temsilleri seyretmesi i,in !.' Jt I" 
ahnm11 ve haftamn be1 gUn~P f1 · 
tesi, sah. ,ar§amba, per§em11~1 1~ 
gunleri saat 20,30 da tem•b )sf~ 
ge ba,lanmi§br. $imdi «B3 8 

nah1» oynanmaktad1r. , .• ,tot' 
Halkimmn sahneye ve II' · b~ 

k k 
. . .1jeP J~ 

mera tru arhrma u;m vr' herS'"., 
gosterilere gitmek istiJenler d''1 

17 den sonra AI•.Jko~kiinden . 
lerini paraSiz almaktadirla!· ~· 

b~ 
M uvaffakiyetle ,ah§an 

tebrik ederiz. 

' - . . - ~--- ~'. 

b'ld' d I I vard't ''I· resmen 1 nen ev et er ~Jero~ 
!Uphesiz, iji ticarete d~k·'~ vb I' 
sela lsvi~re, zecri tedb,rltri daD• 
mekle beraber, kom§ulug~n 1;nd~ 
hgmdan ve cografi vaz,yt At!' • 

. r r ··~ 
vurarak yan ~izmek is~~y.o j,~ h~ 
ne yapacag1 me~huldur • i ih''· 
zecri tedbirlere i§tirak etii'~P iiV tl 
den bahsediliyor. Fakat ~nl~" ,·e.\f 

sl "'. ··rl'iltalyaya ve Habejistana "i 1°(1:i 
,·ermemekten ileri ge~e~:·~it ~· 
<;unkii yukanda bahsetll~rtleri~117! 
yuzlii madde hakkinda unl' r' 
fikrini soylememi§tir. su:~la "¢1 
Reisicumhur Ruzvelt palll 13t1 
harb ka<;ag1 addedilrn•5100 

( 

cagm1 soylemi§tir. .
11

,tler ~ 
Bugiinkii vaziyette, rvf~dj)eP b 

)'eti tarafmdan kabul ·g ,drll 1 

zecri tedbirler cidden tatbl 1ter 
11

1 
edilemez mi? Hangi deV ef1nd&1 

dan lehte ve hangileri tardbirl'd• 
te tatbik edilebilir? Bu ~e nlar' 
sir olur mu olmaz rn1? .u 
bir yaztda tetkik edeceS't• 
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CUMHURlYET 7 

1j Habe~istana dort taraftan silah yag1yor Cenub cephesinde Duymad•klar•m•z ve 
bilmedlklerlmlz 

CEPHEDEN MEKTUBLAR: 

flabe§ler " Yak1nda ye- neler oluyor? Habesler ' . 

nilmez bir kuvvet [Siiel muharririmizin goriitii] Haydudlar fidyei 
necat beklerken ... 

tayyareye kar~1 

gizlenmegi ogrendiler ------
Beyaz elbiseli muharibler ~mura yatarak 
italyan tayyarelerinden farkedilmesi imkans1z I .., ' o aca"1z., diyorlar 

-------
Amerikada zenginleri daga kaldmp 

fidyeinecat koparan haydudlann saytst 
bini a§ll. Fa kat ~imdiye kadar bunlarla 
kimse ba~a c;tkamadt, hiikiimet bile aeiz 
vaziyettedir. 

bir renk ve ~ekil ahyorlar 
t (Ba, taralr 1 inci oahilede) 
~~~ede Yeni hic;bir ~ey olmadtgmt, fakat 
y ~ Ve takviye i~lerine biiyiik bir f aali
d~ e deva.m edilmekte bulundugunu bil
llrtniltir. Daha i1gal edilmemi~ mmtaka
~~~ tnuharibleri ve ahalisi tarafmdan ya
~ ~akta olan miitavaaatlar devam et • 

••tedir. 

,· Asmara 22 (A.A.) - Tigre eephe-
1).1• .•iikunet vardtr. hc;i ve istihkam bo
~ en: kervan gec;idlerini araba ve o -
) 11\obt! yoluna c;evirmekte ve yakmda 
~ ~rtlaeak ileri hareketin esaslannt ha -
1
-;:naktadnlar. 

t. I e?Ibieden gelen sadtk ltalyan as -
•. ~~ •n o bolgede c;ok onemli dii1man kuv-
·•~ .. ~. •~ntn bulunmakta oldugunu haber 

lln11lerdir. 
J}S.OOQ Habesin Somaliye girdiklerine 
"•II A . l~nd disababadan verilen haberler ya-
del·(" Bunun yalan olduguna en giizel 
~ Dagerinin zaptedilmi1 olmastdtr. 

~nd ~ara 22 (A.A.) - Tigre eephe
~~ uc; ltalyan kolordusu, durumlanm 
I etlendirrnektedirler. 

lill ~Yan uc;aklan diin de ke1if uc;u1la -
a evam etmi,lerdir. 

Habe, taarruzu ne vakit 
A. ba•ltyacak? 

dol lltara 22 (A.A.)- Diin ak1am 
dan'!~n bir 1ayiaya gore, Negiis tarafm
lli~h 916 danberi Harrar eivannda 
hat~,PUs tutulan eski fmparator Ligyas 
lol~ aahasmdan daha uzak bir yere nak-

nrnu!tur. 

1-tznbea.Ja~i ~~lge~i~de elli b!n ka~_ar 
tiiJa~ asken bmkm1~hr. F akat 1a1e mu1· 
~a, h do!aYJsile ileri hareketi aneak bir-

