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elzeleden, yang1ndan kork 
.maz, azalmas1 eksilmesi yok; 

masrafs1z elde edilir. 

Bir Gel • 1r Ararlar! 

ADAPAZARI 

Turk Ticaret Bankas1 

Her aytn birinci giinii faizleri odenen kuponlu 

vadeli mevduat usulile bunu temin etti 

Bursa iii Naf1a 
Basmiihendisliginden: 

Bursa Naf1a Miidiirliigu tarafmdan Karacabey HaraaJ yap1 itleri 
is:in iki aded dirveyyan ahnacaktJr. 

lsteklilerin &f&gHiaki f&rtlarJ haiz olmaSJ lazJrndJr. 
1 - En az orta tahsil gormut olmak ve asgari bet sene bin a in,aa • 

tmda s:ah~m•• olduguna dair kanaat verecek vesikalar gostermek. 
2- lyi ahlak sahibi olduguna dair mazbata ve s1hhat raporu goa -

termek. 
3 - lstekliler arasmda Naf1a Mudurlugiince yaptlacak imtihanda 

muvaffak olmak. 
Muvaffa:. olanlara ehliyetine gore 2-3 lira yevmiye verilecek ve bu 

yevmiyeden batka his:bir ucret verilmiyecektir. 
Surveyyanlar Karacabey Harasmda ikamet edecek ve intaat en 

fazla dort ay surecektir. 
Jsteklilerin 4/10/935 ak,amma kadar Bursa llbayhgma 

muracaatleri laz1mdu. 

Haseki hastanesi cildiye ve 
Ziihreviye ,efi : 

Dr. 

NURi OSMAN EREN 
Avrupadaki kongreden donmii,tiir. 

AKBAkitab 
ve Kagidciiik 

Ankaranm biiyiik modern kitab 
ve k1rtasiye miiessesesidir, Kitab 
ve k~rtasiyenizi en ucuz olarak 
oradan temin edersiniz. Tiirkte 
ve ecnebi lisanlannda her tiirlii 
mecmua, kitab ve gazeteleri orada 
bulabilirsiniz. Bilumnm mekteb 
kitablannm umumi 

BiR <;OK KiMSELERE ZENGiN iKRAMiYELER 
Tiirk Maarif Cemiyetinin 

Biiyiik E$ya Piyangosu 
6 • 12 • 935 de ~ekiliyor. 

ikramiye: 15400 Lira 
BOTON PiYANGO SATICILARINDA BULUNUR. 

Deniz Levaz1m Sabnalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 44,000 lira olan 4,000 ton Rekompoze ko • 
muru 3 birincite,rin 935 per,embe gunii saat 14 te Kaumpa,ada Ko
misyon binasmda pazarhkla eksiltmeye konulmuttur. ~artnamesi 
220 kuru, para kartJhgmda hergiin Komisyondan ahnabilir. lstek • 
lilerin 3,300 lirahk muvakkat teminat mektubu veya makbuzunu ha
milen belli gur. ve saatt' Komisyona miiracaatleri. ( 6037) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 

istanbul Sat1nalma Komisyonundan: 
1 - Kefit bedeli 9735 lira 78 kuru' olan Galata ve istanbul Giim

rukleri teraslarn>'m tamiri kapah zarfla 14/10/935 pazartesi gurou sa· 
at 16 da eksiltmesi yapJlacaktJr. 

2 - Ke,if ve ,artnameler Komisyondan ahnabilir. 
3 - lsteklilerin en az 6000 lirahk i, yaphklarma dair Nafta Di

rektorlugiince tasdikli ehliyetname sahibi olmalar• ve bu ifin yiizde 
yedi bu~uk tuta!b olan 731 lirahk vezne makbuzu veya banka mek • 
tublarile birlikte tekliflerini aaat on bette Komisyona vermeleri. 

(5937) 

T A~RA StNEMALARI 
DtREKTt>RLERtNE: 

Kemal Filim, Halil Kamil, Opera, 
Metro ve Poli Filim miiesseaelerinin 
ve piyaaanm biitiin aetsiz filimlerini 
sattn ald1m. Bu filimleri ge«innek is· 
tiyen ta,ra ainemalan direktOrleri, fz 
mir Birincikordonda Sahingeri hantn 
da filirtJ&i Mustafa adresine miiracaat 
etmelidirler. 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab, ferengi 
noktai nazarmdan (V asserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
saYJlmasJ, Tifo ve Js1tma hastahk
lan te:jhisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tablilab, iiltra mik· 
roskopi, hususi a"Jlar istihzarr. 
Kanda fire, ~eker, Kloriir, Kolles

terin miktarlartnm tayinL Divanvolu 
No. 113 Tel : 20981. 

Sahib ve Baomuhamn Yunu• Nod• 

Umumt ne#rt11at1 tdare eden Ya21 l1leT1 

Mildilril: Hihmet Miinif 

MatbaaCUtk ~• Ne8TII/at Tilrk 4nontm 

6lrketl • latanb14 

·y Bldnclt~rln 1935 

I istanbul Komutanhgt ~..--• B A Y A N L A R ! ----
Sattnalma Komisyonu llanlan c 0 $ K u N 

Ordu s1hhiye ihtiyacJ is:in 134 
kalem ilas: kapah zarf usulile manifatura $irketinin tasfiyesinden blr an evvellsflfade edlnlz. 
eksiltmeye konulmu,tur. Tahmin <;iinkii : T asfiye i!rin Ticaret Odasmm tayin etmi§ oldugu rnnd 
edilen bedel 49,997 lmk dokuz det bugiinlerde bitmektedir. Fevkalade tenzil4th sab§. Fiatler 
bin dokuz yiiz doks.an yedi lira I maktu ve sab~ pazarhks1zdJr. 
d1r. thalesi 11 B. Tetrin 935 cu • • Beyoglu h; Bankasl kar,JsJnda 
ma gunu saat 15,30 dad1r. ~art • 
namesi Istanbul Komutanhg1 Sa
hnalma Komisyonundan 250 ku
rut mukabili aahn ahnabilir. 
Ekailtmeye gireceklerin 3750 us: 
bin yedi yiiz elli lirahk ilk temi • 
nat mektubu veya makbuzu ve 
2490 sayJh kanunun 2, 3 uncu 
maddelerindeki vesikalarla bir -
likte teklif mektublarm1 ihale 
saatinden en az bir saat evveli
ne kadar Sahnalma Komisvonu
na vermeleri. (5701)' 

**''' 
Istanbul Komutanhgma bajih 

k1t' a ve miieasesabn motor iii va
sltalarJ ihtiyacJ olan 9 kalem A. 
B. C. marka maden yaih, kastrol 
ve valvalin yaii;lan a.,Jk ek&ilt -
me ile ahnacaktJr. Tahmin edi· 
len bedel 1771 lira 34 kuruf olup 
ihalesi 14/10/935 giinu saat 15 
tedir. ~artnamesi Fmd1khda Sa • 
hnalma Komisyonunda gorule • 
bilir. Eksiltmeye gireceklerin 
133 liraltk ilk teminat makbuz 
ve Ticaret Odasma kayidli ol • 
duklarma dair vesikaJ,.rile bir • 
likte vaktinden evvel Komisvon· 
da haz1r bulunmalarJ. (5924) 

*** 
Culhane hastanesi rontgen Ia· 

boratuan ir;in 50 kalem rontgen 
malzemesi kapah zarf usulile ~a
tm altnacakt1r. lhalesi 15/10/ 
935 salt gunii saat 15 tedir. ~art
namesi Fmd1khda Satmalma Ko
misyonunda gorulebilir. Tah • 
min edilen bedeli 10,000 liradtr. 
Eksiltmeye gireceklerin 750 li • 
raltk ilk teminat mektubu veya 
makbuzu ve 2490 say1h kanunun 
2 ve 3 uncu maddelerindeki veai
kalarla birlikte belli giin ve ihale 
saatinden en az bir nat evve • 
line kadar teklif mektublarmt Is
tanbul Komutanhgl Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. (5864)' 

*** 
Eski,ehir hastanesi ihtiyaci o

lup 220 volt tehir ceryanile i,ler 
fen tartnamesine a:ore aabit 
rontgen cihaz1 kapah zarf usu • 
lile eksiltmeye konulmuttur. 
Tahmin edilen bedeli 10,325 lira 
60 kuruetur. lhalesi 15 birinci • 
te~rin 935 sah triinu saat 15,30 
dad1r. Sartnamesi Fmd1khda 
Sahnalma Komisyonunda gorii • 
lebiltr. Eksiltmeye gireceklerin 
775 lirahk ilk teminat mektubu 
veya makbuzu ve 2490 say1h 
kanunun 322 inci maddelerin • 
deki vesikalarla birlikte teklif 
mektubunu belli gun ve ihale ta· 
atioden en az bir ~aat evveline 
kadar Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. (5865) 

*** 
Haydarpafa hastanesi rontgen 

laboratuarJ ihtiyacJ i~in listede 

yaz•h 15 k~lem malzeme as:•k 
eksiltme ile satm ahnacakttr. 
"fahmin edilen bedel 1883 lira 
olup ihalesi 15 birincite,rin 935 
sah gunu saat 16 dad1r. ~artna
mesi Fmd1khda Sattnalma Ko • 
misyonunda goriilebilir. Eksilt • 
meye gireceklerin 142 liralJk ilk 
teminat makbuzile birlikte vak -
tinden evvel Sahnalma Komia • 
yonunda bulunmalarJ. (5866) 

••• 
Ankara hastanesi ir;in bir a • 

ded derin tedavi makinesi ka -
pah zarf uaulile sahn ahnacak • 
hr. Tahmin edilen bedeli 
10026,95 on bin yirmi alt1 Hra 
doksan be, kuruf olup ihales! 

11 B. T esrin 935 cum a l!'iinii sa • 
at 15 tedir. ~artnam-:si Fmd1k -
hda Satmalma Komisyonunda 
gorulebilir. Eksiltmeye girecek • 
lerin 753 yedi yiiz elli ii!; lirahk 
ilk teminat makbuz veya mek -
tubu ve 2490 say1h kanunun 2, 
3 uncii madedlerindeki vesika • 
!aria birlikte teklif mektublan • 
rm1 ihale saatinden en az bir sa· 
at evveline kadar Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. (5'700). 

Kad1koy-Gazhane 
T ramvay seferlerinin i,Ietmeye a~lri'i 

Oskiidar • Kad1koy ve Havalisi Halk TramvaylarJ T. A. ~irketindenr 
Kad•koy tramvay ~ebekemizde in,aatl bitirilen Kad1koy • Gazha· 

ne hath, Yiiksek Nafta Vekaletince tasdik olunan ve timdi tatbilC 
edilmekte olan iicret tarifelerine gore, 1 birincitetrin 1935 aabahm • 
dan itibaren i,Ietmeye as:dacak ve bu suretle Kad1koy • Albyol • SO. 
gudlus:e,me • Koprii • Gazhane araunda muntazam tramvay aefer • 
Jeri tesis edilece~ir. 

Milli Saraylar Mi.idi.irliigi.inden: 
1 - Dolmabahs:e Saraymm bir kJSmJ iizerindeki kur,un lavhalari • 

n1n ve buyiik !alonun deniz eephesindeki korkuluk, ailme ve ka· 
bartmalarm tamirleri as:tk eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Y ap1lacak i•in tahmin bedeli dokuz bin dokuz yiiz dokaan al· 
b lira k1rk bir kuru,tur. 

3 - Bu tamirata miiteallik birinci ketif cetvelile tartnamenin bi • 
rer suretleri pazardan ba,ka hergun Dolrnabah!rede Milli Sa • 
raylar Mudurliigu kaleminden altnabilir. 

4 - As:•k eksiltme birincitetrinin on sekizil!ci cuma giinii saat on 
bette Milli Saraylar Mudiirlugu binasmda yap1lacakbr. 

5 - Muvakkat teminat yedi yuz elli liradJr. Bu teminatm eksilt • 
menin yapJ!acag1 saatten bir saat evveline kadar Malaand1 • 
gma yatmlmlf ve makbuzunun Eksiltme Komisyonuna veri!· 
mif bulunmas1 lazJrndJr. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odauna kayidli buluna . 
caklar ve timdiye kadar ba,ka yerlerde yapbklarJ tamirat it· 
lerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikalarJ gostermek 
suretile Milli Saraylar Mimanndan aynca alacaklarJ fenni ik
tidar ,ehadetnamesini muayyen giin ve aaatten bir saat evve
line kadar Eksiltme Komisyonuna tevdi eyliyeceklerdir. (5921) 

_Maliye Vekaletinden: 
Eski giimuf mecidiye ve aksammm 1 tubat 1936 tarihinden iti • 

baren herhangi bir kJymetle mubadele vasJtasJ olarak kullamlml • 
yacag1 ve bunun hilafma hareket edenler hakkmda da takibat ya • 
ptlacagJ 2257 nu~arab kanun mucibince ilan edilmi,tir. Muddetin 
hit,amma az hir zaman kalrnlf olmas1n!' mebni halk•m•zm yedinde 
mevcud bulunan eski •gumut paralarmm gerek vergi borclarma te
diye edilmek ve gerekae ilan olunan fiatler iizerinden tebdil ettiril• 
mek i!rin Malsand•klarma miiracaat etmeleri tekrar ilan Qlunur. 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman t<:!mini 
i c;i n, elektri.kle. suyu ve
rilmi§ MAVI JILET bi~ak· 
lann1 kullan1n1Z. 

«2743» (5933Y 

Istanbul Evkaf Miidiriyeti ilanlarz I 
1 - ~itli. Me,rutiyet, Ebek1z So. 26/28 No.h Valde aparttmam 

nm sekit!:inci dairesi. 
2 - Beyoglu, Pangalb, {:imen So. 92/94 No.h hane ve diikkan. 
3 - Beyoglu Huseyinaga, Sak1zagacJ 55/53 No.h hanenin 1/2 

hissesi. 
4 - Tophane, Sirkecimescid, KalaycJ So. 6 numarah hanenin 9/ 

14 hissesi. 
5 - ;faksim, Firuzaga, S•raselviler 94 No.h dukkan. 
6 - Fmdtkh, Ayaspa,a, Cami So. 48 No.h diikkan. 
7 - Galata, ~ahkulu, Yuksekkaldmm 518/458 No.h dukkan. 
8 - Tophane, Sultanbeyaz1d, Cami sokak 4 No.h diikkan ve oda. 
9 - Tophane, <;avu,bafJ Tops:ular 39fi.'388 No.h diikki.n. 

10 - Be,ikta'b Dikilita,, Camialh 4 No.h dukkan. 
11 - Aksaray, !gnebey, Aksaray C. 343/2 No.h dukkan. 
12 - KaSJmpafa, Camiikebir, K•,laboyu 37, 39, 41 No.h diikkan. 
13 - Kastmpa,a, Gazihasanpafa, Dereboyu 27 No.h diikki.n. 
14 - KasJmpa,a, Camiikebir, Turabibaba 5 No.h diikkan. 
15 - Eyub, Rami, Cuma M.si 42 No.I• dukkan. 
16 - Kad1koy, TuglacJ Mustafaaga, Cami So. 23 No.h dukkan. 
17 - K•z•ltoprak, Ziihtiipafa, Bagdad C.si 32 No.h dukkB.n. 
18 - Sultanselim, Hatibmuslahaddin 19 No.lt iki oda. 
19 - {:artamba, Kovac1dede 141/143 No.h arsa ve baraka, oda. 
20 - Bahs:ekap1da 4 iincii Vak1f hamn asma katmda 36 No.h oda. 
21 - {:akmaks:tlarda Valde hanmm alt katmda 28 No.h oda. 
22 - Bahkpazar, Hactmustafaaga, Ta,s:•lar 57/1 No.h kap1 ve oda. 

Kira uzu: 936 senesi mayu bitimine denlii. 
23 - B11ykoz, Atik~e,me, Cami So. 4 No.lt hane. 

Kira uzu: 937 senesi may1s bitimine denlii. 
Yukar1da yaz1h mahaller kiraya verilmek uzere as:1k arttirmaya 

konmuttur. lstekliler 7 te,rinievvel 935 pazartesi giinii saat 15 e den
Iii Evkaf Miidiriyetinde Varidat kalemine gelmeleri. (5959) 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Istanbul Bahkpazarmda Nev,ehlr hanmtn zemin kahnda dahil iig 

ve dart numarah dukkanlar her biri senelik doksan bir lira muham· 
men bedellerile ve as:tk arthrma ile bir sene is:in ayr1, ayrJ kiraya ve
rilecektir. lsteklilerin 8/10/935 sah giinii saat 12,30 da yiizde yed1 
bu!ruk pey ak!relerile miiracaatleri. cB.a ,(6026). 



Bugiin: • 
2 nci sahifcmizdc: Hadlseler kar§lsm· 

da · Ahmed Agaoglu, Siyasi icmal • in. 
qil tcrcnin Fransaya cevab1. 

Hayat 
Ansiklopedisi 

89 3 iincU sahifcmizde: Adisababa ve 
Roma mektublar1. 

6 nc1 sahifemizde: Spor haberlerl 
7 inci sahifcmizde: Askeri bahisler. 

Silahlanma i$inin 
!brei alznacak 
Misalleri 
1?::! enel Diinya Sava~mdan sonraki 
~ y1llarda biitiin milletlerde bari!I 

temin etmek arzusile bir hizada 
olarak silahlan azaltmaga dogru da ol
duk~a kuvvetli bir istek belirmi! oldugu
nu ve bu ugurda bir hay]i de ~ah!Ilm•~ 
bulunuldugunu hep biliriz. Bu istek ~i:n
diye kadar herhangi bir sonuca varabil
mekten ~ok uzak kald1, ve !imdi ise he
men hemen unutulacak hale geldi. Son 
zamanlarda bilakis silahlarm artmasma 
dogru yeni ve balka bir cereyan goriiyo
ruz: 

Almanya hududsuz bir silahlanmaya 
girismi1tir, baska milletlerle bu yolda bc
raberlik temin etmek say1mma nerede 
duraca~I bilinmiyen hanl han! bir ~ah1· 
ma i~inde yiiziip gidiyor. Almany~~m 
bu silahlanma gayreti diger milletler :~·~
de bilhassa ln~iltereyi harekete ge~~rd•. 
lngiltere bir miiddettenberi sessiz sedastz 
hava kuvvetlerini alabildigine kuvvetlen
dirmek yoluna dokiilmiis olmakla beraber 
son zamanlarda ltalyan • Habes anlaj
mazhii:mm ortaya ~·kar~Ii!J m.~·~!el~~ ?.· 
niinde deniz kuvvetlerim de buyuk ol~u
de ~ogaltmak ]iizumunu kabul etmi! bu
lunmaktadir. Pek yakmda biiyuk ol~iide 
bir fngiliz donanma yap1 planile kar~I· 
kar~1ya bulunacagiz. 

Demek ki bari!I t~min etmek i~in si· 
]ahs1zlanma yolu ile miispet bir sonuc el· 
de etmek umudu ortadan kalknnstu. Ba
mm ll"ene ve ancak silahla temin oluna· 
bilecegine aid eski kaide biitiin biiyiik
liiiiii ve kesin]igile tekrar eski yerini al
m11 bulunmaktad1r. 

hin daha ziyade dikkati ~ekmek lazim 
gelen baz1 garib safhalanm aylardanbtri 
nerede ise yekdigerlerile savaja tulujacak 
gibi alan ltalyan ve Habe~ misallcrinde 
giirii_yar~.~.Z. Ban devletl.. savaja kar11 
taratstzhklanm gOstermi~ olmalc. tc.;m 
memleketlerinden silah ~1kanlmasma kar· 
~~ ambargo, yani yasak koydular. lngil· 
tere bu devletlerin basmdadir. Aylardan· 
beri lngiltereden ne ltalyaya, Ne Habe
li•tana silah ve cepane satiimJYor. Silah 
yapan diger baz1 memleketlerin de bur.a 
benzer tedbirler ilan etmi1 olduklaro ha
tulardadir. Bu ambargo tedbirlerinden 
i•e en ziyade Habe1istan ziyan goriiyor. 
<;:i.in~i.i bu nisbetle ~ok iptidai memleke
tm silah i~inde di~aTiya ba~vurmektan 
b.,ka hemen hi~ mi hi~ ~aresi ycktur. 
ltalyanm kendi ihtiyaclan i~in her ~e1id 
silah fabrikalan var oldugu gibi dimya· 
nm oteki memleketlerile miinasebetlerin
de elbette Habe~istana benzemiyen hal· 
Yanm kendi silah • fabrikalarmm yetemi· 
Yecegi yerlerde noksanlanm ba~ka yon· 
temlerle tamlamaii;a ~are bulabilecegini 
herkes kolayhkla anhyabilir. 

Ancak eii;er durumun inki~af1 oyle 
~cab ettirerek i1 Milletler Cemiyeti yolu 
1le zecri tedbirlere gidecek olursa ftalya 
~ahi d1~andan silah ve cepane, halta si
lah ve cepane yapmaga yarar iptidai 
maddeler alabilmek imkamndan mahrum 
olacak, o zaman o da yalmz kendi ylgi
le kavrulmak zorunda kalacakhr. ht• 
?iinyanm silah durumu ile biri Avrupah, 
otekisi Afrikah iki memleketin silah i!ID· 
deki verdikleri misaller bunlardu. Silah 
~~rumuna aid olarak silahlan azalt1nak 
1$mde ba~an (muvaffakiyet) gosterileme· 
rni,tir. Silah tedarikine gelince en 51k15,k 
~arnanlarda bunu di,andan ve bask. 
mernleketlerden beklemenin zorluii;t: ~ok 
ac1 ve ~ok a~1k olarak ortadadu. 

Silahlan azaltma i$leri arasmda silah 
Yapan fabrikalann azaltilmasi veya pek 
~ole tahdid olunmasma aid dii~iinceler de 
~~rd1 . .Simdi ~ok iyi anla,Ihyor ki bu tiir
lu tertiblerin yi.iriimesi pratik nehce ala
talc icabmda baz1 memleketlen silahlar· 

l
dan mahrum etmek gibi bir sonucu ham· 
'Yabilirmi, megerl 
~ Herhalde oni.imi.izdeki misallerden ~·
C~n ~ok_ rna~~~~ s~n~clara. bablara~ 
k mhunyet hukumehmiZin SIIah, fabn· 
~larile beraber temin etmek yolundaki 

l!o .. 
o! ru! ve ~ah~·~larmda ~ok isabet etmi~ 

13 ~ugunu ta~~" e~emek elde degildir. 
S·J· hususta soyleneb,]ecek tek soz !Udur: 

1• ah fabrikasi bak1mmdan hal a noksan
hanrn,z varsa onlan da ikmal etmek ve 

er tetid silahimizi her zaman kendimiz 
~apkabilecek araclarla t~hizatl1 bulun

a . 
TayYre .. . k b .. I , ye onem venr en u 1~m yap1-

CI _'Ka kadar ileri gotiiriilmesini istedigi
rn~z hahrlardadu. .Simdi oni.imiizdeki 
muallere bak k b .l"h .. d .• d . .• ara unu SI a Ijm e 1gne· 

en IPIIge lcadar herjeye le1mil ve tatbik 

uncu ciizii ~rkti ISTANBUL • CACALOCLU 
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Habe~istanda harbin ii~ giin 
sonra ba~lamas1 bekleniyor 
Genel seferberligin diin ak§am 

ilan edilecegi soyleniyordu ... 
16 it~lyan denizalb gemisi Habe~istana cepane gonderilmesine mani olmak 

i~in ~ap denizinde demirledi, devletler Adisabab anm bombardnnan 
edilmiyecegine dair italyadan teminat istediler 

Hahe~istanla Yemen ara· 
smda ittifak ~ayialart 
Adisababa I (A.A.) - Teyid edil

miyen bir habere gore, gene! seferberlik 
bu ak~am ilan edilecektir. 

Adisababa I (A.A.) - Royter ay
tanndan: 

Gene! seferberlik ilam arhk birka~ 
gi.inli.ik bir meseledir. Heni.iz burada bu
lunan yabanciiar, ~oluk ~ocuklanm Cibu
tiye gondermege hazulamyorlar. 

Royterin haber ald1gma gore, Hab~ 
Si.i Bakam fmparatorun yabanc1lan A • 
~isababadan uzaklasmaii:a davet el#nesini 

Habef • ltalyan hududunda telorgii hatlara viicude getiren 
ltalyan a1kerleri 

lngilizler Akdenize 1,000 
tayyare yolladilar 

Ceh.elitar1ka 50 batarya yerle~tirildi, Girid iizerinde 
ingiliz ve italyan tayyareleri dola~•yor 

Ao..."11ababa •okaklannda hark. mcm• Londra I (A.A.) - Royter ajan!I· ~ok YIIIardanberi ltalya i~in Maltada ca
leketi tniidafaaya dauet eden bir hatib nm Maltadan ogrendigine gore, dort l- susluk ve propagandac1hk yaphklanndan 
sagh~ :vermi~. ancak lmparator, yaban- talyan Maltadan ~Ikanlmi~lir. Bunlar, dolay1 ~·kanlmislardir. 
cilar I~m burada hi~bir korku olam1yaca- bir daha Maltaya donemiyeceklerdir. Cebelitarrkta 
gun ileri si.irerek bunu reddetmistir. Bura- Bunlarm arasmda Maltadaki fasistlerin Paris I (A.A.) -Tan gazetesmm 
da heniiz birka~ ltalyan kalm1!llr. Lakih baskam ve Roma bankaSI ~ubesinin ilen Ceblitanktan ogrendigine gore, siiel ha-

( Arka11 9 uncu •ahifede) ~~:elenlerinden F usko vardiT. Bunlar bir- ( Arka•t 9 uncu aahifede) ... F·r·a·ii·~·a·····il .. e ...... rii·iifie.r .. e ....... K~~~-t~; .. ··s3s···~··:iti 
arasindaki konu§malar yrlr devresini a~b 

Fransa tarafmdan ingiltereye sorulan suallere kar
~uik olarak ingiltere de Fransaya ayni sualleri sor.4_u 

ingilterenin suaJleri Fran
sada kabine huhramna 

m1 sebeh olacak? 

Diinkii i~timada baz1 
mazbatalar kabul edildi 

Ankara 1 (T elefonla) - Kamutay 
bugiin IS te Abdiilhalik Rendanm· ba~
kanhgmda topland•. Basbakanla sehri
mizdeki Bakanl~r toplantlda bulundular. 
Diyarbekir saylav1 Zekai Apaydmhgm 
Moskova el~i]igine tayini dolayiSile say
lavhktan istifaSI okundu. Baz1 tefsir maz
batalan i.izerinde gorii,i.ildii. Saylavl:k • 
tan sonra memurluk edenlerin tekaiid • 
liiklerine clair mazbata gorii!iiliirken Zi
ya Gevher soz alarak dedi ki: 

«- Is basil degildir arkadaslar. Bir 
memur buraya gelir, saylav olur, tahsisat 
ali•: sonradan kii~i.ik dereceli bir memur 

Harb Akademisinde loren 

52 gene kurmay subay 
diin diploma ald1 

Diplomalan Orgeneral 
Akademi Komutam 

onemli bir 

Fahreddin dag1tb ve 
Korgeneral Ali Fuad 
soylev verdi 

Orgeneral Fahreddin gene kurmay 1ubaylarrmrza 
diplomalarma dagahrken ..• 

Di.in Harb Akademisinde bu yiik"ek diploma dai!Jtma torenl yapllnu~llr. 
mi.iessesenin klymetli ordumuza yet~ - Y1ldlzdaki Harb Akademisi salonlann-
tirdigi 52 yeni ve gene klumay subaya ( Arka11 6 ncr mhilede) 
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Oniversite diin Rektoriin 
bir soylevile a~Ildi 

Y eni ders ytlma daha geni~ projelerle giriliyor, 
miiessesenin ilk iki yilt ~ok verilmi olmu,tur 

"Oniver~itenit. 

a!fiiifmdan 
iki goriiniif 

Oniversite diin dort binden fazla k1z I renle a~IId1. Edebiyat fakiiltesi konferans 
ve erkek talebenin i1tirakile ve biiyiik to- ( Arka11 7 nci mhilede) 
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6 nc1 Balkan oyunlarinin 
kirli ~ama§Irlari 

Misafirlerimiz gittiler. Arbk hem yiiziimiizii kiZar
tan maglftbiytin, hem bir~ok idaresizliklerin 

seheblerin; ve i~yiiziinii a~Ik~a gorii,ebiliriz 
Ahmc1 Balkan 

oyunlan bitti. Biiyiil 
mauaflar, 1atafa 
reklamlar ve parla 

' 

Londra 1 (Ozel) - Siyasal fngiliz 
mehafilinden alman haberlere gore Fran· 
sa tarafmdan !ngiltereye sorulan sualler~ 
kar11hk olarak lngiliz hiikumeti de_ Fran
say a baz1 sualler sormu~tur. Aym me • 
hafile gore, fngiltere ltalyan • Habe~ 
meselesi hakmda Uluslar Kurumu tara • 
fmdan bir karar verilmeden once lngiliz 
toprak ve gemileri hi.icuma ugrad1g1 
takdirde Fransamn lngiltereye naSI! yar· 

j 
( Arkaat 4 iincii •ahifede) 

............................................................ hiilyalarla yaptlar 
bu i~te, Ti.irk atlet • 

d1m edecegini !igrenmek istemi~r. I . 

lngiltere bu sualint mukaddeme ola 8 .. p • "d k L r /ngiliz 
rak Uluslar Kurumu pakll mucibince bu" ~gub~ ~':'"kif' erle aua " . . . . d RO tne1r.nrn arar artnt bildirecek 
gibi hallerde i.iyelerin bmbmne yar Irn 1 Ed 

k! .. o an en 
etm~k mecb~riyetinde bulundu anm o- Basbakan Laval kabine toplanllsm • 
ne surmektediT. dan evvel yann ak,am Parise gidecek 

lngiltere ayni suali Uluslar Kurumu · alan !ngiliz Bakam Edenin bu hususta 
na iiye alan diger devletlere de sor • verecegi izahati ogrenmek istemi,tir. La
rnU!Iur. val fngiliz kabinesinin verdigi kararlan 

Bu ak~am ge~ vakit Paristen gel en ogrendikten sonra cuma giini.i F ranSiz 
haberlere gore, F ransa kabinesi yannki kabinesini loplantlya ~agiracak ve lngi
toplantlsmi cuma giini.ine tehir etmi~tir lizlerin sualine verilecek cevab1 tesbit e· 
Buna sebeb 1ngiliz kabinesinin yann ya- decektir. 
pacag1 toplanhd~r. Kabine bu toplanll- Bu itibarla fngiliz kabinesinin yarmki 
da Cenevreden gel en Edeni dinhyecek ve F ranSiz kabinesinin cum a giinki.i top
ve son d'Yuma gore kararmm verecektir. ( Arka11 9 uncu aahifede) 
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etmek li.izumunu gori.iyoruz, ve ona gore 
de ilmi ve teknik hamhg1 tabii. Unutma
mahd~r ki fabrikanm yalniZ binaya ve 
iirgiitlere deii;il, onlardan belki daha mii
him olarak bilgiye ve teknige ihtiyaci 
va.rch. 

Siizi.in k1saSI silah i~inde iyi yolday1z, 
buna daha bi.iyi.ik bir kavrayi!la daha 
art1k bir onem vermek zorunda bulundu
ii;umuzu !imd1 daha ~ok, daha ileri anh-
yoruz. 

YUNUS NADI 

General Gombos 
' 

Berlinden dondii 
Romaya gidiyor 

leri, alti Balkan mil· 
leti arasmda ancal 
dordiincii olabildi 
F akat Bulgarlar v• 
Arnavudlar, bu o • 
yunlara ii~ dort at• 
letle istirak ettikle 
rine gore, onlann 

Berlin 1 (bzel) - Almanyada bu- var!,gile yoklugu a 
lunan Macar Ba~bakam General Com • rasmda hi< lark yok
bo~ bugiin ogleden sonra u~akla Pe~le- tur ve hakikati halde 
ye donmii~ ve ~ok hararetli surette kar • Tiirk takimi sonun
jilanmi~hr. General Gombos Pe,teye va- c_u olmu1. demek • 
nr varmaz N aib Amiral Hortiyi ziya - tlr. 
ret ederek, Almanyada Hitler ve AI - Bu. i.izerinde du
man devlet adamlarile yapllgl konu,malar rulacak, tetkik edile
hakkmda izahat vermi~tir. Bu esnada cek bir neticedir. 
Macar kabinesi i.iyelori de Naibin ya - Balkan oyunlan • 
nmda bulunuyorlardi. nm daha birinci gi.i· 

Siyaasl mehafilde temin edildigine go- niinde bu i~in bi • ~alkan olimpiyadlarmda yapalan hatalar fanll 
re, General Combo~ pek yakmda Ro - zim aleyhimize alan bayrag1m1ZI bu direklerde bize pek az golterdi 
maya giderek ltalyan Ba1bakam l\1uso- bozuk tarafm1 hissetmi~. mi.iteak1b giin-1 la~lamlan bir i~i. buraya ~agudigi.IIIIZ Ji1o 
lini ile gori.i~ecektir. Jerde ise bunu tamamile anlarni)hk. F aka! ( Arhw t '-1 MltHefl•) 



( HADisELER KAR,•s•NoA )I( ~ehlr ve Memleket Haberlerl ) 
Niifus sayiml ve faydalari Tarife uzmant tek- Kurbahdere - Gaz- Degi,tirilen ilk okul 

Yazan: Ahmed Agaoglu rar faafiyete giri,ti bane tramvay yofu ogretmenferi 
Niifus saytmt istatistik arayt~larmm 

bir nevidir. Muayyen fastlalarla niiius 
sa},mt yapmak arhk medPnl uluslarda 
bir ihtiyac ve kaide olmu~tur. 