1-j afta sonra ic;in bekleniyor. 
~~~~~•bel .a~kerlerinden alman iki esir 
lttin.da dtztlmi~tir. l;;iinkii bunlann ii -
'"bane Adua harbinde olen ilk ltalyan 
dan b legmen Morgantininin e1yalann -

y •ulan bulunmujtur. 
~n 1~n 1~mi rakamlara gore ltalyanla -
)ata!1dlye kadarki zayiall 97 olii ve 1 

an ibarettir. 
A '"•anlardan i.tihhamlar 

bij<l:?''•a 22 (A.A.) - Stefani aianst 
~or• 

jan ~ Veli holgesindelci cephesinde !tal -
~~lj ~~etleri biribirlerine zincirle bag-

ldd~n h \!~. veya dort Habe~liden te§kil e-
1tq11 •kiki bir insan istihkam1 kurrnu§-

b~l;~be 1c 
It td"l § Umandanlan tarafmdan tat -
~~en 1 j" bu sistem gruplann dagtlmast
~ ~Uc~~ olm~~ ve daha stkt bir ate§ hat-

If e getmnek i~iJ> kabul edilmi§tir. 
abefiltantn 1,5 milyon 

I L.o~dr aak~ri olacak 
•rberl···a 22 (Ozel) - Habe1istan se
~t lg, a.y "h . d l k ' · A..y nt ayetm e tamam anac~ • 
;tin 1;11~? 1 inde bir bu~uk mil yon as -

Ill,~ ed"l alttna almml§ bulunaeag1 le
~~tlerd 1 

tnektedir. fmparator bugiin vila
ittler; ·~. Adisababaya gelen yeni lcuv
rtle k:b.~den gec;irmi1tir. Bu miinase -
It Yen; 1 e ?a§kanlan lmparatora sada-

£ etrru•lerdir 

Q •• Adisabk~ Habe~ Sii Bakant 
,~lll\U1 b~ a 22 (A.A.) - Gotden 
~nt F'ita tr h~lde bulunan eski Sii Ba -

0 
111oriJeurbn Berru, bugiin, Habe§ fm

~~d~da b" kn§mt§hr. Eski Sii Bakam, 
:· l<e"dlt· Umandanhga tayin edileeek-
'1111 ~ l!t • . b" 
Ill 1t Ve '~c'Y• tr tabiyeci olarak tanm-
,tfltdir "' erler arasmda da c;ok sevil-

4d· 
••ababa h ··k • · · u umettnm 

A b" ~''"'I disab b •r karart 

be§istanda eari adet mueibinee koleler 
ziraat i§lerinden ba1ka hi~bir it yapa -
mazlard1. Bundan sonra bu azad edilmi§ 
koleler kiic;iik san' atlarla ve tiearetle ug
ra,abileeeklerdir. 

Deccaz Gugaantn General 
de Bone ile miiliikatt 

Asmara 22 (A.A.) - Deeeas Guk
sa ile bazt kabile 1efleri, Tigre ahalisi • 
nin hayat 1artlan hakkmda General de 
Bono ile gorii§mek iizere halyan gene! 
karargahma c;agmlmt§lardtr. 

Habe§ kuvvetlerinin hareketleri hak -
kmda generale maliimat veren §efler, 1 • 
talyan ordulannm muvaffakiyetinden e -
min olduklanm soylemitlerdir. 

Bir lngiliz aaylavtnrn aoylevi 
Londra 22 (A.A.) - Muhafazakar 

saylavlardan olup 1931 e kadar Roma 
ala§emiliterligini ifa etmi§ ve sonradan 
dogu Afrikasmda seyahatler yapm11 o -
I an General Nation Londrada verdigi bir 
soylevde demittir ki: 

«- ltalya yapmakta oldugu harbin 
sonunda Habe1istamn asker! kontrolunu 
elde edebilirse lngilterenin durumu ~ok 
vahim olaeakllr. Bu suretle ilk defa o -
larak lngilterenin miithi§ bir ordusu ve 
iissii bahrilerile diinyamn en kuvvetli ha
va filolarma malik biiyiik bir Avrupa 
devletile 3000 kilometroluk bir smm bu
lunaeakhr. Buna ftalyantn MISlral da 
olaeak 1000 kilometroluk smmru ilave 
etmek laztmd~r. tngiltere iki 1•ktan birihi 
tereih etmek meeburiyetindedir. Y a ken
dini miidafaa i~in diinyanm herhangi bii
yiik bir devletinden iki misli fazla kara, 
deniz ve hava kuvvetleri bulunduraeak 
- ki bu masraflara katlanmak imkanstz -
dtr - yahud da bugiinkii kollektif yard!Dl 
sistemini tutaeakttr.» 

ltalyanlartn yeni aevkiyatr 
Napoli 22 (A.A.) - Makinelitii -

fek boliikleri ve piyade ktt' alan ta§tmak· 
Ia olan Umbria gemisi, dogu Afrikaya 
hareket etmi~tir. 

• lngilizlerin Mtatrdaki 
haztrltklart 

Kahire 22 (A.A.) - 1skenderiye -
nin en biiyiik ote,i olan San Stafans o
teli direktorliigii ile yaptlan anlalffia ao
nueunda otel binast lngiliz siiel makam
lanntn emrine verilmitir. Burada askerler 
ic;in bir hastane kurulaeakhr. 

Maltaya yeni deniz Ufaklan 
gonderiliyor 

Londra 22 (Ozel) - Y ann Malta -
ya yeni deniz uc;aklan gonderileeektir. 

Zecri tedbirler ve bartf 
lefebbiialeri 

Londra 22 (A.A.) - Morning Post 
gazetesinin tahminine gore, zeeri tedbir
ler 31 ilkte~rinden hemen sonra tatbi"l 
edileeek ve bunlann tatbiki suasmda da 
gorii~meler devam edecektir. 

Uluslar Sosyetesi pakhna kaTjt olan 
miikellefiyetlerini ifa eden Biiyiik Bri -
tanya biikiimeti ban§c;tl bir kotarrna yolu 
bulunmastndaki faideyi de asia gozden 
kaybetmemi1tir. 

Uluslar Sosyetesinin kesin durumu, 
lngiliz hiikiimetinee herhangi bir kotar -
rna yolunun en tesirli amili olarak telakki 
edilmektedir. 

ltalyanlartn Somali cephesindeki 
vaziyetlerini gosterir harita 

[I numara/1 ok ftalyanlarrn !aha 
evvel ald1klarr hududdan 130 kilo
metro i~erideki Cerlogubiyi giislerir. 
2 numara/1 ok ise son laarruzda zap
lellikleri hududdan birkac kilomelro 
i~erideki Dangereiyi giislermektedir] 

.Sima! cephesindeki iic; kolordularile ta
arruza gec;II)eleri beklenen 1talyanlar, bi
l:ikis eenub eephesinde bir hareket yaph
lar. F akat, bu hareket, 1imdilik tamamile 
meV7ii goriiniiyor. Aneak. bu hareket de
vam ettigi takdirdedir ki bu eephede esas
h bir taarruz ba§ladtgma hiikmedebiliriz. 
Fa kat, bugiinkii mapzarasile, bu hareket 
m~hdud ve muayyen hedefli bir baskm 
mahiyeti arzetmektedir. N eden 00} le dii
§iindiigiimiizii izah edelim: 

Evvela. iki tarafm zayiatt. biiyiik kuv
vetlerin harbetmedigini gostermektedir. 
Habe,ler 50 olii ve bir~ok yaralt (?) ve 
bir miktar esir (?) ile 2 top. 2 makinelitii
ftk, 2 kamyon bnakmt1lar; ltalyanlar da 
14 olii ve 40 yarah vermitlerdir. ftalyan 
bynaklanndan gelen bu zayiat listesini 
dogru olarak aynen kabul etsek te Samoli 
eephesinde yaptlan bu hareketin mevzii 
bir tnusademe oldugu, zayiatm azhgmdan 
anlu1hr. 

ft~h·anlar, bu musademe netieesinde 
Habe1lilerin bir miistahkem mevkilerini 
i§gal ettiklerini soyliiyorlar. Miistahkem 
meYki dtyinee sakm akhmza Verdon filan 
gelmesin. BuraSJ, aglebi ihtimal, bir kuyu 
ba§tdJr ve Ogaden coliinde su eok k1ymetli 
bir§ey odugu i~in Habe§liler. bu kuyunun 
etrafmda siperler kazmt§lardJr. hte 1tal
yanlann, agtz dolusu «miistahkem mevki» 
dedikleri '"Y· bu, olsa gerektir: Bir kuyu
nun miidafaast i~in yaptlmt§ birka~ ma 
siper. 

Orta Avrupadaki haydudlar da A • 
merikah meslekta~lanna imrenerek sen 
zamanlarda ayni §ekilde faaliyete ba1 -
ladtlar. 

Bir miiddet evvel Moldavia civann -
da, gene bir S~rb haydudlar tarafmdan 
daga kaldmlmt§h. Sedevic; ismindrki bu 
delikanh, haydudlann istedigi parayt te
darik edebilmek iizere ailesine mektub 
yazm•l· fakat paray1 beklerken, haydud
lardan birinin k1zile tantjmt§!tr. Haydu
dun km son dereee giizelmi§. Delikanh 
da epey yakt§lkh oldugundan iki gene, 
dag batmda sevijmi§ler ve ... elele v~rip 
ka(mt§lar. 

Haydudlar, hala fidyeineeab bekli -
ye dursunlar, delikanh ile haydudun kt
Zl, 1imdi Biikre§te evlenme hamhk!an 
yapmakla me§gullerdir. 

Tefibihde hata olmaz! 

Bir F ranstz mizah muharriri. Yirminci 
am kadmml §oyle tarif ediyor: 

Yirminei am kadmt, madeni e§ya fab
rikastndan farkSJZ bir hale geldi. Plaj
larda gec;irdigi hayat sayesinde dcmir 
gibi bir SJhhati var. Derisi baktr rengin -
de ..• Adaleleri ~elik gibi kuvvetli ... 

Sa~lan platinden ... Giildiigii zaman al
bn di1leri goriiniiyor ... Kalbi tunedan -
du... Hatta, bann <;inko kaplt tezgaht 
oniinde bulundugu zaman bile. Bereket 
versin ki, gece biraz dinleneeek vakit bu-
1 uyor, kur~un gibi agtr bir uykusu var
dtr. 

Yenl blr ldam usuiU ! 

Estonyada, Paul Vogemast adl1 bir 
katil hakkmda verilen idam hiikmii ze -
hir i~irilmek suretile infaz edilmi§tir. Bu 
idam usulii Estonya Adliye tarihind~ ilk 
defa olarak tatbik ediliyor. Mahkiimu, 
zehir i~irmek suretile idam etmege eevaz 
veren kanun I 1ubat 1935 tarihinde mer
iyete giren yeni bir kanundur. Bu kanu
nun bir maddesi, zehirin be§ dakika zar
fmda tesirini gOstennemesi halinde, 
mahkiimun astlarak oldiiriilmesini amir 
bulunuyor. Halbuki, Paul Voigemast, 
celladtn uzatt1g1 aiyaniir do potasyom 
bardagmt bir hamlede i~mi§ ve, haZJr 
bulunan doktorun raporuna nazaran der
hal olmii1tiir. 

Garlb blr ldet I 

1 talyan resmi tebliginde, dikkat edil -
mezs~ gozden ka~aeak kii~iik bir kaytd 
var: 1talyanlar, burada ~ebeli nehri 
yakininde Dagnereide kendilerine hiicum 
etmege haztrlanan bir Hab, miiferezesi
ne sald~rdtklanm soyliiyorlar. 0 halde. bu 

lngiltere kasabalanndan birinde. pek hareket; bitaraf bir dille ve hakiki §eklile 
eskiden kalma bir adet vardtr. Nikah tii

lovlecr anlatabiliriz: 
ftalyan u~aklan, ~ebel nehri yakininde reninden sonra. akrabalar, dostlar, ah -

bablar ve yabanetlar kilis..den tamamile 
Dagnereide, kendilerine hiieum etmek kin 

c;ekilinee, yeni evlileri kiliseye kaparlar. 
toplanan bir Habe§ miifrezesi gormiisler, B 
hemen yerli 1talyan askerlerindn miirek - u an'anevi hapisten kurtulmak ic;in bir 

tahliye iiereti vermek usuldendir. 
keb bir kuvvett"n ve tayyarelerm" de yardt· B 

u kasaba kilisesine yeni tayin edilen 
mile bu miifrezeye baskm yapmtslardtr. bir papaz, gec;enlerde yapltgt bir nikah 
Habel miifrezesi, kazdtgt siperlerde, ken- toreninden sonra, an' an eye ria yet ederek 
dini miidafaa etmi§ ve sonra, c;ekilmi,tir. evlileri kiliseye kapalmt! fakat tahliye -
ftalyan resmi tebligi ordunun hareketsiz - Jeri mukabilinde para almak istememi§ • 
liKinden stk1lan ltalyan halkma heyeean · hr. 
Vtrmtk ve i'" biraz zafer ~e§nisi katmak Papazm bu hareketi biitiin kasaba hal
istiyerek bir Habe§ miistahkem mevkiinin ktm ayaklandmm~br. y eni evliler de a
zaptmdan bahsetmeil:i miinasib gormiis - haliye katJlmt§, parayt zorla papaza ka
tiir. Zaval11 Habe,lilerde bir miistahkem bul ettirrnek istemi~lerdir. Hediye rna -
mevki yapabilecek vasttalar nerede? Hep- hiyetinde olan bu iieret guy a saadet ge
si hepsi, 2 topu, 2 makinelitiifegi olan bir tirirmi§. 
siper par(asma miiiistahkem mevki deni • Ay1k gezmezml•! 

(Bat taralr birinci oahilede) I maktad1r ki, Habe1!erin nerelerde tah 
harekete kalkl§mak niyetinde olmadtk : §idat yapttklann• anhyamtyan G_eneral 
larm1, baz1 tahkimat yapttktan sonra st· Graziani ve biitiin erkamharbiyesi b~yi;J,. 
perlerine c;ekilip oturaeaklanm iddia e - bir tereddiide dii~mii§lerdir. Bu gizlen -
diyorlar. me planlanm Vehib Pasanm tertib et • 

Burada Adisababa ile Cibuti arastn • tigi soyleniyor. Vehib Pa§a, ftalyan 
daki demiryolunun bombardtman edil • tayyarelerine ate1 ac;maktan hi~bir fayd~ 
memsi ic;in ftalyanlarla Habe1ler arasm- elde edilemiyeeegini, bilakis Habe§ kuv
da miizakereler yap1lmakta olduguna ve vetlerinin gizlendikleri yerleri bildireeegi 
ktsa bir zaman zarfmda bu miizakerele- ic;in tehlike oldugunu izah etmi1 ve bu 
rin iki taraf arasmda bir anla~ma ile ne- gizlenme usuliiniin kabul edilmesini tav
tieeleneeegine clair baz1 §ayialar deveran siye etmi§tir. 
ediyor. Bu 1ayialara gore, Habe~ hii - Sima! eephesinde de Habe§ler. 1imdi 
kumeti, bu demiryolu vasttasile harb le - arttk tayyareden gizlenmek yollannt og• 
vaztmt ve eepane ta§tmamagt taahhiid e- renmi,lerdir. Entarilerini veya iinifor -
derse, ftalyan tayyareleri de hat!t tahrib malannt ~amura bulamakta ve bir tay -
etmiyeceklerdir. yare sesi i~itir i§itmez yere yattp hi~ kt-

Simdi biitiin kara yollan a~tk oldu • ptrdamamaktad~rlar. Baztlan da eivar -
gundan ve bu tarikle eepane nakliya!t daki agaclann govdelerine yapt~tp tay -
yaptlabileceginden. Habe§ hiikU.metinin yareler gidineiye kadar hi~bir hareket 
ftalyanlann bu teklifini de kabul etme- gostermemektedirler. Bizzat ftalyan tay
sinde bir mahzur goriilmiiyor. yareeileri, Habeslerin gizlenmekte ~ok 

Bu suretle bir anlasma olursa hem mahir olduklanm. lcendilerini havadan 
tren yolu ac;tk bulundurulabilecek. hem gormege imkiin olmadtgmt itiraf ediyor
de Adisababa ile Diredava 1ehirleri lar. 
bombardtman tehlikesinden kurtulacak • Cenub eephesinde harekata evvela I -
lard1r. talyan kuvvetlerinin baslamast bekleni -

Bir habere gore ftalyanlar Makalle • yor. Buna mukabil Habe§ kumanda he
ye dogru ilerilemektedirler. Hatta kesif yeti gene eskisi gibi dihman kttaahm 0-
kollan bu §ehre yirmi mil kadar yakla!- gaden c;ollerinin ortalarma ~ekmek usu -
mt§lardtr. Merkezden verilen emir mu liine miiraeaat edeeektir. 
cibince Ras Seyyumun kuvvetleri hala halyanlar, bu ~ollere daldtk~a. Ha -
geri <;ekilmektedir. Adua kadar kolay ko- be,lere, muvasala yollanm kesmek ftf'a• 
lay ele gec;miyeeek olan Makalle sehri- lim vereeeklerdir. Ossiilharekelerinden 
nin miidafaa edilip edilmiyeeegi heniiz uzakla§an 1talyan kollan ~oliin en ku -
kararla§tmlmaml§hr. rak ve en susuz yerlerinde ~evrilip imha 

Gec;enlerde F ranstz Somalisi hudud • edileceklerdir. 
larmm §imalinde, Habe~ler tarafmdan Buradaki hayat §eraitine dayanamt • 
~evrildigi bildirilen 1talyan kuvvetleri yan ltalyan askerlerinin kuvvei mane -
1iddetli c;arptjmalardan sonra tekrar E - viyeleri c;ok kmlmtshr. Srcak1ar ve yag
ritre hududuna avdet edebilmislerdir. 1- mur mevsiminden sonra ba§gosteren stt -
talyanlar Adua Sultam Ras Seyyumun rna ve sair hastahklann ftalyan saflann
da Ras Guksa gibi kendilerine deha1et da c;ok tahribat yapmakta oldugu bildi
edecegini iimid etmi~ler ve buna giivene- riliyor. 
rek Ava§ nehrine kadar ilerileyip. bo1 H abef parasr yiikseliyor 
suyu olan bu havalide miihim bir mer - Adisababadan Temps gazetesine bil-
kez kurabileeeklerini zannetmi1lerdi. Fa- diriliyor: 
kat Ras Seyyumdan yiiz bulamaytnca Son zamanlarda k1ymeti dii1en taler 
maksadlarmda muvaffak olamamt§lar ve birkac; giindenberi hissedileeek dcreeede 
kendilerini saran Hab~Terle miitemadi - yiikselmi1 ve Habesistan De\'let Ban -
yen musademe ede ede giic;bela Eritreye, kasmtn resmi fiatine nazaran 5,40 fran• 
ftalyan arazisine donebilmi§lerdir. ga etkmt§!tr. 

Franstz Somalisile Eritrenin birle§tiii;i Bu yiikselmenin ba,hea sebebi, kah -
noktaya yakm olan ve Aussanm biitiin ve ve deri ihracal~tlarmm, miistah<illPTe 
ovasma hiikim bulunan Musaali daglan olan borclannt odemek iizere kiilliyetli 
hala Habe§ kuvvetlerinin ellerinde bu - para talebinde bu1unmalandJr. Zira. 1-a
lunmaktadtr. Habe,ler bu miihim nok - z1 bedbin tahminlere rail:men, harbin. 
tayt sonuna kadar miidafaa etmege ka - memleket dahilinden yaptlan ticaret ~~
rar vermi§lerdir. yast sevkiyatma tesiri dokunmamt§llr. Bu 

ltalyan menabiinden gelen haberler sevkiyat muntazam surette devam etmrk
Danakillilerin biitiin kuyulan zehirle - te ve bunun neticesi olan ihraeat mem • 
mekte olduklanm bildirmekteyse de bu- lekete refah getirmektedir. 
nun astl ve esast yoktur . .Simdiye kadar fc;lerinde seksen gazeteei bulunan tc· 
ftalyanlann iddia ettikleri gibi bu gibi nebiler, memleketten ge~erken diiviz •~t
vak'alan teyid edeeek hic;bir hadise ol - mak suretile Habesistanm mahdud pr -
mamt§ltr. ya•asmda bir hareket uyand~rmtl olu 

Habel ordusunun Ogaden mmtaka - yorlar. 
stnda, Cieigada bulunan karargahmdan Son zamanlar doviz taleblerine sebe • 
bildirildigine gore, Habe§ kuvvetlerinin biyet veren yabane1 mtmltketlerd•n mu· 
ltalyan tayyarelerinden gizlenmek husu· bayaa i1leri de hissedileeek derectde a• 
sunda aldtklan tedbirler ve miirae.at zalmljhr. Kimadm tekrar uyanmaga ha§• 
ettikleri usuller o kadar muvaffak ol - ladt~ a~tk~a goriiliiyor. 

Diinkii zelzele Bununla beraber, bulunaeak her han
gi bir sureti tesviyenin Uluslar Sosyetesi 
ve Habetistan kadar, Musolini i~in de 
kabulii kabil olmast laziDl gelmektedir. 

lir mi hie;? 
Fakat bu harekette as1] enteresan o1an Amerikah milyarder Jimmy Donog - ( Ba, taralr 1 inci oahilede) 

gazt eivannda oldugu tahmin edilmek -
tedir. Sarsmh 40 saniye kadar devam 

Almanlar biiyiik bir tayyare 
daha yapblar 

~imdiye kadar Uluslar Sosyetesile 
Habe1istam memnun edecek hi~bir tek
lif yapllmamt§!tr. 

etmi~tir. 
Erdekte 

·•r u· a a 22 (A A ) y .. !lid Qe gitecek . ·. · - ann yu-
he1 an dogru btr emtmame. harbe dog
'ai ltyt, rn YaJ• Veya biJvastta yanyacak 
' ley ese a ot b"l I @i~· be hUk· omo 1 , petro , at ve 

Londrada •oylenenler 
Paris 22 (A.A.) - Petit Parisien 

gazetesinin Londra aytan 1unlan yau
yor: 

eihet, hiieumun yaptldti!l mmtakadtr. l . hue gec;enlerde Romada, biiyiik bir 
talyanlann :r:antettiklerini soyledikleri otelin lokantastnda, meshur birkac; zatla 
Dagnerei mevkii, biliyor musunuz, nere- birlikte akjam yemegini yedikten sonra 
dedir? Tam Sebeli nehrinin yambasmda odasma ~ekilmi§. Fa kat milyarder, ye
ve Somali • Habe,istan hududunun iistiin- mekte o kadar fazla i~mi§ ve oyle c;ile
de. Gerc;i, Somali hududu, kat'! §ek.ilde den ~tkmt§ ki, odasma gelir gelmez pen
c;idmemi1tir ama, 1talyanlann Dagnerei eereyi a~arak, avaz1 c;tkttgt kadar: 
miistahkem mevkii dedikleri yer, esash su- - Ya§asm Habe,istan! diye bagtr -
rette ~izUmemi1 olsa dahi, ajagt yukan bel- maga ba§lamt§br. 

Erdek 22 (Ozel) - Bu sabah saat 
dokuz bu~ukta on be~ saniye siiren bir 
zelzele olmu1tur. Zarar yoktur. - Ah 
bzdem 

.Bigada 

Berlin 22 (A.A.) - Friedrichafrn 
atolyelerinde «De 8» markah yeni bir 
deniz u~agt yaptlmtj!tr. Bahrimuhit •er • 
vtsinde i1liyeeek olan bu uc;ak 5f.O bey
gir kuvvetinde iki dizel motorii ile i~le
mekte ve saatte 200 kilometro siiretle 
gitmektedir. F aaliyet muhiti 4,450 kt • 
lometrodur. 

Avusturya ve Almanya 1 ildirrn ukmet~e val.tyed edilebileee -
It I e tedir. 

a.l'an k aa erleri araatnd a 
• A..srn, ihtilQI m•, 
·•n,n ta 22 (A . 
~Oit)j 8Ytan .A.) - Royter njan-
14~" tkliler' muntazam ordu ile kara 
' ou;; atastnd k . 
•an h•\lna d · a ~· ememezhk bu -
~i I(; jv•disi:lt ~abanet gazetelerde ~· -

Y •rnittir Ya anlamak laztm geiJigi· 
ltalya~l 

A., ar•n .. azad ettikleri 
biJq; !'lara 22 koleler 
~Yor: (A.A.) - Stefani ajanst 

tii,t '<>tiated P 
~erin CeneraJ dtesB aytannm dedigine 

\1 a: 8Zad ed~l ononun beyannamesi 
n,,tn}ar, E:nr 1."11 koleler pek ~oklur. 
Ia 11 "• "eto ee h . . . . < ~t • ••vine! . . P esmt ztyareti e.-
t..· as ertnt 8·· t k .. .,, alk an v. os erme ~~~~~ bay-
llltkted11hYan k-·1m1

tntaka siyasal komise-
t. lt. o e er gordiigu" .. .. .. I 

J 'lav nu soy e • 
"• a.s • 
1.-- • lzad 'J•n•t 
"-laJ. tdile a~tanntn dedigine gore 
t
1

<1en b~<l1na b~ 
1
esnlerin eline, italy a 

ll$ tre1 n ann h~ · 1 . 
d ~ YU .vesika . Uvtyet ermi tesbit 
e Yi1~ ~tn ola vT~Itnektedir. Gene! nii

"1 kole ~d. •grede ahalinin viiz-
1 1" Simdiye kadar Ha • 

«Gene! durum hakkmda hissedilen 
nikbinlik devam etmektedir. Herkes, ger-
ginligin gev§emesinden otiirii birbirini 
tebrik etmekte, fakat &§lrl umudlar bes
lemekten ka~mmaktadtr. Heniiz mii§ -
kiiller meveud oldugu ve muhaMmaya 
bir hal yolu bulmak ic;in gorii§melere ba!
lamak zamant gelmedigi anla§Jimakta -
d1r. Bu bulamk havanm ac;tlmasmt temin 
edeeek iki tarafh uzla1ma hareketinden 
heniiz uzak bulunmaktay1z. 

Bu hareket, Trablustaki ftalyan kuv -
vetlerinin azalttlmast ve Akdenizdeki 
bir kJStm fngiliz deniz kuvvetlerinin geri 
<;ekilmesile sonuc;lanaeakttr.» 

Ramada goriifmeler 
Roma 22 (A.A.) - Suvic;. Sir Dru

mondu kabul etmi~tir. Y anresmi ~even
Jere gore, bu gorii~me sadece, genel bir 
fikir teatisinden ibaret kalmt§hr. Aynea 
ineelenmi§ hic;bir teklif yoktur. 

lngilizlerin Akdenizdeki 
harb gemileri 

Londra 22 (A.A.) - Fransa, ver -
digi cevabda, ftalyamn taarruzu halinde 
!ngiltereye yardtmda bulunmayt vadrt • 
tiginden, deniz Ba,lordu Hood ve Re
nown safftharb kruvazorlerinin Akde • 

li olan hududun yamba§mdadtr. Demek Polis ise miidahale etmi§. Milyarderi 
ki bun:da ltalyanlar, 18 birincite1rinde, yakalamt§lar, karakola tJkmt§lar \'e er -
yani harb ba~ladtktan 16 giin sonra, Mia tesi sabah iki polisin refakatinde hudu -
Somali hududundad~rlar, yani yerlerinde dun obiir tarafma bnaktvermi§ler. 
saymdktadular. Eiler. burada, oneeden Hadise Romada bir~ok giiriiltii uyan
aldtklann1 bildirdikleri Gerlogubi hakika- dtrrnt§. Milyarderi tannntyan birisi. ta • 

d D 1 my an birisine: ten ellerin e ise. agnereinin 1ima i §ar-
kisinde bulunan bu mevki. Somali hudu - - Kuzum demi1. bu adam i~medigi 
dundan en ktsa yolu takib etmek ~artile zaman da Habe1ler hakkmda ayni fi -
130 kilometro iceridedir. Demek ki So - kirde midir? 
malideki ftalyan kollanndan biri Gerlo - Oteki cevab vermi§: 

~ubi hududdan 130 kilometro iteridedir. __ -_-_1_c;_m_e_d...,ig"'i"'z"'a"'m""a""n=yo""k""t"'ur=k,..i I_...,"" 
Diiier bir kol da hududdan yaln•z birkac 
kilomet~o iceri airmi1 bulunmaktadtr. Ba-
kahm, ltalyanlar, baztlannm iimid ettik
l"i aibi buradan esash bir taarruz yapa -
eaklar mt? Sima! ve 1ark eeohelerindc 
bahse deiier biney Yoktur. lta1Y&n ko
lordulan hala haz~rlanmaktadular. 

nlzden ~ekilmesinde hic;bir teknik mah -
zur gormedii!ini bildirmi1tir. 

lngiliz kabinesinin toolanltat 
Londra 22 (bzel) - Kara, deniz 

ve hava Bakanlan bugiin ogleden evvel 
Basbakan Baldvinin evinde toplanarak 
Akdeniz durumu hakktnda onemli ko • 
nujmalar yapmt~lardu. 

1ngiltere komlir piyasasmda 
buhran 

Londra 22 (A.A.) - Morning Post 
gazetesine gore, ftalyan piyasasmm ko
miir ic;in kaybolmast netieesinde gene! 
komiir madeneileri grevi muhtem•l go -
riildiigiinden hiikiimet komiir endiistri -
sinin tensiki hakkmda genit bir plant in
eelemektedir. Bu plan sec;im miicadelesi 
masmda ne~rolunaeakttr. 

Londrada bir hava faciast 
Londra 22 (A.A.) - Bir bombar 

dtman tayyaresi uc;ak meydamnda yere 
dii1erek parc;alanm•~ ve pilot olmujtur. 

Biga 22 (Ozel) - Bugiin dokuz bu
~ukta c;ok 1iddetli bir zelzele olmu~tur. 
Halle ve mekteblerde bulunan talebe 
korkudan sokaklara ftrladJ. Halkm he
yeeant biiyiiktiir. Zarar yoktur. - Sa
n Dal 

Zelzele olan yerler 
Ankara 22 (A.A.) - Alman bil -

geye gore, deprem, <;;orlu. · Baltkesir, 
Kebsud, Kiitahya, Esk~ehir, lzmir ve 
Bursada duyulmujtur. 

Deprem Kebsudda ~iddetli ve siirekli 
olmujtur. Hic;bir tarafta zarar oldug~ 
bildirilmemektedir. 

Lodoa ltrtrnan 
Diin sabahtan itibaren 1iddetli bir lo

dos ri.izllan bir miiddettenberi durgun ve 
agtr giden havayt bozmu§tur . 

Lodosla beraber, yagmur da ba,lamt§ 
ise de devam etmemi§, riizgann fazla -
l1gmdan dolay1 bulutlar ~abuk dagtlmtj· 
llr. Lodos ftrtmaSJ bilhassa Marmara a· 
nklannda jiddetle devam etmektedir. 

Lodos yiiziinden dun Samatya onle -
rinde bagh bulunan bir odun kaytgl dev
rilmek tehlikesine maruz kalarak imdad 
istemi1. limandan gonderilen bir romor
korle ~ekilerek i~ limana getirilmijtir. 

Viyana 22 (A.A.) - Alma,, eki•i 
von Papen, diin soylendigine gore, bir 
av partisine i§tirak etmek iizere, u~akla 
Berline gitmi1tir. 

Bu gezi, Avusturya erkin1igini pek:l:i
ren son hiikumet degi~ikliginden sonra 
tabii goriinmektedir. 

Tunadan 
Bativa 

----
Ya:>an: ISMAIL HABIB 

Bugiinkii tiirk~enin en giizel, 
en siizme iisliibi!e yazllmts 

• 
fevkalade bir eser 

50 makalede toplanm•t !<Ok me
rakh bir Avrupa seyahati ve 
yakm tarihin tanh sahifeleri. 

Her kitabcrda bulunur. 
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Diin yiiksek tahsil genclerinin biiyi.ik 
tezahiirahm yazmt§hk. Istanbul halkt, 
biiyiik kii~iik herkes, i~inde co~an nefre
tini hainlere bag1rmak, ta§ldJgt heyecam 
ortaya koymak i~in buglin gene on bin
lerce ki~ilik bir kalabahkla Beyaztd 
meydanmt ta§uacakhr. 

Giri~men kurulu (miite§ebbis heyet) 
~u zevattan miirekkebdir: 

Doktor Mustafa Hayrullah, Calib 
Bahtiyar, tecimer Ali Uzunkopri.i, En -
di.istri Birligi gene! sekreteri Mi.icteba, 
avukat Muharrem Naili. Bunlardan dok
tor Mustafa Hayrullah, Muharrem Na
ili ve Galib Bahtiyar metingi idare 
edeceklerdir. 

BugUn Beyaztdda soz soyliyecekler de 
~unlardu: Ogretmen Bay an Hasene Il
gaz, Meliha Avni, 1ffet Cruz, Miicte • 
ba, Agah Sun, Cemaleddin F aztl.. 

Miting haztrhklan diin tamamlanmi~, 
Beyaztd meydamna radyo ve oparlorler 
konmu§tur. Mitingden sonra T aksime gi
dilerek Zafer amtma bir r;elenk kona -
cakhr. 

lstanbullular, bugun saat 15 te Be -
yaz1dda bul U§altm f Orad an bi.iti.in diin· 
yay a soyliyecegimiz sozler vat 1 

Ermeni cemaatinin teessurii 
Vatammtza en bi.iyiik darbeyi indir -

mek kasdmda bulunan bir taktm hainle
rin caniyant tasavvuru, ruhani ~obanh -
gtm dahilinde bulunan ve Turk camiasi
mn bir ciiziini.i te§kil eden Ermeni cema
atince nefretle i§itildi. 

Cemaatin biiti.io efrad ve smzflarile 
beraber d~rin sevgi ve sayg1 ile sevdigi -
miz §anh Onderimiz ic;in her ti.irlii saadet 
ve s1hhatle dolu uzun omiirler diler ve 
her caniyane tasavvuru tel'in ederiz. 

Ermeni Patrigi Naroyan 
$ehrimizdeki Antakyaldarm 

tee,.iirii 
$ehrimizde bulunan Antakyah gender 

tarafmdan Cumhur Ba~kanh~ Genel 
Sekreterligine bir telgraf c;ekilerek, Bii • 
yi.ik $efe kar~t yaptlmak istenen suikas • 
den dolay1 Antakyah genclerin teessiir
leri bildirilmi~tir. 

Sanayicileri davet 
istanbul Milli Sanayi birliginden: 
Ulu Onderimiz, gozbebegimiz Ata • 

tiirke suikasd yapmak istiyen al~ak ha
inlere lanet etmek iizere bugiin saat 15 
te Beyaz1d meydanmda yaptlacak mi • 
tingde Sanayicilerin i§~;iletile birlikte 
bu yiirekten gelen du:r~Iarmt birle~tir
mek i~in gelmelerini dileriz. 

Muglada 

Mugla 21 (A.A.)- Bugun ogle'clen 
sonra Cumhuriyet alamnda toplanan bin
lerce Muglah Atati.irke yap1lmak istenen 
suika~dt tel'in etmi~lerdir. Halk adma 
f lalkevi ba§kam Aker ve gender adma 
da bir gene tarafmdan heyecanh soylevler 
Vf'rilmi~ ve suikasd~iler ~iddetle tel'in e -
dilmislerdir. Miting ~ok heyecanh olmu~ 
ve miting heyeti tarafmdan halk adma 
Atat..irke telllraflar c;ekilmi~tir. 

Kzr,ehirile 
K1r~ehir 22 (A.A.) - Atatiirlie sui

kasd yaptlmak istenildigi haberi biiyi.ik 
heyecanla kar§llandt. Koylii ve kentli on 
binlerce halk Ataturke uzun omiirler di -
lcdi. Hainleri lanetledi. Bi.iyiiklerimize 
ulus~a korucu olmak ic;in a.ndlar ic;ildi. 

Mitinv; heyeti ba~kam 
Sarbay (:opur 

Giimii,haneJe 
Ciimiisane 21 (A.A.) - Dun saat 

16 da Halkevinde biiyi.ik bir toplanh ya
mliT'l~hr. Ulu Onderimiz Atati.irke yaptl
mak i~tenen suikasd te.~ebbusii herkeste 
derin bir nefret uyandmm~hr. Verilen 
soylevlerde Tiirkiin kutsal varhK!na uzan
mak istiyen hain ellerin par~alanmast is -
tenm istjr. 

T oplanh halkm ve s:rencligin Ulu Cn
derine olan sonmz baghhk ve saygt duy -
gularmm bir kere daha tezahiiri.ine vesile 
ofmu~tur. 

T oplanhnin sonunda On a uzanmak 
isth·f'ctlc ~llerin ve ba§lann yok_ edilmesi 
ic;in and i~ilmi§tir. 

Sam•unila 
Samsun 22 (A.A.)- Diin Cumhuri

yet alanmda toplanan binlerce halk sevgili 
Atnti:rh kar~1 baz1 hainlerin yeltendikleri 
sefil mak~adt nefretle tel'in etmi$ler ve 
Ulu Ondere uzanacak herhangi kotii bir 
eli kumak i~in biitiin varhklarmz vermege 
and 1cmi~ler ve Samsun halkmtn sonsuz 
sevgi ve baglthklanru Atati.irki.in yi.iksek 
kilrJ.a yuceltmeyi kararlal?tmm~lard1r. 
Heh bir ag1zdan Cumhuriyet mar~t soy -
lenerek alanda toplanan kadm erkek, gene 
ihtiyar halkm icten gelen gosterileri r;ok 
heyecanh olmustur. 

Bursada 
Burse. 22 (A.A.) - Ulusal ~efimiz 

Ataturke yaptlmak istenen mel'un kasid. 
de-n oti.iru Bursa sabahtanberi ayaktad1r. 
B1rbin ardmc-a Janet gosterileri yaptlmak
tadtr. Saat 17 de Cumhuriyet alamnda 
savthmtvacak kadar derin ve ~eni~ bir 
h:'l!k kiitlesi ic;inde muhtelif hatibler soz 
~ J,.:hlar. H;1lk ontm yoiuna ba~ ko:vdugunu 
tekrarfadt ve C.H. ?artisinden duygula-

CUMHURIYET 23 Birinclte~rln lt: 
...:e! 

nnm ve dileklerinin Atatiirke ve yi.iksek 
katlara bildirilmesini istediler. 

Orduda 
Ordu 22 (A.A.) - Turk ulusunun 

gi)?.bebeSI;i sev~ili Atatiirke karst kahpece 
yagmca yeltenilmesi haberi ilimizi yerin -
den oynatti, bu heyecanla binlerce halk 
Cumhurivet alamnda toplandt. Bu na -
merd yagmca yeltenenlere kar~t nefret 
ve ilenclerini yagdtrdt. Ordulular Bi.iyii\c 
Kurtancmm ugruna biitiin varhklanm fe
da eotmege her an ha7n olduklanna, ona 
u:zanan elleri kuacaklanna and ktiler. 
Bu andlann sevgili Atatiirke ula~hnlma
Sim ilin bli"iiklerinden ac;tk ve ta~km bir is
lP.kle diJediler. 

Ayvaltkta 
Ayvahk 22 (A.A.) - Ulu Onderimi

ze karst tertib edildi~i duyulan suikasd 
haherinin halklmlz i.izerinde uyandtrdtgt 
heyecan ve asabiyet pek biiyiiktiir. Ochir 
ve koylerden binlerce halk Cumhuriyet <»

lam~da toplanarak TUrk di.inyasmm gii
ne~i ve biivi.ik Turk ulusunun ktymetli ba
ba~t Atatiirke karst tasarlanan hivanet te
§ebbiisiinii kanunlanmlZln cezalandna -
cagmdan emin olmakla beraber hainlerin 
ce:z.ab.,.mt hemen gormeleri icin fazla bek
lemcge tahammiil edemiyeceklerini ve bu
r.un gib\ hiyanetleri hissettikleri yerde bo
gacaklarmt, Biiyiik Babamtz Atatiirkiin 
bir telc Turk kalmc1ya kadar evrensel ve 
kut5al bir varhk olarak yas1yacagm1 biitiin 
acunun bilmesi liiz1m geldigini ve Ayva -
Hhlann Ulu Onderlerine baR-hhklannm 
canh bir ifadesi olmak iizere 21 ilkte~rin 
r;iiniit1i.ir Ayvahkta Atati.irk giinii olarak 
l•er ~ent' kutlulanmasmt ve biitiin sevgi ve 
say~tlarile Atatiirke bailltltklannm telgraf
la J:-;Jdirilmesini diliyerek toplanttya son 
verildi. 

Denizlide 
Denizli 22 (A.A.) - Bugiin Cum -

huriyet alanmda toplanan binlerce Deniz
lili scvgili Atati.irkiimi.ize yagm<; yapmak 
istiyen mel'unlan lanetlemi~lerdir. Ata -
tiirkiimiize kar~t yi.irekten saghhk ve bay
nltklnam bir kere daha gostermi~ler ve A 
tatiirke gelecek tehlikeye gogiis germek 
ir;in and i~mi~lerdir. 

SwCUJda 
S1vas 22 (A.A.) - Atatiirke suikasd 

yapmak te~ebbllsiinU~~ binlet:Se Stvas 
hallct biiyiik heyecan i<;inde Cwnhuriyet a~ 
lamnda toplanmt~. soysuz suikasdciler i~in 
Janet ve nefret sadalan goklere yiik~el