Hakikatte tarihin en kadim zaman -
larmda bile uluslar bu i~in liizum ve 
favdalarmt anlamt•lardtr. Tarih giisteri
~·or ki daha Mtstrhlar, Siimerliler, Ya
hudiler, Romaltlar ve ba.kalan niifus 
savtmt yapmaktaydtlar. 

Turklere de bu Adet yabanct degildi. 
· Se~~ukilerin !randa, ilhanilerin Hindde 
ve Rusyada saytm yapttklan ku~kusuz
dur. Osmanlt devletinde de bu adet 
vardt. (Netayiculvukuat) Siileyman za
ma.,mda yaptlmt~ bir saytmdan bah -
seder. 

Garbde ise bu adet 14 iincii (Louis) 
zamanmda (Kolberle) ba~lar. Fakat bu
giinkii ilmi manasmda bu i~ 1846 da 
(Ketle) nammda bir alimin te~ebbiisi -
le Bel~ikada kurulur. Bu alim ayni za
manda saytm ameliyesinln ilmi temel -
l~rini de attt. 

Sair dev letler de bu ~in faydalannt 
kolayhkla takdir ettiklerinden, savtm 
l·apmak kaidesl ~abucak biitiin medeni 
diinyayt aldt; iiyle ki i·ugiin biitiin diin
yada bir tek medeni ulus yoktur ki mu
ayyen fastlalarla savtm vBJi!masm. 

· Bununla beraber sa~,m i~i ~abucak 
bir uluslararast meselesi oldu. 1853 se
ncsinden ba~ltyarak Avrupamn muhte
ltf yerlerinde saYtm kongreleri kuru! -
du. Biitiin medeni uluslar tarafmdan 
gl.lnderilmi~ miitehassts miimessiller bu 
kongrelerde sapm meselelerini ilmen 
muzakere ettller; herkes kendi tecriibe 
,.e bilgisini ortaya atarak uzun ara)'l~ -
Jar ve tetkikler yaptldt ve nihayet nii -
fus sa~~1mm1 muayyen ilmi esa~lara 
babhyan ilmi bir nazariye kuruldu. 

Bu. nazariyenin niifus saytmt hakkm
da tavsiye ettigi esaslar ~unlardtr: 

1 - Sayrmm ayni giinde memleketin 
her tarafmda yaptlmast. 

2 - Muayyen fastlalarla yaptlmast; 
aleliimum bu fastla 10 ytldtr; fakat her 
ii~ ytlda bir yapan iilkeler de vardtr. 

3 - Niifus saytmt yapt!trken kayde-
dtlmesi liiztm gelen madde!er: 

A - Herkesin adt, soy adt; 
B- Cinsi; 
C- Ya~t; 
D - Evli olup olmadtgt; 
E - Ne i~ gordiigii; 
F- Dini; 
G - Dili (ana dili); 
H - Okuyup yazmak bilip bilmeme-

si; 
t- musu; 
J - Nerede do~dugu; 
K - Bulundugu yere nl~in geldiiH; 
L - Viicudda noksan!Iklart (dilsizligi, 

korliil;ii. aptalhgt); 
M - Nerede oturdugu; 
Simdi bu saytm ni~in yapthyor? 
Bir devletin b14ltca iidevi idare etti

gi ulusa hizmet etmek, onun menfaat
lerini kOTumak, eksikliklerini dil0ii.n -
mek, derdlerine ~are aramakttr. 

A<:tkhr ki devlet bu vazifelerim ya -
pabilmek it;in herfeyden evvel ulusun 
nekadar oldugunu, arttp artmad1gm•, 
tleTleyip ilerlemedigini bilmek merbu -
riyetindedir. Bunu bilmiyen bir devlet 
karanllkta ~ gormi4 gibi olur; bir fab
rika mii.diiriine benzeT ki fabrikamn ne 
oldugunu bilmez; boyle bir durumda 
olan bir devletin biitii.n iyi neticelerine 
bakmtyarak hatalar yapmas•, yanll!J ha-

reketlerde bulunmast pek norma! o!ur. 
Bu suretle, ulus hakkmda malumat 

veren saytm, devleti bu gibi hatalar -
dan, yanhs hareketlerden korur ve ulu
sa karst iidcvlcrini yapabilmek yollan
m giisterir. 

i~te bunun i~indir ki devletler ulus 
i~in degil, uluslar devlet i~indir ksi -
dcsi hakimken devletler saytma onem 
vermezlerdi. Kaziye tersine diindiigii 
zamanlardanberidir ki devletler, saytm 
gibi ulusa iyi hizmet yollanm giisteren 
vasttalara ba~vurmaga basladtlar. 

Simdi bakahm devlet saytm sayesin
de ulusa kaqt odevlerini nasil iyi yap
mak imkfmmt buluyor. 

Farzediniz ki bir saytm hallon sa)'lst
nm ondan evvelki saytmdaki miktardan 
daha az oldugunu meydana koyuyor. 

Bunu goren devlet adamt derhal a -
ra~ttrmaga ba$lar, acaba azalma evlen
melerin azalmt~ oldugundan mt, ya ii
liimiin dogumdan ~ok olmasmdan mt, 
veya gtdamn kifayet etmedi.~inden mi, 
veya muhaceret vaki oldugundan mt 
ileri geliyor. 

Arasflrmalann sonunda bu sebebler
den herhangi birisi kendisini giisterirsc 
devlet derhal o sebebin izalesi <;arele -
rine bakmaga ba$lar. 

Meselii farzediniz ki oliim dogumdan 
~ok olduiiu anlru;tllyor. 0 halde devlet 
hcmen sthh! kurumlarmm kifayetsiT. • 
ligine, veya gtdanm azhgma hiikiim vc
rir ve derhal sthhi kurum !arm iyile$ -
mesi ve ~ogalmast, ya gtdanm bolla$ -
mast ve ucuzlamast i~in tedbirler altr; 
~iinkii biliyor ki almazsa gitgide bu se
bcbler kuvvetlenir. halkm azalma ha -
disesi biiyiir, soy inktraza dogru yo! a -
br ki devletin kendisinin de inktrazt 
dcmektir. 

Keza, farzcdiniz ki iki sayrm arasm
da okuyup yazanlarm sa)'lstmn azaldt
gt veya durgunlugu anla~thr; derhal 
devlet buna kar~L tedbirler alarak mek
teblerin ~ogalmasma bakar. 

Bu suretle ulusal hal ve durum hak
kmda savtm yolile maliunat alan dev -
let adamlart derhal en ~ok faaliyetlcrin 
en ~ok ve en onemli eksiklik iizerinde 
toplar ve ulusu tutulmu~ oldugu artza
dan kurtarmaga ~ah$tr. 

Giiriiyorsunuz nii.fus saytmtnm onem 
ve de!ieri biiyiiktiir ve bi!hassa ulu3 i
~in bii.yiiktiir. Zaten biil/le olma~ayd• 
biitiin medeni u!us!ar bunca zahmel!eT 
ve paralar sarfederek saytm yaptmrlar 
mtydt? Oyle iilkeler varc:hr ki her ii~ 
ytlda bir bu yo!da biiyiik para!art sar -
fetmektedirler. Fakat o paralar kaybo!
muyor, yiizde bin faizle geri almtyor. 

t~te bu gibi yerlerde halk saytmm 
faydalanm o kadar iyi anlamt$ ve tak
dir eylemi~tir ki devletin bu alandaki 
faaliyetini kolayla$hrmak i~in elindcn 
gelen yardtmt esirgemez; halk kendi -
si bizzat saytm listelerini doldurur ve 
dogru ve hakiki malumat vermege dik
kat eder. - <;iinkii bu malumattu ki 
devlete iinderlik edecektir. A~tktlr ki 
alman maliimata yalan veya yanh~ ~ey
ler kart~trsa - masraflar ve zahmctler 
badiihava olur. 

Hie §iiphe yoktur ki Turk ulttsu da ou 
iinem!i ve erdemlt 4te devletin yardt
mtna ko~acak ve i._.,Jn muvaffak' yetle 
netice!enmesine her tiirlii himmet sar
fmdan geri durmtyacaktlr. 

AHMED ACAOGLU 

Hayvan Sergisi 
Sergide iyi yeti~tirilmi~ giizel hayvanlar te~hir 

edilmi' ve sahiblerine 2000 lira miikafat verilmi~ti 

Sagda •ergi guilirken, 1olda 1oyleu dinleniyor 
Ehli hayvan sergisi dun, Edirnekapt da bizim hayvanlanmtzt da ger.k be -

fenni temizlik ahtrlannda saat 14,5 ta den §ekillenmesi, gerek temiz kan itiba
llbay Muhiddin Ostiindag taraftndan a- rile en yiibek bir dereceye yukselmi1 gO-
~tlmt~hr. recegiz» demi§tir. 

A~~~~~ toreninde fstanbul Kumandan - Bundan sonra sergi flbayla davetlilere 
ltgma ve lstanbul Baytar Direktorliigiine gezdirilmi~. kendilerine izahat verilmi1tir. 
baglt bir~ok baytarlarla Beledtye ~rkam ve 0 
davetliler bulunmujtur. ~ giindiir yaptlan se~meler diin niha-

0 yetltnmi§, olgun hayvan yeti•tirenlere 
Muhiddin stiindag" s.rgiyi arhktan 2000 1 ' 

sonra sozii lstanbul Baytar Dir~ktorii ira mukiifat daiitttlmt§hr. 
Etherne btrakmt!llr. Baytar Dirtktiirii Halkta hayvan yeti1tirmege, bilha"a 
cumhuriyet hiikumetinin hayvan yeti~tir- iyi hayvan yeti1tirmege biiyuk bir alaka 
me ve tslah i§lerine verdigi ooemden uyandtgt sergiden anla§tlmaktadtr. Bir -
bahsetmi§ ve demi1tir ki: ka~ ytl onceki sergilerde giiremedigimiz 

«- T anm Bakanhgmdan gelen ta- guzel hayvanlarJ ~alt§kan halk bize bu 
limatname uzerine ge~en senedenberi ya- sergide gosterebilmi§tir. 
ban't trklarrlan e>l•n at, kattr, esek, kvyun Sergi per§embe ak1amma kadar her • 
e stgtrlafl sergiye altyoruz. Pek yalt.m-1 kese a~tkttr, 

M. Royter Bakanhga yeni 
bir rapor verecek 

SEIIIR ISLER/ 

Kurtulu$ bayram1 haz1rhgi 

Kurtulu~ bayramt programtm haztr 
Jarnak iizere te§ekkiil eden komisyon, 
dun Urayda toplanarak programt haztr
lamt~ltr. 

Sutlere etiket konuluyor 
Bugunden itibaren, sutlere, yem ta 

limatnameye gore etiket konulmaga baj
lanmt§ltr. Etiketsiz sut satan ve sutlerin 
cinslerine gore etiket koymtyan sut~iiler
den ceza almacakttr. Hem bu hususun, 
'.em de sutten yaptlan maddelerin stk stk 
kontrol edilmesi ve mevcud talimatname
ye mugayir hareket edenlerin cezalan -
dmlmast i~in dun Uray §ubelere emir 

SACLIK ISLER/ 
Bula~1k hastahklardan koruma 

Uray, halkt bul·~·k hastaltklardan 
korumak i~in htfztssthha talimatnamesi
nin bu hususa dair maddelerini bir ya -
ytm halinde 1ubelere dagttmaga karar 
\·ermi§tir. 

P.T.TELEFONDA 

Y eni Galata postanesi 
. Galata postanesi i~in Karakoyde De -

mz Y oil an acentaltgt yanmda tutulan 
yeni binanm haztrhklan bitirilemedtgin -
den postahane henuz ta§tnamamt~hr. Ma
amafih postanenin yalmz boya i§i kal -
mt~hr. Bu da iki gune kadar bitirilecek ve 
postane birka~ gune kadar yeni bmasma 
tasmacakhr. 

20 iLKTE~RiN • PAZAR 
Genel Niifus Sayum 
Saytm ve kontrol memurlugu u

lusal bir iidevdir. Bu iidevi seve 
seve ve Onemle yaplntz. 

Ba~vehilet 
i•tatistik Umum Miidiirliigii 

Y eni hat diin torenle 
i~lemege a~dd1 

Kadtkiiy cihetinde Gazhane ile Kur
bagahdere arasmda yaptlan tramvay yo
lu dun i1lemege a~tlml§tlr. Torene, Cum
huriyet Halk Partisi Hasanpa§a ocagt 
ba~kam T evfigin bir siiylevile batlamt§ -
ttr. Tevfik bu soylevinde lstanbul Ura
ymm, ve Oskiidar - Kadtkoy T ramvay 
sosyetesinin Kadtkoy halkma kar11 gos
terdigi onemi bu son yolla isbat ettigin
den dolayt halk namma kendilerine te -
1ekkur etmittir. 

T evfikten sonra Sosyete Dir~ktorii 
Necmeddin Sahir bir soylev vererek 
sosyetenin, halkm rahatt i~in gerek olan 
fedakarhklardan ~ekinmiyecegini beyan 
eylemi1tir. Siiylevlerden sonra T evfik ta
rafmdan kordela kesilmit ve halk ilk 
tramvay a binerek Kurbagahya kadar 
gitmistir. 

Y ol dunden itibaren halka a~tlmt§tlr. 

T evfik Riistii Aras 
' 

D1~ Bakam bugiin 
Cenevreden geliyor 

Cenevrede bulunan Dt§ ftleri Bakam 
T evfik Rustii Aras bugiinku ek.presle 
1ehrimi1e gelecektir. 

Tedik Ru§tli Aras bu ak§amki treole 
Ankaraya gidecek, Cenevredeki sirasi 
temaslan hakkmda Atatiirk ve !smet lnii
niine i1abat verdikten ve icab eden ta
limatt aldtktan sonra tekrar Cenevreye 
gider.k Cemiyeti Akvam i~timalarma it
tirak edecektir. 

Kahil el~imiz 
Kabil el~imiz Memduh .Sevket lc; t,. 

leri Bakanhgile temas etmek uzere An
karaya gidecektir. 

Niifus Direktoru gitti 
T rakyadan 1ehrimize don en Niifus 

Gene! Direktoru F aik dun ak§am Anka
raya gitmi§tir. 

IWRUMLARDA. 

Kabzimallann se~imi 
Kabztmallar Kurumunun iki gun ev

vel yaptlan se~iminden sonra reyler saytl
mt§ ve .Sehab, Mehmed, Mehmed Sa • 
gtrzade, Huseyin iki karde,ler, Bahri Do
gan ve Bekirin yeni idare heyetine se~il
dikleri anlutlrrusttr. 

Kabltmallar .kurumunun yeni §ekilde 
adt da degistirilmi§, (Kuru ve ya§ mey
vactlar cemiyeti) rro ~evrilmi~tir. Yeni 
cemiyet i~in bir de yeni nizamname yaptl
mt§llr. 

Y eni mekteb mezunlari
na heniiz vazife verilmedi 

llk okul ogretmenlerine aid degi!me 
listesi dun Kiiltiir Direktiirlugune bildi
rilmi§tir. Listede, on kadar ba~ogretmenle 
altm11 kadar iigretmenin yerleri degi~tiril
mi§tir. Bunlar ktsmen kendi arzularile, 
kJSmen de il inztbat meclisinin verdigi ka
rar iizerine degi§tirilmi§lerdir. Bu sene Is
tanbul Kultur Direktorlugii emrine veri
len muhtelif ogretmen okullan mezun -
Ianna, henuz iidev verilmemittir. Gene 
ogretmenler ancak yakmda bildirilecek 
lisle ile vazife alacaklardtr. Degi§me lis
tesi yann ilk okullara bildirilecektir. Lis
tede degi1tikleri bildirilen ogretmenler, 
ilkte1rin maa§lanm eski odevlerinin bu
lundugu okullardan alacaklardtr. 

Orta okutum kitablarr 
Liselerle, orta, iigretmen ve ertik o

kullannda okutulan orta okutum kitab -
Ianna aid liste dun butun ilgili okullara 
bildirilmittir. Kultur Bakanhgmda hu 
sene orta okutum kitablanm, dil devrimi
ni gozoniinde bulundurarak inceliyen ko
misyon bu seneki kitab listesine, 1im-:liye 
kadar orta okutum kitablan arasmda bu
lunan Seraceddinin (Hayvani te§rih) ki
tabmt koymamt§hr. Bununla berab~r bu 
kitab yerine hangi kitabm okutulacagt ve 
yahud te1rihi hayvani dersinin mtifredat 
programmdan kaldmhp kaldmlmadtgmt 
de ilgili okullara bildinnemi§tir. Bu yuz
den hem ogretmenler, hem de okul di -
rektorleri zorluklarla kar§tlanmt~lardtr. 
Dun bazt okul direktorleri Kultur Dirtk
tiirliigune batvurarak meseleyi sonnu§ -
lardtr. Fa kat bu ders hakktnda Kultiir 
Direktiirlugiinde kat'i bir malumat bu
lunmadtgmdao keyfiyet Bakanhktan so
rulmu§tur. 

Krdem zammr ue makam maaflarr 
flk okul ba,iigretmenlerile ilk tedr;sat 

enspektorlerine verilecek ktdem zammt vc 
makam maa§ma aid emir dun Kitltiir Di
rektorlugiine ve llbayltga bildirilmistir. 
Fa kat hu•usi muhasebe biit~e•inde h:iem 
zamlarile makam maa§lan hakkmda tah
sisat yoktur. Kanunen verilmesi mathtb 
olan bu paralar ic;in humsi muhasebenin 
bir ~are bulmaSI icab etmektedir. Dune 
kadar bu mesele i~in henuz bir ~~re bu
lunmamt§h. 

DENIZ I$LERI 

Samand1ralar boyam yor 
Deniz T ecim Direktorlugii tarafmdan 

ge~enlerde mazutla kirlenen liman 1a • 
mandtralanmn boyalllmasma ba,Ian!Dlj· 
hr. 

Liman idaresi kendisine aid merakibi 
de yeniden boyatmaktadtr. Bunlara aid 
masraflar denize dokulen mazutlann sa
hibi olan Sokoni Vakum kumpanyasm • 
dan istenecektir. 

Tecim Direktorliigunde tefti~ 
Ekonomi Bakanhgt Enspektorleri ta • 

rafmdan Deniz Tecim Direktorlugii mua
melatmm tefti1ine devam edilmektedir. 
Enspektorler bu idareden sonra T ahlisiye 
Gene! Direktorlugile Deniz Ticaret mek
tebi ve Baltk~tltk Enstitiisii muamelattm da 
tefti1 edeceklerdir. 

ECNEBI MEHAFIUJE Gulcemal tamirden ~1kh 
Atina Sarbayl gitti Uz.un zamandanberi faal kadrodan ~~-

G .. .. kl . . kanlmt§ olan emektar Giilcemal vapuru ta-
e~.en cum a gunu u~a a 1ehnmtze ge- mir edilmit ve tekrar postalara konmu§tur. 

len A~ma §ar~ay~ ~~yas diin gene u~ak- Gulcemal vapuru bir muddet Karadeniz 
Ia Atmaya gttmt§ttr. Konuk 1arb3y Bu- h tt d 1 kt 

"kd k . d f a m a ~· t§aca tr. 
yu ere .u~.~ "_tasyonun a lb.ay l'vlu - KVLTOR f~LERI 
hiddin Ostundag, Yunan el~ts• ve kon- '-$ 

solosu tarafmdan ugurlanmt§hr. D linkli toplan b 

Alman Ba~konsolosu Lise ve orta okul direktorleri dlin Kul-
Mezunen memleketinde bulunan AI - tiir Direktorii Mehmed Eminin ba,hn

man Ba§konsolosu doktor Toepke Alman- hgmda toplanarak a~tlacak yeni ,ubeler 
yadan lstanbula donmu§tur. hakkmda ge~ vakte kadar goru§miitlerdir. 

Babutlinin tarihsel kapiSI onarddt 

. . £ski Babtalinin Soguk~e§me caddesine a~tlan tarihi kaptsr pek harab oldugu 
t~m. kapattlmt§ ve uzun aylardtr tamir edilememi§ti. Nihayet son giinlerde yaptlan 
tamtr~tla kapt duzeltilmi1 ve dunden itibaren a~tlmt§llr. R esim kapryt onarrldtktan 
( tamu edrldtkten ) sonra gostermektedir. 

Siyasi icmal 
ingilterenin Fransaya 

cevab1 
f'E5) irka~ hafta var ki ftalyanin Ha• 
lg) betistam harble istilaya karar 

venni1 olduguna arhk hi~ kim• 
se tuphe etmiyor. Bu vaziyette ltalyaya 
kar§t Uluslar Kurumu andla1masmm on 
~ltmct maddesinde zecri tedbirlerin tatl>i· 
kt er ge~ zaruri bir 1ekil alacakttr. fngiite• 
re bunlarm tatbikma taraftar olmakla IJe. 
raber kendi ba§tna hareket etmek istami
yor. Diger aza devletlerin ve bilha~a 
Fransanm filen i~tirakini tart ko§uyor, 
Fransa Avrupadaki butiin politikasmt U• 
luslar Kurumu andla§mast uzerine kurmu~ 
oldugundan bunun hiikiimlerini mudafaa 
i~in tabiatile fngiltere ile birlikte harekot 
etmek mecburiyeti kar§tsmda bulunu • 
yor. 

Maamafih Paris hiikumeti bir yan • 
dan da ge~en kanuousanide ltalya ile 
yaphgt anla§ma sayesinde temin etti(!i 
siyasal, sue! faideleri, zecri tedbirleri 
tatbika ittirak etmek suretile kaybettigi 
zaman Avusturya meselesinde biisbiitiin 
yalmz kalmamak istiyor. Zecri tedbirle• 
rin Avrupada tatbiki icab ettigi takdirde 
lngilterenin §imdiki kadar merbutiyet ve 
sadakatle bu i§e i1tirak edecegi hakkmda 
1imdiden teminat almaga liizum goriiyor. 

lngiliz Dt! Bakam Sir Samuel Hoare 
Uluslar Kurumu konseyinde verdigi soy· 
levde bu hususta hayli izahat vermt!tl, 
Fa kat F ransa bununla kanaat etmiyerelc 
bir nota ile fngiltereden urih temioat 
istedi. 

lngiltere cevabmt uzun miiddet ge • 1 

ciktirdikten sonra nihayet verdi, Londra 
niikumeti bu cevabla yalmz F ransaya de· 
gil lngiltere ile hususi miizakere tekh • 
finde bulunan ftalyaya dahi mukabele 
etti, hususi muzakere zamanmm arttk 
ge~tigini ve meselenin ancak ftalya ile 
Uluslar Kurumu arasmda hallolunabile· 
cegini anlatlt. 

Cevabm Fransaya aid olan cihetine ge• 
Iince 1ngiltere hukumeti Uluslar Kuru• 
mu uzla§mastmn ihlal edilmesine kartt bu 
andla§madaki teahhudlerini Avrupada 
dahi tamamile ifa edecegini bildirdi. Ce• 
vabm bu ktsmt F ransayt tamamile mem• 
nun edecek mahiyettedir. F akat fngilte• 
re hukumeti bu teahhudunu bir~olc §art 
ve kayidlere baglamt§llr. 

Bunlardan ba,hcalan §unlardtr: 
I - 1ngiltere bu teahhiidu yalnrz oa• 

!JO<I degrl ba§ka aza devletlerrn i§ttralu 
ile yerine getirecektir. Y ani Habet me • 
selesinde oldugu gibi ancak butun az1 
devletler birle§tikleri ve zecri tedbirlere 
hep birden i1tirak ettikleri takdirde ln • 
giltere dahi tea.hhudlerini tamyacak ve 
ifa edecektir. 

2 - lngiltere hukumeti ancak tahrik 
edilmeksizin yaptlan bir tecavuz vuku • 
unda harekete gelecektir. Mesela Me· 
~el meselesinde oldugu gibi kar11 taraf 
btr~ok hakstzhklarla Almanyayt tahrik 
edip te Almanya harekete ge~erse ln • 
giltere bunu pek te tecavu:z: saymtyacak• 
hr. 

3 - fngiltere hukumeti herhan~i bir 
muahedenin ifa edilmernesini tecaviiz: 
saymtyacakttr. Bu kayde nazaran Yer • 
say muahedesinin daha bir~ok maddele • 
rinin ihlal edilmesi lngiltere i~in teca\aZ 
saytlmtyacakttr. 

4 - lngiltere hukiimeti muahedeleri 
sabit ve layetegayyv saymtyor ve bilakis 
clastikiyetini emniyet baktmmdan luzumlu 
buluyor. Y ani Macaristantn hududla • 
rtnt degi§tinnek i~in yapacagt le§ebbusler 
1•e gayretler fngilterece tecavu:z; saytl • 
mtyacakttr. 

~. -.. - fngiltere h.ukumeti herhangi te • 
cavuzu ve kabahall ahval ve §eraite gO
re derecelere aytrmagt ve ona gore lear• 
!tltk gostermeyi kendisine prensip yap 
mt§ltr. 

fngilterenin bu kayid ve §artlarina gO. 
re Avrupada zecri tedbirlerin tatbikt an• 
cak M. Musolini gibi mutlaka harbe ka· 
rar vermi1 bir huklimet reisinin ortaya 
~tkmasma. bagltdtr. Bunun i~in F ranstzlar 
fngtlterenm cevabmdan zahiren memncn 
goriinmu§ler, fakat hakikatte memnun 
olmamt§lardtr. <;;:Unkii dilekleri bilakaytd 
\'e 1art kabul edtlmemi1tir. 

MUHARREM FEYZI TOGAY 

B asm kongresi 

istanbul Basm kurumundan: Istanbul 
Basm kurumu mutad senelik kongresi 
3 blrincite~rin 1935 peqembe giinii saat 
14 te kurum merkezinde !oplanacakhr, 
Sa)'ln iiyelerin gelmelerini dileriz. 

Cumhuriyet 
Nii•ha11 5 Kunqtar 

Abone f Tiirkiye 
f&raiti i~io 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 · 
o~ ayllk 400 
Bir ayhk tSO 

Harle 
lciD 

t700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 



CtThfRURfvET 

Adisababa ve Roma 
mektublar. 

Hindistanda ayaklanma I Macaristan 

biiyiik bir hava 

devleti olacak 

Zecri tedbirler tatbik edilirse 
italya ne yapacak? ingiliz kuvvetlerile asi 

~arp1~mada ingilizler 
, kabileler arasmdaki 
bozguna ugrad1lar 

Londra I (A.A.) - Hindistanl~ ba-~ n.~~~! ilgiler k~r~.ak ~ilegi~de bulunu1~c:: b kuzeyinde lngiliz kuvvetlerinin ugra - hukumet, Sof1 bolgesmde~.' .~ava faa by 
- b' · · d h I d d k goru~melere a~ d1g1 bozgun hakkmda yay1lan resm1 1r hm er a ur urara .. I ._ 

bildiriade bu kuvvetlerin ~ok iistiin bir lanmaSI i~in delegasyonlar gon~erm1 ~ken 
~ f · · d · k b'l I b'ld' · f Hal boy e 1 en. kuvvetle kar!Ilastigi ve iki tara ~~'" e m a ' e ere I Irffil! n. . b''l -

t ·1· d'' b' k 'f WachaJawar o ge aihr olan ~etin bir savastan sonra ngi IZ- un If ell yapan b'l . 
lerin p;eri ~ekildi~i bildirilmektedir. sine mensub kuvvetler, Achkar ka 1 esi 

Simla I (A.A.) - Resmi bir bildi- muhariblerinin taarruzuna ugram1slardn. 
riiile haber verildigine gore. Hindi•tan Diismanm pek aglf zayiata ugrad1g1 sa-
kuzey bat151 smmndaki kabilelerle lngi- I kt d 

I m rna a 1r. 
liz kuvvetleri ar~s~n.d~ Y~Pl an .. ~arpijma- Bildirig, «hiikumetin takmaC(lgi duru-
da subaylardan 1kJS1 olmu~. 3 u yaralan- . d . I ekte oldugunu» ilave 
rn15 ve 70 - 80 kadar da nefer olmii§tiir. mu yen1 en mce em , 

Bu kabilelerden birkac1 hiikumetle ba- etmektedir. "'"'"""" "" """"" ···-
-· oHo< ' 11 111U11111!'1111111IIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIUIIInlllllllllllllllllllllrllilll 

D1s tecimimiz i~in 
' 

hatah bir zihniyet 

Tecim Odalari miiracaat. 
lere cevab vermiyorlar 

Ankara 1 (T elefon1a) - Bir ~ran
•iz firmaSI Ekonomi Bakanhgma mu~a " 

"caatle ba11 tecim odalanm1zdan §Ikayet 

etmi1tir. Mesele 1udur: _ . k 
H I. d b . Aydm men oo-ay 1 zaman an en 

peratifinin F ransada miimessil\igini .yap>;' 
bu firma Tiirkiyeden elma almak deml§ 

· . l . . kl tamnml§ mmta-ve IYI e rna yehjhrme e d K 
k l . 1 b ara a a;ta-a arm tec1m oda anna u.. .. A 

! ·1 Gumu§ane -monu, Malatya, zm1 • ' 

N ·-d Tecim Odalarma mek-masya ve 1g e . 
1 

. . 
tubiar yazml§, ihracat tacn ennl',? tan~t-
hnl . etmi§ ve baz1 rna umat 15-

maSim nca b kl d'"' 
tem' t' F' a uzun zaman e e lgl 

" "· 1rm d .. I hald~ Amasya Tecim 0 a~1 '?ustesna o -
malt iizere digerlerinden h1~b1r cevab a

lamamtsllr. 
Bundan ba1ks gene Tiirkiyeden laze 

bahk ithali i~in lstanbulda bir dalyan sa
hibine yap1lan miiracaat te cevabs1z kal
rnlsllr. Alakadarlar memleketin ticaretini 
kolay1a§hrmak ve bu yoldaki her miiracaa
ti benimsiyerek ilgililere bildirmenin T ecim 
odalanna di.i§en ulusal ve ba,hca bir odev 
oldugunu, bu miinasebetle de kay de li.izum 
f't.:.::-.:., ..... 1.,, 0~~~.1 .... : ... :_: __ .:.:,c.~ :

9
:_ h.~ 

fedakarhga girijrni~ olan hiikumetimiz 
~ah,ma1arma arasiZ olarak devam etmek
te ve ~ok iyi sonuclar almaktad~r. Boyle 
bir vaziyette teessi.irii mucib olan cihet d1§ 
pazarlardan yap1lan baz1 miiracaatlerin 
cevab.,z kald1g1 hakkmdaki jikayetlerin 
levali etmesidir. 

~. 

Selanik mitinginde 

89 ki~i yaralanm1~ 

Cumhuriyet~iler sava~a 
devam edecekler 

Atina 1 (Ozel) - Pazar giinkii Sela
nik ~arp1~malarmda 89 ki§inin yaralan • 
ml§ oldugunu gazeteler yaz1yor. Hi.irri -
yetperver parti lideri SofuliS' yarahlarm 
bulunduklan hastanelere giderek hahr • 
lanm sormw;tur. 

Bi.iti.in Cumhuriyet partileri toplana -
rak genoyda yapacaklan sava~a daha 
hararetli bir sekilde devama karar ver -
mi•lerdir. 

Cumhuriyet partilerinin Selanik hadi
selerine dair yaphklan protestolara i1ti -
rak eden eski D1§ Bakam Mihalakopu -
los « Yunanistan ba§tanba§a kana bo -
gulacagma, hi.ikumet parlamentonun ka
rarile krah getirseydi daha iyi yapard1» 
demi1tir. 

Cumhuriyet~i kurumlar bu hadiselcre 
meydan veren Makedonya llbayile Se
lanik Polis Direktoriiniin azlini istemi~
lerdir. 