mi~tir. Soylevlerin sonunda biiyiik Atati.ir
ke sevgi ve saygt telgraflan yaztlmt~. top
lanh hep bir ag11.dan Cumhuriyet mar~1 
soylenerek nihayet bulmustur. 

Corumda 
CclUrn 22 (A.A.) - Cumhur Ba~

hntmtl Atati.irke yaptlmak istenen ve mii
tecasirleri yakalanan suikasti i§iten Corum 
halk1 bi.iyi.ik meydanda toplanarak mel'un
lan nefretle anmt§lar, bu yiizden duyduk
lan actlann ve hiikfunetin gosterdigi 
ongoriiden otiiri.i duyduklan minnet hisle
rinin biiyiiklerimize bildirilmesini kararla~
tumt~lardJr. 

Diyarbekirde 
Diyarbekir 22 (A.A.) - Bugiin sa at 

u~ bu~ukta biitiin Diyarbekirliler beledi
ye onunde toplanarak biiyiik bir miting 
yapmt~ ve Ulu Onderimize kar~x suikasd 
te~ebbi.isiinii ve faillerini nefretle tel'in et
mi~ ve Atatiirkiin yolunda biitiin inam sev
vi~i ve varhgile yiiriiyecegine ve onun her
hang! bir i~aretine ytldmm htzile ko~aca • 
gtna bir kere daha and ic;mi§lerdir. Mi -
tingde ~ok hevecanh soylevler verilmi~tir. 

T ekirdaganda 
Tekirdag 22 (A.A.) - Biiyiik Kur

tanctmtza el kaldumak istiyen hainleri 
tel'in edtn binlerce halk bugiin saat 15,30 
da Cumhuriyet alanmda Atati.irke can -
dan baghhklanm gostermek ic;in tek duy
gu, tek iilkii ve tek yiirekle bir1e~mi~ler, 
Uiu Onderimize solmak ve degi~mez mut
luluklar dilemi~lerdir. Mitingde c;ok ic;li 
soylevler verilmi~ ve biitiin T ekirdagltlann 
i11tegile Ataturke miting kurulu tarafmdan 
~u telgra f c;eki!mi~tir: 

Sana ve senin iilkene uzanacak eller 
kmlacakttr. Bu kahpec;e giri$meyi yiirek
lerimizin derinden gelen tiksinmelerle kar
~tlar, sana ve Ulkene candan ba~hhklart -
rniZI and icerek sevlli ve saygtlanm1zla 
tekrarlanz Ulu Onder. 

Trabzonda 
Trabzon 22 (A.A.)- Ne oldugu, ne

redeu ve kimlerden ti.iredigi heniiz anla$11-
mamts olan hainler ~ebekesinin Ataturke 
el kald1rma yolundaki te~ebbiisleri muhi
•imi7de <;ok derin akisler ve nefret duygu
lan uyandtrmt~tlr. Bir miting yaparak his
lerini ve iderini ac;mai:la imkan bulamtvan 
ulusal te~ekkuller Atati.irke telgraflarla 
tees~i.irlerini yiik~eftmi&lerdir: 

Olta 
Of 22 (A.A.) -Act bir duygu 

kar§tsmda bagnm1zm bendi tah. Hainler 
bilsinler ki, cumhuriyetin bek~ileri ulu -
Ianna uzanan her eli kopanr. Saghgmt· 
zt diler ve candan sayg•lanmtzi sunanz. 

Ot Cen~ler Birligi 

Adanada 

Y edi senede yalniZ Pekinde 40,000 ki~inin eroi Adana 22 (A.A.) - genclik bu -
giinkii glizel ve ne§' eli anlanm degerli 
§ahstmzm varhgma borcludur. ~ahsmr1;a 
kalkacak hain bir el arkamzda inan~la 
ko~an gencligin biikiilmez kolu, egilmez 
azmile kat'iyyen indirilecektir. Boyle bir 
hain te~ebbiisi.i Adana Erkek lisesi gene- -
ligi nefret ve igrende kar§dar. Y a~aym, 
var olun. 

erCl oldiigii ania,ddt, (:in hiikfuneti 
ka~ak~darma korkunc cezalar veriyoJ 

Erkek lisesi 
$arkoyde 

Sarkoy 22 (A.A.) - Ti.irkliige ~e -
ref, genclige gi.iven olan varhgmJZa fe -
nahk du§i.inecek hainlerin kafalannt par
<;alamak i<;in ~arkoy gencligi tek yi.irek 1 

halinde heyecan ic;inde <;arpmaktadtr. 
<;ok ytllar ya~amamz oz dilegimizdir. 

Gene Altrok~ular ba§kam 
Karacaauda 

Karacasu 22 (A.A.) - Turkiin kal
bi olan bi..iyi.ik varhgmtza damarlarmda 
koti..i kan ta§tyan baz1 mel'unlann kirli 
ellerini uzatmak tasavvurunda olduklan 
haberi ilec;emizde derin bir nefretle du -
yuldu. Bugiin toplanan be§ binden fazla 
hal.k Yi.ice Onderinin yolunda en ufak 
bir i§aretle her dakika olmiye hazu bu -
lunduklanm andla§arak ~oziilmez bag -
lthk duygulanm yi.iksek onurunuza sun
mayt yalvanyorlar. 

Miiing ba§kam Sarbay A. Tuncer 
Tavasta 

Tavas 20 (A.A.) - 1J<;emiz halkt
nm kalbinin i.izerinde ya§tyan siz, en bi.i
yiik ba~tmtza hainane uzattlmak iste -
nilen elleri ktrmak, ezmek arzusile yurd-\ 
da§lar toplanarak bu hain har~ketleri 
lanet ve nefretle kar§tlamt§hr. tl~emiz l:al 
kt, umumunun ugrunuzda can \'ermegi 
cana minnet bildiklerini arza bize tev~il 
etmi§tir. Sonsuz saygtlanmiZI sun:mz. 

lkinci defa yakalanmrJ bir kafakfa mahkeme huzuruna 

Parti JL~e Ba§kam: H. Tiirkmen 
~arbay: S. Giingdr 

Bayrndrrda 
Baymdtr 19 (A.A.) - Varltglmtzm 

kokii, enerjimizin kaynag1, gozbebegi -
mize gene bir hain elin al~ak~a uzanmak 
te§ebbiisii haberini nefret ve lanetie kar~ 
~Iladtk. Kalbimizden bile kiskandJgtmtz, 
bizi mi mefkuremiz Kamal Atatiirk mef
kuresile kaymyan, co~an hislerimiz mad
di ve manevi varltgtmtz seninle oviiniir, 
seninle ya~ar ve olmiyecektir. AtamJZa 
kasd Tiirkiin bu~iini.ine ve yanmna kasd
du. Buna le§ebbiis edenlerin ve edecek -
lerin var. haline. Atam1za sonsuz ciirim 
dil~r. c-andan baghhklanmlzt sunanz. 

Sarbay Kami, C. H. P. Ba§kanr <;e
lebioglu, Cencier Birligi ba~kam 

CiinJogdu 
Aydrnda 

<;in, amlardanberi keyif veren mad -
del<"rin en c;ok kullamldtgt bir memleket
tir. a,, diyar halkt vaktile afyona fevka
lade dii~ki.indi.i. Bu~i.in ise onun yerini e
roin tutmu~tur. 1928 senesine kadar ero
inin n<> oldugunu bilmiyen Cinliler, ~u an
da ba§tan a§agt onun mi..iptelastdnlar. Bu 
tehlikeli durum kar~tsmda Cin hi.ikumeti 
ciddi surette faaliyete ge~mek ve bu mad
denin kacakc;llarile onlan kullananlara 
en ~idd1!tli cezalan tatbik etmek karanm 
vetmi~tir. 

Cin hi.ikumeti, bu insam c;ok ve arazisi 
geni~ iilkenin tam altt yiiz yerinde eroin 
miiptelalanm tedavi etmek i~in merkezler 
ve haEtane ac;mt~br. Gerek kac;akc;tlara, 
gerehe mi.iptelalanna kar§t tatbik olunan 

kant nda hi~bir istisna yap1lmamaga dik
ka tolunmaktadtr. Nitekim ge~enlerde 

tayyare ile keyif verici maddeler kac;u • 
makta iken yakalanan bir general ktsa bir 
muhakemeden sonra derhal idam edilmi~-

Aydm 19 (A.A.) - Aydm1tlar zah tir. 
devletlerine kar§I yagmc;; yapmaga yet • Cec;;cn sene keyif verici m~ddeler kullan· 
telenenleri ~iddetle ilenler. • tel' in cder - mak neticesi hasta olanlardan tam 81 bin 
Kopmaz baghhklanm ve en derin saygJ
Ianm sunarlar. 

Aydm Halkevi ba~kani avukat 
N. Akkor 

Mudanyada 
Mudanya 22 {A.A.) - Sana ~e ya

ratttgtn rejime biiti.in varhgile bagh olan 
Mudanya gencligi sana ve bi.iyiik inkJia
bma kasdetmek istiyenleri lanetle yade
der. 

M udanya Dinr; kuliibii ba~kanr 
. Biirhanettin Stracu.,glu 
Ankara Krz li•e.inin telgralr 
Ankara 22 (A.A.) - Okulumuz og-

retmen ve talebesi varhS!mza fena gozle 
bakanlan tel'in eder. Her am bu yurda 
sonsuzluk veren omriiniiziin ~ok uzun ol
masmJ diler. 

~nkara Ktz lise.~i 

T eessiir telgraflar1 
Biiytik Ondere kar§I yaptlmalc is. 

tencn mel'unane suikasd mtina!'\c • 
betile memleketin her bucagmdan 
Ulu ~efe binlerce teesstir telgraf1 
gelmektedir. HalktmtZin Biiyiik ~e-
fe kal'§t olan baghhgun gosteren bu 
telgraflar Ajans tarafmdan gazetc • 
Jere verilmektedir. 

Diin gece gazetcmizi makine) e ve
rinciye kadar Ajansm verdigi tel • 
graflan bugiin ne§rediyoruz. Bu tel- · 
graflarm ne§rine devam edecefdz. j i 

Yugoslavyada afyon durumu 
Belgrad (Ozel) - Afyon miitehas • 

SIS Ve tecimen}eri ger;en!erde onemJi bir 
toplantl yapmt§lardiT. 

Bu toplantida Yugoslavyanm afyon 
istihsalatt gozden ge~irilmi~ ve durum, 
Cenevre mukavelesine tevfikan Uluslar 
Kurumuna bildirilmi~tir. 

Y aptian tetkikat neticesinde sab§ faz
lala,madtgl halde bu sene Yugoslavya~ 
da daha fazla afyon ekildigi ve bu yiiz
den 120 bin kiloluk bir atok olacagt an
la§tlmt§hr. 

Afyon piyasalanndaki duruma bilhas· 
~a ehemmiyet verilen bu toplanttda Tur· 
kiye ile afyon c;1k1 teciminde birlikte ha
reketin faydalanm bir kez daha teyid 
etmi1tir. 

ki§i muhtelif merkezlerde ve hastanelerde 
tdavi edilmi~tir. Sade Pekinde on ay zar
f•nda 5500 hasta meydana c;tkanlmt~ttr. 

1 928 denberi yalmz bu ~ehirde 40 bin 
fabrika ve el sanayii i§<;isinin mf eroin 
yuninden ~ah§amtyacak bir hale geldikle
ri ve suri.inerek sefilane bir surette oldi.ikle
ri tahakkuk etmektedir. (inin diger hava-

1lk dela yakalanan bir kafa/l(zmn 
kolu daglamyor 

J:~indeki tahribat ise bundan beterdir. 
<;unkii Pekin en fazla gozoni.inde bulunan 
bir yerdir. Diger iicra vilayetlerde ~iiphe
siz durum daha tehlikeli bir ~ekildedir. 

Kac,;ak~tlara gelince sade Pekinde 
2000 den fazla keyif verici madde ka -

CISl vardtr .. BJJnlar pek ucuz tedarik et-

.. 
. -

----··~· 

tikleri bu maddeleri son 
satmal:tadtrlar. Sozgelimi 
ru 1 0 fngiliz lirasma alarak 
bulut·dugu takdirde 600 fn 

ekserisi japon tebaastdtr. 
Avrupah da vardtr. 

Y ukanda kaydettigimiz 
ka~ak~llann ni~in oliimii goze 
hize i:> ah edebilecek en bi.iyiik 
Ka~ akc;1lardan ilk defa ya 
larmdan daglanarak tesbit 
i:treti haiz biri tekrar keyif 
kaw:rken yakalandJgt ta 

l •. :nci Jela yakalanmr, b" 
mahkemed e hiikmii 
•onra idam olunmtya 

muhakemeyi mtiteak1b idam 
dir. 

ldam, burada astlmak 
kafa kesilmek veya beyne ark 
st.ktlmak tarzmda yaptlmakta 
ka~ak~1lar i~in beyne ark 
stkmak esast tercih olunma 

<;;in hiikumetinin keyif 
kac;ak~tlan hakkmda tatbik 
gu bu ciddi ve 11iddetli tedbir 
mcd .. niyet aleminin hiddetini 
kis takdirini celbedecektir. 
sal mukavele ve muahedelerle 
metier bu kac;akc;1hga en emin 
tnfmi olmayi taahhiid · 
<;in hiikumeti i§i idama kadar 
mu§. ~ahsi menfaati i«in vata 
yi.!z binlercesini zehirlemege 
den hainlerin ak1beti ke§ki 
kette bu ols~! 



CUM HURt YET 

• Osmanh Bankast 
. i LAN 
f. 5 faizli, 1918 tarihli 

Daltili istlkraz tahvilleri hiupillcrtrie 

ESERL£R 
b Hafta 
'qart 

Denizcilere ilin 
y •nm, son saytst bastanba~a me-
llllar]a dolu olarak Gtkm~llr. 

y Sara cTiyatro iilcmimiz• ba~ -
IZISlnda , . t" t . t mevstmm tya ro vaz1 • 
etkik ediyor. Haftanm en dedi -
0evzuu olan mosonluk iizerinde 

II 1~1er ma~ondur?• ba~ll kh ma-

1 ikmcHc~rin 1935 vadeli ve 36 sayllt 
kupon parasmm, 1 ikincite~rin 1935 ten 
ba~llynrnk, Osmanh Bankasmm Galata 
vc Ankara idarelerile vi]n~et mcrkcz -
lerindeki biitiin ~ubelcri gt§elerind~n 
odenece~i ilan olu nur. 

Tiirk Anonim Elektrik 
~irketi Miidiirliigiinden 

istanbul Elektrik ~irketi Cumhuriyet bayram1 esnasmda umumi 
ve hususi donanma tesisabna laztm olan elektrigi vermek i~in, mii•-

teri aantinin kudreti dahilinde bulunmadtk~a mezkur tesisat hali:km
da bir ihbarname verilmesi ieab ettigini tekmil ali.kadarlara arzeyler. 

Fethiye Lim an Methali 
istanbul Deniz Ticareti Direktorliigiinden: 
F ethiye lim an methaline yakm ve eski Megri veya (Kayaliman) 

fenerinin h~kiki bah cibetinde ve alb gomine mesafede deniz altmd<tki 
kayantn mevkiini gostennek iizere mahruti tekilde ve siyah boyah 
bir famandrra ko_nulmu,tur. 

ht~tlUteaddid merakh yaztlar. kii
kr ie, h~ftamn akislcri. dtinva !!U
rn a fc;est, karikatiirler ve ~en ftk
e:crnuamn zen,gin miindericallm 

20 Turk lirast itibari kty metli her tah
vil kuponuna kar~1 kagtd para olarak 
50 kuru~ vcrilecektir. Bu ih barname en ge~ 25 tetrinievvel 1935 tarihine kadar tirkete 

gelmelidir. r ........ a.~ .. .a ... , Tashihi leah eden harita - 1185 numarah ingilizee harita. (6543) 

fkt lllektedir. Fiati 7,5 kuru~tur. 

\'u 
154

d ve Tic a ret mecmuast 
ksek 'r' k lcaret ve fkttsad okulu ta -
~~rurnu t arafmdan ~tkanlmakta 

tl~i ~Sad ve Ticaret mecmuasmm 

HAS 
KALMiN 

Agralara dindirir. 

Tak1zaferlerin ve tekmil miihim donanma tesisahmn rabtt im • 
kanlar1 evvelee tirket tarafmdan tetkik edileeek ve bunlar ruhsath 
tesisat miiheahhidlerine yaphrtlaeakhr. 

Bu ahkama riayet edilmemeai yalmz buna sebeb olan tesiaata de
gil biitiin bir mahallenin donanma tertibahna zarar verebilir. 

K ~a.rniirsel Sagltk Suyunu icmek 
istiyenlere Miijde 

Karamiirsel Belediye Ba,kanllgindan: 
~Sl <;tkmt~hr. Bu saytda CcHil 

llcd~IYevi, Muhlis Ete tarafmdan: 
tarat? Paramn i~ yi.izii. Muallim 

1ndan: Or tak hk muhasebesi 

tk' 'IUr.kiyede devletGilik, kanm
k onorntk ve sosyal durumu Si.i-

23 Birncite§rin <;ar§amba 
Saat 15 te 

KARON ALMAN KiT ABHANESI 
Istanbul, Beyoglu - Tiinel meydanmda 523 

Karamiirse l Fmdtkh Saghk auyu aabetst Istanbul ~emberlilaf ci
varmda ve tramvay yolunda 30 numaralr diikkanda k1rk kiloluk 

aandtkh ve iizeri miibiirlii ve tite ile mantar iizerinde etiket yaplf • 
hrtlmtf alameti mahauaalara dikkat edilmek laztmdtr. Seher dama

cana i~in yiiz otuz yedi kurut fiatle tattmlmaktadtr. Damacana re
hini damaeana iadesinde aahe1 reri verir. Bu suyun raporlara ayr1ca 
netredileeektir. Suyumuzun miktart az oldugundan lstanbula an -
eak yevmiye otdz damacana au gonderilmektedir. (6430) 

anah M ' 
finan ' · Medeni tarafmdan: Sov-
"a :Intn esaslan gibi bir~ok ya -

r tr, 1Igililere tavsiye ederiz. 
...... __ 
~DEMi iKriDAR 

llel 9 ve kl ..... 

Taluimde Cumhuriyet meydantn • 
:fa, Elekkik ~irketi aer&'isinde, elek • 
trik fmnmln tatbikatJ aoaterilecek ve 
bu meyanda gelenler araamda, kur'a 
~ekilerek, bir 

I lsianbul Eeledfqesi i/Qnlan_j 
Hepsine 15 lira deger bi~ilen Fatihte Sara~hanebatmda Ameahii

seyinpa,a medresesinde bulunan ylkllmtt baraka enkazt sahlmak ii
zere a~tk arthrmaya konulmu,tur. ~artnamesi Levaz1m Miidiirlii • 
giinde goriiliir. Arthrmaya rirmek iatiyenler 113 kurutluk muvak • 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 birincitetrin 935 aa
h giinii saa~ 15 te Daimi Eneiimende bulunmahdtr. «B.» (6385) 

It evte 1g1ne 

l.,
111
0RMOBiN 
•t: Ga ata posta kutu!lu 1255 

D 0 Perat6r • Urolog -

r. Mehmed Ali 
~ ldrar yoJian 

talt1c11 " 
£1111 

11 rnutt>hunst. Kopruba~ 
~G hoa Tel: 21915 

Elektrik aleti 
Hediye edilecektir 
(Bu d'era bayanlara mahauatur.) 

( Herkea airebilir.) 

Di, Tabibi 
IEMAL iiHYER 

Cuma ve pazardan maada 
hergiin ogleden aonra 

hastalarm1 kabul eder. 
Muayenehane: ~emberlitaf 
Giizel apartrman No. 2 

~ - Diplomah 
lelc.trik Miihendisi aran1yor 

rttt1r E ll_lada lngilizce veya Almanca 1isanlar1m tamamile bilmel< 
trjll G t 1yi teklif se~ileceginden bu istege uygun olan kimse

a ata Posta kutusu 1144 adresine yazmalan rica olunur. 

ltirnad. Milli T iirk Sigorta 
~\ .\nonim ~irketi · idare Meclisinden: 
~~~~~~ llluameli.hnln jatilzam ettirditi &faiJdaki ruznamede yazal1 
~e ._~ ll~akere ic;in ,irketimizin heyeti umumiyesinin 18/ll/1935 ta
l~ ee~ d.~f c:umartesi gunii aabahleyin aaat 11 de Galatada Voyvad'a 
~b.~ • e Surner Bank binaamdaki idare.sinde f evkali.de i~tima edece • 
111., "' ' hll . · I • • b dd I . . "" ~ 1crhma firket esaa mukave enamestntn aZt rna e erm1 ta· 
~~"'-teallik bulunmastna mebni ticaret kanunu mucibince bu ic;tima 
li\"'d-ll 1"~. bir hiaseai olantn da i,tirak ve rey ita etmeie hakk1 bulun • 
~' h hllti.in hissedarlum mezkur gun ve aaatte umumi heyetin i~
·~ t' lc•t•r bulunmalarl ve ic;tima giiniine tekad'diim eden bir hafta 
~ d~dar hi.mil olduklan hiase aenedlerini Si.imer Banka tevdi ede