Atina 1 (Ozel) - Ba§ka yerlerde de 
Selilnik hadiselerine benzer kant. hadi -
selerin oniine ge~ilmek iizere hiik8met 
a~1k yerlerde toplanhyt menetmi!tir. 
r .. _..l.. .... :) •• t "'"'""''' ;:, •• J.r:QJ .. n t ... vklE ..,._ 
dilenler kefa1etle blfak•lmi!1ardn. Bun -
lar memleketin siikutunu bozmak kabaha· 
tinden aym 7 sinde muhakeme edilecek
lerdir. 

General Knndilis Larisada verdi~i 
soylevde ahaliye kralhktan yana rey ver
melerini tavsiye etmi§tir. 
Birr;ok saylavlar reyiamdan evvel 

Kralr getirmege r;alrfJyorlar 
Atina I (A.A.) - Halk~1 parti 

Karahisarda 

yagdt kar saylavlan arasmda kra1m plebisitten ev

Karadenizde frrtma bii
tiin ~iddetile devam 

ediyor 

.; vel memlekete donmesi i~in ~ah,malar 
gittik~e artmaktadn, Daha jimdiden 120 
saylav bu harekete i1tirak etmi~lerdir. 
Krahn donebilmesi i~in 151 saylaVtn 
reyi laz•mdn. 

, ~ibinkarahisar 1 (A.A.) - lki giin
denberi devam eden yagmurdan sonra sa
baha lcar11 daglara ve kasabaya kar t•ii
rn•1hr. 

Giresun 1 (A.A.) - Diinkii futma· 
da limanda demirli iki yiik motorii daha 
batm•!hr. Bunlarla batao motorlerin sa
y,., be1i bulmujtur. Flrtma devam ediyor. 

Tiirkiye - Finlandiya ticaret 
andla~mast 

Ankara 1 (T elefonla) - Finlandi -
Ya ile Ankarada imzalanml§ ve bir tem
muzdan itibaren meriyete konulmasi Ba
hnlar Kurulunca tasdik edilmi1 olan ti
caret andla1maSI tasdik edilrnek iizere 
Kamutaya verilmi1tir. 

Evkaf memurlarmm maa~1 
Ankara 1 (Telefonla) - Evkaf U

rnum Direktorliigii memurlan ayhklanmn 
tevhid Ve teadiiliine dalf olan kanunda 
baz, degi!iklikler yap1lmaS1 ve bir mad
de eklenmesi hakmdaki kanun layihaS! 
Karnutaya verilmi1ti. Layihanm yeniden 

b
baz, tetkikler i~in geri ahnma01 mevzuu 

ahistir .. 

a'alebenin izci elbisesi giyece~i 
dogru degil 

Ankara 1 (T elefonla) - Biitiin lise 
~· .Qttamekteb talebelerinin daimi surette 
;zc, elbisesi giymege mecbur tutulacak • tb hakkmda baz1 gazetelerde goriilen 

a erler burada yalanlanmaktadu. 

Partamentolar konferansmda 
i:inemli bir soylev 

1• londra 1 (A.A.) - Amulusal par
amentolar tecim konferansmm . a~Ihjm
d~ •.oz alan Newille Chamberlain, de -
m•!hr ki: 

«- Avrupa islerinin bugiinkii gergin 
tartlan i~inde, durluk (istikrar) i~in ya
Pilacak her te1ebbiis tamamile manl!k. • 
SIZ bir hareket olacaktu.» 

Danimarkada yeni sec;im 
Kopenhag 1 (A.A.) - Saylavlar 

kurulu 2 ilktejrinden itibaren dag1hl • 
ml§tlf. Y eni se~imlere 22 illr.tejrinde ba§
lanacaktlf. 

Saylavlann ve senatorlerin yaphkian 
mi.ijterek toplanh~a Ba~akan Stauning 

konomik kuizlenn hallmde muhalefet 
Ue beraber ~ah§mak imk~nsiZ ?l~ug~n. • 
dan yeni ·~imler yapacagml b•ldl~'tTU§tlr, 

Kopenhag 1 (A.A.) - Dammarlr.a 
parlamentosu, k1~hlr. toplanhsma bugi.in 
bas!.yacakhr. Bu devre~ ~arlam.ento~un 
son devresidir. F olketmgm yem •e~lml 
evvelce oldugu gibi sonbaharda yap•lacalr.
t F kat hi.ikumetle muhalefet arasm • 
~~ki :nla§mazhklar dolayiSile buna unkan 

goriilememi§tir. 

Fransa ile Almanya 
anla~abilirler mi? 

Paris 1 (Ozel) - E.ki. F.inans Ba
kanl Kayyo bugiin ne§rettig1 bu maka11~-l ·1 la•maSI u-de Fransanm A manya 1 • an ' 
zumunu ileri siirmektedir. T anmrm§ 
FranSJz muharrirlerinden Gustav He_r. • 
\'e de La victoire gazetesinde F ransa 1~'" 
Almanya ile birlesmekten ba§lr.a ~are 
kalmad1g1m yazmaktadu. 

Litvanya kabinesi 
Londra 1 (A.A.) - Ba§ka gazete -

ler, Litvanya kabinesinin ~ekilmesi ha~ 
berinin dogru olmad1giol bildirdiklen 
halde Deyli Meyil gazetesinin Memel 
aytan, bu haberin dogru oldugunu v.e 
yeni ba§lr.amn Kovno 1•rbay1 M. MerkiS 
oldugunu bildirmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 1 (Ozel) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapam1 fiatleri !Unlardir: 
Londra 74,48, Nevyork 15,17 1/4, Ber

lin 610, Briiksel 256,25, Madrid 207,25, 
Amsterdam 1027, Roma 123,75, Lizbon 
68, Cenevre 493,87 1/2, bak~r 39 1/2 -
40, kalay 231, altm 141,7 1/2, giimii~ 
29, 3/8 

Alman Hava Bakanhg1 
yonetgerinin Macaris

tandaki tetkikleri 

Budape§le 1 (A.A.) -Alman Hava 
Bakanhg1 yonetgeri General Milch, Ma
car Havac1hk merkezlerine yaphg1 gO
retle, Macar havac111gmm 1imdiki duru
mu hakkmda bir fikir edinmek fmahm 
elde etmi1tir. 

Trianon andla§ma" mucibince, Maca
ristan bir siiel havac1hga sahib olmak 
hakbm haiz degildir. Maamafih, T ecim 
Bakanhgma bagh ve iwarlan iiniformah 
siiel terbiye gormii~ bir havac1hk ofisi 
mevcuddur. Macaristan, ileride kendisine 
biiyiik bir hava devleti olmak imkamm 
veren bir te§kilat kurmu§tur. 

Siiel u~aklar ~ok az oldugundan, ofi
se bagh olan bir~ok pilot1ar antrenman -
lanm spor u~aklan iizerinde yapmakta
dnlar. 

Macaristan kuvvetli bir havac1hk kur
mak ozgi.irliigi.ini.i elde edince onemli mik
tarda siiel u~aklar sahn ahnmaSI meselesi 
ortaya ~·kacakhr. Bu takdirde Macaris -
tan, miisaid siya.al ve ekonomik ilgilerde 
bulundugu iilkelere miiracaat edecek ve 
biiylelikle ulusal ekonomisinin tahammi.il 
edebilecegi tediye §artlan elde edebile • 
cektir 

Romanyal1 

u~ak~Ilara ~olen 

Ankarada verilen bu ~o
lende Ba~bakan da 

·bulundu 

Ankara 1 (A.A.) - Rumen u~ak -
~·Ian bajlannda albay Nigresco oldu • 
gu halde bugiin saat 17 de Zafer am
tma giderek bir <;elenk koymujlardu. 

Ru ti\r,.ndl" A.iiPl hir ht'a 5elim re5 -
mini ifa etmi1 ve Rumen - Tiirk u1usa1 
mar1lan <;ahnmljhr. 

Ankara 1 (A.A.) - ;iehrimizde bu
lunmakta olan Rumen u~ak~1lan onu • 
runa bugiin Turk Hava kurumu tara • 
fmdan $ehir lokantasmda bir ogle !O
leni verilmi1 ve 1olende konuk1anmizdan 
ba~ka I lava Mi.iste§an Celal, Gene! 
Kurmay Hava Mii1aviri Mecid ve Ru
men el<;isi ve el~ilik ileri gelenleri bulun-
mustur. 

Elr;ilikteki folen 

Ankara I (A.A.) - Rumen u~ak • 
~·Ian §erefine Romanya el~isi tarafm • 
dan bu ak~am el~ilik binasmda bir 'ak • 
1am ~oleni verilmi1 ve <;ok samimi bir ha
va i~inde ge<;en bu ~olende, Ba,bakan 
lsmet !nonii ile 1, hleri Bakanl ve D11 
hleri Bakan vekili Siikrii Kaya, D11 h
leri Bakanh$11 Gene! Sekreteri Numan 
Menemencio~lu, Sii Bakanl1g1 Hava 
Miiste,an Celal, Gene! Kurmay Ha -
va Mi.i,aviri Mecid, U~ak okulaSJ di
rektorii albay Salim, Ankara As $ar
bayl Tahsin, Ti.irk Hava kurumu bas • 
kam F uat Bulca, muavini F eridun, Ce
koslovakya el~iligi miiste~an, Yugoslav
yo rlciligi i•'!iideri ve ate•emiliterile Tiirk 
u~ak<;1lan, D11 hleri Bakanh~I, Ro -
manya elcilili;i ileri gelenleri ham bu • 
lunmu,Iardir. 

Sellerin Adana hattmda 
yapt@ tahribat 

Ankara I (Telefonla) - Son yag -
murlardan haSII olan seller Adana hat • 
hnda Osmaniye ile Mamure arasmda 
mahallinde tetkik ederek tedbir1er almak 
i.izere Devlet Demiryollan yo! miidiir 
muavini Galibin ba,kanhg• altmda bir 
heyet bu mmtakaya hareket etti. Sellerin 
az ~ok tahribah yiiziinden son giinlerde 
baz1 trenler teahhurla gelmektedir. 

-------
Adisababadaki ge~id resminde bir Habe~ muharibi 

italyan el~isinin iizerine yiiriimege kalk1~tr 

Habef lmparatoru, ecnebi elfiler ve memleketin ileri 
gelenlerile beraber gefid resminde 

Roma mektubu fikirlerde tehlikeli bir gr,::ginlik haSII edi
yor ve 1talyan1ann ileri alllmak hususun

Roma 26 - Zecri tedbirlerin tatbik1 
ihtima1i burada §iiphe i1e kar§tlanmakta
dlf. Buna ragmen boyle bir vaziyette 
ltalyanm hareketlerine devam edebilme
si i~in zaruri olan tedbirler ahnml~tlr. 

Bu jiiphenin sebebi, bugiin zecri tedb:r
ler ahnmaSJm tasavvur eden memleket -
lerin, bunlann tatbiki halinde, ltalyadan 
fazla zarara girecekleri keyfiyetidir. Me
sela 1934 te, lta!ya, lngiltereden 702 
milyon liretlik mal aim!§ ve !ngiltereye 
ancak 530 milyonluk mal satml§hr. 

ltalyanm ald1g1 tedbirlere gelince, 
bunlar pek ~oktur. ~imdiye kadar giim
riik resmine tabi o1an tung1ten, lr.obalt, 
karbon, bismut gibi baz1 kimya mddde
leri, !talyaya serbest~e girmektedir. Tii
fek di~igi imalinde kullamlan ceviz kii
ti.ikleri de gi.imri.ige tabi tutulmuyor. Zec
ri ledbirlerin muhteme1 tatbibna kadar, 
bu maddeler kafi derecede ithal edil -
mi1 olacaktu. 

ln§aatta demir kullanmak maddeten 
imkinSIZ bir hale gelmistir. Benzin istih
laki, perakende fiatlerin son derece yiik
selmesi iizerine azalm•§hr. 

Y abanc1 memleketlerden bugday it • 
halinin yasak edilmesi iizerine imkan da
hiline giren speki.ilasyona mani olmak 
i~in, T anm Bakanl1g1, fiatlerini indirmek 
iizere, elinde piyasaya ~1kanlmaga mah
!Us iki milyon kental bugday bulundu -
gunu bildirmi§tir. 

ltalya, Uluslar Sosyetesi zecri tedbir
lere karar verdigi takdirde, Cenevre ha
ricindeki memleketlere miiracaat etmelr. 
niyetindedir. Brezilya ile, soguk et hak
klnda yeni bir kuntrat yap1lm1§hr. Ar -
iantinin zaranna olan bu isin sebcbi, 
Brezilyamn Uluslar Sosyetesme dahil 
bulunmamaSI ve ltalya - Brezilya tica
retinin, her halde devam edeceginm mu
hakkak goriilmesidir. halyan - Japon 
miinasebetlerinin tamamile diizelmi1 o1 -
masmm, dogu Afrika ihtiyaclannm Ja
ponya tarafmdan temin edilmesim intac 
edebilecektir. 

Fikirlerde gerginlik 

daki azimlerini kuvvetlendiriyor. 
Ne olursa olsun, ltalya, harbin oniine 

&rhk ge~ilemiyecegi ve silah1a halledi • 
lecek bir anlasmazhgm, Avrupada ozel 
mahiyette bir aksiilamel uyandnm1yaca
g1 fikrine yava1 yava§ ah§maktadu. ltal
ranlar her ~eye tahammiile karar ver • 
mi1Ierdir. Bu dii1iinii~ basmda da goriil
mektedir. Basm, ba,hca, iki temayi.il 
gostermektedir: 1 - lngiltereye lear§ I 
tenkid, 2 - Uluslar Sosyetesine kar§l 
derin bir itimadS1zl1k. 

Giornale d.italia Uluslar Sosyetesi 
toplanhsma nihayet verilecegi yerde, top
lantdann tehiri teklifinin, lngiltere de -
legesi tarafmdan i1eri siiriildiigiinii bu -
nun !talya iizerinde yap1lmak istenen yeni 
bir tazyike delalet ettigini ve bu usuliin 
diizgiinliiguniin §iipbeli oldugunu soyli
yerek diyor ki: 

«Asamb1e, toplantmm ruznamesinde 
t·az1h bulunan biitiin meseleleri bitirmi§ -
tir. !talyan • Habe§ anlajmazhg• bu ruz
namede mevcud deg1ldi. Bu anla§maz • 
l!g1 konsey tetkik ediyor ve bunda ye -
gane salahiyetli olan odur.» 

Tribuna gazetesi, lngiltere hakkmda 
~ok ac1 §eyler yazmaktad1r .. Bu gazete, 
hali hamdaki anla§mazhgm ltalya ile 
Uluslar Sosyetesi arasmda bir anla§maz
hk oldugu yolundaki !ngiliz diyevini red
detmektedir. T ribunaya gore, Uluslar 
Sosyetesinin lr.endine gore bir siyasas1 
yoktur, onun siyasaSI, miite§ekkil oldugu 
biiyiik devletlerin siyasasmdan m::lhem
dir. 

Messagero gazetesi «Sabnn hududu» 
ba1hg1 altmda yazd1g1 bir makalede, ga
yet kat'i fakat 1iddetli olm1yan bir lisan
la biitiin ltalyan 1ikayetlerini tekrar e -
derek, Cenevre toplant1lannm tehirini 
!talyay• korkutmaga matuf bir hareket 
saymaktallr. 

Tribuna gazetesi de, ltalyamn, zecri 
tedbirlere ne §ekilde mukabeleye karar 
mdigini soyliyerek diyor ki: 

«ltalyaya kar~1 bir 'abluka tatbik et
mek isteniyorsa, bu hareket bir harb ha
reketi gibi telakki edilecek ve harb ha • 
reketile kar§llanacaktlf. Bu scizi.imi.iz va
ziyeti tasrih maksadile soylenmi,tir, Ba,
ka bir §ey degildir.» 

Adisababa mektuhu 

ltalyan Kamoyu, Cenevredeki mi.i • 
zakerelerin aglf gidi1inden usanmaga 
ba!lamllhr. Uluslar Kurumuna ve lngil
tereye kar11 tenkidler tekrar ba1 gosteri
yor. Cenevrenin, lngiltere tesiri altmda, 
Uluslar Kurumu andlalJDasmm ancak ------------~---
Habel tezi lehinde olan maddelerini tat- Adisababa 26 - Habel muharibleri 
bik etmek istiyecegi ve halya isteklerinin bugi.in !mparatorun oni.inde bir ge~id 
ger~ekle~mesini !aghyacak olan madde- resmi yaphlar. $iddetli bir yali;rnur ve 
leri golgede buakacag1 burada Slk 51k dolu mi.ithi1 bir tiifek ate1i gibi yeri do
soylenmektedir. ltalyanlar, Afrikada bir giiyordu. F akat «asian adamlar» denen 
si.imi.irge anla§mazhgmm fasist ltalyaya muharibler bu flrtmaya bakm1yarak 
hi.icuma ve onun diinya yiiziindeki nii • imparatorun oni.inde tiirlii tiirlii cenga • 
fuzunu m~hva bahane tutulmak istendi- verlikler gosterdiler. 

gine gittik~e daha ziyade kanaat getir -1 (Asian Adam) iinvanmt almak i~in 
mektedir. Bu kanaat, hakh veya hakSiz bir muharibin h1~ olmazsa ya bir a•lan 

HEM NALINA 
MIHINA 

Harb Akademisinde 
ll..JI arb Akademisi, Tiirk askcrli 
lrU ginin, Tiirk zabitinin en yi.ik-

sek irfan yurdudur. Fakat a 
caba sade bu kadar m1? Hay1r. Harb A
kademisinde yalmz politika, yalmz ~s -
kerlik fenni, yalmz harb san 'ati, yaln1z 
kumandanhk yani insan kalabahklan -
m oJiim kar!ISIDda ve oliime sevk ve 
idare bilgisi ogrenilmez; orada, aynl 
zamanda, insanhk ta, fazilet te ogreni
lir. Harb Akademisi, yalmz bugiiniin 
gene erkamharblerini ve yarmm yiik
sek kumandanlarm1 yeti§tirmekle kal
maz, ayni zamanda eski bir tabirle cin
samkamiller• yeti1tirir. 

Harb Akademisinin degerli komutam 
Korgeneral Ali Fuad Erdenin, diin ver
dijti soylevde, bir kurmay subaym (er
kamharb zabitinin) miikemmel bir )lOr
tresini yaph. Bu soylevi, Harb Akade • 
misinde diin yap1lan torenin tafsilah •· 
rasmda okuyacaksm1z ve goreceksiniz 
ki bir erkamharb zabiti ideal bir insan 
tipidir. Erkamharb zabiti, ~ok zeki, ~·

' buk anlayl!ll, ~ok ~ah§kan. dogru go -
I rtm, dol(ru ve mctodik dii1iinen, ne nik
f bin ne de bedbin olm1yan, em val ve e1-

l yayt oldugu gibi goren, sa bit fikirlere 
kapllmiyan, onceden kabul edilmi! ka

' naatlere dayanm1yan, muan·en dii!iin
/ celere meyletmiyen, hesablannda. ya -

nilm1yan, cser veren str vcrm,yen~ 

nev'inden agz1 slla olan. ~elik gib1 ~ali

Jam sinirli, asia asabiyete kapllm!Y&n, 
gii~liikle ugra~an ve gii~liigii yenmck
ten zevk duyan, temiz ve tam i! goren, 
hesabh olmak ~artile ciir'etkar, inadc1 
del'lil, fakat sebath ve metin olan adam
d~r. 

Bir kurmaysubayda mcslek iffetl 
yiiksek olacakt1r. 0, kumandamna va -
ziyeti soylerken sadece hakikatlerden 
bahscdccektir, kendi fikrini kabul et -
tirmek ic;in hakikati siislemiyecek ve • 
ya gizlemiyecektir; biqeyi oldugundan 
daha iyi veya daha fena gostermiyP. • 
cektir; o yalruz hakikatin terciimam o
lacakhr. 

Bir erkamharb zabiti diiriist, ozii VII 
sozii dogru, toksozlii bir adarndlr. 0 
ate~ kar11smda cesur oldugu kadar, 
meslek cesareti, medeni cesaret sahibi 
de olacak!lr ki kumandammn aksi fi
kirde oldugunu bildigi zaman dahi ha· 
kikati, oldugu gibi, siiyliyebilsin, ku • 
mandanmm ho~una gitmek i~in ona 
miidahene etmek meslegine, vazifesine, 
hatta memleketine ihanettir. 

Bir erkamharb zabiti feragat sahibi 
olacak, kumandammn ~ahsiyeti kar~1 • 
smda kendi benligini silecektir. Ku • 
mandaru, kendi dii~iincelerine uym1ya.n 
emirler verirse, onlar1 kendi fikriym1~ 
gi bi benimsiyecek ve canla ba1la. yen
ne getirecek, kiismiyecek, pass1f b1r du
rum takmm1yacak!Jr. 0, erkan1harb za
biti oldugu miiddetc;e, kendi benlil(ini 
kumandanmm benligine kar•~tlracak 
kadar yiiksek bir feragat ve tevazu gos
terecektir. 

ErkAmharb, her1eyin aksini soyli,·en 
muteriz ruhlu, menfi ruhlu olm1ya -
caktJr. 0, i! gormekten ziyade itiraz et
mekten zevk alan, hi~bir ~eyi begenmi
yen menfi adam degildir; bilakis m;ls • 
pet adam, yap1c1 adam, yaratiCI adam
dir. Erkiimharb zabiti, buna ragmen, 
kumandamnm yanl~ bulduj(u fikirleri
ne ltirazdan gerl durmtyacak, onun na
zan dikkatini celbedecektir. Ve bunu 
yaparken kumandanma kar~l frenk ta
birile takt yani incelik gosterecektir. 
Onun otoritesini yiikseltecek, as1l rnPs
ul kumandan oldu~unu hi<; unutmi) :> • 

[Lutlen aahileyi feViriniz] 

yahud bir dii§man oJdiirmii~ oJmaSI tar!• 
llr. Bu muharibler arasmda Aduada 1-
talyanlara kar~• harbeden ve biiyi.ik Me: 
nelikten ni1an alan eski askerler dahl 
vard1. Bunlardan sa~1 sakah birbirine ka· 
n!ffil! bir ihtiyar lmparatorun kaf§ISin~ 
~e~erek bag1rd1: 

«- lmparatorum! Sen daha siit ~o· 
cugu iken ben harb meydanmda on ltal
yam oldiirmi.ijti.im.» 

Bu sozleri mi.iteak.b k1hc1m sallad1 ve 
ltalyanlan k1tlf k1tn naSI] kestigin1 ena 
ve harekitile gcisterdi. 

fmparatorun yamndaki el~iler bu kor• 
lr.unc manzaray1 alaka ile aeyrettiler. 
Muhariblerden k1rm1Z1 serpu~unda bir 
asian yelesi tak1h olan bir sipahi ltalyan 
sefirinin yan1na geldigi zaman birdenbire 
k•hcm1 kmmdan ~1kard1. 

lmparator yiiziinii ek,itti. Lakin mu -
harib bunu gormedi. Gozleri kan ~ana
gma donmii~tii. ltalyan sefiri !a!nd1, 
sarard1. Muharib tehdidlerini tatbilt sa -
hasma lr.oyacak gibi goriiniiyordu. Niha
yet Te§rifat Nazm m1zragm1n ucile mu
haribe dokundu. 0 da kendine geldi. 

<<Asian adam>> denen muhariblerden 
!mparatorun oniinde niin\ayi, yapanlar 
on be§ bin kadard1. Bunlardan baz1!an 
muhahzlann saflanm yanyorlar ve lm
paratora yaklajarak «Avrupahlar olme• 
lidir» diye bagmyorlard1. 

Sa,km!.gl ge~en ltalyan sefiri gi.ilme-. 
ge ba.!lamljll. 

Ge(id resmi !mparatorun asri asker 
leri olan hassa btaahmn yi.i1'iiyi1i ile 
bitti.» (Daily Esepress) 



' CUMHtJ'RfYE'.t 

Bart1n ve Zafranboluda 
Afyon Monopolu bulunan madenler 

. 1 mal almaga bashyor 
EkonomJ. Bakanhgi mii~viri Profesor M. Kranik ' 

bu havalide zen2'in komiir, demir ve boya Deoolardaki mahsule 
madenleri buldu ve incelemeler yapb 

BartJn gazetesi, o havaliye giden fen mistir. Ancak esash bir ara~brma ve bur-
heyeti hakkmda ~u maluma!J veriyor: gulama yapmadan dam ann degeri hak-

«Profesor Kranik, asistam Klar ve ter- kmda bir miitalea ileri siirmege imkan ol
ciiman Bedreddinden miitesrkkil Ekono- mad1gm1 soylemi!tir. A 511 onemli nokta, 
mi Bakanhgi fen kurulu, lJius ve Cay- ayni bolgede bulundugu samlan demir 
cumadaki incelemelerini bitirerek bu haf- d rna eninin de mevcudiyetinin tP.sbit edil-
ta icinde ~ehrimize donmii•tiir. 'd A 

U ' mes1 ir. ncak bu madenin de de~eri e-
lus ve Caycumadaki komiir ma - 1 , sa• 1 incelemelerden sonra anla~1labile -

Clenlerinin durumu k1vanc verecek ~ekil- cektir. 
dedir. Caycumadaki damar Ulustakin - B k 
den daha iyidir ve daha ~ok zengindir. u let ikler masmda, o bolgede tiirlii 
Ul k• d d boya madenlerinin de bulundugu orofe-usta 1 rna en amarlanmn derinde ol-
dugu anla~llmllhr. ASJI dikkate degcr soriin dikkatini ~ekerek bunlan da rapo-

k b d . runa katmak iizere not alm1•hr. no ta, u rna enm ana damarmtn, kaza- ' 
mlZJn Ant mmtakasmda bulundugunun Bu tetkikler masmda, fen kurOJluna re-
hesablanmaSJdJT. Bunu tetkik i~in Bartma fakat eden .Sarbay lbrahim Gokbayrak, 
donen ve Ant bolgesine giden profesor pr_ofesoriin ta~~iyesi iiz_e~ine, ~h_n~n de • 
Kranik hak1'katen Ulus ko''m·· 1 · · m1r ve hoya numunelenm tahhl 1rm Z on-' ur enmn ana ld • .. . • 

k1ymet konuyor 
Afyon islerimizin diizeni i~in Ekonomi 

Bakanhg1 tarafmdan verilen kararm tat
bikma diinden itibaren ba§lanml§llr. Diin 
sabahtan itibaren uyu§turucq maddeler 
monopolu ebperleri tarafmdan ~imdiye 
kadar monopol depolarma bnak1lm•! a
lan eski ve yeni mahsullere klymet tak
dirine ba§lanmi§!Jr. Uyu§!urucu madde -
ler monopolu bu afyonlardan istedigi ev
safta istihsal edilmi~ olanlan derhal ve 
pe1in para ile miibayaa edecektir. Di -
gerleri de ekspritizleri yap1ld1k~a miiba
yaa edileceklerdir. Y almz bu afyonlar 
i<;in miistahsil veya tiiccar istedigi anda 
kilo ba1ma 3 lirahk bir avans istemek 
hakkma malik bulunmaktadJr. Uyustu
rucu Maddeler fnhisarmm 1imdiye ka
dar alm1s oldugu afyonlan da kJSmen 

YARIN AK~AM 

MELEK 
FERNAND CRAVEY 
MARCEL CHANTAL 
ve Mavi Tunanm me,hur 

~lGAN ORKESTRASI 
ainemaamd!' ROD SANDOR 

Franaizca aozlii biiyiik filim 

MACAR 
ROMANS I 

YERLERINIZt EVVELDEN ALDIRIN 
Tel. 40868 

Ayr1ca: 
PARAMOUNT 
diinya haberleri Habe' 
1mparatoru FranSizca 
olarak diinyaya hitab 
ediyor ve Balkan oyun· 
!art, son yart,Iar, mii-

k&fatlarm dagilmast 

BIZ YARIN A~IYORUZ! ---.... 
ALEMDAR aioemaSI 935 • 36 aezonuna, alemfiimul fohretlerine 
aylardanberi haaret !;ektigimiz iist aan'atkarlarm aonsuz hayran • 

hklar veren biiyiik eaerlerinden toplu repertuvarile bathyor. 

Ilk ve iami gibi en biiyiik oyun 

BUYUK OYUN 

RADVO 
( Bu aksamki program ) 

lSTANBUL: 
18 Dans musikisl (pHik)', 19 Konfe • 

rans. Ordu saylaVl Selim S1rn Tarcan. 
19,30 Hafif musiki (plak), 20 Golden • 
berg, Koro heyeti, 20,30 Radyo caz ve 
tango orkestralan ve Gavin kardcsler, 
21,35 Son haberler - Borsalar, 21,50 
PHik neFiyah 

v!YANA: 
17,10 gramofon - 17,50 konu~a - 18,05 

~an ve piyano konseri - 19 san'at haber• 
Jeri • 19,15 konu~malar, haberler, hava 
raporu, spor - 21,10 senfonik orkestra 
ile ~an konseri - 22,55 eglenceli konser • 
23,05 haberler - 23,15 konserin devamt• 

BERL1N: 
19.05 mekteb orkestraSl • 20,05 spor • 

21,05 haberler - 21,20 Alman merkez is
tasyonu - 21,50 orkestra konseri • 23,05 
haberler - 23,35 Kolonyadan. 
nUDAPE~TE: 

18,05 yingene orkestrast - 19,35 §an: 
konseri - 20,05 radyo piyangosu - 21,50 
orkestra konseri - 24,05 cazband • 1,10 
haberler. 

damannm Antta oldugunu ve hatta top- gu aga gonderecekhr. 
ragm ancak bir iki metro derinliginde bu.' Bundan b~1~a, -~rofesor Kramk, Kay
lundugunu tespit etmi§tir. narca ~ejmesmm ust taraflannda bn de 

Profesor Kranik ve arkada,lan diill, ze.~gin ~imento m~de?i bulundugunu gor
Safranbolunun Kumluca ve Kocanaz mu~ ve burada b1r clmento fabrika" ya
bolgelerindeki madenleri incelemek i~in ~1lmasmm ekonomik olacagm1 siiylemi§· 
Barbndan aynlmi~IardJT. Oradan Kas • br. 

devlet stoku olarak saklanacak ve diger I M A R 1 B E L L • p 1 E R R 1 ~ A R y 1 L M 

kl'rnl da her y1l 500 sand1k sahlmak su- •••••••••••••••••••••••••••••••• 
retile elden <;•kanlacakhr. Monopol yap· 

Btl'KRE~: 
18,05 radyo orkestrast • 19,05 konfe • 

rans - 19,25 konserin devamt - 20,05 ha
berler - 20,20 gramofon - 21,05 konfe -
rans - 21,20 eski !talyan musikisi - 22,10 
kii~iik radyo orkestrast - 22,35 haber • 
ler - 22,50 konserin devanu - 23,50 ya • 
banct dillerde haberler. tamonu yolile Ankaraya gidecekler ve o'l Bar!Jmn tabii zenginhk ve giizelligi 

bel giin sonra tekrar 1ehrimize gelerek A- profesoriin ~ok dikkatini ~ekmi1 ve keres
nita esash incelemeler yapacaklard1r. tecilik i1ine ozel ilgi gostererek, Bar!Jnda 

Profesor Kranik, 1ehrimize bir iki saat bir mobilya fabrikaSJ kurulabilecegini, bu 
uzakhkta ve Bogazla kasaba arasmdaki fabrikada, ayni zamanda ayakkab1 ka • 
Durnuk koyii civannda da komiir ve de- hblan, parke do,emelikler, i1e yaram,1an 
mir madenleri bulundugunu haber almaSJ agac par~a ve koklerinden de mangal kii
iizerine, bu bolgede de incelemeler yap- miirii yap1larak istifade edilebilecegini 
ml! ve komiiriin mevcudiyetini kabul et- soylemi§tir.» 

cak, onun karar ve tedbirlerinl b"'!ka
larrmn yamnda asia tenkid etmiyecek
tir. 

Erkaruharb zabiti karakter sahib! hir 
adamdu-. Fakat karakter ve seciye sa
hib! olmak demek •Nuh deyip te pey
gamber dememek• de~ildir. Hem azim
kar ve iradeli hem de uysal olmak J(e -
rektir. Fakat bu tezadlar nedir diyecek
siniz! Erkamharbin hayah zaten hep te
zadlarla doludur ve bu tezadlart birbi
rine carpl~hrmadan idare etmek te .... 
kamharbligin biiyiik meziyetlerinden 
biridir. Baktmz i~te bir tezad daha. Er
kamharb biraz da haris olmahd1r; ciln
kii haris olm1yan orta bir adamdu-; 
yiikselemez. Fakat bu ihtiras, sakin bir 
htrs olacakttr. Kumandammn mes'uli • 
yetlerine, sa!Ahiyetlerine ve haklarma 
tecavilz etmiyen, kabmdan ta~m•ynn, 

giizil diinmiyen bir htrs ... 0, kumanda -
mrun kazand•A't ~erefleri haz1rhyan 
kendisl oldugunu dii~iinerek sessiz bir 
sevinc duyacakt1r. 

Her asker gibi, erkamharb zabiti i~in 
ae itaat ~arttJr; fakat onun itaati lut'a
daki neferin, ~avu~un ve yiizba~mm 
mutlak itaati gibi degildir; o dilijiine -
rek itaat eder. 

Erkamharb, ktt'a karargah i~in de -
Jtil; karargah lut'a i<;indir diisturuna 
baglanacak ve lut'ayt sevecektir. 

Erkamharb, bir~ok bilgilere de sahib 
olacaktJr. Mesleki ve teknik bilgilerden 
ba~ka siyaset bilecek, tarih bilecek, 
cografya bilecek, iktJsad bilecek, mern
leketinl ve milletini, kom~u memleket
lerl ve milletleri, bunlarm biitiin me -
ziyetlerinl ve kusur!arm1, kuvvetlerini 
ve dflarm1 bilecek, ferdlerin ve ferd 
yt~mlarmm psikoloj isini bilecek ... K •n
di iradesini terbiye etmegi; bildiklerini 
nefsinde tatbik etme~i bilecek ..• 

!~te Korgeneral Ali Fuad Erdenin an
lattJA't erkamharb budur. Bilgili, olgun, 
filZll merd, bir kelime ile tam adam .. 

Diin ben guniimiin yarlSlm biiyle tam 
adamlar yeti~tiren o asil irfan ve fazi-
1et oca~nda g~irdim ve ne aciz bir in
san oldugumu bir defa daha anladtm, 

~ 

Kamutay 935 • 36 y1b 
devresini a~b 

(Ba• taral1 birinci •ahilecle) 
oluyor ama, vaktile saylav oldugu ;~in 
yiiksek dereceden maa~ ahyor. Bu hak
Sizhkhr. Hic;bir vakit buraya gelmek bir 
memur i~in biitc;ede bir imtiyaz vaZiye
tine gelmemelidir.» 

Rasih (Antalya), Mazhar Miifid, 
lhsan (Beyaz1d) ve Abdiilmuttalib soz 
soylediler. Neticede enciimenin mazba
taSI kabul edildi. Bundan sonra Oiizce
nin bir koyiinden Mustafa oglu Emin 
Zekeriykanm, Sokenin <;;:eltik~i mahal • 
lesinden Cambaz Siileyman <;;:avu~la Ali 
oglu Hasan ve Siileyman oglu Hiiseynin 
oliim cezalanna c;arpilmalan hakbndaki 
mazbatalar kabul edildi. 

Ilk karara clair mazbata okunduktan 
sonra Ziya Gevher soz ald1. Ziya gev
her hakeme, mazbataya veya adliyeye 
degil dahiliyeye soracak bir sozii oldu
gunu oncelik kaydederek mazbatada ge· 
c;en (A.ikiirdlerkoyii) adma ili1ti. Kay
makaml, nahiye miidiirii, idare amiri ve 
asayi1i ve her 1eyi yerinde olan bir Tiirk 
koyiiniin bu ad1 naSI! ta§•d•gma !a§!lgm• 
anlath. 1~ hleri Bakam Siikrii Kaya soz 
alarak cevab verdi: 

«- Efendim koyiin ismi Asidir. Asi 
Y ozgad da oldugu gibi I» 

Bundan sonra miilga oksiiz yurdlan 
gene! direktorliigii muhasebe miidiirii 
Ahmed Liitfi hakkmdaki Divam Muha
sebat enciimeni mazbataSI okundu ve 
miizakereden sonra cuma giinii toplan 
mak iizere celseye son verildi. ---. ..... .__... 

Uluslar Kurumu ve Lehler 
Yar§Ova I (A.A.) - Uluslar Sos -

yetesinin son toplantiSmdan bahseden 
Gazeta Polsagn azmhklar veya manda
lar meselesi gelince sosyetenin arsmlusal 
bir mahiyet ald1gm1, fakat Habel isind• 
oldugu gibi biiyiik devletler mevzuu bah
solunca bu devletlerin ozel aSiglanna bir 
ale! haline ReldiiZini yazmaktadJT. 

hg1 miibayaah hiikiimetten hi~bir yard1m 
almadan mf kendi biit~esi i~inden yap
maktadn. 

Uyu~turucu maddeler monopolunun 
hiikumet kefaleti altmda olarak ald1g1 
bu tedbirlerden sonra bankalar afyon i~in 
kestikleri krediyi tekrar a~acaklardn. 

!ngiliz men~eli mallar 
$imdiye kadar men~e ~ehadetnamesi 

olmadan doviz verilerek ish,nai mua -
meleye tabi tutulan lngiliz men~eli mal • 
lar i<in bundan sonra lngiliz sanayi fe • 
derasyonu tarafmdan doviz verilecegi o.~ 
hleri Bakanhgmdan alakadarlara bildi
rilmi!tir. 

Tutiinciiler encumeninin 
toplantist 

Tecim OdaSJ tiitiinciiler enciimeni diin 
toplanarak ekiciden tiitiin alma kanunun
da yap1lacak tadilat hakkmda sorulan mii
taleaSim tesbite ba,lami§!Jr. 

90,000 liraltk hayvan ihrac 
edecek 

J\nadolu Cimentolan Tiirk Anonim 
sosyetesmm hari<;teki hissedarlan 1~10 
gondermege mecbur oldugu 90,000 lira 
ile cenubi Anadoludan canh hayvan ala
rak kleringsiz ihracma hiikWnet~e mii • 
saade edilmi~tir. 

Bir haftadanberi 
15,000 ki'i tarafmdan 

ALKAZAR 
SiNEMASINDA 

goriiliip begenilen 

SANDU 
' 
SiHiRLi ADADA 

Heyecan, deh,et ve sergiize,t 
filmi arzuyu umumi iizerine 
filmi arzuyu umumi iizerine bir 

• Yarm ak,am 
MAURiCE 
CHEVALiER 

SARAY smemast 
F 0 L i 

BERJER 
filminde gormek iizere verilecek G A L A miisameresine ko,acak 
halka dar gelecektir. Paris vakayii haziraa•nt gosteren biiyiik, flk 
ve sevimli bir filimdir. llaveten: Paramount Jurnal: Habe,iatan 

Krahnm franuzca nutku. Y erlerinizi evveldew aldirmiz. 
T elefon: 41,656 

TURK SiNEMASINDA 
Gorenlerin hayran kald1gt filim 

GECE BULBULO 
FranSizca aozlii 

HENRY GARAT'nm giizel ,arktlar•, 

Siz de m!:ltlaka goriiniiz. llaveten: 

ha,fan 

FOKS 

hafa ne,'e. 

JURNAL 

Bu CUMA ak,amt 

T 0 R K sinemasJ 
KATE DE NAGY 
ve PIERRE BLANCHAR't 

P ENSES TO A DOT 
filminde takdim ediyor. 

Muhtetem ilekorlar1, fevkalade temaili ve pek hot mevzuu 
bn giizel Frana1z opereti bir a,k ve muaiki ,aheseridir. 

ile 

UNOMOZDEKI CUMA AK~AMI ----~~~ 
SUMER StNEMASINDA 

MEVSIMIN ILK BOYOK FlLMlNIN ILK GALAS( 

PARA K R ALI 
Andre Barde'in methur opereti; Oymyan: 

GEORGES MiL TON 
Bu filimde 'eytani bir cerbeze ile taganni ettigi 'en 'ark1lar 
herkeain agzmda dolatacakhr. Biletler 'imdiden ahnabilir. 

Telefon: 42851 

Istanbul halk1 ve slnemam1z1n muhterem mUf1lerllerlne mUhlm Jilin 

i .. M.il.ii .. s.it.iE:Nii''!;~~ii.~--935··:··936··;~;ri··~i~~~~-·~~~~i;i~~··bi~~-~k--~~~iiik'i~·;i~··b~~i~·;;~·;···1 
- . 
i"·.::.:··M·~hi~;~;;;··;u~·t~~ii~~i·~··i~·ti;;h·~·ti~i"t;;i~··i~i~··b~~t~~~~·i·;·~~;:i·iiik~··k~it~ki~······ .. ···················· .. 
2 - Hi~bir fedakiirhkdan ylim1yan ainemami< her hafta muntazamen ( FOX JURNAL ) diinya havadia

lerini Beyo~lundan sonra derha oynanaca~m> muhterem mii,terilerine arzeyler. 
3 - Senenin en giizet iki biiyiik filmini de hemen haftasutda ainemam>Zda gorece~inizi aynea arzeder, 

Bu kadar ~okfedakarhklara ve yeniliklere kar'' fiatlerde '~q•lacak derecede tenziliit yapilm>'br. 

c; A L I N M I $ A $ K Greta Garbonun san'at hayabnda en harikuilide temsili 
Giizelligine asia eri§ilmiyecek biiyiik bir sinema eseri. 

Bu zengin programa iliveten : D E R T S I Z A R K A D A ~ L A R 
Miimessitleri : Biitun diinyada tan1lan me, bur iki komik STAN LAUREL - OLIVER HARDY nin fevkaliide ko

m ik bir filmi, bir aaat araa1 keailmez kahkahalar. Sinemamu ll'eceleri 8,30 da ba,lar. Telefon ; 2.2962 
11 Cumhurl:ret, In bOieml: 49 

dan d11an fulad1. sesler, h1~kmklar da bir anda kayboldu-
Y a vas yavas ellerini kald1rarak bakh Jar. 

indirdi. Bunlann i~inden uzun kenarh 
gri renk bir 1apka sec;ti, onu da manto
nun iizerine fulat!Jktan sonra bir ba1ka 
kutudan mavi bir e§arp ~1kard1. 

rim hakikaten kana boyand1 da benim 
haberim olmad1 m1? 0 halde bana kan 
doktiiren tabancam ne oldu) Onu 

BELGRAD: 
17,15 radyo orkestraSl- 19,35 almanea 

ders - 20,05 reklamlar ve gramofon • 
20,20 haberier - 20,35 uluslarm zamant • 
21,05 Viyanadan naklen senfonik kon • 
ser - 22 konferans - 22,55 dans havalan 

PRAG: 
19,15 Alman yay1m - 20,05 haberler • 

20,20 zamane yaytm - 20,30 Presburg • 
dan • 21,35 konferans - 21,50 Bulgar ~ar
kllan • 22,15 radyo orkestraSl - 23,05 
haberler • 23,20 Briinodan • 23,50 fran• 
Slzca haberler. 

Bu ak,amki konferan• 
Bu ak§am saat (21,.50) de !stanoul 

radyosunda Said c;elebi tarafmdan Bal• 
kan atletizm oyunlarmm neticesl ve ge
lecek oyunlara naSI! haznlanmak leaD 
edecegi mevzulu ~ok dikkate deger bir 
konferans verilecektir. 

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobet~i olan eczaneler §un • 

lardtr: ' 
!stanbul cihetlndekller: 
Baklrkoyiinde (tstepan)', <;emlie>lf • 

to.qia. (~uuJ, r-..u.'"-.ul~ (Aw-il), G • ..tiltpA.• 

§ada (Asador Vahram), KaragiimrUkte 
(Kemal), Sa.matyada (Erofilos), Sirke
cide (Ali R1za), Topkap1da (Nanm)·, 
Veznecilerde (tl'niversite), Zeyrekte 
(H. Hultisi). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Be~ikta§ta (Receb), Haskiiyde '(Yenl 

Tiirkiye), Karakiiyde (Karakiiy), Ka ~ 
s1mp~qada (Yeni Turan), ~~li, ~afa!C 
sokagmda (Nargileciyan), · Taksimde 
(Ertugrul ve Dellasuda), Yeni§ehirde 
(S. Baronakyan). I 

tl'skiidar, Kad1koy ve Adal~rdakllerl 
Biiyiikadada (~inasi), Heybelide (Ta• 

na~), Kadtkiiy, Muvakkithane cadde • 
sin de (Saadet), Kadtkiiy, Siigiidlii~e~ • 
mede (Osman Hultisi), tl'skiidarda (im• 
rahor). 

$iinnetin Tehlikeleri 
Operator Cemil tarafmdan !;t• 

kar1lan bu riaale Ahmed Halid 
kitabhanesinde aahhyor. 

DiKKAT! 
llan sahifelerindeki antika etyi 

miizayedesi ilantnt okuyunuz. 

ERI$/LM/YEN SAADET 
Charles Boyer • Gaby Morlay 

ERi3ilMiYEN Saadet 
Jaque Catelain • Michel Simon 

ERI$/LMIYEN SAADET 
Erisilmez bir san'at eaeridir. 

ve Rayriihtiyari arkasma saklad1. Agzm
dan boguk bir sayha ~1k!J. Ellerinde kan 
vardd ... 

Bitkin bir halde tekrar odasma don • 
dii ve orada biitiin kuvvetini tophyarak 
ellerine bir daha bakt1. Arhk lekeler kay
bolmullu. Elleri bembeyaz, itina ile te • 
mizlenmi1 bir haldeydi. F azla vehme ka
pildlgJnl hissederek bir abiilamel husule 
getirmek arzusile biraz piyano ~almaga 
karar verdi. D1sanda giine1 batmak iize
reydi. y an karanhkta piyanosunun onli
ne oturdu ve gayriihtiyari ,Sopenle $obe
rin en hazin par~alanm ~almaga ba§la -
dJ ..• 

Alisin gozleri masanm ~ekmesine ili1· 
ti. Derhal anahtanm <;Ikard1, ~ekmeyi a· 
~arak ye~il maroken kaph biiyiicek bir 
kutu ~1kard1. 

- Y amlmad•g•m• biliyordum! hte 
kutuda bir tek tabanca var... Halbuki 

Alis nihayet se~tigi manto, §apka ve 
e~arbi alarak gene salona dondii. Orada 
aynamn kar§ISlnda bir miiddet tereddiid 
ettikten sonra biiyiik mantosunu giydi, 
1apkasm1 ba§ma koydu ve mavi e§arpi de 
yiiziiniin iist taranm kapatacak bir §ekil
de boynuna dolad1. 

ne 
yaptun) Riiyamda da bu nokta tamamile 

karanhk kalmi§Il... Oldiirdiikten sonra ( YENi ESERLER ) 
orada buakm•! olmiyay1mL. Fakat bu '--------------..,. 
<;ok miithi1 bir1ey olur ... lmkam yok, o- «Capitolium» Roma hukuku 

Tl!1'cilme eden: Omer Fehml Ba~kut 
Demek ki kendisine izdivac teklif etti

ii zaman Drumond her§eyi biliyo:du. 
Rovolverini kaybettigini, mantosunun iis
tiinde tiipheli lekeler gordiii!iinii, bunlann 
l<an lekesi oldugunu zannettigini giilerek 
soyledii(i zaman Drumond her§eyin far
kmda idi. 

Bu dii1iinceler ~ole devam etmedi. 
Gene k1z birdenbire korkunc hakikatle 
tekrar kar11kar!IYa geldi. 

Korkudan biiyiimii1 gozlerile, odasm
lfa birdenbi~ miithi1 bir hadise cereyan 
~tmi1 gibi etraf1na bakmd1 ve 10nra oQa· 

Gene k1z bir arahk korkuyla yerinden 
fnlamamak i~in kendini zor zaptetti. 0-
dasmm i~inde h1c;kmklar, hafif ayak 
sesleri duyuluyordu. Neden sonra ba1m1 

arkasma ~evinnege cesare! ettigi zaman 
odada korku verici bir lo,luktan ba1ka 

hi~bir ~ey bulunmad•gml gordii. F akat 
sesler hala kulagmda idi. Hemen piya

nosunu kapJYarak elektrigin diigmesini 
'cvirdi. Oda aydmlamnca esrarengiz 

burada Webley markah iki revolver var
dl .. Hatta o me1'um riiyay1 gordiigiim 

geceden birka~ saat evvel her iki taban-
cay1 da gordiiii;Umii pek iyi hatJrhyorum. 
Acaba tabancamn biri ne oldu? 

Bir saniye diisiindiikten sonra, ilave 
etti: 

- Kontesi oldiiren tabanca acaba ne 
marka idi) Drumond herhalde bunu bi-
liyor. 

Kutuyu masamn iistiinde a(Ik buaka
rak biti1ik odaya gec;ti. BuraSI tuvalet 
odaSJ idi. Gene k1z beyaz boyah biiyiik 
bir gardrobu ac;t1, i<indeki elbise ve man
tolan bir miiddet kamtud1ktan sonra ni
hayet biiyiicek bir m;ntoyu se~ti ve do
labdan ~1kararak 1ezlongun iizerine ath. 
Bundan sonra, gardrobun iistiinde duran 
muhtelif biiyiikliikteki ~apka kutulanm 

- hte lekeler ... Bu da vehim degil 
ya ..• hte gozlerimle goriiyorum .. Bun • 
I ann kan lekesi olduguna hie siiphe yok I 
Kan ... Kan ... Her yam kana bulan • 
ml§ ... Sanki kanh parmaklanQI bu man· 
toya silmi§im 1. .. 

Alis gayriihtiyari elini cebine soktu. 
Ayni zamanda yiizii korku ve deh§etle 
buru§tu. Cebinde nemli bir bez par~aSI 
bulundugunu hissetmi§ti. Titriyen par • 
maklanm mantosunun cebinden ~1kard1g1 
zaman bunun ba1tanbasa kana bulanmi§ 
kiic;iik bir mendil oldugunu gordii. Hi<; 
beklemedigi bu bulu1 gene kmn ~iiphele
rini biisbiitiin artJTdl. 

- Simdiye kadar riiya zannettigim 
i1ler acaba hakikat miydi ~ bcaba eUe· 

JlU ben oldiirmedim 1.. hi am a her§ey bu 
kadmJ benim oldiirdiigiimii ispat etmiyor 
mu L. Ah Drumond, Drumond, sen her
!eyi biliyorsun !. .• -

Gene bz bitab bir halde geni§ bir kol
tuga yiglldi, kald1. 

Bir miiddet sonra birdenbire ayaga 
kalkarak bag1rd1: 

- Acaba Kler Buval beni tamyabi
lecek mi? 

Bu sozleri minldanirken liapag1 a~1k 
duran kutunun i~indeki tabancay1 gore
rek ilave etti: 

- Bu i1i yapacaksam tam yapma • 
hy1ml~ 

T abancayi kapti ve namlusunu kapiya 
dogru dondiirdii. 

Tam bu mad a kapi a~Ild1 ve aral1k -
tan Markiz goriindii .. , 

(Arkcm 11ar) • 

mecmuas1 
tl'niversite Roma Hukuku d~enti Dr. 

~emseddin Talib tarafmdan ~tkar1lan 
bu de~erli mecmuamn 4 iincii saytst da 
bas1lm1~\Jr. 100 sahifeden ibaret olan bu 
saymm yaz1lan: 

Paul Collinet: Digestin orig!nalli~!. 
Paul Collinet: L'originalite du Di • 

geste. 
Andreas B. Schwarz: Papirologya bll• 

gini A. S. Huntiin hayatJ. 
Guglielmo N oc~ra: Rom ada arsiUIU • 

sal utriusque iuris Roma Hukuku kon· 
gresl. 
~emseddin Tal~b: Roma Tetkiklerl 

!nstitiisii. 
Bu degerli yaz~rdan ba~ka mecmu• 

ada uzun ve giizel bir de bibliografya 
klsm1, ve Roma Hukuku tetkiklerinden 
bahseden bir de cHaberler> siitunu var
dlr. 
Hukuk~ulanm1"'a ve bilhassa Roma 

Hukukile me~gul olanlara tavsiye ede· 
.riz. 



2 Birlnd!e$rln 1935 CUMHURlYET !r 

6 net Balkan oyunlartntn 
kirli ~ama§tr lar1 

Biz bize 

Bir adam ka~ para eder? 
Ge~m diinyaSl bu. 
fnsanlann bir kJSmt. bir I§e heves eder. 

$ofor olur, avukat olur, kunduract olur. 
Koluna altm bilezik yaptlgt zenaatle ek
meii;ini kazanlf. 

Misafirlerimiz gittiler. Arbk hem yiiziimiizii kiZar
tan maglubiyetin, hem bir~ok yolsuzluklarm 

sebeblerini ve i~yiiziinii a~tk~a gorii~ebiliriz 
Fa kat insanlann en ~ogu begendigi 

zenaati se~emez. Sokak siipiiriir, Ia§ ta§Jr, 
Jagtm temizler. Bunlar hesev edilecek i§· 

(Ba, taraft birinc:i oahifede) 
c;ok misafirlerin oniinde tenkid etrnege 
gonliimuz razt olmadt; misafirlerin gitme
sini ve kendi kendimize kaldtgtmtz vakil 
kirli ~amastrlann ortaya aulmrl' nt muva 
ftk bulduk. 

Misafirlerimiz, 1imdi memleketimiz -
den aynlmt§ bulunuyorlar. Arttk kendi 
kendimize konu~abilir, yaptlan idaresiz -
likler yiiziinden Turk atlet taktmtnm ug
radtgt maglubiyeti ve altJnct Balkan o· 
yunlanndaki bir~ok i~lerin i~; yiizunii or
taya koyabiliriz. 

*** 
Alttnct Balkan oyunlan, buraya <;a-

gtrdtglmtz Balkanlt misafirleri agtrlamak, 
mi•afirperverligin en son haddini giis -
termek, liiks ve alayi1 noktasmdan mu
vaffakiyetli olmu1, denilebilir. Balkanh 
atletler, dart sene Atinada ve gecen se
ne de Zagrebde yaptlan be1 Balkan o
Yunlannda, Tiirkiyede giirdiikleri misa
firperverligi, ya1ama ve istirahat 1artla· 
Tint ve butiin manasile liiks hayall gor
memijlerdir; diyebiliriz. Bu itibarla mi
safirlerimizin, buradan giizel intibalar ve 
iyj hattralarla gittiklerine 1iiphe yoktur. 
Bu, bizim i~in bir kazancdtr. 

Fa kat biz a! tinct Balkan oyunlannt 
sadece B.Ik~nh atletleri eglendirmek, 
memnun etmek. ve onlara yan~ ka~~n
dmnak maksadile yapmadtgtmt~a ~or:, 
bu iste bizim kazanctmtzm misaftrlen eg
lendirmekten ve memnun ettnekten tbaret 
kalmamast gerekti. 

Balk tletlerinin aldtklan puvanlar 
an a .. !. T· k k 

~oyle bir goziiniine gettn trse ur · ta t-
mtntn, ii~iincii alan ~~~nlerd.en II ~u
van geride oidugu gorulur. Dun de sot 
ledigimiz gibi. bu 11 puvan, Rumenlenn 
:Atinada yaptlan maraton ko~usunda ka
zand~lan puvandtr. Buradaki miisaba
kalarda iki taktm da ayni derecede, yan~ 
75 er sayt almt~ oluyorlar. Turk atlet ta
k1mmdan bugunku 1artlar i~inde Yunan 
ve Yugoslav atlet taktmlannt maglub et
m.-i istenemez. Esasen boyle bir iddta da 
yoktur. F akat Rumen atlet taktmmt, ken
di topraklanmtzda olsun yenmek pekala 
mumku....lu , hem o kadar miimkiindii ki, 

Me mel • • 
se~1m1 

----
Hadisesiz bitt~, netice 

daha belli degil 
Memel 1 (A.A.) - S~imlerin ikin

ci giinii birinci giinunkiinden daha lazla 
siikunetle ge~mi~tir. Se~im biirolan saat 
18 de kapanmt'ltr. Memelin hemen d•
ttnda bulunan Schnelz tehrinde s~im 
biirosunun kapanmastrtdan sonra, buro 
oniinde 1 00 ki,i toplanarak bir~ok sec; -
menlerin oya (reye) i1tirak edememele
rinden ~ikayet etmi1lerdir. Ba1ka hi~bir 
hadise olmamt§ltr. -

Evvelki giinkii hadiselerin cereyan et
tigi Juknaciari bolgesinde gelecek pazar 
glinii ayn bir se~im yaptlacakta. 

Klaipeda -Memel- 1 (A.A.) - Se

bunun i~in atletizm alimi olmaga, Av - ler midir? 
runalarda tetkikat yapmaga bile liizum 1stedigini yapabilseydi, en I§e yaramt· 
yoktu. yan adam bile kendine daha ~ekici bir i1 

Fa kat, bilgisizlikten ziyade idaresiz - bulabilirdi ... Am a olmuyor i§te. Herkes 
lik, miisbet ;1lerden ziyade alayi§ ve 1.•- istedii>;ini yapabilse::di diinyada mesele 
tafat pejinde kojulmaSl, Tiirk atletle~t!e kahr mtydt? 
ciddi surette hi~ me1gul olunmtyarak 1" 0 Heves edilemiyecek kadar stktct, yo
reklam, siis ve gosteri§ tarafile ugra§tl - rucu ve pis mesleklerle ugra§anlar, ,ika
mast, Tiirk atletlerini ktndi topraklan~- yet etmiyorlar, i§ierini seve seve yaptyor
da, kendi milletinin oniinde bu act mag- lar. Ciinkii ge~im diinyaSldJr bu .. 
Jubiyete ugratrntjltr. . Y almz §U nokta beni dii§iindiiriiyor: 

Altmct Balkan oyunlan, tdare nokta- Bu mesleklerin baztlan ytprattctdtr. 
stndan, hazJrlamt' yoniinden ve. yaptlan Baztlan da ~ok tehlikelidir. Birincisinde 
binlerce Iirahk fuzuli ma~ra.f ve tsraf ba- sthhatin gunden giine bozulacagt, bir 
ktmmdan yiirekler actst btr 11 olmujtur. miiddet sonra adamm i1e yanyamtyacak 

Nitekim, organizasyo~un bazt .~~sn:nl~~~ bir hale gelecegi yiizde yiizdiir. 1kinci -
kotii oldu. birka~ defa t§aret etttgtmtz u- sinde ise, par~alanmak, bogulmak, toprak 
zere, binbir ihtimamla hazulanan stad, altmda kalmak gibi ihtimaller yiizde §U 
Kagtdhane ~aym, Bahkh panaym man- kadardlf, Sigorta 1irketlerinin primlerine 
zarasmt aldt. ' bakarsak «!U kadar» 1 kolayca ogrenebi-

Atletler, lcampta ~ok fena bir hayat liriz. 

1artt i~inde kaldtlar. Bilha"a gtda nok- Ytpratlct ve tehlikeli yerlerde ~ah1an 
tastndan perhize, daha dogrusu fenni o- ;1~iler nisbeten yiiksek bir giindelik ahr
ruca tabi tutuldular. Jar. Mesela tal ta§tyan bir i1~i bir dolar 

Miisabakalara hamlanmak noktasm - kazamyorsa, komiir madeninde ~ah§an 
dan hi~bir §ey yaptlmadt, rakiblerimiz, 

arkada11 ii~ dolar ahyordur. 
bu i§e han! han! hamlanJrlarken biz bu- Aradaki farka bakarak bir adamm iki 
rada sade lalla vakit ge~irdik. dolar ettigini iddia edecek kadar dema-

Miisabakalara giren atletlerimizin ba-
gop; deii;ilim. Adamm ktymeti para ile ol

ztlan fena intihab edildiler. Bu yiizden 
~ulmez. "V e belki de u~ dolar olan giin

bir~ok yan§larda en ajagt derecelere dii!-
delik dorde <;tkanhrsa maden i§liyemez. tiik, bir~ok yan1larda da bir tek puvan 

bile alamadtk. F akat, ne olursa olsun bu i§te bir yan-
!t,hk var. N ast! diizeltilebilir diye diijii· Musabakalar programt teknik baktmm-

dan ~ok hatah yaptlmt§, bu yiizden, bir- ~n;,;;u;.;;v,;;,o;.;ru;;.m;;.·;..... ________ N_ • .,...._ 
~ok sayt kaybedilmi§tir. 

Bu i1e tahsis edilen muazzam bir pa
ra, ~ok comerdce ve faydastz bir surette 
harcanmt§tlr. 

Miisabakalan idare edecek hakemle
rin baztlan fena intihab edilmi~. bu yiiz
den, misafir kafile ba,kanlannm mute -
madiyen ve hakh itirazlanna meydan ve
rilmi~tir. 

Bu yiirekler acm i~leri bir giinde ve 
bir makaleye stgdtrmaga imkan yoktur. 
Bunlan, bu sutunlarda fast! fast!, ktstm 
kt'tm yazacak, biitiin ~tplakltgile spor ta
rihimize ge~irecegiz. 

AHMED IHSAN 
--- -

\Koyliiye tohumluk 
• 

Bunun i~in 2,000,000. 
lira daha ayr1byor 

Ankara 1 (T elefonla) - Tanm Ba
kanhgt koyliiyoe bir milyon liraltk daha 
tohumluk dagtttlmast ic;in hamladtgt ka
nun layihastnt Ba~bakanltga verdi. Da • 
gtttlmt! olan bir milyon liraltk tohumlu
gu koylii bu ytl odiyememi,tir. lnceleme
ler mahsul azhgt yiiziinden koyliiniin ta
ahhiidunii yerme getiremedigini goster -
mt~IIT. Koyliiye muhtac oldugu tohumlu
gun temini i~in mevcud kanundaki bir 
milyon lira kaydi yeni layiha ile 2 mil
yon liraya ~tkanlmt§!IT. Layiha bugiin
lerde Kamutaya verilecektir. 

Turk- Yunan 

T ecim anla~mas1 diin 
meriyete girdi 

Yeni Turk - Yunan tecim anla•mast 
diinden itibaren tatbik edilmege ba~lan • 
mt~ttr. Y eni anla,manm tatbikatile me!
gul olmak iizere Tiirkofis gene! ba1kam 
muavinlerinden Burhan Zihni §ehrimize 
gelmi~tir. Biirhan Zihni burada Yuna -
nistana ihracat yapan muhtelif ziimreler
le ayn ayn temas ederek anla~mamn hu
suSiyetlenni anlataoakttr. 

Dun ilk defa Turkofis Istanbul ~ube
sinde Yunanistana ihracat yapan bahk
~tlar toplanmt!lardn. Bu top\anh iki 
saat kadar siirmii1 ve bahk ihracat1m1za 
aid mevzular ii~erinde gorii!iilmujtur. 

Tanm Bakam Bafrada 
Bafra I (A.A.)- Tanm Bakam ve 

yamndakiler, Samsun ilbayt ve Parti 
baskanile birlikte bu ak1am jehrimize gel
misler ve il<;emizin tanm isleri hakkmda 
incelemelerde bulunmu,!ardtr. 
Almanyada iki hava facias! 

Berlin 1 (A.A.) - Ge~en hafta 
V arnemiindede yaptlan manevralar es • 
naSinda bir avct uc;ai!ile bir bombardtman 
U~a~tnln ~arpt!mt§ oJduklan bugun og • 
renilmi~tir. 

c;im dun saat 20 de bitmi1tir. Kaytdlt se<;- ---------------

t~lerinde bulunan 5 kisi olmu,tur. 
Gene si•ten iitiirii, iki avct uc;agt da, 

havada ~arpt~IDII pilotlann her ikisi de 
telef olmujlur. menlerin yiizde 95 i oy ( rey) vermi,ler

dir. 
Konigsberg radyosu iki saatte bir se

c;imin sonucu ne olursa olsun, Memel 
mukadderattnm degi1miyecegini haber 
Vermi§tir. 

Sandtklann ne zama nac;tlacagt bu sa
bah toplanacak olan sec;im komitesi tara
fmdan kararla§ttrtlacaktJr. 

Sefime i1tirak edenler 
Memel 1 (A.A.) - Diyet se~imine 

i~tirak etmi1 olanlann saytsma dair mu
vakkat bir tahmine gore tesc;il edilmtt a
lan 74,93 I oe~menden 68.459 u sec;ime 
i1tirak etmittir. ,Su hale gore sec;ime gi -
renlerin nisbeti yiizde 91.3 tur. Bu ra
kama, u~ siiel bolge de dahildir. Simdi 
wnuncu heniiz altnamamt~ olan Miees -
zen - Yugnaten bOigesi vard1r. Bu bol -
gede oniimiizdeki pazar giinii yeniden 
se~im yaptlacakttr. 

Hie; 
Edebf Roman : 4 

- Sana daha evvel de siiyledi;n. Biz 
onunla senelerdenberi iki yabanct gibi -
Yiz. Senelerdenberi ... Ye arttk ben de 
IDes'ud olmak istiyorum. Bemm de saa
dete ihtiyaclm var ... F akat o gelir gelmez 
bunu boyle birdenbire yuzune kar~t naSI! 
aOy!iyebilirim L Gelir gelmez onu hie; 
hazlllamadan nast! yuzilne: «Cit» diye
bilirim ? .. Bana vakit bnak. 