llliye varakaat almalan liizumu ili.n olunur. 

a.l MOZAKERE RUZNAMESt: 
~"·' ..... f ... ••-. a "-''1• d • I ' 'I • 1 B -._ e en 1dare mecliai azalannm yer erme ae~1 m1' o an ay 
a J:' ~er,. qarnan Nuri Gover, Hiiaeyin Muhib Somel, $akir Atanttan, 
'' ~flhrr., Tunama.ntn intihablatrtnln taadik1: 

•lttil\·ket eaaa mukavelenameai nin 3, 5, 7, 22, 23, 27, 38, 48, 73 iincii 
l' 'd'llll tad iii. 

'tta,d,1 
edilecek maddelerin teklif edilen tadil metinleri ••raaile 

3 
Yt.~tladJr: 

a - $irketin unvan1 (Giiven Turk Anonim Sigorta aosyeteai) dir. 
b;1 $irketin idare merkezi Ankarada muameli.t merkezi latan • 
})• da olacak, aerek Tii rkiyenin aair yelreinde ve gerek ecne. 
)' 

1 
jentleketlerde tubeler ve acentalar ihdaa edebilecek ve keyfi 

) et lrttaad Vekaletine ihb ar ve gazetelele ili.n edilecektir. ht $~~ketin aermayeai beheri ~n aded Turk liraar k1ymetinde 
)' lnthne lllahaua elli bin hisseye miinkaaem bef yiiz bin TUrk aa lral1dn·. 

- -$irk · • • • tih ebn umuru hisaedarlar araatnda heyeb umum1yece tn• 

~ •h olun.cak aagari be~, azami yedi azadan miirekkeb bir 
b\l~e lllec:liai tarafmdan idare olunur. (ldare mecliai bef kitiden 

'll"ekk b d" ,_. "d " tekk e olduiu zaman azadan ii~ii, alh veya ye 1 a1'1 en mu· 
lerj e}) oldugu mazanlarda azadan dordii Siimer Bank namzed~ 
!111\ ;~Yantndan intihab ohmur) !dare mecliai azas1Nn tamaml-

a3 - "' Urk ol~nall tarthr. 
})at'') ecl~ai idare azaamdan her biri becl'eli ktymeti aaliyeai iti .. 
Laj; e !•rket: aermayeainin akalli yiizde birine muadil k1ymeti 
o)~ llllk~arda hiaae aenedlerini tiril:ete tevdie mecburdur. Tevdi 
ed~.':c h~e •enedleri azantn heyeti umumiyeden beraet iatihaal 
\tlil'etl 

1 ~rt vakte kadar za man idarelerinclen miitevellid mea • 
thole t eralle kal'fl teminat biikmiinde olup ahara devrolamaz ve 
l-.1\ae teko altnamaz. Bu maka.dala damgalanarak tirkette h1fzo 

e. tit' S" · I b a ..__lc&adJ • • umer Bank namzed goaterdiia aza ar namtna u 
? - ld a htaae aenedi tevdi edebilecektir. 
'~a ~.• mediai i~tima1 icab1 maalahata tabi olacakaa da laakal 
'boa. lr kere Ankara veya latanbulda toplanacakllr. Miizake " 
6\l~:~tebe.- olmaat laakal ntaf1ndan bir ziyade azanm bizzat 
"-" a~:a • llllitevakk1ft1r. Mecliai idare kararlan haktr bulu .. 

de 3& da reiaj:1~ ekaeriyet iraaile muteber olur. Teaavii ira VU'kuun .. 
- 1\f 1 •• ulundugu taraf tercih olunur. 
d • ec 11

1 id 1 • 73 .. .. d ••• Ill . . are azaa1 i,bu eaaa mukave enamentn uncu ma -
her j,.t•\lc:

1b1nce tefrik ve ita edilecek temettu hiasesinden maada 
~ " lrrta , .. .. . . d . it e te.hit ~unu ·~in miktar1 beyeti umum1ye tarafm an taym 
- liey ~tlecek ucreti hu zur ahrlar. 