- Peki bana naSI! git diyorsun ... Hi~ 
~elcinmeden} 

- Seza! 
b - 6yle ya!.. Hatta gidebilmem i~in 

ana Yardtm bile ediyorsun I. 
' - Fa kat bu sen in iyiligin i~in bilhas
aa lcii~uk Mehmed i~in ... a Kadm yuziinii hala kollannm ihtiin
l en ltaldtrmtyor. Ye ne dii~iindugilnil an
atnuyan tek perdeli bir sesle: 

1, __ - Kuc;uk Mehmed i~inl diye tekrar
"'.fOr. 

- Oyte ya kuciik Mehmed icin ... ().. 

Yazan: Suad Dervlt 

na babaSindan kalmt~ biltun paralan ka
zandnmak i~in. f!eride i1e ba,hy,acagt za
man elinde ufak ta olsa bir sermaye bu
lunsun diye.. Ben bu hareketimin senin 
hosuna gidecegini zannetmi~tim. Y oksa 
gitmek istemiyor musun?.. 

Seza ba~mt kaldmyor. Karanhkta yii
zii giiriinmuyor: 

- Evet gitmek istiyorwn. Diyor. Fa
ht biitiin bu i~lerin hi~ birine akl1m er
mtyor. 

- Mesele cok basit. Evvela konso -
loshaneye gidersin. Orada sefarette dost
lanm vardtr. Onlara miiracaat edersin. 
Sonra da gene orada ~ok aziz bir dostum 
var. Ona senin inecegin oteli bildiririm. 
Gelir. seni bulur. Biitiin i§lerinle me~
gul olur. Sana avukat bulur. Kocanm es
ki i1 ortaklan sana o parayt iade etrnege 
mecburdurlar. 

- Ben biitiin bu i1leri naSI! yaparun. 
Y abanCJ bir memlekette tekba~I!Da ~ 

Kristof Kolombun ruznamesi 
Paris 1 (A.A.) - Londradan Ma -

tin ~azetesine bildiriliyor: 
Moskovadan ahnan bir telgrafa gore 

oradaki miizenin evrakt arasmda, Kristof 
Kolombun ozel bir gundemi ( ruznam•
,;) bulunmustur. Bunun ilk yapragmda 
!U Y•zt vardtr. 

«Oglum Diyego icin. kendi elimle ya
ztlmtsttr. 3 agustos 1492.» 

- F akat sen o memleketi pekala bi· 
liyorsun. T eyzenle bulunmu§sun. 

- Cocukken ... 
- Kocanla oturmussun ... Senelerce ... 
- Y almz bir bu~uk sene. 
-. Az mt?., 

- Biiyle bir i1i ba~armak i~in pek az .. 
- Esasen i1in uzun bir i1 degil ki .. 

Birka~ ay i~inde hallolunur .. 
- Ka<; ay?.. Kimbilir ka~ ay senden 

uzak kalacagtm? 
- Ben Mehmed i~in bu fedakarhga 

razt olur, bu aynhga katlannken ... Senin 
1ikayet etmen. 

- Aytb degil mi?.. Biliyorum aytb ... 
Fa kat ne yapaytm L. Send en aynlamt -
yo rum I. .. Eger aynltrsak bir daha bir
birimizi hi~ gormiyecegiz zannediyorum. 
Ei!er aynhrsak ... 

Susuyor ve geni1 bir nefes alarak: 
- Evet Mehmedi dutiinuyorum ... 

Mehmedi diisiinmesem gidebilir miyim? 
Birdenbire ba,mt ~iddetle arkaya dog

ru atarak karanhkta onu gormege ~aba
hyor. 

- Sayle bana bu aynhk seni korkut
muyor mu?.. 

- Senden aynldtgtma olesiye mute -
easirim Seza. F akat sana yemin ederim 

Belkisle Siileymanm iilkesinde: 7 • 

Habe§istanda seferber
lik nas1l ilan edilir? 

Kabul torenlerinde yalmz ayagm1 gosteren impa
rator - Krallar Krall kam~1 ~aklamasile ni~in uyan• 
dirihr? · Siileymanm tac1 altmdaki beyaz ortii 

Boyle mi? 
ir taktm a~tkgiizler vardtr. Bun• 
lara muzib demek belki daha 
dogru olur. Ge,imden yana tuz• 

Ian ekseriya kuru oldugu i,in, ~una buna 
oyun oynamak, ba1kalannt da zarara so• 
kup goniil eglendirmekle vakit ge~irirler. 

Bunlann yapttklan sakalar bazan her 
haddi asar. Ah:kanhk dolaytsile, ciddi 
meselelere de alay kanshrdtklan olur. 0 
zaman fecidirl 

Bir giin, mejhur Manas Efendi, o vak
tin Sadnazamtmn konagmda, viikeladan 
baztlarile bu!u,mu~. Her kafadan bir ses. 
her agtzdan malayani bir soz <;tkttgmt 
goriip te kin i~in teessiir duyan Manas 
Efendinin somurttugunu goren Sadtra • 
zam: 

- Ne somurtup duruyorsun. Manas 
Efendi? Biz aramtzda sa,masapan ko
nujuyoruz l 

Diyince, Manas Efendi: 
I - Burada ehemmiyeti yok.. Fakat 

meclisi viikelada da bazan boyle konu1· 

Adisababada bir mahkeme •alonu, •uf(ular, davactlar, 
fahidler ve dinleyiciler 

I tugunuzu dii~unuyorum da yiiregim par
c;alantyor! cevabmt nrmis. 

Cocuklugumda, mahalle mektebinde 
bi>tmle beraber okuyan biraz biince ar• 

Aksumdan sonra, Soa bC:;gesindeki vele daha aktolunmu§tu (2) Bunda d;., 
Tegulet 1ehri, daha sonra Condar ve en Adisababamn 150 mil kuzeyi.1de ve E
nihayet Adisababa payitaht oldu. ritre hududundan 200 mil mesafede ka-

Genel kabul torenlerinde, eskiden, i.-n- in Desiyeden, Eritrede Asaba kadar bir 
paratorlar bir perde arkaSJna gizlenir ~e otomobil yolu .ins•.:' ve. H.abe1is:ana 
hamuna yalmz sag ayaklanm gostenr- As~bda ·~~best ~IT bolge tie btr de ts~~
lerdi. Bunun manaSJ 1uydu: lmparatoruu lemn tahstSJ tesbtt ve kabul edt!mekte tdt. 

1ekli yoktur ve olamaz. Lakin onun hiik- Otomobil yolun?a seyr~sefer. inhtSar~ bi.~ 
mii mutlakttr ve biitiin iilke onun ayak- !talyan sosyetesme venlecektt. Bugunku 
lannm altmda bulunur. ltalyan - Hahe§ davasmda, bu mukave-

s b h · d lenin tatbik edilmemi1 olmaSJ keyfiy.Ji 
a a Ian, tmparatoru, o asmm onun- k I kl . h 'k • tl b b 1 

de kam~t jaklatarak uyandmrlardt. Bu arjt 1 1 11 am ve 11 aye ere se e 0 • 

kam~t jaklamalan, geceleyin saraym ya- mustur. 
nma kadar sokulan c;akallarla mtlanlan Burada aynca kayde ~ayan bir nokta 
uzakla1ttrmaga da yarardt. anla1manm, Ramada, 29 eylul 1934 te 

fmparator, ba§ma giydigi Siileymamn ne§redilen bir protokol ile her ikt taraf 
tact altmda beyaz ipekten bir ortii tastr. canibinden yetid edilmi1 olmastdtr ... 

Y ukanda saymt§ oldugumuz andl.a! -Bu ortiiniin beyazltgt, imparatorun ve 
malann sarih hiikiimlerine ragmen, lt•lhiikiimlerinin safiyetini i§aret eder. 
ya ile Habe1istan arasmda hudud d.-aHabe~istanda seferberligio ilam da 
ian, halledilemiyerek, siiriincemede ka -

ba,ka tiirliidiir. 
Olkenin her tarafmda atlt miinadiler ltyordu. Bilhassa, Somali hududu mii -

dolajtr. Bunlar, bagmrlar: temadiyen miinazaah bir halde kalmt•h. 
- Kattrlanmzt nallaymtz l Silahlan- 1908 tarihli andla§IDa, bu huduJu 

mza temizleyiniz ve yo! a ~tkmtz I Ordu • 1°Yle tar if etmekte idi: 
nun serbest~e ge~ebilmesi i~in, rasgeldi- «Vebi - $ebeli nehri mecrasmdan iti -
giniz Kantufla dikenlerini sokiip, at!n'Z 1. baren hudud, kuzey - dogu istikametin -
Orduya iltihak etmiyenler, yedi ytl ceza de, ltalya hiikitmetinin 1897 de kabul 
goreceklerdir .. Bilmiyorduk demeyin !. etmi1 oldugu hattJ takib eder. Sahil cih•-

Bugiin, Saba Melikesinin iilkesinde tindeki kabilelere aid topraklar ltalyap, 
bu miinadilerin sesi gene yiikselmege ba~- tekmil Ogaden topraklarile Ogaden ci -
ladt. Kantuflalann sokuldiigii yollardan hetindeki kabilelerle meskun arazi H;;b~-
tanklar, bataryalar ge~ecek... §istana tabi kalacakttr.» 

* * * Bu ftkrada mevzuubahs kabileler go-
2 agustos 1928 de, Ras T afari, naib ~ebe olduklanndan, tahdidin yerli yerin..!e 

stfatile ltalya ile yirmi senelik bir do;duk ve biran evvel yaptlmaSJ kararlajmtjtl. 
ve hakem andla1mast imza etmi1ti. Bu General <::iterninin ba1kanhgmda bir ital
andla~ma, ltalyanm o vakitki Adisababa yan heyeti 1910 - II de bu maksadla 
el~isi M. Ciyulyano Koramn Habet hii- yerine gitti fakat bir~ok gii~liiklerle kar
kumeti nezdinde kazanmt! oldugu sevgi ~tla§lt. ftalyanlann idc!\,Iarma g~re 
ve giivencin mahsulii idi. «Habe§lerin tahammiil edilmez husumet 

Bu andla§mantn ikinci maddesile, her ve miitehakkimane tavtrlan» herhangi l:.ir 
ikl- taraf biribirlerinin erkinligine doku - ;, gormege kat'iyyen mani oldu. (3) 
nacak herhangi bir hareketten i~tinab e- Bugiinku dava hakkmda hiikum \·ere
deceklerini teahhiid ediyorlardt. Bugiin- cek olanlar, boyle miitehavvil kabilelerin 
kii davada mevzuu bahsolan be1inci mad- cevlangaht olan bolgeleri hudud tayini
deye gelince, bu da IU 1ekilde idi: ne esas tutan bir andla§maya istinad e -

«Akidlerden her biri, aralannda zuhur deceklerdir. Ancak bu andla§mada zikri 
edebilecek ve alelitde diplomasi yolile ge~en bir de 1897 uzla1mast var ki, bu
hal!i miimkiin olamtyacak her tiirlii ih - nu da nazan dikkate almak icab eder. 
tila£ ve nizat, silahh kuvvete mitracaat Bu uzlasma Menelikle ftalyalt binba~t 
etmeksizin, uzla§ma ve hakem usulile hal- Nerazzini arasmda tasarlanmt§ ve Roma 
letmeyi teahhiid ederler. Halt.!mlerin su- hiikumeti tarafmdan 3 eylul 1897 tarihli 
reti intihab ve tayini iki hukumet arastn- bir telgrafla kabul ve tasdik edilmistir. 
da nota altp vermek suretile ve her iki Habel hiikumetinin 15 kanunusani 
tarafm da muvaf akitle kararla§tmlacak - 1935 te Uluslar Sosyetesine verdigi 
hr.» ( 1) muhhrada, bu uzla~ma ile c;iziimi1 olan 

Bununla beraber, munzam bir muka - hududun, Hinddenizi sahilinden 180 

ki bunu yalmz senin i~in ve bilhassa kii
<;uk Mehmedin istikbali i~in yaptyorum. 
Nastl bir feragat gosteriyorum, sen bilir
sin, anlarsm zannederim. Hem sen uzak
ta iken onu ikna etrnek daha kolay ola
cak... Biliyorsun butiin mektublann o
nun elinde ... Sen burada iken bir ise baj· 
lasam belki miithi1 bir rezalet yapar ... 

Seza biitiin samimiyetile seven bir ka
dmm harikulade giizel ve kibar cii'retile 
bajtm kaldmyor: 

- Ben seni sevmi1 olmaktan kat'iyyen 
utanmtyorum. Mektublanm bir ahlakSiz
hgm, bir kii~iikliigiin vesikast degildir ki 
bunlann goriilmesile ortada bir rezalet 
~tksm} 

- Seza ~ocuk musun?.. Ben ktrk be1 
yasmday1m ve iki ~ocugum var. Sonra 
sosyal vaziyetim ... Boyle bir dedikodu 
hepimizi rezil eder. Bu fevkalade tatSIZ 
bir§ey olur. Bilhassa senin t~m... Sen 
herkes degilsin. fstanbulun en kibar aile
lerinden birinin kiZism. En temiz ve en 
namuslu kadmtstn, en hurmete laytk ana
sJstn. 

- Haytr sevi~mijler, derlerl 
- Seza, biitiin bunlan giiriiltiisiiz 

yapmak daha dogru de gil mi?.. Bizim 
muhitimizi bilirsin, nekadar ciddidir. He
men sana hafif kadm, bana da rezil herif 
damgaSIDJ vururlar. 

Seza kahkaha ile giiliiyor: 
- Bizim ciddi muhitimiz II... Ban a 

neler soyluyorsun Ahf?.. Bizim ciddi 
muhitimizde sevi§enler yok mu?.. Hem 
de nast! hakiki bir rezalet ~ekleinde ... Si
zin tiitiin §irketinin ikinci direktoriiniin 
kanst doktor Macidin sevgilisidir. fkinci 
direktor de muhasebe 1efinizin kamtnt 
kandtrmt~ ... Muhasebe 1efi sizin daktilo 
ile her pazar ... 

A11f sozunii kesiyor ... 
- Bunlan nereden duyuyorsun AI • 

laha1kma, bunlar da nedir?. 
- Camm mt stkttm ?. 

- Mutemadiven ba~ka 1•:rler soyler 
gibi yaptyor ve beni i~neliyorsun l 

- Seni igneliyor muyum ? .. Hi~ te 
anlamadtm daktilo ktztn ... 

- Btrak jU daktilo luzt ... 

kadaslara masumane sakalar yapardtk. 
Bunlan kah minare golgesi, kah davul
tozu almail:a kosebasmdaki aktara yol
lar, mahcub mahcub donduklerinde ktn· 
dilerile alay ederdik. 

Bu kabil muzibliklerin 'ocukluk ~a
gmdakilere miinham kalmaSI yaklstrk•n. 
biiyiik adamlann da onlan taklid ettik
lerini gormek insanm tuhafma p;idiyor. 

Madik etmek, ka~kariko oynamak, !a
ka, mantara bashrmak, maytaba almak. 
kiil yutturmak, susamts adamt <;esme ba
sma kadar p:otiirup te su i~irmed•n geriye 
getirmek, gitgide, koskoca adamlann 
indinde adet hiikmiine girdi. 

Baztian. Harbi Umumidenberi gene! 
ahliik bozuldu, diyorlar. Bence, bozulan 
ahlak deil;il, 'ogumuzun akli muvazene
mizdir. «Enayi» lerin saytsmm ar\mti ol
dugu su gotiirmez bir keyfiyettir. 

Baksamz a: Uluslar Sosyetesinden tu
tun da, Silahlan Btrakma konferannna 
kadar ne azizliklere inand1k, ne dolma
lar yuttuk. 

I !ala da aktllonmtyoruz! 
Erciimend Ekrem TALU 

mil uzunlugunda muvazi bir ~izgi takib 
ederek Barderanm kuzeymde, J ubaya 
miilaki olacagt bildirilmektedir . 

$imdt, buna nazaran, Habejistatom 
iddiast gayet basittir. Bugiinku davayt dc
guran Ualual kasabaSJ sahilden 200 mil 
i~eridedir. Ve ayni zamanda Ogoden 
bolgesindedir. Bu suretle gerek 189/ >e 

gerek 1908 tarihli andla•malar muct • 
bince Habel hakimiyeti altmda bulun • 
ma~t tabiidir. 

Bu boyle kabul edilince, son durum • 
dan 1talyamn mes'ul olmast laztm gelir. 
Lakin onlar da hath hareketlerini m::ru 
gO.terecck bir taktm sebebler ileriye ,~:. 
riiyorlar. Bunl.ardan bir tanest, Ualu~lt 
be1 ytldanberi iw;al ettikleri ve eger Ha· 
be1istanm bu bolge iizerinde filen ha. -
kimiyeti olsa daha o zaman itiraz etll'r•i 
liiztm gelecektir. Bundan ba~ka. !tal • 
yanlar. haklt olarak scnelerdenberi teker• 
rur edip duran hudud tecaviizlerindcn 
ve ftalya tonraklanna kabileler taraftn -
dan kanlt akmlar vukuundan 1ikayet c~· 
mektedirler. 

( Arka11 var} 

E•ciimend Ekrem TALU 
---~__;_ 

(I) Uluslar Sosyetesi dokiimanlan C. 
157. M. 86, 1935, VII. 

(2) U!uslar Sosyetesi andla§ma ser!si 
- Cild 94- Sahife 441. 

(3) cForze Armate> ad!t ltalyan ga , 
zetesinden. Kanunuevvel 1934. 

eskiden ne giizel saatler ge~irirdik. $imdi 
beraber olduk mu yalmz munaka1a edi· 
yoruz ve sonra vakit p;e<;iyor .. hte gene 
aynltk saati geldi. Baksana yemek vakti 
~oktan geldi, ge~iyor bile. 

- Bu ak!am ne olur, biraz da o bek· 
lesin .. 

- 0 yalmz olsa ehemmiyeti yok. F a• 
kat evde misafirlerimiz olacaktt. 

- Y azthanede ka!dtm, dersin. 
- Y azthaneye telefon etmi!tir. Senin 

mektublann eline ge~tikten sonra oy!to 
kiSkanc oldu ki. 

Gene kadtntn ~imdi birdenbire muca
dele. munaka~a ve ka vga i<;inde kuvveti 
tiikeniyor .. N efes gibi hafif bir sesle: 

- Gideceksin simdi. 
Gene aynlacaklar, sonra gunler, uzun 

ve kim!esiz gunler onu bekliyecek, hera
her bulu acaklan, beraber konu1acak -
ian, beraber olacaklan giinii... Ba!tnt 
onun omzuna daytyacagt ant tekba"na 
bekliyecek?.. Ahf bugunlerin saatl~re. 
saatlerin dakikalara taksim edildigini san• 
ki bilmiyor ... 

- Mademki evlenecegiz, bu bizi kir
letmez ki. 

- Peki neden konu,altm? 
Attf onun ellerini tutuvor: - Yolculu~un irin de konu~amadtk .• 
- Seza bizden konu1~ltm yalvarmm, :>.le zaman ghmege karar verdin? - Bize herkes ne demez? •• Macera

perest demezler mi? diye bu elleri opiiyor, bize ne oldu boyle, J ( Arlra11 oar) 
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Son giilen • 
IYI 

• 

Benim her yaztma itirazdan zevk alan I yardllD etti. F akat bu i~in daha ho~ bir ta· 
muharnr, ge~en giin kendisine verdi~im raft var. Atletizm miisabakalanmn sonu, 
cevabtn kar~ISmda afallamt~. bogulma - o yaztcmm bana atfettigi ve begenmedigi 
male i~in cankurtaran gibi bir tashih yan- iddianm lehinc ~tkmt~llr; yani muharrir, 
h~ile bir serlevhaya swlmt~. ~abalaytp kendi yapt1~1 hesablarla kendi kendini 
duruyor. 0 tashih yanh~mm, hakiki bir red ve cerhetmi~tir. 0, ilk iki giiniin he
tashih yanh~1 oldugu, ciimleyi tamamile sablanm, Yugoslavlann kuvvetli geldik
okuyunca kendiliginden anla~thyor. Fa- Jeri takdirde ahnacak neticelere gore yap
kat o tashih yanh~ml da oldu~u gibi ka- m1~ ve ~u neticeye varmt~h: 
bul ediyorum. Bu ciimle, o vakit te mua- Rumenler 41, Tiirlder 36 puvan. 
rlZlm spor yaztc!Smm, kendi iddiasmt is- Son giiniin miisabakalarmda bizim al-
pat edecek bir deli! te1kil etmez. dtgtmtz ve Rumenlerin aldtgl puvanlar 

Muharririn sanldtgl ikinci cankurtara- ~unlard~r: 
m da, gazetesine bo~una masraf ettmp Rumenler 28, Tiirkler 36. Cemeder
kli~esini yapl!rdtgt yaztmm serlevhaS!du. sek Rumenler 69, Tiirkler 72 eder. Hal
Bu serlevha ~udur: buki bu sonucda ii~iincii giiniin hesablan, 

Tiirk atlet takrmr ni~in diirdiinciiliige hakiki neticelerdir. O~iincii giin i~in de 
dii§lii .l Yugoslav tak1m1mn eksik kadro muharririn, ban a atfederek yapt1g1 he -
ile gelmesi Rumenlerin bizi ge~mesine sablar gibi, yani daha kuvvetli Yugoslav
yardrm elli.» lara daha iyi mevki vermek ve Rumenleri 

Onun yaZlSmda bana atfettigi iddia dii~rmek suretile yap1lacak bir hesab ne-
ise aynen 1udur: ticesinde, Rumenler biisbiitiin a§agt dii-

«Eiier Yugoslavlar tam talumla gel- 1erler, fakat buna hacet yoktur. 
selerdi ve gelmiyen bir iki atletlerini de Demek ki, muharririn bana atfederek 
getirselerdi, Romanya atletlerinin yerine yaphgl hesablar dogruymu1 ve Yugos
biz ii~iincii olurduk.» lavlar 111m takrmla gelselermi§, bizim ii -

Benim yaz1m10 serlevhasile bu ciimle ~iincii olmam1z ihtimali varmt§. Bunu, 
birbirinin ayni midir ~ Ben «yardrm etti» ben deiiil, yapbgr hesablarla kendi soyle
diyorum. 0 kat'ile,tiriyor. Kaldt ki ben mi1 ve ispat ellni~ oluyor. Oyleyse, ~imdi 
yaz1mm i~inde iki sahrhk bir serlevhaya ben on a «topyekun palavraya paydos I» 
tabiatile S1gm1yan fikirlerimi iyice ve a~rk- ve son giilen iyi giiler diyecegim. 
!;& anlallnt§tlm. Ge~en defa tekrarladtgtm ;lahsi iiibirar meselesine gelince bu 
j~in gene buraya aynen koymaga liizum benim onun yerine goz dikmege tenezziil 
gormedigim o makalemde, muharrire, edecegimden veyahud onun asia alamtya
«mazeret palavralanna stop I» diye bir cagl henim yerime ge~mesi endi,esinden 
yaz1 ilham edecek surette hi~bir mazerel degildir. Bu Sadun Galibi bir daha ba~
ileri siirmemi§tim. y aziyeti sportmence lea bir bahiste susmaga mecbur ettiiiim
anlallnt~ltm. Ben yazrmda hulasaten, dendir. Anla~rhyor ki o hadiseyi bir tiir
«biz bazt miisabakalarda iimid ettigimiz Iii unutamamt~tu. Liizum gordiigii zaman 
dereceleri elde edemedik, Yunanhlann burada !maca izaha hazmm I.. 

0. BESIM 
bo~ b~rakllldan yerleri ise Yugoslavlar fzmirde spor islerine di.izen 
tutacakken, onlar eksik geldikleri i~in • 
Rumenler tuttu. Rumenler. hesablanmiZI veriliyor 
altiist edecek bir takrmla kar11mtza ~tkll- fzmir (Chel) - ;lehrimizde spor i§-
lar.» demi~tim. Soruyorum. Bunun nere· Jeri, giinlerdenberi biiyiik bir karga§ahk 
sinde bahane ve mazeret arayan bir ifa- i~indedir. Kuliibler, sporcular, heyetler 
de var? arasmda bunun bir~ok tosir Ye hadiseleri 

Simdi, muanz yaztcmm, benim yaz1- goriilmii§tiir. Bu yiizden lzmirde spor 
m1n serlevhasma yapl§IP kalmasmdan an- €erilemi§, mutad hedefini kaybel!ni§tir. 
hyorum ki 0 , yaznm okumadan, yalmz Parti nihayet spor te§kilatile yakmdan 
serlevhaya bakarak ve bu serlevhayt da temasa gelmege karar verml§llr. !!bay 
istediiii gibi ~eki1tirerek, deiii1tirerek ya· Fazh Giile~. Parti Ba1kam Avni Dogan 
Janet pehlivanhk el!ni,tir. ve kuHib murahhaslan bir toplantt yapa-

Hani bir bekta1i hikayesi vardu: Bek- rak vaziyeti konujmujlar ve heyetlere, 
miinevver, sporu terbiye i1i telakki eden 

ta1i yalmz «Utakrabu fissalate ... » yi a-
insanlann ge~irilmesini kararlajhrmtjlar

larak ciimlenin diiier yanSlru buakm11 ve 
drr. Bu dii1iince ile mmtaka kongresi top

bundan «namaz ktlmaymrz» manasm1 ~~-

1 lanmtt ve se~imini yapml§llr. Fikrimce, 
karmt!llr. §le bizim yaztcl arkadat ta, 

muvaffak olmak i~in ~ok ~etin bir ~alr§-
biitiin bir yazl}'l aynen ifade ellnesine mrya ihtiyac vardu. l,i, yalmz mmtaka 
imkan olmtyan serlevhayt alm•l· bundan ,.e teknik heyetlerde buakmamalt, ku -
benim «Yugoslavlar tam taktmla gelse- liiblerin kendi idare heyetlerine hdar te§
lerdi biz ii~iincii olurduk» dedigim mana- mil etmelidir. fzmirde idareci olarak ge-
5101 ~tkarmt§, ~iinkii ba1ka tiirlii bilgi~lik ~inen ne insanlar vardu ki, bunlar, genc
taslamak ve hana ~atmak imkam yoktur. lik, terbiye, te§kilat ve spor iizerinde miis
Bir makalenin yalmz serlevhasmr alan ve bet ve ilmi en kii~iik bir kiiltiire sahib de
onu da evirip ~evirip deiiittirerek yaz.t ya- gildirler. Yiizlerce gencin yeti§tirilmesi, 
zan bir muharririn iddialan kof ve ~iiriik karakterinin yapm ve memleket te§ekkiil
~lkmast gayet tabiidir. 0, oz.iir olarak lerinin biitiin varhgt, bunlann elinde dur
bu serlevhayt gosterirse, bun a da tiirk~e- maktadu. Bu ne demektir, bu naSI! olur? 
de «ozrii kabahatinden biiyiik» derler. Parti Ba1kannn bana soyledigine gore. 
AS!! olan serlevha degil, ,makaledir. 0- heyetler, Parti binasmm iistiindeki daire
nu okumak ve manaSlm de~i1tirmemek ye ta§macaklardu. Bu suretle daimi bir 
1artile itiraz etmek gerektir. Ben, ii~iin- temas saglanacakhr. fzmirde spor ~ah1ma 
ciiliigii kazanamaytllmt derece derece sahaSI ve vaSltalan azdrr. Y eni tasavvur
miihim olan ii~ sebebe atfettim ve bu fik- larda, biiyiik bir kapah saha, yiizme ha
rimde hal a niusmm: I - Biz, bazt mii- vuzlan yaprlmasl, mevcud sahanm IS!ahr 
sabakalarda iimid ettigimiz dereceleri a- da vardu. Bu i1ler i~in 200 bin liraya ih
lamadrk. 2 - Rumenler hesablanmlZl tiyac goriilmii§tiir. Bir tirketle mutal:>lk 
bozan bir taktmla geldiler. 3 - Yugos- kalmacak ve bu it yaphnlarak taksitlerle 
lavlann eksik gelmesi de, Rumenlere odenecektir. 
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Yeni bir deniz 

CUMBURfYET Z Blrincite~rin 1935 

(BaJtarafl birinci 1ahilede) 
da ~ok parlak bir ~ekilde kutlulanan bu 
mes'ud hadisede Orgencral Fahreddin
le Ali Said, Korgencrallerimizden Feh
reddin, Cemil Cahid, Salih, Halis, Tiim
generallerimizden Muzaffer, !brahim 
Lutfi, Mazliun, Tu~generallerimizden 

Fehmi, Muharrem Mazlum ve tbrahim 
Rahmi haZlr bulunmu~lardtr. Bundan 
baska ordumuza }'lllarca hizmet etmi~ 
bulunan Generallerimizden Pertev, Ze
ki, Kadri, Fuad, Tevfik Salim, Halil 
$evki davetliler arasmda bulunuyor -
lardt. Torende baZl saylavlarla suel 
mekteb direktiirleri,, finiversite Rek -
tiirii, Halk Partisi ve Vilayet erkanile 
ga>Pteciler haZlr bulunmuslardlf. 

Tiirende Deniz m1z1kasmm ~aldt~ 
tstiklU marsile ba~landt. Bu mar~1 gene 
JrurmavJar -da giir sesJeriJe SQyJediJPr. 
Bundan sonra Orgcneral Fahreddin 
kurmavlart hirer birer ~agtrarak din -
lomalanm verdi ve: 

•- Hepinizi tebrik ederim arkadas -
Jar, vatan hizmetinde muvaffak olma
ntZl dilerim.> dedi. Dil Kurumu Gene! 
Sekreteri !brahim Necmi Dilmen tara
fmdan kurmay subaylara Dil Kurumu
nun ~1kanm~ oldugu Ktlavuzlardan bi
rer tane arma~an edildi. 

Akademi Komutanrnrn soylevi 
Bundan sonra Harb Akademisi Ko -

mutant Tumgeneral Ali Fuad Deniz, 
Kara Harb Akademilerile Yiiksek Leva
ztm okulunun bu VII yeti~tirdigi bu 52 
gene kurmaya hitab ederek ~ok 

degerli bir siiylev vermi~tir. Biitun 
ordu mensublartmtz ve Turk gencleri 
i~in degerli ogtidleri ta~tyan bu onemli 
soylevin baZl lastmlarlnt ahyoruz: 
·- Arkada~lar sizi heyecanla sel:l.m

lanm. 
Bugiin Deniz Harb Akademisinin Cl -

kardti; ii~uncti smtf; Kara Harb Aka -
demisinin 17 Stmft; Yiiksek Lcvaztm 
okulunun 8 s•mn diploma aldt. 

6 VII once kurulan Deniz Harb Aka
demisi kendisinden beklenen iidevi hak
kile ba!;ardt. Bu )'11 ~1kanlarla deniz 
kurmaylan 17 olacak. Bu SRVI az fakat 
pek ktymetlidir. Nastl ki Tiirk donan
mast kemiyet~e kii~iik, keyfiyet~e yiik
sektir; bu 17 deniz kurmay1 da kemiyet
~e az fakat keyfiyet~e ~oktur. 

Deniz Harb Akademisinin ilk stmf1 
olarak ~1kan arkada~lanmz bugiin Harb 
Filosu Kurmay Ba~kamdlf. Gene! Kur
may Deniz Harekat $ubesi mudtirtidiir. 
!htiyat Filo KurJllaY Ba ~kamd1r. Ala -
~enavaldir. Ge~en VII ~lkanlar da 
Deniz Kurmay orunlarma (makamla -
rma) ge~tiler. 

Deniz Harb Akademisi gittik~e er -
ginle~iyor; her y1l d tha ergin oluyor .. . 

Deniz Harb A -
kademisinin erk -
men ( muktedir) 
komutam sa yt n 
Tugbay Fahri En -
gini tebrik ede -1 

rim. 
Size ~erefli hiz -

metler ve ba~ar1 -
lar dilerim. 

Bu ytl Kar a 
Harb Akademisin -
den ~ 1 k a n I a r I a 
Harb Akademisi 
mezunlarm1n ade -
di 493 oldu. 

Tiirk Harb Aka. 
clemiaini bitiren 

Elgan zabiti 

Stajmtzt bitirdikten sonra siz de Tii.rk 
kurmayma kablacaksmtz. 

Ti.irk kurmayt. Yi.iz }'lla yakm zaman
danberi Avrupada, Asyada, Afrikada; 
dahili, harici saytSlZ harblerde; (Piev -
ne) den (Dumlupmar) a uzanan kanh 
merhale boyunca; Tiirk kurmaymm a -
dt yazthdlr. 

Tiirk kurmay subaylart giizel vas1f -
larmm ozlerini bu mektebdeki dersler
den aldtlar. 

Her s1mftan gene subaylar; sonradan, 
komuta orunlarmda (makamlarmda) 
veya kurmay hizmetlcrinde, harbin l!ii~ 
veya feci durumlarma, onlan hakim ya
pan dogru dii.§iinmek, inisyativ (te~eb
biisu zati) , soj\ukkanhhk, ciir'et hassa
lanm bu Akademide ogrendiler. 