, 3 ~ell hir·et
1 

UJnurniye tirketin idare veya muameli.t merkezlerin· llld . • 
- $irk . e ·~hma eder. 
l!ll' et)~i etln •enelik kaxanc1ndan bilumum masraflarile aabit kly-
lf 1\ •:a:am· .. d . • .. ek .. ht 1c •~"t~ot-t· 1 yuz e on be,m1 tecavuz etmem uzere mu e-
•1•1\ ~n·~"'an bedelleri tefrik ve mahsub edildikten aonra baki 

~lccreajl\ 
1 

tar. aafi kazanc1 te,kil eder. Bunun yiizde onu ihtiyat 
-~- h~ t~~~~ ol~n.ur. Baki kalan meblitd•n itfa edilmem_~, o. 
~ ll lalaJa.t• edler1mn bedelleri tesviye olunan k11mma yuzde 
t '-• ~ild•~de birinci temettii itaama kifayet ed~k mebal}i' 
e a .. - •~~~:ten b k d I' · 'd clec: ~&1Jl1a h ~~a undan baki kalan •.•~•.n an~ lSI! a-

tile eia ~k'Id el' bwtne yUzde hirer ve n!eclm 1daren1n tokhf e
'- ~e r_.i 

1 
e ikramiye olarak memurine yiizde bef kadar tef-

a.!led)_.~e kalan mebli.i dahi ikinci hiaaei temettii olarak hia-
1 eahabllla tevzi olunur. 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
••• Emniyet Sand•9• Senelik muhammen kirast 1200 lira olan Calatada Karakoy cad • 

desinde 11 • 18 numarah diikkan 936 seneai mayaa aonuna kadar ki • 
raya verilmek iizere a~1k artttrmaya konulmu,tur. ~artnamesi Le • 
Va%lm Miidiirliiiiinde roriiliir. Arthrmaya girmek iatiyenler 90 li • 
rahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 8 ikineitet
rin 935 cuma giinii aaat 15 te Daimi Enciimende bulunmahd1r. 

namma birinci derecede ipotekli olup yeminli ii~ ehli vukuf tarafm • 
dan lamamma 1610 lira k1ymet takdir edilen Beyoglunda Hiiaeyin -
aga mahallesinde F1rm sokagmda eaki 11 yeni 15 numareh bir evin 
tamam1 a~tk arthrmaya vazedilmit oldugundan 2/12/935 tarihine 
musadif giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arthrmas1 
iera edileeektir. Artbrma bedeli k1ymeti muhammenenin yiizde yet
mit he,iui buldugu takdirde miitteriai iizerinde btrak1lacakhr. Aksi 
takdirde en son arthranm taahhiidii baki kalmak iizere artbrma on 
bet gi.in miiddetle temdid edilerek 17 /12/S135 tarihine muaadif aah 
giin\i saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yap1laeak ikinci a~ak 
arthrmasmda artbrma bedeli k1ymeti muhammenenin % 75 ini bulma
drgt takdirde aallf 2280 numarah kanun abkamma tevfikan geri b1 • 
rakthr. Sa••t pe4indir, arthrmaya ittirak etmek istiyenlerin k1ymeti 
muhammenenin % 7,5 niabetinde pey ak~eai veya milli bir banka
nm teminat mektubunu hi.mil bulunmalart lizJmdJr. Haklart tapu 
siciUile sabit olmtyan ipotekli alaeaklar da diier alikadarantn ve 
irtifak hakkt aahiblerinin bu haklarmt ve huauaile faiz ve masarife 
dair olan iddialartm evrakt miiabitelerile birlikte ilin tarihinden iti
baren nihayet 20 riin zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri li • 
ztmdtr. Aksi takdirde haklar1 tapu aicillile aabit olm1yanlar aahf 
bedelinin paylatmastndan hari~ kahrlar. Miiterakim vergi, tenviri
ye, tanzifiyeden miitevellid Belediye riiaumu ve Vakaf icareti be • 
deli mii:z;ayedcden tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyen
ler 15/11/935 tarihinden itibaren berkeain arorebilmeai i~in dairede 
a~tk bulundurulacak artbrma f&rlnameaile 934/2958 numarah doa· 
yaya miiraeaatle mezklir doayada meveud veaaiki gorebilecekleri 
ilan olunur- (6672) 

«B.» (6685) 

BANKAYA 
YAT IRILAN PARA ~Yi 

EKiLMi~ TOI-IUM GiBi V~ QiMliDiR. inhisarlar Istanbul Ba,miidiirliigiinden: 

U OlANTS~ OANr ONi ~: Takriben 1500 kilo ai•rhg1nda balur kazan. 
:& 1 ()()0 lt lt fa}vanizli Sa!r-
» 1000 • • hurd a deJ:Ui.r. 

k'ARAKOY PALAS 

Her gene k1z1n 
Bilmesi laz1m 

Bir 
Annen in 
nasihati 

~ 
cMeyua alma! Bu, bi~k 1enc ktz· 

l""n ba,ma relir. Yap1lmamaa lazun 
1elen •eyleri yaptddan l~in daha zi
yade fenala~ltr1yorlar.ll diyordu. 

Biliyor ki mahcubiyetinin atrnnJ 
ketfettim. MUnbeait meaamab, aiyah 
kabarc1klar1 ve aararm1f bir ten onu 
korkutuyordu. Ona dedim 1 cTenin 
aayriaaf maddelerinden tam amen kut"
tulmak, cildini beyazlatmak ve gii -
zellettirmek ic;in yalntz baait ve az 
maarafh bir c;are vard1rt 

Hemen buailnden beyaz renrindeki 
( yaiat::..:) bir tiib veya bir vazo Toka· 
Ion kremi aahn al, her aabah pudra • 
lanmazdan evvel tatbik et. Terkibin • 
deki aafland1ran beyazlatan ve kuv -
vetlendiren k1ymetli cevherleri aaye
ainde err c;irkin tea ve cildler iizerin • 
de tayftni hayret bir aurette icrayi te: 
air eder. Yaln1z 3 giin zarfmdak1 
memnuniyetbaht neticeainden mem -
nun kalacakSln.:. 

Bu pek baait tedbir aayeainde bir 
c;ok 1enc kt.zlar aaadete kavutmut -
lardtr. 

ALAl~MCi HAN » 1 00 • • kurtun. 
» 96 tane aia~ f1~1. 

Zayi - Gerson Amram Kohen Ltd. 

namma lstanbul lthalat gi.imri.igiinden 
ahnan 199827 numara ve 23/3/931 ta -

rihli giimrGk makbuzu zayi edilmi§tir. 
Yenisi ahnacagmdan hiikmi.i yoktur. 

~artnameainde yaz1h tartlar mucibince yirmi giin miiddetle a~ak 
arthrma ile aahhia ~tkarJlmttllr. A~tk arttlrma 1 ikincitetrin 935 cu
ma giinii saat ii~te Kabatatta Batmiidiirliik binaamda ozel Komisyon
da yaptlacakhr. 

lrtf'klilerin yukarJda yazth f(inde aaat ondan evvel Batmiidiirliik 
vezne1ine verecekleri 60 altmtt lira inan~e paras1 makbuzile batvur • 
malart gereklir. Halefi Vitail Amram Kohen ve 

$~trtname omeii hergiin Komiayon kitibinden ahnabilir. (6333)' 

istanbul GayrimUbadiller Komisyonundan: 
Doaya Semti ve mahalle1i Sokat1 Emllk No. Clnal ve hi .... t Hi1aeye 
No. muhammen 
319 Bakarkoy Zeytiolik E, Fmn E 32 115 metre arsa 230 T. L. A~tk 

\'. lafevler 
333 Beyotlu E . pa : ac1 E. 12 57.50 metre araa llS • 

Yeni,ehlr \'. Katmerli Y. 20 
341 Yedikule Fatih Demirhane E. 103 106,50 metre araa 160 • 

Sultan Mrhmed y 101 
Kazaa~e~mf' 
Cihali Gulcamii Ayakap1 E.-Y. 4 Ah .. b hanenln 350 • 

i1kele1i 1-4 hiaHil 
Bo1tanca c;,.,t · l~efme 15 mn. 243 metre araa 244 .. 

harita 107 
Burguadaa Yeni E. 2 Y. IS Bab~eli ahtab bane- 225 • 

mahallen 17 nin 33-252 hisseai 
Bnynkdere E Damiska E. 2-2 mil. A~ab hane ve 225 .. 

~ 'Y, Dedeyusuf \' .49-51 dQkklnlll 5-16 hll. 
Bo•talle. 

'\ 

Dere E. 15 mil. 24!,50 metre araa 146 • 
c;atal~etme harita 107 
Yelllkoy GGze!ee Batlar E. 96 11332 metre bat 330 • 
Ali pap mevkil yerl 
Boyac1lcoy Maalak cad. E. 7 6431 metre tarla 560 .. 

Batlu mevkii 
Bevotlu E. Taksim E. 9 Bah~eli klrgir ha· 3200 Kapah 
Hu1eyinaj'a 'Y. Zambak y 17 nenin 21-42 hl1. zarf 
Beya~tkoy Maalak cad. £. 3 3675 metre ~ilek 140 A~1k 

tarlaaa ile barakan1n ar tuma 
1-3 hia1e.l 

Kad1koy E. Umraniye E. 17 mu. Bah~eli kargir ev 1530 Kapah 
Zubdupqa \' . ltridede Y. 19 urf 
Jatinye fatinye cad. E. 118-118 Hava111 kirrir 3'25 :A~tk 
KGrk~nbata mukerrer dGkkln •• arkUJnda artbrma 

Y. 136 baYall matazantnl-2 bi1. 
Bcyotlu •· Eczact E. 25 Abtab balle 530 • 
Yeni~hir '· Kukurtln Y. 27 

Yukanda evaarl YUill gayrimenkuller on giin muddetle uhf• ~·kanlmttbr, lhaleleri 6-11-935 tarihine te-
.. duf eden <;ar,amba gunii snat on rorttedir. Sah~ miinha1tran ~ayrimQbadll bonosil~dir. 
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Ankara Niimune Hastanes; 
Ba~tabibliginden: 

1 - Hastanenin muhtelif tuhelerine aid 309 kalem alah hhhiye 15 
giin miiddetle kapah zarf usulile ekailtmeye konulmuttur. Bedeli mu
hammeni 9892 liradar . 

2 - Liste ve evsaf teraitini gormek istiyenler Ankara Niimune 
Hastanesi Battabibligine ve lstanbulda Saghk ve Sosyal Yardam Di
rektorliigiine miiracaat edeceklerdir. 
3- Eksiltme 9/11/935 cumarteai giinii aaat 10 da Ankara Niimu

ne Hastanesinde yapalacaktar. 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 741 lira 90 kurutluk teminat 

mektublan veya vezne makhuzlara getirmeleri laztmdtr. 
5- Teklif mektublar1 yukarada yazth ii~iincii maddede yazth sa

"ltten hir saat evveline kadar Ankara Niimune Hastanesine getiri • 
lecek ve Eksiltme Komiayonu Reisligine makhuz mukabilinde veri • 
lecektir. Fosta ile gonderilecek makbuzlarm nihayet ii~iincii mad -
dede yazth t.aate kadar gelmi• olmast ve dtt zarfm miihiir mumi]e 
iyice kapablm•t olmas.! laztmdar. 

Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 - Listede yaz1h alatm her birinin fiatini ihtiva eden miifredat

h faturalar teklif mektubuna raptedilecektir. Asgari fiat listeler mec
muu nazart dikkate ahnmak suretile tayin edilecektir. «3113» (6615) 

Tiirkofisce ~Ikartlacak Tiirk~~ ve F ranstzca 
biiltenlerin basdmas1 a~1k eksiltmeye konmu~tur 

Ekonomi Bakanltg' 
l"'iirkofis Ba$kanltgindan: 

1 - Tiirkofis tarafmdan tiirk~e ve fransazca ayr1 ayra olarak her 
on bet giinde bir ~tkartlacak biiltenlerin baaalmast a~ak eksiltme ile 
ek~iltmeye konulmu.tur. 

2 -- F.ksiltme 26 tetrinievvel 1935 cumartesi giinii saat 10 da An
karada Yenitehirde Ekonomi Bakanhga hinasmda toplanan Turk -
ofia Sahnctlma Komiayonunca yaptlacakhr. 

3 - Gerek tiirk~e ve gerekae fransazca biiltenlerde kullamlacak 
kagad ve kaphk Tiirkofia tarafmdan verilecektir. 

4- Kaplarmdan maada 16 aahifeden ibaret olacak olan Tiirkofis 

on bet giinliik tiirk~e ve frana1zca biiltenlerin heber sayaat i~in baska 
adedi tiirk~e i~.in 1500 ve franaazca i~in 1500 olmak iizere ii~ bindir. 
5- Mayu 1935 gayeaine kadar olmak iizere 14 tiirk~e ve 14 fran

aazca biiltenlerin fenni tartname mucibince baaalma ve ciltlenmesi 
bedeli 1100 lira olarak tahmin edilmi,tir. 

6 - Umumi ve fenni tartnameler Tiirkofia Ankara Merkezinde 

vc Istanbul tuhesinde meccanen verilir. (6442) 

DENiZCiLERE iLAN 
~stanbul Deniz Tlcaretl MUdUriUljUnden : 

1 - KlNALIADA FENERl " Marmara Deniri , 
Kanahada'mn dogu tarafmda yeniden iD§a edilen ve asetilenfe 

yamp her ii~ saniyede bir beyaz lftk gosterecek oJan tener 29 
Birincite~rin 935 giinii ak§ammdan itibaren yakdacakbr. 

Karakteri : Beyaz J~n&'Jn miiddeti 0,3 saniye 
Husufun miiddeti 2,7 , 

Devrenin tekmil miiddeti 3 saniye 
Vaziyeti cografisi : 

Arza timali 
0 t II 

: 40,54,33 

Tulu ,arki : 29,03,24 ~- G 
F enerin denizden yiiksekligi : 9 metre 
A~1k havada goriinii§ii : 7 Mil 

Jandarma Genel Komutaniigi Ankara 

Sat1nalma Komisyonundan: 
1 Eldeki niimune, evaaf ve boy)ara uygun olmak tartile 3,000 

kaput ve 15,000 takam erat k•thk elbiseainin dikimi «imaliyesi» 
a,.n, ayr1 ekailtmeye konulmuttur. 

2 - fler iki ite aid tartnameler Ankara Jandarma Genel Komutan· 
hga kuragtndaki Komiayondan paraatz olarak bergiin ahnabilir. 

2 Eksiltmeye girecekler tartnamede yaz1h belgeleri havi teklif 
mektublarm1 ve ekailtmeai i~in de teminat makbuzu veya ban
ka mektublann1 ekailtme aaatinden evvel Komisyona vermit 
bulunacaklardtr. 

4 - 3,000 kal?ut imaliye tahmin bedeli 3,600, ilk teminah 270 lira 
ve a~tk ekailtmeai 24/10/935 pertemhe giinii saat 10 da. 