1911 den 1918 e kadar hemen arastz 
sekiz ytl si.iren harbler Tiirk kurma}'l i
~in denec (tecriibe) oldu. 
Ate~ ve dene~ mektebinde tahsilini 

tamamhyan Turk kurmayt, istiklru 
Harbinde Ba!;bug Atatiirkiin emri al -
ttnda, erginligini gosterdi. 

Harb Akademiaini bitiren piyade, deniz, hava ve levazrm kurmay aubaylarr 
gunu biliyorsunuz. Siz meslekl dersle - <;:ok ~ah~tp bir teviye erginle~melisi- layd1r. Hissiyat iradeden daha kuvvet
rinizle, tabiye ve teknik derslerinizle, niz. lidir. <;iinkii hissiya!ln kiikii daha de -
Akademi smtflarile beraber yap!lgmtz Kurmay subay, yalmz kendi yermt rindir. Fakat kendi kendinizi muhasebe 
ilonal harb oyunlan, tatbikatlan ve doldurmakla iktifa etmemeli; iist bas- ve imtihan edcrek tabt ve buy kusur
kurmay seyahatlerile zor iidevlerinize maga da manen hakim olmaga ~ab~ma- lanmzt biliniz; zay1f taraflanntZl, nef
yeti:;tirildiniz. Siz iinemli hizmetler go- hd1r. Kurmay subayda bir dereceye ka- sinizle birteviye sava~ yaparak diizt:lt-
receksiniz. Ba~artlar dilerim. dar ambition (ihtiras) ta gerektir. Am- mei(e ~ah:;mtz. 

Kurmay aubay odevleri bitionu olmtyan vasatta kahr. Fakat trade terbiyesi ~etindir. Fakat yapa-
Kurmay subay; yukartya kar~l dam~- ambition; dcgimerer (miireddi) olma - caksmtz. Bu terbiyeyi o dereceye ~e -

man (miisavir); asagtya dogru yonet - mahdtr. tireceksiniz ki insel (insani) ziHiarmt-
gerdir (idarecidir). Yani iki durmu var- Tevazu, kurmaVIn birinci ~ar!ldtr za hii.kim olacaksmtz. 
dtr. • Kurmay, kendi ~ahsmt, kendi ~ab~ - Bu kadar mumtaz meslege mensub 

Bir kurmay suba}'ln degeri, yapacagt mas1m hi~bir zaman ileri siirmiyecek; olanlar, onun dii$ergelerini (vecibele -
onergelerle (tekliflerle) iil<;iiliir. onun benligi; i~in ve odevin arkasmda rini) yapmak yiiktimiindedirler. 

Onerge ve miitalea; gayrihissl, gayri- kalacak; goriinmiyecektir. * * * 
sahsi olmab; azami derecede hakikate; Kurmay, en biiyiik tine! hazzt, odevi
ger~eklige ve ~ok kuvvetli sebeblere ni sessiz yapmakta bulmahd1r. Gerek 
dayanmahdtr. Ahval ve e5yay1 hakiki bu hususta gerek takt (incelikle, me -
otliik ve iriligile; nastlsalar, oyle gor - haretle) hususunda, o, karargiihm bii
meli; arzu edildigi gibi gormemelidir. tiin subaylartna iirnek olmahdtr. Kur -

Komutan butun isleri, hasablart kon· may subay ktt'a}'l <;ok sevmelidir. Kt -
trol edemez. Komutan, karar vermek i- taat, karargahlar i<;in degil, karargah -
~in bilmege muhtac oldugu ve kurmay lar kttaat i~indir. 
subaydan kendisine arzedilen biitiin Kurmay saglam ve kuvvetli olma -
unsurlara ve esaslara inanmaga mec - hdlr. Saglam sm1r demek sukunet 
burdur. Bu hesablarda ne yanh~hk; ne ve metanet demektir. Modern harbde 
sabit fikir; ne iinceden kabul edilmi~ saglam sinir, evvelki harblerden ~ok 
bir kanaat; ne ilgili bir meyil olmama- daha liizumludur. Sinirlilik; tehlike ve 
bdtr. Hesab yanhshgt, hesab eksikligi buhran zamanlannda felaket olabilir. 
veya bir tarafhhk asia affedilmez. Ne zeka, ne ilim; sinir zaytfugmt telafi 

Kurmay subaym kendi fikrini kabul 
ettirmek i~in hakikati siisliyerek; btraz 
ba~ka renge koyarak; kendi arzusuna 
gore baz1 noktalan kabartarak, baZI 
noktalan silik giistererek iinerge (tek -
lif) yapmas1 durtist degildir; mcsltk if. 
feline uygun degildir. 

Meslek iffeti tam ger~ekliktir. 

Ceuur olmak 
Kurmay subayt cesur olmahdll; yal

mz ate§ kar~1smda cesl\r olmak degil; 
JI!eslek cesareti, soysal cesaret gerektir. 

Komutamn ba~ka bir fikir ve reyde 
oldugunu bilse dahi, kurmay subay 
kanaatini a~lk~a soylemelidir. Cinerge -
lcrinde, komutanm hosuna gitmek kin 
komutamn arzusuna gore siiz siiyli -
yen bir kurmay, karakter erkinin za -
ytf oldugunu meydana koyar; boyle bir 
kurmay subay damsman olmaga laytk 
degildir. Gii~lugii. komutandan sakla -
mak veya komutanm ho~una gitmive
cek seyi ondan gizlemek durUst degil -
dir. Komutana miidahene etmek iha -
nettir. 

Kunnay subay, luzumunda (hayll) 
diyebijmelidir; bu cesaret onda olm;,h
drr. Komutan, kurmay bru;kamna soru
yor. eBen boyle yapmak istiyorum; ya
ptlabilir mi? Durumun geregine uy -
gun mudur?. 

Eger kurmay baskam, i~ten inam -
yorsa, ki, komutanm fikri duruma uy -
gun deliildir ve yaprlamaz. Derhal a -
~~k~a soyliyecektir: (Ha}'lr!) 

Feragat 
Fakat iibiir yonden (taraftan); komu

tan; kurmaym kendisine yaphgt o -
nergeleri kabul etmez ve ba~ka bir 
karar verirse kurmay baskaru komuta
nm fikrini tamamen benimsemelidir. 
Arhk bundan sonra ne diisii.nmekte ne 
istemekte ne yapmakta en kii~uk ayn
hk olmamah ve giiziikmemelidir. 

edemez. 
G iit;liige ugraf 

Gii~lukle lll!rast: l!ii<:lii i!ii ven mPi1f .~P
viniz. Gii~liikle ugra~ kurmaym tinel 
sporu olmaltdtr. Bedensel; fikri veya 
tine! gii~ltikleri yenmekten zevk duy -
mahstmz. Kurmaym hergiinkii hayatl 
bir enerji dersidir. 

t~te yalmz baslamak, zorluk oniinde 
i~i yanda yahud suriincemede bllak -
mak caiz degildir. !tibar sonuca; fiJi ~o
nucadlf. Yanm; gen~; musvedde haJin,le 
yapmak; (yapmak) dcgildir. Tam; yUz
de yiiz ve vaktinde yapmak (yapmak)
hr. 

Hulasa olarak ~abuk kavramak, ~e -
mastz fakat metodik ve dogru dusiin -
mek. Gene) ve mesleki bilgi; yeter de
recede teknik bilgi. Saglam karakter ve 
~ok <;ahsmak. Kurmay subaym varl1g1 
bunlardlf. Ameli icraata ve ba§artya rla 
bunlar temeldir. 

Karakter 
Harbde en ziyade tesir yapan etrne 

(miiessir). karakterdir. Karakter; ruh 
ve kalb meziyetlerile irade kuvvetidir. 

Ciir'et ve sebat, karakterin ~idir. 
Miimkiin ve muhtemel butiin ~ozgeler 
i~inde iradesi kuvvetli adam, en cur'et
lisini se~er. 

Ciir'etli olun! Cince iyi dii§iinmek ve 
iyi hesab etmek ~artile. 

Sebatl1 olun! Sabit fikirli olmamak, 
inadc1 olmamak ve cevval olmak ~ar

tile. 
Metin olun! Sert ve kah olmtyarak. 
Goriiyorsunuz kurmay subaydan ne

ler isteniliyor? Harb Akademisindcn 
diploma almakla her~eyi elde etmi§ de
gilsiniz. 

Yiice ornek 
Kurmay subay; devam eden bir olu§

tur. 
Yiice ornek: Mare§aldir. 
Nastl ki ordunun giidem doctrinele -

rinin (sev ve idare kaidelerinin) ilham 
kaynag1 odur; kurmay karakter ve er
demlerinin sahtslanmtsl da odur. 

Arkadaslar siz bahtiyarstmz. <;:iinkii: 
Tiirk kurmay subaYl oldugunuz 1~m; 
Atatiirke intisab eden meslege mensub 
oldugunuz i~in; Atatiirkun cagdast ve 
Atatiirkiin kurmaylart oldugunuz i~in! 

Atatiirk 
Atatiirk; Tiirkun atast! 
Yalmz 20 milyon Tiirkiin; ~a;Jdo~ 

Ti.irk acununun atast degil; mazideki, 
istikbaldeki Tiirk ulus ve camiasmm 
atast! 

Btiyiik serdarlar, dahiler yeti~tiren 
Tii.rk Irkmm hayat enerjisinin; zekast
mn; cevherinin; siyasal, sue!, kiiltiirel 
d~hasmm en yiice §ahtslanmtsl Ata -
turk! 
Gecmi~ · .qo1"""'i~· 0'"'1 .... ~ ~ .. ,st .H·I tiPri" 

ve buyiik tarih ~ehresile kaphyan 
Atatiirk! 

0 Turk 1rkmm oziidiir! 
Ataturk Erkiimharbiye mektebinden 

yeti~medi; fakat Erkam.harbiye mekte
binde okudu ve o mektebden ~tkh. 

Gii~liik itibarile diinya tarihinde ve 
harb tarihinde benzeri olm1yan Tiirk 
lstiklal davasmm ba~anlmasmdaki str 
nedir? 

Siyasanm giidemine (sevk ve idaresi
ne); ihtiliilin giidemine; harbin gilde -
mine ayni kudretle hakim; sivil ve si.iel 
vastflart musavi kemalde bir ~efe Tiirk 
milletinin kavu~mast. 

Atatiirkiin hem ihtilalin siyasal ba~· 
kant hem ihtilal harbinin filen ba§ko 
mutant olmastdrr. 

Tarihin seyrinde siyasa ile strateji • 
nin (asker! sevkulcey~in) srkl miina -
scbeti vardtr. 

Siyasal kudretle stratejik kudretin 
ayni ~efte birle~mesi bir ulus i~in bii
yiik talihtir. 

*** 
General lsmet lnonii 

Ba~bakamm1zm da men'sei, kiilturii
niin temeli kurmay meslegidir. 

Kurmay subay, Serdar, Dt~ i§leri Ba
kam, Basbakan: General tsmet !nonii. 

Yeniden kurulan vatamn evrim (te
kamiil) ve gelisim tekcvviinlerinin sa
bit mihrakt: inonu. 

Btitiin kurmay nesillerine ktvanc ve 
oviinc abidesidir. 

* "' * 
Kurmay stajiyerleri. _Yuksek Leva -

ztm mezunlan Sizin i<;in cumhuriyet 
ordu ve donanmasmda; sevgili Ba§bu -
gumuz Atatiirkiin izinde ve ugrunda 
mutlu hizmetler, ~crefler, yukscli§ler, 
buyuk ba~anlar diliyorum!> 

Bu onemli soylevdcn sonra Cumhu
riyet mar§l siiylendi ve konuklar ha -
z1rlanan zcngin bir biilcde agiTiandtlar. 

Kahraman ordumuza iltihak eden 52 
kurmay subaydan 25 i piyade smtfma 
mensub olup adlan sunlard~r: 

tstiklal Harbine, yuzba~1 giren, gene 
kurmay nesli yeti~ti. Ge~en y1l ve bu 
ytl orta komutayt filen eline aldt. 

Akademide iigrendikleriniz o derece
dedir ki ordunun ve donanmamn en ii -
nemli islerinde hizmet edecek O.urum
da ve gii~tesiniz. 

Kurmay, makul sebeblere dayanan i
tirazlarda her zaman bulunabilir ve 
bulunmahdtr. Fakat muteriz ruhlu ol -
mamahd1r. Mutcriz ruhlu demek men

fi ruhlu demektir. Kurmaym varhjilnm 
hikmeti ise muspct adam, yaptct ve ya
rahct adam, mtismir adam olmakbr. 
Men.fi rul)., bedbin ruhtan fenad1r. 

Biiyiik ornege benzemege ~ah~mak; 
i§te gene kurmaylar i~in amac, iilkii! 

lrad e terbiyesi 
Bunlan bilmek, yapmaktan daha ko- Namtk, Edib, Ali, Emin, Hi.isnii, Rnh

mi, Cerna!, $eref, Ziya, Fehmi, Na
mi, Niyazi, Sabri, Abdurrahman, Meh
med Fuad, Abdtilkadir, Kadri, !rfan, 
Ali, R~fik, Emin, Vedad Ali, Sczai, Ah
med Kemal, Arif. 

Denizciler: Nureddin Tokgoz, Nuri 
Gtiney, Rcfet Arnom, Siiruri Ak~lm, 

Sirct Caklr. 

Su gordiigiiniiz acayib gemi bir Fran
liZ miihendis tarafmdan icad edilmi1tir. 
~d1 «Genial» dir. Buzlu denizlerde ve 
gollerde gezebildiiii kadar alelade sular
da da hi~ tehlikesiz seferler yapmakta -
du. f~ine 75 kiti alabiliyor. 

lane bulundurmtya karar vermi§tir. F azla 
a~tlrp ta bogulmak tehlikesine maruz ka
lanlar bu gemiler tarafrndan toplanacak
tlr. 

Ordunun ve donanmamn mesaislne 
muayyen bir v~he vermek; ordunun 
ve donanmanm fedakiirhklanna mana 
ve hedel vcrmek; en tehlikeli anlarda 
ulusun kaderini idare etmeyi iinceden 
i.istiine almak: !:;te siz bu iideve nam -
zedsiniz. Ordu ve donanma size giive -
nebilir. 

Levaztm subaylan, Akademi camia -
smda siz, hem levazrm meslek uzmam, 
hem geri i~lerinde kurmaym ktymetli 
yardtmctSI olmak i<;in yeti~tiniz. Geri 
hizmetin iinemli ktsmt sizin iizerinizde 
bulunacak. Modern harbde geri hizme-

Yuksek Levaztm , okulundan 91kan • 
Jar: Haydar, Suphi, Muhtar, Kcmal, 
Naztm, Kamil, trfan, thsan, Nihad, A -
rif, M. Ali, Osman Abdiilkadir, lbsan, 
Hasan Fehmi, Tahir, Edib, Nureddin, 
$iikrii. 

F ransa hiikumeti yaz mevsiminde ka
' ' 

1 1 

.. ,11;1•* banlardan hirer 

<;:iinkii bunlann yiiksek olmamalan 
itibarile !.ialettayin ~atana ve istimbot -
lardan daha kolaylrkla o vazifeyi yapabi
lecekleri anla§tlmr§llr. tin nekadar nazik, kar1~1k ve gii.<; oldu- Akademi Komutam Korgeneral Ali Fuad aoyl!l_vini veriyor. 

Herbiri ordumuzun guzidc bircr uz
vu olacak olan gene kurmay subayla -
nmtza biz de candan rnuvaffakiyetler 
dileriz. 
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Bir lngiliz- Italyan harbinde 
Fransa miihim bir rol oynayabilir 

----------------~ Bir Franstz gazetecisinin Me~hul Sevkul!;eyi,~isi, vaziyetin 
alabilecegini inceledikten sonra, Fransanm cografi ve siiel 

ne 'ekil 
vaziyeti 

soyliiyor dolayisile bir hakem durumu takmabilecegini 

Mechul Sevkulceyl,ciye gOre, 
Akdeni.r.de ltalyan hava ve 
deni.r. kuvvetlerinJn hAkJm oJa .. 

bilecegi yerler. Bu yer1er 
(:lzgi Jle rOsterilmi.Jtir 

FranSIZCa Vu gazetesinde «Mec;hul 
aevkulcey~~i» ikinci bir makale yazmt~ltr. 
«Bir fngiliz • ftalyan anla~m.azhgmda 
F ransa neden hakemlik edecekttr ?» ba§
!tgt altmda yaztlan bu yaztyt aynen derce
diyoruz. Okuyuculartmtz mec;hul sev • 
kulceyKinin ilk yazUtm Abidin Daver 
arlcada~tmtzm tenkid ettigini ve c;iiriik ta
raflanm gosterdigini hattrlarlar. Muhar
ririn bal.! yanh§lan olmakla beraber da
ha makul olan yeni yaztst 1udur: 

«- F ransanm buglin Cenevrede oyna
makta oldugu birinci derecedeki rol, sa
de, onun siyasasmdaki inkar kabul etmez 
niifuzdan ve Ba,bakamnm kuvvetli ~ah
aiyetinden ileri gelmemekte, bir fngiliz • 
ltalyan harbi c;tkltgt takdirde, onu, bu 
enla,mazltgm tabii hakemi vaziyetine ge
tirecek olan imtiyazh cografi vaziyetin
den ve belki de bilhassa bu vaziyetten ile
ri geliyor. 

Dovii1rnek i~in, bulu§mak laztmdtr. 
Halbuki, lngiltere ile ltalya, bitaraf 
rnemleketlerle birbirinden ayn olduklan 
i~in, gerek bir deniz harbinde, gerekse 
Afrika sahnesinde boyolc;ii1mek istedik
leri takdirde denizleri &lmalart gerektir. 
Mesele, bu itibarla, en once deniz haki
miyeti etrafmdan doniiyor .• 

Ha•unlarzn kuvvetleri 
Sade Va1ington muahedesile tesbit e

Clilen yalt bulmamt! gemileri gosteren de
niz kuvvetleri grafigine bakmtz. fngiliz 
iistiinli.igii ezici bir derecededir. fngiliz 
harb gemileri tonajt 1,105,000 oldugu 
halde ltalyamnki 406.000 dir. Fa kat ra
karnlar, ayn ayn tetkik edilecek olursa 
hu fark daha bariz olarak gori.iniir. 
156,500 ton olan ltalyan hatb harb ge
mileri, harbden once yaptlmt,, ikisi hi~ 
degeri kalmtyan, diger ikisi iki sene i~in 
bag!t ve tamirde bulunan 305 milimetre
lik toplarla rni.icehhez dort eski znh!tdan 
ibarettir. 

Bunlann kar,istnda 29,000 den 42,000 
tona kadar degisen 380 ve 406 milimet
relik toplarla mlicehhez 15 gemi vardtr. 
Bu gemilerden her biri, bugi.in elde bulu
nan iki ftalyan znhhsmt birka~ dakika 
ic;inde baltrmaga, bashba,tna kadirdir. 

Buna mukabil, diger Slntflardaki ge -
miler, ayni derecededirler. F akat bu hu
su•ta, fngiliz gemilerinin sayt yi.iksekligi 
pek bari7 olarak gori.inmiyor. 

Nerede harb edilecek? 
fngilterenin ve ftalyanm istilaya ugra

malan mevzuu bahsolamaz. Olsa olsa, 
harb, Afrika sahnelerinde, yani T rablus
ta, Mtmda, Habe!istanda ve Habe~iston 
elrafmdaki lngiliz ve 1talvan somiirge -
lerinde cerevan edebilir. F akat bu mm
takalartn k~ndi membalan bulunmadtg• 
gibi, birka~ aydanberi buralara. ytgtlan 
insan ve malzemeyi, modern btr harb 
birka~ ay i~inde eritir. Bunlan yenilemek 
laztmdll ve bu hususta en iyi hareket e
decek olanm galib gelmesi ihtirnali kuv
vetlidir. Bu suretle, mesele, iase hatlan
nm himayesi meselesi haline gelmektedir. 

Bingazi bolgesi, buglin ia~esini Bin. • 
gazi limamndan temin ediyor. Bir demtr
yoluna sahib ve MtStr hududuna en yakm 
yegane Jiman budur. Somali ve Eritre ile 
irtibat, Siivey! kanah ve K1Z1ldeniz vast
tasile yaptlmaktadtr. 

lngiltere, ftalyanm bu geri hatlan i.i-
2.erine t.,ir edebilecek midir? 

Akdenizin mukadderatt 
Hartaya bakmtz, Malta adaSl Trab

lus ve Bingazi yollarma hakirndir. Fa -
kat buraS!, harbin ertesi gi.inli, ftalyan
lar i~in bir tehlike olmaktan ~tkacakttr. 

lngiliz bayragt, V alette iizerinde arttk 
C]alga1anmtyacakttr, demek istemiyorum. 
~. l,W.ra!llarl!l, korfezleri !oplarla 

dolu olan bu adaya ~tkmaga tejebbi.is e
decekleri ve ktymetli filolanm, bu kadar 
tesadiife bagh ve bu kadar beyhude bir 
harekete feda edecekleri 1i.iphelidir. 

Bir hava tehlikesi tehdidi bile, lngiliz 
filosunun, ~u dakikada, emin gorrnedigi 
i~in c;ekilip gittigi bu istihkamt sustur • 
maga kafidir. 

Malta, Sardonyaya (Sardonyaya de
gil, Sicilyaya - Cumhuriyet} tayyare ile 
bir saat mesafededir. Bir gece ic;inde, 
1500 kilo bornba ta!tyan bir tayyare, li
mana, ii~ di:irt ton bomba atabilir ve f
talyanlann bu harb i1ine tahsis edebile
cekleri iki yiiz tayyare, di.inyamn hic;bir 
filosunun kabul edemiyecegi bir tehdid 
te1kil eder. 

lngilizler, boyle bir tehlikeden kur -
tulabilmek i~in, ftalyan sahillerinin en az 
500 kilometre otesint, yahud ~ok iyi mii
dafaa altma almmt§ limanlara stgmmalt
chrlar. 

Bu !eraitin, fngilizleri, nereye kadar 
uzakla!hrdtgma hartada baktmz: -5arkta 
Girid adasma, garbde Balear adalanna, 
- yani ltalya - Bingazi muvasala hattm -
dan ~ok uzaga kadar goti.irrnektedir. 

Zaten ba,ka nereye gidebilirler? Belki 
bir Yunan sahiline ve mesela Girid sahi
line. Lakin, a~tk bir limanda barman 
kuvvetli bir filonun mi.idafaaSl, tayyare 
toplart, tayyare aglart, rnayinler gibi c;ok 
fazla malzemeye ihtiyac gosterir. Ve bii
tiin bunlar, di.i§mana bu kadar yakm bir 
yerde, kolayca tedarik edilemez. 

Su halde fngilizlerin Cebelitanga ve 
Akdenizin dogusunda, Mtm veya Ktbns 
sahillerine stgmmalan ihtimali vardtr. Bu 
suretle, iki mahreci de saglam bir surette 
tuttnu1 olacaklar, fakat orta ktmnda, ltal
yanlar, biitiin kuvvetlerini T rablusa bo
~altabileceklerdir. 

Hulasa, Akdeniz ltalyamn olacakttr. 
Ya Kazldeni:z? 

Eritre ve Somalinin ia1esi i~in vaziyet 
degi~ir. Orada fngiltere Akdenizin ve 
Hind denizinin hakimidir. ltalyanlann 
siiel vaziyeti ne olurda olsun kttltga ve 
dehalete mahkum olacaklardtr. Eritreye 
ve Somaliye ul a,abilmek i~in biiti.in Mt
sm ve biitiin dogu Afrikayt zaptetmele
ri laztm gelir. Bu suretle, bu harbin bii
tiin mahiyeti sarahatle ortaya ~kmtl olu
yor. ltalya, Akdenize ,oyle_ boyle hakim 
olacak, lngiltere ise Akdemzde? .her .. ta
ra fa hakim bulunacakttr. Her tkt du1 • 
mamn hi~ birisi can alacak yerinden ko
layca vurulmtyacagt iGin bu harb boylece 
ebediven devam edebilir. 

iran sa lngiltereyi tutarsa 
fngilterenin, di.i1manma iisti.in gelmek 

iGin sahib olaca~t Akdenizdeki donan~a 
ve tayyare iissiilharekesi, F ransanm elm
de vardtr ve hem de ltalyanm biitiin kuv
vetini yiiklivece~i harekiit sahast~m _orta
smda. Simali Afrika ktytlanndakt Bllert 
T unus. Sus Sfaks isimli F ranstz limanla
nnm lta!y~nm oni.inde bir nobetGi ~i?i 
bekleyislerine bakmtz ve bunlan lngthz 
filosun~ muvakkaten verdigimizi farzedi
niz. Bizertte limen m·uazzamdtr, sahilde 
gemilerin demirliyebilecegi saytStZ yerler 
vardtr. Havadan hi.icum yapacak olan 
kuvvet karmtnda bizim avct tayyareleri
mizi bulacak ve bunlarm sahalannt, Mal
tadaki gibi kolayca mahvedemiyecektir. 

Ve o zaman, bu limanlara kuvvetle da· 
yanacak olan lngiltere, filosunun ezici iis· 
tiinliigiinden istifade edebilecek ve bizim 
bitarafhgtmtz takdirinde kovulmu1 bulu· 
nacaKt Akdenizde derhal hakim bir du
rum alacakttr. Trablus ve Bingazi muva· 
sala hatlan ~aresiz bir !ekilde kesilecek, 
T rablus, Mtstr ve T unus kuvvetlerinin a
te§i arasmda buakacakttr, 

, 

f<lbriS 

Aynca, Afrika ve F ransadaki sahil
lerimizde yerle1ecek olan 1ngiliz tayya
releri, biitiin ftalyan topraklartm hiikmii 
altma alacak ve fngiliz hava kuvveti, 
harbe faal bir surette giri~ecektir. 

ftalyan denizi bir fngiliz golii olacak-
hr. 

Y a Ktz1ldeniz. 

ltalya ile Habel arasinda harb ba1lar 
ba,larnaz birka~ giin ic;inde ilan edecegi
miz bitarafhgm Cibuti - Adisababa demir
yolunun da bitarafhgmt intac ettnesi ve 
bu hathn sthhi islere miinhastr kalmaSt ~ok 
kuvvetli bir ihtimaldir. Bu takdirde, Ha
be,ler, ia1e mevaddt ve rni.ihirnmattan 
mahrum kalacaklan i~in, dii~mam, bo~
luk kar~tSmda buakmak auretile rnaglitb 
ettnekten ba,ka c;are bulamtyacaklard~r. 

F akat, lngiltere ile birlikte harbe i~ti
rak ettigimiz takdirde, Habesi•tanm ia
~esi derhal temin edilecektir. Cibuti lima
nmm a~tJmasJ ht.:r Jeyi sadelestirir, g1da, 
mlihimmat, takviye lett' alan akm eder, 
Habe1istana hayat ve bu cengaver mil
Jete kuvvet a!tlanz. 

Hulasa, lngiltere ile yanyana anla1 -
mazltga rni.idahalemiz, miittefikimizi Ak
denizde hiikim ktlan, T rablusgarbi der
hal yalmzba§tna btrakll ve ltalyan i.imid
leri suya dii§er. ltalya yartrnadast lngiliz 
toplartnm ve bombalanmn tehdidi altm
da kahr. ftalya, Habe~istanda, miisellah 
bir millet, ve Cibutiden gelmi1 fngiliz pa· 
rast ve lngiliz kuvvetlerile kar~tla§tr ... Bu, 
can ~eki§me demektir. 

Fa kat, F ransanm yalmz topraklarmt 
lngiltere emrine verdigini farzederek siiel 
miidahaleyi bir tarafa btrakttrn. Sayed 
boyle olmaytp Ia, kuvvetlerirnizle birlik
te, faa! bir surette ise kansacak olursak 
can ~eki~me daha seri ve netice daha ya
km olacakttr. 

Fa kat ~ayed ltalya bizi kendine ~eke
cek olursa o zaman her 1ey degi1ir. fn • 
gilizler Cebelitartkta tutunamaz olurlar, 
Akdenizi ebediyen kaybederler. Bi1irn 
taraftm!zdan yaptlacak en kii~iik bir teh
didde fngiltere bi.iti.in kuvvetlerini ve ge· 
milerini 1imal denizine ~ekerek. ikinci de
receye di.i1en cenubu buaktr, Ktztldeniz 
sahillerindeki abluka azahr, siiel tazyik 
durur ve italya nefes ahr. 

Cibuti demiryolu da ltalyanlart, Ha
be,istamn ta gobegine kadar goti.iren mi.i
kemrnel bir tstila yolu te§kil eder. 

*** 
hte, bir fngiliz • italyan anla~mazhgt 

c;tkarsa biz, bu sebeblerle hakem vaziyeti 
ahnz. 

!;\i.iphesiz ki, i1in siyasal tarafmt btra
karak yalmz deniz baktmmdan tetkik et
tim. F akat, !U birkac; mi.ilahaza, son de
rece 1ema halinde olmamakla beraber, bir 
anla~mazhk vukuunda, bizim oyntyaca
gtmtz birinci derecede roli.i a~tk~a gos -
termekten hali degildir. !dare adamlan -
mtztn memleketimizin bu imtiyazh vazi
yetini ve bunun bize temin edecegi fay
dalan gozden ka~trmtyacaklartnt iirnid 
edelim. 

Yunan atletleri gitti 
Yunan atlet kafile•i di.in lzmir vapu

rile Yunanistana hareket etmi§tir. 
Rumen ve Arnavud atletleri bugiin 

hareket edeceklerdir. 

lspanyada feci bir kaza 
Madrid I (A.A.) - Valans yakm • 

larmda yolcu ile dolu bir rnotorli.i vagcn 
diger bir vagonla ~arpt!ffitl ve bir ~ogu 
agtr olmak iizere 45 ki~i yaralanmt!ltr. 
Yara!tlardan biri hastaneye goti.iriiliirken 
olmii§tiir, 

'-'EDGON 
BiQffL{'QA 
Biraz da ben oleyim! 
!;lair Ha~met, bir gi.in Koca Ragtb Pa

~antn konagmda iftara gitmi1. 
Yaz ramazamyrnt~. Gayet steak ve 

bunalttct bir hava varrnt!. tftarto sonlan
na dogru sofraya bir kocaman kiise, buzlu 
vi1ne ho1aft getirmi~ler. 

Hizmet eden usaklar, konuklann her 
birine hirer ufactk baga ka~tk dagttllk -
!art halde, pa~antn kendisine kep<;e bii
ylikliigi.inde giimii1 bir ka,tk vermi~ler. 
Pa1a bunu kasenin i~ine dald~rd1k~a. ho
!aftan tiiketircesine al1r, her i~tikc;e de: 

- Oooh!. Oldiim! .. dermi§. 
Ha1met dayanamaytp: 
- Velinimet I demi!; 1u elinizdeki ka

!tgt fakire ihsan buyurun da, biraz da ben 
oleyiml 

T 1h Kongresi 

Bir hafta sonra 
Ankarada toplamyor 

Atati.irkiin yiiksek himayelerinde ve 
Basbakan lsmet fnoni.ini.in onursal Bas
kanhgt altmda Saghk Vekili Refik Say
damm ba§kanltgmda iki ytlda bir An
karada toplanan hp kongrelerinin altm -
ctst 7-9 birincitesrinde toplanacakttr. Bu 
toplanhda Ti.irkiyede alkolizm mesdesi 
iizerinde Prof. Mazhar Osman ve pro -
fesor F ahreddin Kerimin, morfin ve di
ger toksikomaniler i.izerinde Prof. Naz1m 
Sakirle !;\iikrii Yusufun, toksikomanilerin 
tlizel onemi i.izerinde, Prof. Hayrullah· 
Ia Dr. Ahmed !;\iikriin"n raporlan ilk giin 
mlizakere edilecektir. lkinci giin rorna • 
tizma konusu iizerinde Prof. T evfik Sag
lamia Abdi.ilkadir Littfi, Prof. Frank, 
D~ent Arif lsmetin, Prof. Oberndorfer 

ve Prof. Sedadm rapor!an dinlenecek ve 
konusulacakttr. Her iki si.ije i.izerinde bir
~ok ozgen tebligler vardtr. Bunlar arasm
da Prof. Ziya Nuri, Hami Suad, Ke • 
mal Cenab, Kadri Ra~id, Winterstein, 
Hirsch, Liepmann, ihsan Hilmi, Beh~et 
Sabit, Kemal Hii•eyin. Ali Esad, Niyazi 
lsmet, Ali !;\iikri.i, Zeki Nam, Sevlr.et 
Aziz, Kaztm 1smail, Ali E1ref, Osman 

$erafeddin, Rasim Ali, Rasim, lsmet, 
rahirn, Osman Cevdet, Naci Said, Sern· 
Nuri Fehmi, Rtza Remzi. Haydar fb -
seddin, Nihad gibi bin;ok doktorlarm 
rnuhtelif si.ijeler i.izerinde serbest tebHi!leri 
vardtr 

MlSlr, lsviGre, Almanyadan tebligler 
yollanrnt~ltr. Tamnmt~ Sovyet bilginle -
rinden ii~ profesor aym be~inci gi.inli 1eh
rimize geleceklerdir. Kongrenin devamt 
miiddetince biiyiik bir sergi a~tlacakhr. Bu 
sergide rni.istahzarat~tlar eserleri hakkm
da hekimlere izahat vereceklerdir. Ayn
ca ~ir de cerrahi kongresi toplanacakttr. 

ADLlYEDE 

Bilet~i Ziyamn a~hgt dava 
T ramvay bilet~ilerinden Ziya bun dan 

bir rniiddet evvel ~ahsltgt arabaya binen 
Ra~id isminde birinin kendtsini tahkir ey
ledigini iddia ederek Sultanahmed birin
ci sulh ceza mahkemesinde bir dava a~
mt~hr. Diin bu davaya bakllmaga ba1 -
lanrntl ve sorgusu yaptlan su~lu Ra~id 
«ben tramvaym arkasmdaydtm. Bilet~i 
Ziya i~eride bulunan aileme tecaviizkar 
soz soyledi. Kendisini dava edecektim. 
Y alvararak beni vaz ge~irdikten -onra 
bu davayt a~lt» demi1tir. 

Ziya ise bu iddiayi redded•rek Ka~i
din basamakta durdugunu, ic;eri girip 
bilet almasmt soylemesi iizerine kendisini 
tahkir eyledigini ileri siirrniijtiir. $ahidler 
~agmlmak i.izere dava ba~ka giine buaktl
mt!lll. 

Kuru~e~me komiir depolan 
kalkacak 

Kuru~e§mede oturan eski Diiyunu u
murniye memurlarmdan Salih Munir; 1:-u
radaki depolann evine zarar verrnekte ol
dugunu ileri siirerek depo sahibl•n aley
hine dordiinci.i hukuk mahkemesinde bir 
dava a~mt!h 

Bu dava bitmi! ve depolann 1:-uraJan 
kaldmlmasma karar verilmi1tir. Mahke -
me karan ~u mealdedir. «Kanunu rnede
ninin 461 inci maddesi mucibince kom -
sunun gayrimenkullerine zarar vermek 
menedilmi!tir. Kuru~e1me komiir depo
lanndan dogan zarann ref ve izal~si Ia -
ztmdtr. Belediyenin bunlara mii<aade et
mil olmast da kendilerine bir hak bah,et
mez. Binaenaleyh depolarm kaldt.t!ma -
sma karar verilmistir.» Mahkemenin bu 
karan kat'iyet ahnca Kuru~e1mcde bu -
lunan yirmi kadar komiir deposunun bu
radan kalkmast liizun gelecektir. 

Htrstz 2 aya mahkum oldu 
Sirkecideki ardiyelerin birinde htmz

hk yaprnakla su~lu Hi.isameddin Sultan
ahmed sulh birinci ceza mahkemt .• i,,e ve· 
rilmi1; ve diin muhakemesi biterck iki ay 
hapse konmast kararla!mt§ltr, 

' 
Habes italyan · 

havacihgin 
harbin de • 

rol 
Frans1zlar, italyan tayyarelerinin yaramiya

buluyorlar cag1 hakkmdaki iddialar1 
Temps gazetesi, ftalyantn ha,·a kuv· 

vetlerine ve bunlardan Habe~istanda ne 
1ekilde istifade edilebilecegine dair bir 
yazt ne~retmi1tir. Her baktmdan dikkate 
deger buldugumuz bu yaztdan bazt par
~alar ikltbas ediyoruz: 

Hava kuvvetleri baktmmdan, ltalya
nm, devletler arasmda birinci saflardan 
birini i1gal ettigi herkes~e malitmdur. 
F aal ve ale1li ~eflerin gayreti sayesinde, 
ftalya havacthgt yalmz bol degil; ayni 
zamanda miikemmel malzemeye sahib 
bulunrnaktadtr. En rniitekamil neviden 
tayyareleri, her sahada, bi.iyiik mikyasta 
harekiita miisaiddir. lnsaat son derece 
siiratlidir. Hjltta, birka~ ay ic;inde, ftal
ya UGak fabrikalannm, si.iel u~ak saytsmt 
bir misline ~tkard•i!t soylenmektedir. Gii
riiliiyor ki, Roma, havacthgt, bir mil
letin biiyiikliii!iinii temin edecek vasttala
nn en miikemmellerinden biri addetmek
tedir. Be1inci silah, yani tayyar<, randt
man baktmmdan biitlin oteki' silahlara i.is· 
ti.in saytlmaktadtr. 

Bu hava kuvvetlerinin bir k"mt Erit
rede bulunuyor. Uc;aklann muhafazaSl 
i~in, metodik surette miiteaddid i.issiilha
rekeler tesis edilmistir. Su dakikada, E -
ritrede alb hava !imam ve 14 saha var
d~r. Bu hava limanlanndan birt yayla 
k!Smtnda altt kilometro mur!bbat biiyiik
lii~iinde, di.imdiiz bir meydandtr. 
Habe~istanda havaczlzgzn rolii 
Bir~ok ecnebi gazetelerde, en tanmmt~ 

sliel rniinekkidler, Eritre hava kuvvetleri
nin, saytst nekadar fazla, le!kila!t ne ka· 
dar onemli olursa olsun, Habe~istanda 
pek ikinci derecede rol oyntyabilecegini 
yazdtlar. Buna sebeb olarak Ia. Habe
!istanda bombardunandan mi.iteessir o -
lacak bina, .1ehir, fabrika gibi degerli 
mi.iesseseler bulunmadtgmt, Habe~ as -
kerlerinin, kendi anzah topraklannda 
~ok kolayhkla dagtltp tayyarelere hedef 
le!kil etmiyeceklerini ve nihayet, Habe
~istanda tayyarelerin yere inmesine mii
said sahalar bulunmadtgtnt gost.rdiler. 

Hattralfllzda yant!mtyorsak, F asia ya
ptlan rnuhtelif harblerde de, .tayyareler 
hakkmda ayni iddialar ileri si.irlilmi.i~t;i. 
Halbuki liesinci silah, orada, hususile 
Rifte Franstz kumandanhgmtn tahmin 
ettiginden ~ok biiyiik bir rol oynamt~hr. 

Asmaradaki ltalyan erkiimharbiyesi 
ayni fikirdedir. Hedef bulunmamaSl me
selesi, kendilerile gorii~tiigiimiiz bir~ok 
gene tayyarecilerin itirazlan bertaraf e -
dilmi~ bulunuyor. Bu tayyarecilerin soy
lediklerine gore, evvela, Habe~lerin top-

lu bir halde yliri.iyii! yapmak ve gene top
lu bir halde harbetmek usulleri, tayyare
ler i~in miikemmel bir hedef temin et • 
mektedir. <;ok cesur oldugu, fakat ayni 
zamanda ~ok c;abuk tesir altmda kaldtgt 
~iiphesiz bulunan Habe~ askerlerinin, ha
vadan gelen bir bombardtman altmda na
SI] bir duyguya kaptlacaklan heniiz tee
rube edilmedigi t~lD bilinmemektedir. 
Bundan ba,ka, Habe~istanda yerai!J stg
naklan ve daglarda orman, agac gibi giz
lenecek yer olmad•i!mdan, Habel asker
lerinin gizlenmelerine ihtimal yoktur. 
Dagtlmalan bi.isbi.itlin imlcanSlzdtr, c;iin
ki.i bu takdirde topluluklanm kaybeder
ler, biisbiitlin darmadagtn olurlar. Bu 
iptidai ve yan vah1i insanlann, bir bom
bardtmana maruz kahp buna mukabele 
edememek yiiziinden manevi kuvvetle • 
rinde hast! olacak sarsmltyt tasa vvur et • 
mek gi.ic degildir. ltalyan hava kuvvetle
rinin kar~tsmda rakib yoktur. Habe1istan 
hava kuvveti, bir dlizine tayyaresile, hi~ 
yok demektir. 

Hava bombardzmanznzn 
manevi teairi 

Bu sebeble, hava kuvvetinin, Hahe~s
tan halkt iizerinde manevi biiyiik bir te
sir yapacagt tahmin edilmektedir. Y erli 
ic;in, u~aktan daha gosteri1li bir tesir ya
pan kuvvet yoktur. F asia, lrakta, bir ha
va hi.icumu tehdidi, bir bombardtman 
manzaraSl, geni1 mmtakalard~ki asileri 
yola getirrnek hususunda ~ole faydah te
sirler yapmt~ttr. 

Bu tecriibe, sinirleri daha zaytf, daha 
~abuk teessi.ire kaptlan, ani gi.icliikler kar· 
!tstnda Gabuk lastran, manevi kuvvetini 
kaybeden siyah trka kar1t, daha iyi neti
celerle tatbik edilebilir. 1ta!yan tayyare
lerinin, Habe1 koylerine ve !coy ahalisine 
tacaviizi.i aida getirrniyecegine (I) ,iiphe 
yoktur. General Bononun ordusu bi~bir 
sahada vah~et yapmak niyetinde de~tl • 
dir. F akat, si.iel hedefler baktmmdan, 
ftalyan hava kuvvetlerini biitlin Habe,is
tan tantyacakttr. Yiikselt kudrette born· 
balarm patlaytjt, bu bombalann geni1 
sahalar lizerinde yapacagt ytldmm tesin 
kar§tsmda, yerlilerin ani ve derin bir pa· 
nii!~. korkuya ve deh1ete ugramasma, ni
hayet, manevi ltuvvetini kaybetmesine, 
yorulmaSlna ve btkrnasma intizar edile • 
bilir. Hatta bu netice, ziraat i1lerini dur
durur, kervanlann yliri.iyi.isi.ine bir nihavet 
verrnek gibi neticeler de dogurabilir. 
Hulasa, tayyare, biitiin Habe~istanda 
bir nevi manevi ve ekonomik kara ablu· 
kaSl yapacakttr.'> 

Oniversite diin Rektoriin bir soylevile a!;Ildl 
(Ba,tarafr birinci .ahifede) 

salonu koridorlara kadar dolmujtu. Sa
londa 300 e yakm profesor, doc;ent ve 
asistan da vardt. 

Saat tam I 0 da Rektor Cemil Bilsel 
kiirsiiye ~tkarak lier ciimlesi alktlla kesi
len onemli bir soylev verdi. Rektor bu 
soylevinde Cumhuriyetin eseri olan 0-
niversitenin iilki.isii diinyamn en ileri bir 
Oniversitesi olmak oldugunu, ve ge~en 
ytl gibi hala bir kurulu1 devresi ge~ir -
mekte bulundugunu ve ancak tuttugu yo!· 
da ~ok Gabuk gitmek 1artile ve on ytl 
sonra iedal bir kurum olabilecegini soy -
ledi ve rakamlara dayanarak go~en yt!m 
biliin~osunu ~izdi. 

Buna gore Oniversitenin ge~en ytl 
talebe mevcudii 4025 ti. fmtihana giren
lerden Ttb fakiiltesinde 717, Edebiyatta 
176 ki~i stmf ge~mi1tir. Hukuk ve Fen 
fakiiltelerinin yoklama sonuclart bir iki 
gline kadar belli olacakttr. Bu ytl Oni -
versitede baSllan yeni esorlerin saym 70 
tir ki rokor te~kil etmektedir. bniimuzde
ki ytl bu miktar 2-3 misle ~tkart!acakttr. 
Ttb faki.iltesinde !irndiye kadar 300 a
meliyat yapthrken bu rakam bu ytl 
1200 e ~tkm•sltr. Dogum vak'alannda da 
1200 ~tkmakla yeni bir rorkor daha elde 
edilmi!tir. 

Oniversiteye getirilen yeni aletler ve 
kitablar iGin 550,000 lira sarfedilmi~tir. 
Y eni kurulan enstitiilere 49,000 lira ve
rilmi~tir. Oniversitenin bu insaat, levaztm 
ve sairesi idn hi.ikitmetimiz tam 4 milyon 
kiisur lira harcamt~ltr. 

Kadro 

Buyzl neler yapzlacak? 
Rektor Cemil Bilsel Oniversitede bu 

ytl yaptlacak yenililderi ~oylece hulasa 
etmi§tir: 

«- Bu ytl yarun kalan enstitiiler Ia• 
mamlanacakttr. Y eni bir dogum evi a~a
ca~z. T tb talebesi 1925 te 254 ki1i iken 
bugi.in 1600 diir. Binaenaleyh her tale
beye iki hasta dii~iirebilmek kin hastane
lerdeki yatak mevcudiini.i 2-3 misline ~t
karacagtz. Oniversite talebesine hiikit • 
metirniz bir yurd, bir lokanta, bir lokal 
a~maga karar verrnt~ltr. Mi.ijdelerirn. 
Do~entlerin hem saytst, hem maa~lan ar· 
tmlacakttr.» 

Rektor Cemil talebeden tarn verim is
temis, Atati.irki.in dehasmdan dogan son 
iki inktlabda dil ve tarih devrimlerinde 
Oniversitenin biiyiik roliini.i anlatarak 
dil ve tarih kurumlannm Oniversiteye de 
kuvvet verdiklerini soylemi1 ve Atatiirkii 
bi.itiin gencligin huzurunda ve onlaria 
beraber derin saygt ve sevgi ile selamla
mt!ltr. 

Rektor Cemii , Bilsel Cumhuriyet hii· 
kitmetine emek verenlerin ba~mda bulu
nan ve cumhuriyetin ilmin di.isturlanna 
dayandt~tnt soyliyen lsmet lnoniine ve 
Ki.iltiir Bakanma saygtlannt bildirmi~ ve 
ilk dersi verrnek iizere sozii profesor Akil 
Muhtara buakmtsltr: 

Prolesor Akil Muhtarzn dersi 
Profesor Akil Muhtar, kendisine ve• 

rilen bu ~erefli odevden memnuniyetle 
bahsettikten sonra herkesi ilgilendirtcek 
bir mevzu se~mi1 ve tam bir saat biitiin 
salonu neseye bogmu1tur. Cok lath ve is• 

Ge~en ytl kadroya ii~ yabanct profesor tifadeli soz .Oyliyen degerli doktor he • 
kattlmt1ken bu ytl !;lapk, Valanz, Karl§· kimligin diinya iizerindeki onemli ode • 
trup, Herzof ve Yusuf Ak~ura gibi be1 vini dzdikten sonra hergiin ve hatta her 
ktym~tli profesori.in bir k!Srnt oliirn bir saat bulunan yeni alet ve ilaclarla insan• 
lmmt da sthhi sebeblerle kaybedilmisltr. !arm sai(ltgmt ve omiirlerini nastl koru• 

Ne,et Omerle F uad Kopri.ilii de say- duklanm anlatarak bilhassa Rontp;en ii· 
lav olduklarmdan Oniven.iteden aynlmt~- zerinde durmu1 ve bu ke1if sayesinde tt'o
lardu. Fa kat bu degerli profesorler kon- bm ~ok terakki ettigini tebariiz ettirrni~· 

Univenitede dersler 
ferans vermek suretile Oniversitenin r;a· tir. 
h1malanna i1tirak edeceklenne soz ver • 
mi~lerdir. A~tk bulunan kiirsiilere yani 
ktymetteki !Ohretler ahnacaktu. Buglin

A~th1tan sonra derslere bugi.in b•to 
Jarnak liztm gelen bazt fakiiltelerin bii• 
tiinleme yoklamalan tamamlanmamt' ol• 
dugundan derslere yann sabahtan itiba • 

kii kadro !Dyledir: 44 garbli, 44 Ti.irk 
profesor, I 02 doc;ent, 140 asistan ve 41 
yardtmct. ren ba!lanacakttr. 



I CUMHURIYET 

[--~:qUk J ( Serbest siitun ) ~P0!;,!7~T.! I 
hlkAye M ii c e v her I e r Tlb Fakiiltesinde yeni • f . 

~~ ======= Guyde Maupassantdan klinik ihtiyaci ~de yolunda eCI 
. Lan~en, gene k1zla, ~efinin evinde _v~-~ bir tavtrla, bir kuyumeuya girdi, gerdan· 

rtlen h1r baloda tant§rnl~ ve onu sevmt!b- hg1 uzatarak sordu: 
Orta halli bir memur k1z1yd1. Evlenmck - Su par<;aya lutfen bir k1ymet ko • 
istiyen bir delikanh i~in ideal bir gene yar m"m1z? 

luz tipi i~i. Miitevazt giizelliginde ~ir me- Kuyumeu kolyeyi eline ald1, avcun • 
lek safhg1 va~d1. ~~da~larmdan h1<; ~y • da tarttt, pertavstzla ineileri teker tekrr 
rtlm1yan belh behrStz, me,e btr tebessum, muayeneden ge~irdi <;tragm1 ~agtrdt, 
~onliinden oraya ak~~-m.'i~ his~~"-~ veri • gizli gizli bir ~eyle; konu§tu. Kolyeyi 
yordu. Herkes onu oguyor, but~~ tam- eamekantn iistiine koyarak bir de uzak
d1klan: «Bu klZl alan erkek dunyamn t n muayene etti nihayet: 
en bahtiyar adam1dm> diyordu. Lanten, a M" .. d 'd. b k 1 on iki ya-
o tarihte, ufak maa§h bir ba~katibdi. h -d bosyob •. ef 

1
' kud ~ Y7 d d'r 

Gene k1za talib oldu. Evlendiler. u on e~ m rand ~kgen~-~ .1 .' f. a· 
L · 1 k d b h · kat bunu nereden te an etbglntZJ soy-

anten mant m1yaca erece a t1yar- I ' d'k 1 
'd K . k d 'd 1. . erne 1 ~e satm a amam. 

1. am1, ev1 o a ar 1 are 1 ~evmyor- L h .. 1 • f 1 'b' 
d k. d l"k · · d I d anten, ayretten, goz en a ta§l g1 1 

u 1, a eta u s 1~m e yajlyor ar 1. I k .. .. b k b' 
K k .. d .•. b "II' a~1 mt§, uyumeunun yuzune a tyor, n oeasma ar~1 goster 1g1 ag 1 1gm, sev- d d 

. . b . k I I' I 1 yan an a: 
~ 1 n 1n enzen yo tu ve ev ene 1 a b ay o - N I? N d d' · ? E · · · · ? 
du!(u halde, heniiz diin evlenmi1ler gibi -. ast ld e e dlntZK mm mtsLtz 
sevijiyorlardt. Dtye mm. amyor u. uyumcu, an· 

Lanten lcanstntn sade iki huyundan tenm tatkmllgml, ba§ka m.anaya alarak: 
~l.' et~i idi· Tiyatro merakt ve miieev- -Ben on be~ binden faz1a veremem, 
he;~ptilas1 . • dedi. ls~erseniz ba§ka yere de gosteriqiz. 

Vniversite Rektoru, diinkii a~th~ ti:i -
reninde, T1 b Fakliltesinden bah seder -
ken ~ok oncmli bir noktaya dokunuu. 
cG6z, kulak, bogaz, burun, dahiliye ve 
kadm klinikleri geni~letilmelidir, bir 
dogum h~stanesi yap1lmaltd1r.> dedi. 
Bu ihtiyact, duy(l!llardan once goren -
lerin ortaya koymasm1 sevincle kar~J
ladtm ve bu ihtiyac1 i~inden duyanlar
dan biri oldugum i~in bu iinemli mese
le lizerinde SICai{t s1cagma durmak ve 
bugiinkli durumu oldugu gibi anlat -
mak istedim: 

Gene hekimlerimizin klinik bilgisi 
bak1mmdan iyi yeti~tirilmesi, Saii.hk 
ve Soysal Yard1m Bakanhgmm iite -
denberi lizerinde ayak diredigi bir nok
tadlr. Bu lilkiiye varmak i~in de is\an
bul tl'niversitesinin kurulu~unda yap1!
mas1 icab eden fcdakarhklarm hi~biri
sinden ~ekinilmemi~tir. Rektiiriimiiz, 
son y1l i~inde yalmz alet ve kitab pa -
rast olarak yar1m milyondan fazla pa
ra verildigini soylliyor ki bunun biiylik 
bir k1smmm Ttb Faki.iltesi i~in harcan-

bir kaza oldu 

Otobiis arabaya ~arpti, 
arabac1 Aziz yaraland1 

ve dispanserde oldii 
Diin, ~ile • Oskiidar seferini yapan 

§of or M ustafanm idaresindeki otobii!, 
saat 12 de 6merliden ge<;erken On de
resine yakm kir~ ocaklan denilen yer
de Bulgurlu kiiyiinden Mehmed oglu 
Azizin yolda giden arabaSina ~arpmt~. 
arabay1 par~alaml§ ve Azizi de agtrca 
yaralaml§hr. 

Yak' ay1 duyan jant?arrn\1lar 10fiirii 
yakalamt§lar, yarahy1 da Omerli dispan
serine gotiirmii§lerdir. Fa kat aziz aldtgt 
yaralann tesirile orada iilmii1tiir. 

~iipheli bir oliim 

Tarlhl roman : 64 Yazan: M. Turhan Tan 

Marya, ~dgm bir hrrs i~inde, Kaz1kh Voyvadanin 
boynunu, bez keser gibi; dogruyordu! 

Bunu yapamtyacagmt, yaphramtya • 
cagmt sezmekle beraber gene o i<;indeki 
iyilik yapmak ihtiyactna uymaktan ken· 
dini alamadt, Mustafaya sokuldu. 

- Aslamm, dedi, bu murdar adama 
ne yapmak istiyorsun? 

- bliim tatttrmak I • 
- Di1ini siikmiitsUn, lcemiklerini ktr· 

mt~Sln. Btrak arttk, siiriinsiin, siiriine sii
riine gebersin l 

Gene akmc1, yakalad1g1 ava el uza • 
ttl an bir asian gibi kiikredi: 

- Ne dedin ne, bunu diri mi btra • 
kay1m?.. Sen galiba sap1ttm, agzmdan 
<;tkam kulagm i§itmiyor. Drakiilii bunda 
•ag komak, karde1im Kara M uradm ru
huna tiikiirmek demektir. Benden bu al· 
"akhg1 nastl umarsm? 

Madam Lantenin, orta halli memur 
kanlanndan bazt dostlan vardt. Bunlar 
kendisine miitemadiyen loca biletleri gon· 
deriyorlardt. 0 da, kocasm1, zorla ti • 
yatrolara siiriikliiyor, giiniin yorgunlu • 
rundan zaten kafasl yerinde olmlyan a
damcagiZI bir de bu zoraki eglencelerle 
yoruyordu. Nihayet, Lanten bu tiyatro 
seferlerinden kendisini affetmesini ve Li
yatroya, ahbablannaan birini bulup o
nunla gittnesini kansmdan rica etti. Ma
dam Lanten, once itiraz etti, sonra ha
hr i~in kabul etti. Lanten sonsuz derece
de sevinmi1ti. 

F azla ftat bulamazsamz gene bana ge • 
lirsiniz. 

Lanten kolyeyi ald1 ve <;1ktt. Tam ma
nasile aptalla§ml§b. Y almz kalmak ve 
dii~iinmek ihtiyaemda idi. Fa kat soka • 
ga <;1kar .. ,kmaz, yaphgt harekete pi§man 
oldu. Kendi ken dine: 

ml~ oldugunu ~ok yakmdan biliyoruz. l.ntJ•bah hamnda bulunan 
Buna ragmen, biz okurlar, klinik ala -

- Elini onun murdar kanile kirlet
me demek istiyorum. Sen bir aslansm, o 
bir kopek. Onunla ugra§mak §amna ya
kt!maz. 

Fa kat bu tiyatro merakt, Madam Lan
tende yava1 yava~ bir siis iptilast dogur
maga ba~lad1. Ger<;i esvablan gene es • 
kisi kadar sa de ve kibar, onun ince ve 
miitevazt giizelligine ba~ka bir cazibe 
verecek kadar zevki selime uygun §ey • 
lerdi. Fa kat, onda, kulaklanna ptlanta 
taklidi gayet iri ta~lardan kiipeler, boy • 
rmna sahte incilerden gerdanltklar, hi · 
leklerine yalane1 altm bilezikler, sa .. lan· 
na sahte ta§larla siisli.i taraklar takmak 
merak1 uyanmtjll. 

Kansmm, miicevhere kar11 bu dere • 
ce dii~kiinliik gostermesi Lantenio cam • 
111 Slktyordu. Birka~ defa ihtarda bulun
du: 

- Kanctglm, dedi, insanm kesesi, 
hakiki miicevher almaga miisaid olma • 
ymca, hallon i~ine, yalmz lr.endi gUzel • 
ligile siislenerek ~tkmak daha dogrudur. 
Giizellik herkeste bulunmtyan nadir bir 
mucevherdir. 

F akat o, kocasmtn ihtarlanna giiliim
siyerek mukabele ediyor, ve: 

- Ne yapay1m, kocac1g1m, diyordu. 
Elma!l seviyorum. Benim hakktm da bu. 
Hakltsm, biliyorum ama huy i§te. Mu • 
cevhere bay1hyorum. 

Sonra inci gerdanltklan, ptrlanta kii • 
peleri parmaklan arasmda ~evirerek: 

- Bak tunlann pmltiSina, diyordu. 
lnsarun sahi diyecekleri geliyor. 

Bazt ak1amlar, ate§in kar§tStnda ba~
ba!& otururlarken, Madam Lanten, mii
cevherlerini sakladti!;t kutuyu eline altr, 
derin bir haz i~inde, taklid ptrlantalan -
PI, incilerini uzun uzun seyreder, sonra, 
aahte kolyelerinden birini kocastnm boy
puna ge~irerek kahkahalarla giilerdi. 

Bir k11 gecesi gene operaya gitm1;h. 
Donii~te soguk aldt. Ertesi giin iiksiir -
mege ba,ladt ve sekiz giin sonra zatiir -
reeden oldii. 

Az daha Lanten de kammm arka -
omdan mezara gidiyordu. 6yle bir rna • 

- Budalahk ettim, diyordu. Herif 
bu fiat! vermi~ken btrakmahydtm. Hi~ 
bOyle sersem §ey giirmedim. incinin sah
teli!(ini anlam1yan kuyumeu olur mu? 

Bu sefer ba§ka bir kuyumcu diikka • 
nma girdi. Kolyeyi uzath. Kuyumcu, 
kolyeyi goriir giirmez: 

- T amdtm, diye haykndt, bu kol • 
yeyi ben satttmdt! , 

Lanten, ~a~kmhgm son hactdine gel
mi§ti: 

- K1ymeti nekadardtr? 
- Bunu benden yirmi be§ bin fran-

go ald1lar. Fa kat ~imdi sizden on sekiz 
bine geri almaga haztrtm. 

Kuyumcu defterine bakh, kolyeyi 
satttgt tarihe aid sahifeyi buldu ve: 

- Evet dedi, yirmi be§ bin franga 
satmt§tm. Kolyeyi 20 temmuzda, Martir 
sokagmda 16 numarada Madam Lan • 
ten adresine gondermitim. 

Lanten, kuyumcunun ricas1 Uzerine, 
kolyeyi yirmi diirt saat i~in diikkana bt· 
raktt ve ~1kb. Y old a, nereye gittigini bil
meden yiiriiyor, yanh~ yollara sap1yor, 
geri iloniiyor, tekrar yamhyor, miitem~
diyen dii1iiniiyor, bu muammay1 .. iizme • 

ge <;ah§lyordu. Kolyenin bir hediye ol
dugunu arttk anlamt§h. F akat kimin he
diyesi? Eger kart 51 dairna boyle hed1ye

ler allyor idiyse, oteki miicevherlerin de 
ayni ~tkilde ktymetli ~eyler olmast laztm 
geliyordu. Lanten deli gibiydi. Kanst -
mn miicevher merak1 §imdi yava§ yava~ 
mana almaga batlaml§ll. Lanten i§i bii
tiin fecaatile anltyordu. Bir yandan, l.a
mma verilen hediyeleri paraya tahvil 
~bnenin hicabt, bir yandan paraya ka • 
VU§mantn zevki i~inde, iiziintiiden sevin
ce, ne~· eden ked ere, dola§tp duruyord~. 

*** 
Kutudaki sahte miicevherlerin hepsi 

birden muhamminlerin iiniine ytg1ld1 ve 
teker teker muayeneden ge~irilen yiiziik
lere, bileziklere, kiipelere, kolyelere, il-.i 
yiiz bin frank ktymet bi~ildi. 

Lanten, kuyumcu diikkanmdan ~1k -
t1g1 zaman: 

-Para msana her §eyi unutturuyor, 
diyordu. 

H. VARO(;LU 

nmda istedigimiz verimi elde edemiyo
ruz. Acaba ni~in? Talebe ~ah~m1yor 
mu? Gene dun tl'niversite Rektorii de -
di ki Ttb Fakiiltesinde imtihanlara gi -

adamm cesedi Morga 
kaldmld1 

ren okurlar sekiz yliz ki§idir ve bun - Polis, garib bir iiliim vak' asile kar~i • 
lardan ancak 60 ki~i muvaffak olama - la~ml~ ve tahkikata ba§lam~tu. Vak'a 
m1~ttr. ~?u halde muvaffak olanlar yiiz- ~udur: 

de 92,5 tur. 0 halde randtman azhgilc Evvelki giin Karakiiyde fntibah ha 
tembelligin hi~bir ili~igi yoktur. Buna mnm ikinci kattnda hiiviyeti m~hul bir 
tek bir sebcb: K!inik te§kilatmm dar-
hgJdlr. adamtn merdivenlerin dibinde kanlar i .. in-

Yedinci somestr talebesiyim. Klinige de yarah yattnakta oldugu polise haber 
dordlincli somestrde ba~lad1k. Bu so • verilmistir. 
mestrde hasta ba~mda her sabah birer Yak' a yerine gelen polisler, hemen ya· 
saat ~ah~tyorduk, dokuzar ki~ilik p<>s - ralty1 cankurtaran otomobilile Seniori 
talar halindeydik ve her postaya bir a - hastanesine kaldlrrnl§lardtr. Hastanede 
sistan yard1m ediyordu. Bu duruma f!O· yap1lan biitiin tedavilere ragmen yarah 
re be~inci sometrde kliniklerden daha dUn iilmiistiir. Bunun iizerine hiikumet ta
ziyade faydalanacag1m!Zl sanmt~ttk. bibi cesedi muayene etmi~ ve iiliimden 
H_:lbuki progr~':"lar_da hi~ te bekleme- ~iiphelenerek cesedi Morga yollamt§tlr. 
~1g1m1z b1r deg1~1khk oldu: ~asta ko • Bu adamm bir cinayete kurban gittigi 
gu~lar1nda 9ah~ma, haftada 1ki saate 1 k d T hk'k d 
· d' '\d' A · t 1 d t k b' . 1 zanno unma ta 11. a 1 at evam et • m Iri 1. sts an ar a ar r tzrm e d" 
pek me~gul olam1yorlard1. HatalaflnnZJ mekte tr. 
anlamak ;~;n do~enti beklemek zorun- Kansmr vurmak isterken 
dayd1k, 4 cr ki~ilik 15 gruptuk ve bir do
~ent bu gruplar1n hepsini bir saatte ao
la~amazd.t. <;unkli her grup!a en a~ag1 
10 dakika ugra~mak laz1md1r ki bir~ey 
ogrenmek kabil olabilsin. 

6 nc1 somcstrde daha tuhaf bir du -
rum kar~1smda kald1k. Hastanelerde 
herglin dort saat dersimiz vard1. Fakat 
bu derslerden hi~birini (hi olmazsa ~c-
9Cn siimestrlerdeki nisbet dahilinde ol
sun) hasta ba~mda gec;irmiyorduk. Ta
lebe amfide toplan1yor. Her hoca der -
saneye bir hasta getiriyor. 2-3 talebe 
kaldmyor, muayene ettiriyor, soruyor, 
dersini verip gidi.,>rdu. Bu §ekilde bir 
talebe bir somestr i~inde ancak 2 veya 
3 kere nobet gelir. <;unkli klinikler ~ok 
kalabahkttr. Baz1 hocalar ise talebeyi 
hasta ba~ma rasgele kaldmrlar. Bu 
takdirde biitlin somestr ic;inde hasta ba
§ma kalkm1yan talcbe 90k bulunur. Bu 
talebe ne zaman kogu~a gidecek te pra
tik yapacak? $imdi klinigin dordiincli 
somestr'ine ba§hyoruz. Programda 
pratik bilgilcrimizi artlracak, bizi has
tayla ba~ba~a btrakacak ve hassalar1 • 
miZI me,hullcri bulma yolunda bir par-
98 daha tekemmiil ettirecek hi9bir yc
nilik yok. Eger her~eyi son smtfta has
taneleri gezerken ogrcneceksek iyi bir 
sonuc alacag1m1ZI sanm1yorum. <;iinkU 
o zaman i§in A, B, C sinden hi<; te bah
sedilmcz, bir~ok &eylcri biliyoruz sa -
yarlar. Yani o zamanki muvaffakiyeti
mizde ilk klinik smtfmdan itibaren !las
ta ba~mda ahnacak terbiyeye ve ogre
nilecek bilginin derecesine baghd1r. 

F enerde lsmailaga sokagmda oturan 
Emmiyi kocast hamal Mehmed dovmii1 
ve bt~akla yaralamak isterken polisler ta· 
rafmdan yakalanmt§ht. 

Cani talebe bulunamadr 
Muallim Liitneri b1~akla agtr surette 

yarahyan v' ka~an Burhan, ii~ gundiir 
ikinci §UOe memurlan tarafmdan §iddetli 
bir suretle aranmasma ragmen hala ele 
ge~irilememi§tir. 

BUrhantn Anadoluya ka~bg1 zanno • 
lunmaktadtr. 

Parkotel kasasmdan para 
asrran ahc;t ve metresi 

Parkotel sahibi Aram, birka .. zaman· 
danberi kasasmdan para a§tnlmakta ol • 
dugunu gormii§, fakat htrstzlan bir giin 
yakalanm dii§iincesile kimseye bir §ey 
~iiylememi§tir. Nihaye tevvelki gece de 
kasasmdan 350 lira ~almmca polise ha
ber vermi~tir. 

Polis otele giderek incelemelerde bu • 
lunmu1 ve hnmltgm kasaya uydurulan 
bir anahtarla a~1larak yap1ldtgtn1 ve bu 
i•in de otel i~ilerinden Zarl\ ile metresi 
Katina tarafmdan yaptld1gmt tespit et
mi§tir. Su~lularm her ikisi de yakalan • 
ml§lardtr. Zara ile Katinamn verdikleri 
ifadeler birbirlerini tutmadtgmdan tah • 
kikat derinle§tirilmektedir. 

- Dilsizi sise ile yaraladr 

Simdi iki gene arasmda bir ayh§ma 
yiiz gostermitti. Kadm • hep kendi bah
tiyarhgmm §erefine • Drakiilii bagt~lat
mak, delikanh da mukaddes hmctmn 
gerekle~tirdigi ~tYi yapmak istiyordu. 
Marya yiiz dereden su getirdi, el opiip 
ayak opup dilegini kabul ettirmege ~a
h,tt. Sonunda soziinii dinletemiyecegi • 
ni anlad1, birden degi1ti, ileri siirdiigii 
en kuvvetli sebebin degerini korumak 
kaygusuna kap1ldt: 

- Btrakmam • diye haykndt - olii
riim de btrakmam. Senin temiz eline o
nun pis kam bula§mamaltdtr. Drakiil 
kim, sen kim. Eger fikrinden diinmiye • 
ceksen bu i1i bana btrak, ona asian pen • 
"esinde iilmek zevkini vermiyelim, urn • 
mad1g1 bir iiliime kavu§turahm. 

Mustafa, biraz f8§trarak, sordu. 
- Ne gibi ktz, anlamad1m. 
- Anlam1yacak bir§ey yok yigitim. 

Onu ben kesecegim. Boyle bir ada • 
ma ancak boyle bir oliim yakl§tr. 

Ve delikanlmm karttllk vermesm1 
beklemeden igildi, Viladm yerde duran 
han~erini aldt, bir st~rayl§ta herifin gog
siine oturdu, <;tlgm bir htrs i~inde kafa • 
s1m kesmege koyuldu. 

Kadm elinde han<;er, erkek elinde 
gcrgef ignesinden daha yakt§tkstzdtr. lg
neyi ustaltkla kullanan erkekler yok de
gildir. San'atkarltk heyecam onlara bu 
ustaltgt veriyor. Lakin kadm elinde han
~eri uygun dii1iirecek bir heyecan pek 
seyrek viicud bulur. Bundan otiirii Mar
ya <;ok beceriksiz bir durumda idi. Elin
deki silaht bir makas gibi kullamyor • 
du, Viladm boynunu, bez keser gibi, 
dogruyordu. 

Mustafa, birkac; kere oliime mah
kum clan, Voyvadanm bir ~1rp1da iii • 
mesine, hele bu i1in Marya tarafmdan 
yap1lmasma ilkin engel olmak istedi, 
~a!kmltgm1 giderir gidermez kadm1 ~e • 
kip kaldnmaga yeltendi. Lakin onun i1i 
uzatacagm1, mahkuma siirekli bir can 
<;eki1me acl!t tatttracagm1 sezinee bu fik
rinden vazge~ti. Sevgilisinin dediklerini 
de art1k dogru buluyordu. Kendi elinin 
pis bir kanla kirlenmesini istemiyordu. 
Viladm bir kadm elile iildiiriilmesini de 
aynca iyi bir it saytyordu. 

0 halde ~are: Rek!Orlimliziin de soy -
Bursa Krz Muallim okulundan ledigi gibi klinikleri geni~letmcktir. 

tern i9inde idi ki, bir ay zarfmda sac;lan -----------.,....---
bembeyaz oldu. Kansmm sesi kulakla
rmdan, giiliitii gozlerinin oniinden ay -
nlm1yor, sabahtan ak1ama kadar, daya· 
n1lmaz ac1lar i~inde k1vrana luvrana ag· 

Diin saat 11,30 da Sirkecide Konya 
lokantasmda c;ah§an Gani ile dilsiz Ali 
kavga etmi~lerdir. Bir arahk Gani, dilsi
zi ba§tndan ~ok agn surette yaralam11hr. 
Y arah Cerrahpa§a hastanesine kaldml
mJ<, su~lu yakalanml§hr. 

Gene akmct IU vaziyette bir incelik 
sezmekl_en de geri kalm1yordu: Viladm 
gogsiine ~1kan kadm, onun aylarca htr • 
paladtgl bir mahluktu. Simdi o mah • 
luk harab olmu1 namusunun hmctm ah -
yordu ve bu hmc alt§ta sevgilisini mem • 
nun ettnek emeli de vardt. 

ltyordu. 

Kansmtn odastnt oldugu gibi muha • 
faza ettni,ti. Biitiin e§ya yerliyerinde 
duruyordu. Her giin, i~inden ~1k1p eve 
diindiigi.i zaman bu odaya kapamyor, 
hriSintn hattralan arasmda birkac; saat 
)'&!IYOrdu. 

F akat, hayat, gitgide gii~le§mege ba~
ladl. Kansmm elinde iken evin biitUn 
~tiyaclanna bol bol ye~en maa§t, 11m 
d1, tek ba§tna onu idare edemez olmu~tu. 
Lanten_. kammm, bu kadarctk para ile, 
en nefl! ~arabian, en nadide yiyecekleri 
nastl tedarik edebildigini dii§iindiik~e 
hayretler i~inde kahyordu. Nihayet, ge
~inebilmek i~in saga, sola bor<;lanmaga 
ba,ladt ve giiniin birinde, h.ila kin bes
ledigi miicevherleri elden ~1karmaga lr.a
rar verdi. 

Mahud ~ekmeceyi or't1ya "'kardt, 
hemen her gUn yeni bir sahte miicevher 
i~ave edile edile koskoca bir ytgtn ha • 
lme. gel en cici bici arasmdan, gozi.ine 
kesttrdiii! inci kolyeyi aldt ve yola ~1kt1. 
Onun h1~ olmazsa yedi, sekiz frank de
i~ri olacaihm tahmin ediyordu. 
• Boyle ii<; be1 kuru1luk bir 1eyi satma
!~ ~e-cbur olacak kadar sefalete dU~lii· 
g~nu aleme gostermek p~k fenasma g1 • 
d1yordu. Y ol iistUndeki kuyumcu diik • 
l:anlanna baktna baktna ilerlemege ba§· 
l.m1~1l. 

N ihayet lendisine emniyet vcreuk 

Hem, bu da kafi degildir. Kliniklerimi-
c;rkan yeni ogretmenler zin saytsl da artmlmaltdlr. 

B ( J<. I) K Bunlarm yap1lmasmda zaruret var -ursa vze - 1z muallim okulu· 
d1r, c;iinkli Fakiiltcye devam -eden ta -

muzdan bu ytl ogrebnen <;1kanlann tayin lcbcnin 600 kadar1 Saghk ve Soysal yar-
edildikleri yerlere aid liste gelmi§tir. Bil- dtm Bakanhg1 hesabma ve buna ya
diriyorum: km bir miktan da Sli Bakanhg1 hesa-

Nigar Bursa, Melahat Bursa, Nezihe bma okumaktad1r. Bu gender hekim 
Ankara, Nedime Bursa, lffet Bursa, olduklan zaman hcr§eyden once uzun 
Nebahat Bursa, Servet Bursa, Yeltye miiddet ulusal saghk kadrosunda ~·h
Zonguldak, Nedime Bursa, Miinevver §acaklardtr. Yurdda§larrm!Zl hastal1gm 
f~tanbul, Sukriiye Bursa, Neyyire Bur- pcn~esindcn kurtarmak, c;ocuk iiliimiinii 
sa, Emine Nigar Bursa, Siikriye Bursd, azaltmak i~in gerckli tcdbirlcr almak, 
F1tnat Zonguldak. Miicella T rabzon, bir kelimeyle, yurdun saghgt bu gcnc
Nacif,e Zonguldak, Selma Bursa, Saba- Jerden bekleneccktir. ~?u halde bu genc-

lerin iyi yeti&meleri laztmd1r. $imdiye 
hat stanbul, F atma Seniha Ankara, kadar bu yolda bliyiik fedakarhklar ya
Neriman Nadide Bursa, Muhlise Eski§t· pllmt§tlr. $imdi ortava yeni bir taktm 
hir, Hatice Bahkesir, Sabiha Istanbul, noksanlar ~1k1yor ki bunlarm da bir an 
Cemile Muzaffer Zonguldak, Mediha once tamamlanmas1 gercktir. 
Zonguldak, Faztla Bolu, Makbule Bo- HIKMET ERTEZ 
lu, Zeyneb fzmir, Leman Ankara, Fat- -...,.-----.;,;,;,;,;;;;;;~;;;,;,;,;,;;,;;,._ 
ma Bursa, Emine Nezihe Zonguldak, Vebaibakariye c;are bulundu 
Belkis Bursa, Refet Zonguldak, Mehrur Londra I (A.A.) - fsvic;reli bilgin 
fzmir, Sabiha Ankara, ;liikriiye Bur- Henry Spathingerin ~ahjmalan saye•in· 
sa, Nebahat Bursa, Muazzez Mugla, E- de vebaibakariye art1k ~are bulunrnu§ 
mel fzmir, F atma Enise <;ankm, Niizhet demektir. 
Baltkesir, Feride Nezihe fzmir, Bedriye M. Spathinger, 1922 y1lmda inekleri 
Baltkesir, F evziye Baltkesir, Bahriye To- veremden koruyan bir serum bulmu§tu. 
kad, Emine Bolu, Sernaz Am.asya, 0 ytldanberi ulsterde yaptlan 32 tee
Memduha Bursa, Halide Istanbul Me- riibe miispet sonuclar vermi~tir. 6 ay • 
diha Zonguldak, Suada Istanbul, 'sada- danberi a~1h bulunan ineklere kuvvetli 
kat BurM, F atma Zehra Eskijehir, Mu- miktarda mikrob enjeksiyonu yaptldtgt 
azzez Ankara, Cemile Bursa, Edibe Zon- halde hi~ tesir ebnemi~ ve ajllanmtyan 
guldak, Remziye Erzincan, Muhterem hayvanlar 42 giin i~inde iilmiitlerdir. 
Manisa, Miinevver fzmir, F alma Meliha Bu tecrubeler, kuzey Irlanda tanm 
s .. msun, Memduha Bursa, Diirriinev Tiir- bakanhfimm te1kil ettigi bir komisyon ta-
ki'ut SamsUII. rafmdan yaptlmt§ltr, 

Mustafa, i§te bu dii§iincelerle Marya • 

y1 serbest bnaktt, kollanm kavu~turarak ( Arkall liar j 
Yardrma c;agm bir yanda durdu, yap1lan i~i seyre dald1. ~------

Topkap1 (Turk F•karaperver Hay_ tr Hanc;er boyuna i1liyor ve beceriksiz bir (1) !skiif veya iiskiif italyanca Scu· 
ld b I d • · · k ffadan almmt<tlr. Or me ku"la' h ve ta.Kke mUessesi) Yoksullara Yardtm kuru • e e u un ugu t<;m pe yava1 eser ve • , 

mundan: Oniimiizdeki Cumhurluk riyordu. Vilad, derisini par~~hyarak, demcklir. Bunlarm tepesi devrik olup 
I · · h 1 k 1 • d • · bir de pliskiilleri bulunurdu. Yenieeri bayrammt kutlularken ~evremizin yok- et enm 1rpa 1yara gtrt agma ogru 1 • ' 

·1 h · · d b • k b corbac1lan bu ba§ltg1 kullamrd1, Eflak sullanm scvindirmek ve onlann kl§ a- nen st a m yaratllgt act t<;m e ogu o- ' 
ve Bugdan Voyvadalarma da lstanbul ztklannt elden geldigi dek kar~tla - guk inliyor, kafa!lnt stk s1k oynatarak 
saraymdan - kendilerinin Osmanh i~ • mak iizere ulusal ve insel bir i~ olarak kurtulmaga "ah§lyor ve boyuna aghyor-

300 yoksul ;9;n ~imdidcn >ah~maj!a d yart olduklarmt gostermek i~in - bir is-
u. kiif gonderilirdi. Vilad, ~iiphe yok ki, ba~ladlk. Bunun i~in aetyan, koruyan Bir go"stert'! yapma fikrine kapllarak b . d' 1 ih . t' b' 

ve yardlm seven yurddru;larm yardlm- unu glymez '• ya mz tlya I tr tu • 
Jan gcrek lir ki 300 _ olabilirse daha ar- ;•u;,;i;'";,;;R;;;i r~h;e,;;n=M;;:.:a::ry-sa:.., .,:f;;;os;;,;u~r:-f:,:o;:s=ur~a;:k:;;a:;,;n;7tu~m~,:o;,;la;,;r.:;a~ks;;a;,;r,:a;,y;,;'n;,;d;,;•;...:;b.:u:;;lu:;n:;;d:;;u:;r.:u:.:.r.:;d.:;;,.u. '"' 

hk - yoksul karde~imizi k1~ i~in koru- GVMRUKI-ERDE Uskudarda Iag1m sularile su • 
yabilclim. Bu odcve biitlin varhkla kar-
dc§, yurdda~ ve arkada~JarlffiiZI 9Bglfl· 'd' lanan bostan y0k 
yoruz. Vcrecegimiz aztk yag, makarna, Miistesar yann doguya gJ ryor istanbul Valiliginden aldJiiJmtz mek· 
pirin9, fasulya, patates, sogan, §eker, Giimriik ve lnhisarlar Miist•!art Adil tubdur: cGazetenizin 21/9/1935 giinlil 
1hlamur ve ayrtca komiir, sabun ve gi- Okulda§ diin Giimriik Ba,direktorliigiin· saytstnm 9 uncu sahifesinin 4 lincli 
yim arac;lartdtr. Bunlart elde etmck i- de Giimriikler Gene! Direktorii Maltmud Halk slitununda (tl'sklidarda lag1m &u • 
c;in bunlan veya tutan parafl elden Nedimle ii~ saat kadar gorii§mii~tiir. Bu larile sulanan bostanlar varm1~) bru;h• 
gcldigi ve giiniilden kopam kadar ku - d II . d g1 altmda, <;:avu§dere caddcsinde Os • 

gorii§melerin ogu i enn e miiste§arm ya-
rumumuza bagt~lanmasmt yurdda~la - man ve KaZJma aid bostanlarm lagtm 
r1m1zdan dilcmekte ve beklemektcyiz. pacagt etiid gezisi ve dogu giimriikl.,inin sularile sulandtf(t, bu yiizden sivrisinek 
Kurumumuza ya 20585 telefonla v~ya 1Slaht mevzulan iizerinde oldugu anla§tl- ve pis kokulardan halkm rahatstz ol • 
mektubla bildirilmesi yard.tm1 yerine maktadtr. Giimriikler Miiste~art dogu ge· dugu yazthydt. 
getirebilir. zisine yann "'kacakttr, Bunun lizerine, mmtaka hekfml ve 

~·-·~ 
Kongreye ~agrn 

C. H. P. Fatih merkez kamunu <;:Jrctr 
semt Ocagt ba~kanhgmdan: 

4/10/1935 cuma giinli saat 21 de Oca
glmtzm yJ!ltk kongresi yap1lacagmdan 
Ocakh arkada~lanmmn toplantlm!ZJ o
nurlandmnalartru dilerim. 

--···- miihendisile Belediye komiserine tah • 
i kikat yaptmlmt& ve bu ~ikayetin haki· 

kate uygun olmadtiiJ, bu bostanlarm su 
havuzundan motorle alman sularla su
landti{t tesbit edilmi~tir. 

Sivil makinist alrnacak 
tlsklidar Askerlik ~ubesi ba~kanhgm

dan: Orduda licretle istihdam edilmek 
iizere sivil makinistler almacakhr. !s • 
teklilerin Osklidar Asker!ik iUbesine 
miiracaat eylemeleri. 

Ayni zamanda, <;avu§dere caddesin • 
de 47 saytlt evde Akif isminde birisinin 
bulunmad.titt- da anla§JI.ml§tlr.• 



~ Birlndte~rin 19~5 

Habe§istan-da harbin 
3 giin sonra ha§lamasi 

bekleniyor 
( Ba, faralr I inci •ahilede) 

bunlann btr ayakewel buradan gitmele
ri uy~un olacag1, zira, aksitakdude bir 
tak1m hadiseler ~1kmak ihtimali oldu~u 
hakkmda gene! bir dii~iince vardtr. 

Elgun (ahali) sekin (sakin) dir. 1-la
belistanda aokerlik ~ubeleri olmad1gm -
dan, seferberlik buyrugunda her erkegin 
hiikumete ba1vurmaS1 bildirilecektir. 

H abe§iatandan ayrrlan ltalyan 
memurlarl 

Adisababa I (A.A.) - Mes'ul ~e -
Venier, Cenevrenin Habe1istana bir mii
§ahid gondermegi reddetmi§ olmaSim ;a

va§m pek yakm oldugu jeklinde tefsir e
diyorlar, 

fani ajansma bildirildigine gore, Habe! 
kuvvetlerinin smtrdan 30 kilometre i~e • 
riye ~ekilmi! olduklan iddiaSI aSilmdtr. 

Kii~iik karakollar yerliyerinde kal • 
ffi1jlar ve hatta bazan duzgiin askerlerle 
kuvvetlendirilmi!lerdir. 

Y eni sevkryat 
Milano 1 (A.A.) - 1300 miitehas

s1s amele, Dogu AfrikaSina gitmek iizere 
Cenovadan hareket etmijtir. 

Napoli I (A.A.) - Miraglia adm
daki u~ak gemisi, birka~ lane bombard1-
man u~ag1 ve 380 u~manla yola ~1km11· 
hr. 

Adisababadaki Yemen heyeti 

ltalyan el~iligindeki memurlann sa • Londra I (Ozel) - Adisababadan 
Y151 alhya indirilmi1tir. Alt1 konsolostan gelen haberlere gore lmparator bugun 
dordii Habe§istandan aynlm1jtlr. Yemenlilerden miirekkeb 200 kijilik bir 

• S1hhat t1Jeri direktor muavini Amen- heyeti kabul etmi1tir. Bu munasebetle 
k I d k H k h b k 1 Habe•istandaki Muslumanlar Krahn sa-a 1 o tor o man asta a 1c1 ar ve , 
malzeme ile Diredauaya hareket etmi§ _ ray1 iiniinde buyuk bir giisteri yaparak 
t. Habe•i<tana ve lmparatora bag'hhklan-
ll. ' 

Harbin ba~langrcr hakkrnda m bir daha teyid etmi§lerdir. 
tahminler ltalyanrn dahili istikrazr 

Adisababa I (A.A.) - Ogadon, Milano I (A.A.) - Yuzde bel fa-
Dankil ve Tigrde art1k yagmur yagm1 - izli cepane istikrazma kayid iii daha ilk 
Yor. T oprak kurumu§ gibidir. Gondara gunlerde iki bu~uk milyar liret getirmj· 

Habe~istandaki gazeteciler 
Adisababa 1 (A.A.) - Dunyanm 

her tarafmdan gelmij olan 100 kadar 
p;azeteci 1imdi Adisababada bulunmak
tadtr. 

kadar olan bolgede seller hiilii hiikiim tr. 
siirmekte olmaSlna ragmen Habe~ k1taa· 
llnm Yuruyii~u durmam11t1r. ltalyan hu
cumlanmn 5 ve I 0 ilkte1rin arasmda ba§· 
hyacag1 farzedilmektedir. Evvelii demir
yolunun ve telsiz istasyonlannm bombar
d1man edilecegi zannedilmektedir. !y; 
malumat alan ~evenlerde lmparator :Ie 
Yemen ara51nda bir ittifak miizakeresi 
cereyan etmekte oldugu bildirilmekte isc 

K1rk italyan genci cuma 
giinii gidiyor 

de bunun resmen teyidi mumkiin olma -
tnJ~hr. 

Devletlerin istedikleri teminat 
, Paris I (A.A.)- Temps gazetesinin 
Adisababadan ogrendigine gore, salahi • 
Yettar ~evenlerde, ali>hdar devletlerin 
barb vukuunda Adisa;,anm bombard1 • 
man edilmiyecegi hakkmda ltalya hukf.
metinden teminat istedikleri iddia edil • 
l>lektedir. 
rtalyan denizaltr gmilerinin laaliyti 

Adisababa 1 (A.A.) - 16 deniz -
itltr gemisinin, yabanCI memleketlerden 
Habe§istana gonderilebilecek harb le -
vaz1m1m yakalal!lak i~in ~ap denizinde 
'demirledigi bildirilmektedir. Hi~bir bay
talc ~ekmemi1 olan iki esrarengiz vapur 
F ran5lz Somalisi a~1klannda gori.ilmil! • 
tur. Bunlarm binlerce mitralyozii hamil 
olduklan ve bunlan Cibutiye ka~ak su
retile ~1karmak i~in musaid zamam bek· 
ledikleri zannedilmektedir. 

ltalyanlarm iddialarr 
Roma I (A.A.) - Asmaradan Ste-

. Gonullii olarak Habe,istana gitmek is
hyen Istanbul ftalyanlarmdan miirekkeb 
ilk grup cuma gunu Cita de Bari vapurile 
ltalyaya hareket edecektir. Evvelce de 
yazd1g1m17 gibi ilk grupla gidecek olan 
bu 40 ltalyan genci hep bekarlardan mu
rekkebdir. On be! gun sonra da evli olup 
~ocuklan bulunm1yan ltalyan goniillule
ri gonderilecektir. ,Simdiye kadar goniil
lii kaydedilenlerin sayl51 200 ii ge~mi1tir. 

Ogrendigimize gore gonullu asker ve 
subaylara rutbelerine gore ayhk verile
cegi gibi, ailelerine de niifus miktanna go
re ia~e bede1i baglanacakllr. 

Son dakika 

Londra 1 (A.A.) - ltalya ile Ha • 
be,istan arasmda savaja mani olmak ii
midi ameli olarak kalmam1jhr. lngilte
renin, paktm mudafaast odevini yalmz 
ba,ma deruhde etmiyecegi tekrar edil • 
mektedir. 

Roma I (A.A.) - Asker ve mii -
himmat sevkiyah tecil edilmektedir. 

ingilizler Akdenize 1,000 tayyare yolladdar 
( Ba, taraft birinci •ahifede) 

zirhklar gece giinduz devam etmektedir. 
Daglann uzerine elli batarya hava mii
dafaa topu konulmujlur. Silah ve cepa • 
nenin ve bu arada agtr toplarm tajmma-
5ln1 h1zlandumak i~in ktrk kamyon kira· 
lanm11t1r. Harb limanmm kuzeyine toplar 
Yerle!tirilmi!tir. Cebelitanktan her !tal • 

Yan vapuru ge~tik~e bu, ejya ve yolcu 
Vapuru olsun hemen bir lngiliz mayin a
ra!llrma gemisi limandan ~1kmakta ve 
torpiJ konulup konulmad1gma bakmakta
dtr. 

y1 tahrik etmek istedigi §eklinde 1talyaya 
uzerinde toplanan ~upheleri gidermege 
~ah§llg1 soylenmektedir. 

Londra I (A.A.) - !talyamn ln -
giltere ile bir anla1ma yapmak i~in go· 
ru1melere ba,lamaga ham oldugunu bil
diren ve bu aym 28 inde yay1lan bildi
rigden sonra lngiliz hiikumeti ltalyan ka
binesinden hi~bir teblig almam1!hr. 

F akat, boyle bir teklif yap1lsa bile, 
meselenin ancak ltalya ile Uluslar Sos
yetesi arasmda kotanlabilecegi du1unce
sini besliyen lngiltere, o tek.life ikinci de
recede bir onem verecektir. 

• 

CUMHURtVET 

GUNUN BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Oz lilrk9e cmustaceh, oz tlirk~c 

ctcmiz.. 2 - Ahf cdall, ozan, k1salhlmts 
vc kahn ~art edah. 3 - Tarladaki bug ·~ 
day saplan, islamm ilk diirt halifesin . 
den biri. 4 - Oz lilrk9e ctekalJ1il!., oz 
tiirk~e cmeydan•. 5 - Cenubda Akdeni
ze yakm bir vilayctimiz. 6 - Buyuk, bir
birine benziyen. 7 - Gemilerin s1g1nd1i(1 
yer. 8 - Arabca cinanmakltk>, oz turk~e 
cvekih. 9 - Uydurma hikaye, nota. 10 -
Oz tiirk~e gc~id, cemi edah. 

Yukar1dan a~ag1ya: 
1 - Oz tilrk~e csafha>, bilgi. 2 - Ahf 

edab, mahsul. 3 - Erkek, tesbihte her 3:l 
tanenin arasmdaki durak. 4 - Oz tiirk~e 
c~uphe>, ya~lr. 5 - Arabca cuyuyan., bir 
kuma~m gcni~ligi, kJsalblm1& ve hafif 
&art edab. 6 - Ay1\arm kl&tn sakland1k
lar1 yer, yemek, bakmaktan emir. 7 -
Oz turkGe giizcl san 'at, isim, bazt nehir
lerde i&letilen alb duz nakliye vas1ta
s1. 8 - 1stihza. 9 - Islanmaktan emir, 
mlistahkem mevki. 10 - Evren, i~i ~ok 
taneli bir ycmi~. 

Euuelki bulmacantn halledilmi, fekli 

2 B • 6 6 , g 9 10 

Fransa ile lngiltere ara
smdaki konu~malar 

( Ba, tar aft I inci oahifede) 
lanhlanna buyuk bir onem verilmektedir. 

It stan bul Borsas1 kapam§ill 
fiatleri 1 - 10- 1935 

N u K u D 
Air~ 

I Strrlto •14 7~ 
1 Dolar :24 50 

20 Fr::tn~rz Fr. 165 
10 Ltrcr 187 
20 Rel~rka fr. >O 
!O llrahml n 
lU ls"'l~re fL ,_I,., 
J. oi Lf!'va 22. 

I fl or n 83. 
211 ( ek krono t13, 
I A,uc:turya Sl u. 
I "'e~eta 16. 
I ~l·rk 36 
I Zlotl 22 ~0 
I PenJ,:il 23 

~f) Lev , .. ~0 
lU Oinar 5~. 

I Yen 33 
!0 1~, e~ krnno 3•1 
I I urk alum 937. 
1 Mrcidlye 5. 50 
I Ranknnt o~ R. 13··. 

<;EKLER 
A('•hs 

Londra 617.,. 
Nev York 0. 7014 
Pa1111 , .. 05 
MilAno 9, 7;:J!')R 

Anikscl 4,1U44 
A una 83 ~002 
C'enevre ,441fi 
Sofva 63 91 86 
Amsterdam 11730 
Pra 19.2.13U 
Vlv11na 4.20 ti 
~lad rid 5.1-17'\ 
Rerlin I A7-t8 
\"ar~oya .f,22J:! 
Rudape~te 4.20t6 
BU~rc~ 101,445 
Ael~rad 34 947~ 
YoLnharna .7•U 
Moskova 1088 75 
Stokholm 3 1392 

ESHAM 

'$ Bankas1 mtie~sls ' 
.. ,. name 
.. .. hamllme 

Anadolu U.M OJ,,~ 
0

/ 0 H0 
Tr~mvaV 

Bomon[i -1\'ckt..
Rejl 
Aslan clmemo 
\1erkez. Baolas1 

8,70 
57,50 

:-.arr~ 

614 75 
I 6 
lbR. 
1~7. 

'1, 
24 
bl8. 
:• 
' 97 

l4 
17 
~8 
:!.3 40 
2~. 
lBO 
~ti 

35 
.'II 

eJ '· 
51. 

234. 

"apam~ 
617.50 

.7935 
1".06 
9,7310 
4. 704• 

83 8<96 
.4416 

63 9,,8u 
1.1738 

J9 21ao 
4 20<6 
5,817~ 

t.973B 
4,2212 
4.2 b6 

101 445 
34,947~ -
2.7b15 

1088 7. 
3.1302 
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• l\111nlt"S"Ifl 

F ranaa ne cvap vercek? 
Londra I (A.A.) - lvning Niyuz l 

gazetesinin siyasal aytan, lngiltere tara- lb=---~==========d 
44.30 4UO 

fmdan F ransaya sorulan suallerin M. La
vali her halde mu§kiil duruma koydugunu 
bildiriyor. Cunku Fran sa Italy a ile olan 
ittifak ve yahud Uluslar Sosyetesi paktma 
ve lngilterenin dostluguna sadakitinden 
birini siiratle tercih karjiSmda bulunmak
tad~r. M. Laval cevabm1 geciktirmege 
mutemayil ise de M. Hariyo ve F ran;tz 
radikalleri biliikis M. Lavalin ya a~1k bir 
cevab vermesini ve yahud yerini bir ra
dikal kabineye terketmesini istiyorlar. 
Filhakika radikaller F ranS!z - ingiliz 
dostlugunun Sovyetler birligile ve Bal • 
kan antantiyle olan durumun muhafaza
sma taraftarc:l~rlar. -----Von Ribbentrop Bel~;ikaaa 

ne konu~tu? 
Londra I (A.A.) - Deyli Ekspres 

gazetesinin sand1gma gore, M. von Rib
brntrop ile Bel~ika hukumeti arasmda 
yap1lan konu§malarda, Malmedy ve 
Eupende bir genoy yap1lma51 imkiim du
tuniilmultur. 

Bel~ikaya baz1 ekonomik kazan~lar 
verilecegi soylenmektedir. 

llan 
Buhar makineaile i~]iyen bir zev • 

tinyai fabrikaama makiniat aran • 
maktad1r. Asmaalh 54 numarada Sa. 
deddine miiracaat. 

KIRALIK AP ARTIMAN 
Arnavudkoyiinde, sahilde, tramvay 
durajlmda, Ugur aparbman1. Ka
lorife.r, elektrik, havagazi, au, gii· 

tel manzara, mutedil kira. 

SatJltk arsa 
Aruaray, Lalelide Cumhuriyet cad

deainde etrah tahta parmakhkla cev
rilmit yazhk kahvehanenin orta kts • 
m1 aatrltktlr. 

Sirkeci, Ankara caddesi 177 nu -
marah llkbahar berberine mUracaat. 

Doktor aran1yor 
S1vao. Erzurum hatbnda ~ah§mak 
iizre 300 lira maa§la bir doktora 
ihtiyac vard1r. Taliblerin Karakoy
palasta 4 ncii katta 7 numaraya Paris I (6zel) - Le Petit Parisien 

gazetesine gore son zamanlarda ingi -
hzler Y akm1arkm muhtelif 1ehirlerine 
1,0{)() u~ak gondermi1lerdir. Ayni ga • 
Zete bir~ok lngiliz barb gemilerinin ls -
ttnderiye limamnda istim ustiinde bek -
lemekte olduklarm1 haber vermektedtr. 

Adende 
Aden I (A.A.) - Hava hiicumla- ;~iiliiiiiiliiiiiiiill~y{.e~n~iC<;~1~kb;;liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiil 

rma ve gaz bombalarma kar11 tedbirler • E F L A T u N 
almmaktadtr. Burada yaj1yan bazt A • 

- hergiin miiracaat eri. 

Zayi - Miihiiriimii kaybettim. Y e. 
niaini ka:r:dtrac:aiundan d'iierinin 

Giridde neler oluyor? 

Atina 1 (A.A.) - Guvenilir ~e -
v
1

enlerden ahnan haberlere gore, bir~ok 
talyan gemileri birka~ gundur Y unan 

•ulannda Girid adaSl etrafmda sondaj 

Yapmaktadtrlar. Akdenizde bir barb 
takdirinde ~