5 - 15,000 taktm ktthk elbiae imaliyesi tahmin bedeli 24,000, ilk 
teminah 1,800 lira ve kapah zarf uaulile eksiltmesi 25/10/935 
cuma giinii saat 10 da Komiayonda yapalacagt. «2897» (6223) 

Beyoglu, lstiklAJ caddesinde ( eski Santral ) 

« YENi TORK » sA L 0 N u 
Pek yak1nda at;•hyor. 

Memleketin en sevimti okuyucusu 

HAMiYET 
._ __ Be,iktqh kemani HAKKI ve ARKADA~LARl ---

Selimiye Askeri Sabn 
Alma komisyonundan : 

1 - Selimiye ibtiyac1 i~in 5000 kilo bulgur 25/10/935 cuma giinii 
aaat 15 te pazarhkla aahn ahnacakbr. lsteklilerin Selimiye 
Sahnalma Komisyonuna bat vurmalart. 

2 - Bulgur ihalenin ikinci giinu Selimiye ambarana teslim edi • 
lecektir. 

3 - Bulrurun muvakkat teminatl «55» lira olup pazarhga gir • 
meden bir aaat evveline kadar Tiimen Muhaaebeciligine ya • 
bnlacaktJr. 

~ - $artDame her,UD KomiayODda aoriilebilir. (6570) 

CUl\IHURlYET 

HASAN 
Y AGLI, Y AGSIZ GO
MA ADRAGANA ve 
LIKtD BRiY ANTJNLE-

RiNt lSTEYiNiZ. 
HASAN DEPOSU 
Ankara, Istanbul, Beyoglu. 

Y ags1z giindiiz, yartm 
yagh gece ve ac1 

badem yagh 

HASAN 
KREMLERi 

ADEMi iKTiDARA FORTESTi 
Emsalsiz ilacd1r. Vakitsiz ihtiyerhyanlara genc:ik ve dinclik verir. Belgev4ekligini ge~irir. FOR TEST .N ad1na 

r- istiklil Lisesi Direktorliigiinden 
1 Orta ve lise kts1mlarmm biitiin SJmflannda nthari talebe i~in yer kalmaml§br. 

k1smma Jeyli ve nehari talebe ahnabilir. 
2 Diger samflarda yalmz leyli talebe kaydedilebilir. 
3 - Pazardan ba~ka hergiin 9 dan 17 ye kadar mektebe ba~ vurulabilir. 

5 - lsteyenlere kayad §&rtJanm bildiren ogrenekten bir tane paras1z olarak gonderilir. 

(:illeri ve sivilceleri ve leke· 
leri kat'iyyen izale eder. Diin • 
yada mevcud kremlerin en ne • 
fisleri, en sthhileridir. Nazik 
cildli kadmlarm hayat arkada
fidJr. fhtiyarlara genclettirir 
ve gencleri giizellettirir. In -
sana ebedi bir taravet veren 
Hasan acabadem yagile yagstz 
giindiiz ve yar1m yagh gece 
kremlerini unutmayamz. Kutu
su 50, tiib halinde 20, Tiirkiye
de yapahp ia Avrupa etiketi 
vapJshrtlan ve halkt aldatan 
kremlcre ve sair ttriyata aldan· 
maymaz. Hasan ismine ve mar
kasma dikkat ediniz. 

I 
4 Heniiz kaydam yeniletmiyen eski talebenin yerine yeni talebe ahnm1~hr. 

/•---- ~ehzadeba~I Polis karakolu kar~tstnda. T elefon : 22534 --

Hasan denosu: Ankara- lstan
hul - Bevoiilu 

l?~~L~~J~ 
TRAS !<RENt VE TRAS SABUNU ll 

EN SERT SAI-<ALt 
~, 

1atanbul 7 nci icra memurlugun • 
dan: 

Birinci derecede ipotek borcundan 
dolay1 paraya c;:evrilmeaine karar ve. 
rilen ve tamamma (3900) iic; bin do -
kuz yi.iz lira k1ymet takdir edilen Bo· 
gazi~de Arnavudkoy mahalleainde 
Ayanurfi sokagmda eaki 2 miikerrer, 
yeni 4 No. larla murakkam maabah -

ere hanenin tamamJ ac;lk arttJrmtya 
vazedilmi,tir. 

Arthrma p~indir Arthrnuya ittirak 
edecek mii~terilerin luymeti muham • 
menenin o/o7,5 nisbetinde pey akc;eai 

veya milli bir bankanm teminat mek
tubunu hamil olmalan icab eder. Mii
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vak1f borclar1 borcluya aiddir. Art -
hnna fartnamesi 1/11/935 tarihine 

musadif cuma Riinii dairede mahalli 
mahausuna talik edilecektir. Birinci 
arthrmast 26/11/935 tarihine muaa· 
dif sail giinii dairemizde aaat 14 ten 
16 ya kadar icll"a edilecek, birirw::i art. 
hrmada iistte biraJolw. Aksi takdirde 
aon arthran1n taahhiidii baki kalmak 
iizere arthrma on bet gun daha tem· 
did edilerek 11/12/935 tarihine mu· 
sadif ~ar,amba giinii saat 14 ten 16 ya 
kad'ar dairede yap1lacak ikinci art • 
hrma neticesinde en ~COk artbrantn 
iistiinde btraktlacakbr. 2004 numa -
rah icra ve iflu kanununun 126 net 
maddesine tevfikan haklart tapu ai • 
cillerile aabit olm•yan ipotekli alacak
hlarla diger ali.kadaranm ve irtifak 
hakk1 aahiblerinin bu haklarm1 ve hu
susile faiz ve masarife dair olan id • 
dialarmt ili.n tarihinden itibaren 20 
gun zarfmda evrakt miisbitelerile bir. 
likte dairemize bildirmeleri lazund1r. 
Aksi takdirde haklarJ tapu aicillerile 
sabit olmtyanlar aahf bedelinin pay -
lafmasmd'an haric kahrlar. Miitera • 
kim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 
ibaret olan belediye riisumu ve vaktf 
icaresi bedeli }lliizayededen tenzil o
lunur. Daha fazla malumat almak ia. 
tiyenlerin 935/2237 numaral1 doaya -
da mevcud evrak ve maballen haciz 
ve takdiri ktymet raporunu goriip an· 
hyacaklan ilan olunur. ( 15794) , 

Galata Rum mektebinden: 
Mektebimizin ruhsatnnmesi zayi ol -

mu~tur. Yeniden bir ruhsatnamenin ve
rilmesi i~in ilan edilir. 
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Grip - Nevralji • Bat ve Dit agrllar1 • Artritizm - Roma 
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Ars1ulusal artt1rma gi.inU olan 31 Blrlnclte$rlnde Banka $"~ 
ve Sand1klar1nda blr blrlktlrme hesabl a~t1rarak en a$al1 ~ 
lira yat1ranlar aras1nda 100 klslye 8$&llda yaz111 lkramJY~~ 
v~re~_ektlr: 

Blrlnciye '100 Lira 
lklnclye 80 
U~UncUye ·eo 
DordUncUye 40 

.. , 
" I 
" Be,lnclye 20 " 

Elllnclye kada" ___ 10 •,,~ 
Elll blrln~ide~ y~zlincUye k. 5 ~.,' --ddl 

Kura BlrlnclkAnunun 7 slnde Ankar8ci8 Merkez--:-blna•!~ 
~ekllecektlr. Kuraya glrebllmek l~ln para yatlranlaffii.P~ 
r1n1 7 blrlnclkinuna kadar ~el_(memelerl..liztmdar. 



tl llhin 1935 

~~nkara Ilbayhgmdan: 
lluniz !rift!rilerine dagthlmak iizere satm ahnacak 168 tane sap 
:kra~annm 4/11/935 pazarteai giinii aaat 15 te kapah zarfla 

2 &tltmeai yaptlacakhr. 
3 :: Arabalarm tutart tanesi 73 liradan 12264 liradtr, 

~.~rtname ve niimuneai Ankara Tartm Direktorliigiinde go • 
~ rulebilir. 

- tteklilerin arabalarm % 7,5 tutart olan banka mektubu veya 
Uauai Muhaaebe Direktorliigu vezneaine yatmlmtt makbuzu 

Ue teklif mektublarile birlikte ekailtme giinii aaat on dortte 
bayhk Daimi Enciimenine vermeleri. «3077» (6566) 

~ Dr. NI$ANY AN • 
t,i,•t~ktlknt hergiin aktama kadar BeyoA-lu Tokathyan oteli yantnda Mek-1 

" 35 No. h muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. Tel. 40843 

cihnriik ve inhisarlar v ekilligi 
1\ll Miifetti~ Muavinligi 

~~~~sabaka imtihan1 
·
1
ctlftk Teftit Heyetine otuz beter lira aali maath dort Miifettit 

..... n ~iiaabaka ile ahnacakhr. 
- M u untihana girebilmek i!rin: 

h ':tnurlar kanununun dordiincii maddesinde yazth vaatflart 
..._ 'l ••z bulunmak, • 
.._, A 11ft otuzda~ yukan ,olmamak, 
..._ M~~e~lik vazifesini bitirmit olmal<, 

b ulktye, hukuk, yiikaek ticaret ve ikttsaa meKteDiennaen veya 
unlara miimaail ayni derecedeki bir ecnabi mektebden me • 

£ ..._ );lin hul11nmak 
Ahlak ve aeci;e itibarile kendisine giivenilir oldugu anlattl • 

..._ tna.k gerektir. 
~tek)j olanlar ikincitetrinin onundan once dilek!re ile Vekillik 
. eft;, Heyeti Reialigine miiracaat edip oradan verilecek baath 
•~e.k kagtdmt, eklerile birlikte ve iizerlerinde anlahldtgt gibi, 
\· •ikaiz olarak doldurup en ge!r ikincitetrinin yirmisine kadar 

..._ I ekalet Teftit Heyeti Reialigine ulathrm•t bulunacaklardtr. 
I ' 1~klilerden evaaft yukart\ci tartlara uygun goriildiigii kendi
ler~ne bildirilenler birincikanunun ikinci pazarteai giinii dilek
ke_r•ne gore ya Ankara veya latanbulda mali, ikt11adi ve huku-

\ -... ·/ h~vzular dahilinde tahriri imtihana !rekileceklerdir. 
i 11 l1ri imtihanda kazananlar Ankarada ayrtca bir de tifahi 
tntiba kl d' B ·· .. b k' I . . b' 1 n verece er tr. unun gunu ve una tm erm gtre 1 • 

S 
1 tcegj Vekiller Teftit Heyeti Reisligince adreslerine bildiri • 

· tcelctir 
' ~ifah• : 'h d k 1 d '1 • 1 · d · 'f d ed' I nnh an a da azanan ar an, 1 mt eaer enn en tsh a e 

1 .. 
11tnekte olan yabanc1 uluslartn dillerinden birini bilenler iis

~~~ llltulacaklardtr. «3102» (6613) 

~iMAYi YA~ATAN OA"YYHADtn 

l.T.PiVER 
ll PARiS 

c~AI"t ~-lCbYON 

VE PUOOA 

Clrf' 
Urnori l.T . PJVER A.~- ,Istanbul $ubesi 

~i$li Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

1\.~ -Zarf Usulile Eksiltme ilfm1 

a Giimriik Sabnalma 
1 ..... t~olllisyonu Ba~kanhgtndan: 

'I' ll)j 111
l__tneye konulan it « Urfada yaptlacak Giimriik Muhafaza 

tnaah b' . Urr •naat tntaattdlr.» 
1\ llllltf11k ada Kiilaph mevkiinde yaptlacakhr. lntaat talimgah ha
:1! t1a bed 1~• banyodan ibarettir. 
A...._ nil l,fe I «31756» liradtr, 
.,. "' e a'd ll: <-kailttn 1 fartnameler -ve evrak tunlardtr: c: P.tllk11~ el fartnatnesi. ·f-1 eepr·· b. IIF111 . I . OJen, 
., · '}' 1f ert fe .. . • 
<.· ••~h. . .. ratb umumtyest. 
· li 'et turab' · • d • f • 11. '- ~'llai 1Ye, toae ve kar11r mtaata atr enn1 tartname • 
. "ttif tartnante, 

cet~eli. 

Rrafik b • 
~e 1~ tartnarneleri ve evrakt Ankarada Giimriik Muhafaza 

lllllhar anbui Giimriik Muhafaza Batmiidiirliiiii ve Urfa 
t a:za alayt ikinci taburda Sattnalma Komiayonlarmdan 

t ltailttne 11 
.._, tbllr Sat 111/935 cuma giinii saat 11 de Urfa Giimriik Alay1 

S .._, tkailttn:kaltna Komisyonunda yaptlacakttr. 
kailttn apah :zarf uaulile yaptlacakttr. 

b . ~tya bYe girebilmek i!rin isteklilerin «2382» lirahk vezne 
111~ olup ·~~a mektubu vermeai, bundan batka atagtda vesi-

"'t ~ea'llli i~atermeai l&ztmdtr. Eksiltmeye ittirak edecekler 
d11~ hrtni bYeh fenniyeaini deruhde edecek bir miihendis veya 

1r ll'cl •t hi 1' I · I 'd d tn~ I ole! • n Ira tk bir intaab muvaffaktyet e 1 are e ece-
~ereken. ~R'U ~ilayet Nafta Miidiirliigii ve Belediyesi tarafm • 

'l' ~~~~lldur aadtk edilmit bir ehliyeti fenniye vesikastnt hamil 
'''t •klif Itt ~cakttr. 

:""velin.e\ tuh!art yukar1da 3 iindi maddede yaztlt saatten 
· ""•ri~liJiterek a;_•r. iilmriik ikinci taburdaki Satmalma Komia • 

111'ddedttktir p katltme Komiayon Reialiiine makbuz mukabi • 
iy· e h~1j 1 oata ile gonderilecek mektublartn nihayet 3 iin

tdillce k,Pilt 'tate kadar gelmit olmast ve dtt zarfm miihiir 
tne);. -

1 
llltt olmaat laz1md1r. Postada olacak gecikmeler 

CUMHURlYET 11 

DenizvoJiari 
ISLETMESt 

Acentalan: Karakoy Kopriibaijt 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihi.irdarz~de 

Han. Tel 22740 

iMROZ YOLU 
KOCAELI vapuru 24 birin • 

citetrin PER~EMBE giinii sa
at 16 da !MROZA kadar. 

(6667) 

TRABZON YOLU 
CUMHURIYET vapuru 24 

birincitetrin PER~EMBE gii
nil saat 20 de HOPAYA ka • 
dar. (6668) 

A~ karntna bir kahve kafti'rt ahndtkta 

Kab1zhg1 def'eder 
Y emeklerden hirer sa at oonra almtraa 

Haz1ms1zhgr, mide ek~ilik 
ve yanmalanm giderir. Agudaki tat
ltZhft ve kokuyu iza' e eder. 

Mazon markastna dlkkat 

I istanbul Komutanhgt I 
S,.hn~ lma Komisvonu flit1ll\rJ 

Ordu athhiye ihtiyact olan 
bakteriyoloji laboratuarlart mal
zemesi a!rtk eksiltme ile sahn a• 
ltnacakttr. Tahmin bedeli «2280» 
lira «55» kuru, olup ihaleai 24 
birincitearin 935 per,embe giinii 
saat 16 dadtr. $artnamesi Fm • 
dtkhda Sattnalma Komisyonun • 
da hergiin ogleden evvel goru • 
lebilir. Ekailtmeye gireceklerin 
171 lirahk ilk teminat makbuz • 
larile birlikte vaktinden evvel 
Komiayonda haztr bulunmalart. 

.• (6275) 

*** 
Giilhane hastanesi i.;in alma • 

cak olan alat ve malzeme a!rtk 
eksiltmeye konulmuatur. Tahmin 
edilen bedeli 2762 lira 15 kuru, 
olup ihalesi 24 birincite~rin 935 
per,embe giinii saat 15,30 dadtr. 
$artnamesi hergiin ogleden ev • 
vel Ftndtkltda Satmalma Komis
yonunda goriilehilir. 

Ekailtmeye gireceklerin 207 
liraltk ilk teminat makbuzile Ti· 
caret Odaama kayidli oldukla • 
rtna dair veaikalarile birlikte 

1 vaktinden evvel Komiavona gel • 
meleri. (6276) 

* * * 
Ordu athhiye ihtiyact i!rin ah • 

nacak olan 134 kalem ilaca veri
len fiat makamca pahah goriildii
giinden tekrar kapah zarf uaulile 
ekailtmeye konulmuttur. Tahmin 
bedeli 44878 ktrk dort bin sekiz 
yiiz yetmiz sekiz liradtr. lhaleai 
6/11/935 !rar,amba giinii saat 
on be,tedir. Ilk teminat 3366 li • 
radtr. 
~artnamesi Istanbul Komutan • 

hgt Sattnalma Komiayonunda o • 
lup 225 kurut mukabilinde alma· 
hilir. 

f 
lateklilerin ilk teminat mektub 

veya makbuz ve 2490 numarah 
kanununun 2, 3 iinnii maddele • 
rindeki vesikalarla birlikte teklif 
mektuhlarmt vakti muayyenin • 
de ve ihale sa10tinden bir aaat ev
veJi.,e kadar Fmdtkhda Sattnal • 
ma Komisyonuna vermeleri. 

(6504) 

I** 
Ordu athhiye ihtiyact i!riD eh • 

nacak ol'!.n rontken filimlerine 
verilen fiat m11kamc~t, pahah go
riildiigiinden 26/10/935 cumu • 
tesi giinii saat 11 de tekrar ac;tk 
eksiltmeye konulmu~tur. Tahmin 
fiat iki bin lira olup ilk teminatt 
150 yiiz elli liradtr. 

$artnamesi hergiin ogleden ev
vel Komiayonda goriilebilir. ls • 
teklilerin vskti muayyeninde ilk 
teminat mektub veya makbuz • 
larile birlikte Fmdtkhda Sattn • 
alma Komiayonuna gelmelm. 

T iirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi idare Heyetinden: 

1 - A!rtk ekailtme ile Meclis ve miittemilah kaloriferleri i!rin «iki 
yiiz» ton kok komiirii sattn ahnacakttr. 

2 - $artnamesi Meclis Daire Miidiirliigiinden bedelsiz altnabilir. 
3 - Muvakkat teminat tutart «450« dort yiiz elli liradtr. «Te • 

minat banka mektubu» olacakttr. 
4 - A.;tk eksiltme 7/11/935 pertembe giinii saat on bette Bii • 

yiik Millet Meclisi I dare He yeti odasmda icra kthnacakttr. 
5 - Eksiltmeye girmek iatiyenler 935 seneai Ticaret Odast tescil 

ciizdanmt beraber getireceklerdir. •2990» (6403) 

Polis Okulu Direktorliigiinden: 
fahmin 

Cinai Azt Cogu bed eli Ilk teminat 
Kilo Kilo K. S. L. K. s. 

k.esme teker 1000 1500 29 32 62 50 
Toz teker 1000 1500 26 29 25 
Makarna 1200 1500 25 28 12 50 
Kuru sogan I! 3000 4000 6 18 
Zeytin yag 400 500 38 14 25 
Zeytin taneai 400 500 25 9 37 50 
u 500 61)() 14 6 30 
lhlamur 20 25 50 93 75 
Yetilsabun 250 300 ?0 4 50 
Beyazaabun 200 300 2'i ~ 62 50 
Doiiilmii• bugday ' 40 50 10 :'I 75 
Kuru iiziim 150 200 20 3 
Kuru kayut '51) 200 !Ul 7 50 
Sarmuak 30 40 fl) 1 80 
Kuru barbunye fasulye 250 300 Ill 2 25 
lsnanak 2000 3000 !': 11 25 
Kok kereviz 800 1000 75 5 62 50 
Ptras!\ 800 1000 4 3 
T.ahan" 1000 1500 4 4 50 
Enl!'inar 300 aded 500 aded 6 2 25 
Patltcan 1000 ,. '·500 )) 2 2 25 
Limon 1000 » 1500 lt 2,5 2 81 25 
Taze fasulve 1000 kilo 1200 kilo 13 t1 70 
Taze bezelye ' 500 » 700 :t 15 8 17 50 
Salamura yaprak 50 » 100 » 20 1 so 
Taze bakla 800 ') 1000 )) 6 4 so 
Semizotu 1000 » 1500 » 5 5 62 50 
Domoates 100 » 150 )) 5 0 56 25 
Avva 400 )) 500 )) 10 3 75 
Elma kompoatoluk 200 » 300 )) 15 3 75 50 
Yogurt 500 » 700 )) 15 7 87 so 
Siit 200 ,. 300 )) 12 2 70 

Yukartda yaztlt erzaklar eksiltme 111.rtnameaine 2ore 1111/935 
cnma giinii sa at 1 ~ te Istanbul Vila yeti Muhasebecili~ binasmda a • 
!rtk eksiltme usulile miinakaaa yaptlaca~mdan ist~klHt-rin vesaikile 
miiracaalleri. ~artnameaini gormek i!;in Y tldtzda Polis Okuluna ug-
ramalart ilan olunur. (6440) 

31 T e~rinievvel giinii ars1ulusal 
arbrma giiniidiir, bu miinasebetle: 

iS Bankas1 , Cocuklar .. 

·Bir Musabaka 

VAPURCULUK 
TORK ANONIM $1RKETI 

Istanbul Acentahgt 
Liman ban, Telefon: 22925 
Galata tubesi Tel: 43663 

A YY ALIK YOLU 
KEMAL vapuru 23 birinci • 

tetrin CAR$AMBA saat 19 da 
A YV ALICA kadar. 

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

bafta P E R $ E M B E giinleri 
aaat 16 da lstanbuldan IZMI
RE ve P A Z A R giinleri de 
IZMIRDEN lstanbula kalkar. 

MF.RSiN YOLU 
1NHNO vapuru 25 birinci • 

tetrin CUMA aaat 11 de Mer • 
sine kadar. 

ROMANYA SEYR!SEFA!N 1DARESt 
Hareket edeeek vapurlar: 

DUROSTOR vapuru 24 birincite~rin 
per~embe saat 12 de (Kostence, Sulino 
ve Kalas) a. 

ARDEAL vapuru 24 birincite:;ril• 
per.;embe saat 16 da (Hayfa) ya . 

Romanya Seyrisefain idaresinin va • 
purlarile seyahat eden yolculara Ro • 
man.ya ~imendifer i.icretlerinde %50 ten 
zilat yap1hr. Bi.iti.in Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlart i~in ve Tiirkiye - Ro
manya hiikfunetleri arasmdaki itiliif 
mucibince Merkezi ve $arld Avrupa I· 
~in tenzilath fiatlerle ~yay! ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat t~in 
Galata nhhmmda Merkez Rtltttm Ha
mnda kain Istanbul umumi acentahjit • 
na miiracaat. Telefon 44827 • 8. 

• • • 
SEKSULIN 

. ;_ 

Ademi · .. . ~ . ' 

· iktidar, 
Bel · 

gev~ekligi, 

Oermanstzltk, 
Vucut: ve OimaO•n 

· yorgunlugunda 
pek muessir ve emin 

bir ua-.ter. 
Kutusu 200 kuru$ 

BE~iR KEMAl · MAHMUT CEVAT 
. Eczanesi • Sirkeci 

Arastnda 
A~t1 

Her ~ocuk " art1rma , hakk1ndaki 
dihtUncesini on sat1r1 ge~miyecek 

surette yazmalld1r 

Bu yazdar: 
29 T. Evvel tarihine kada 
I~ BANKASI 1ST ANBUL ~UBESI 
adresine gonderilmelidir. 

En iyi yazan ~ocuga 100 lira miikafat 
verilecek, ikinciden itibaren 25 ki,iye 

birer kumbara hediye edilecektir 

Miikafatlar 31 T e~rinievvelde dagiblacakbr 



BOURLA BiRADERLER 
GALATA: Hezaran Caddesi, Beyoglu lstiklil caddes: 
ANKARA: Bankalar caddesi 
I Z M 1 R: Gazi Bulvan 

Ve Satie'nin biitiin fUbelerinde 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Miidiirliigiinden: 

T ahmin edilen bedeli 70,000 lira olan yukar1da miktan ve cinai ya· 
z1h Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii Sabnalma Komisyonunca 7 
ikincitetrin 935 tarihinde pertembe giinii saat 15 te kapah zarfla ihale 
edilecektir. ~artname ii~ lira 50 kurut mukabilinde Komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 4750 liray1 havi tekUf 
mektublarm1 mezkur giinde saat 14 e kadar Komiayona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin· 
deki veaaikle mezkiir gun ve aaatte Komisyona miiracaatleri. (6433) 

Kendinize acimiyor musunuz ? 
bir tek ka~e 

• • 

'lacak yerde 
bu IZbraba 
katlanmak 
ne demek? 

r·· :ti~~-· ·~·~;.;~~ ·· · 
l Di§ agns1 
l Kmkhk 
j Nezle, adale 
l agr1lan ........................ 

Biitiin bunlar en seri ve en kat'i §ekilde 

• 
N 

Ka~elerile ge~er. 

Turk Hava Kurumu Abm 
Sabm Komisyonundan: 

3C bin cild ayo1hk, 200 bin cild zamkh ayn1hk ahtJ cayniyat mak
buzu» He muhtelif boyda 30 bin tebyizlik kag1d, 70 bin firmal1 zarf, 
50 bin kagtd rozet baatmlacak, 413 te miihiir kazdmlacak ve a<;Jk 
eksiltme ile 25/10/935 aaat 15 te miinakaaas1 yapJiacakhr. lstek • 
Ji elanlar tartnameaini hersriin Piyaneo Direktorliigii Muhasebesin· 
de eorebilirler (6547). 

ve ~51. 

Biitiin Diinya Kulak Kesilmi§ Ora 
d.an Gelecek Havadisleri Bekliyor 

Cidden Hassas Bir Radyoya Mal· 
Olanlar En Taze Havaoisleri 

Dakikas1 Dakikas1na Memhaind ...... -. 
Alarak Meraklarini gideriyorlar .. . 

• • • • • • 
1936 MOD ELi 

radyosu 
~ 

SIZe diinya havadislerini 
en miikemmel vasitadu 

ula~tuacak 

Sahib oo 8tlfmuharrtn Yanaa Nodi 

Omumt n•fTI!Iat• taaro eaen Fan (fleN 

Maatlra: Hikmet Miinil 

eatbaacz!lk co N•V"J1141 Tflrlt. &nonun 

IITuta , latanbl{ 

M. M. V. Hava 
Hava MiistetarhgJ fntaat ~ubesi i~in bir miihendise ihtiya~ I 

Ocret bidayeten 126 lirad1r. lstekli olanlar niiEus tezkeresi, b' 
ciimeai ve diploma tasdikli auretlerile bonservia, s1hhat raporll fe 

damma mini bir hali olmadJgJ hakkmda Emniyet Md. 
mazbatalarile Hava Miistetarhgma miiracaat etmeleri, talib 
bulundugu takdirde miisabaka imtiham yapiiacagJ. «377• 

R B 
( Soryano ve Hananel ) 

BUyUk Tuhafiye Ma§azas1 
Istanbul, Yenipostane caddesl 

Tayyare Piyangosu MUdlrlyetl yan1nd8 
T rikota jlar 

Satt•ti• etyalar ; 

Prenslplerl : 

Erkek ve kadm caD~"•· 
Gomlekler ve kravatlat 
<;ocuk e~yas1 
Eldiven ve ~antalar 
~apkalar vesaire •.• V .J. 

~IKLIK 
UCUZLUK 
ME:TANET 
EMNIYET 

Giimriik Muhafaza Genel Kom 

istanbul Sabnalma 
1 - Ciimriik li:olcularJ i~in tasmlanmif paras! 5Z31 lira 101 

Ian 371 kaputun kapah zarfla 9/11/935 cumartesi giinii sail 
de ekailtmeai yapiiacakhr • 

2 - ~artname ve evsaf1 Komisyondad1r. AhnabiJir. Jle 

3 - lsteklilerin bu itin % 7,5 tutag1 olan 393 lirahk ~f'f. 
buzu veya banka mektublarm1 ve kanuni belgelerile tekh 
larJnJ saat onda Komisyona vermeleri. 

Be ik iki$ 
Tah.ili en fiilaoek bl~ki mektebidir. Dersler en kolay metod1" 

Bi~ki, diki,ten ba,ka korsac•hk, romlek~ilik, tapkac•hk, 
ya ile tezyinat deraleri de vard1r. Bunl~r i~in ayn iicret ahnrna"" 
diploma verilir. Kayidler ba,Iaml~hr. lstiyenlere talimat ve 

derilir. Akaretlerde 64 numara. Telefon : 

lzmir fabrikam1za teslim tartile tartnamesi rnudbi~c:,.,.t 
metro mikab kere_ate 5/11/935 tarihine musadif sah giintl k 
pazarhkla aatm ahnacakhr. lsteklilerin tartnameyi alma •)e 

giin ve pazarhk i~in de % 7,5 muvakkat giivenrne paralat• 
Kabatatta Levazun ve Mubayaat ~ubesinde Ahm SatJIJI 
na miiracaatleri 


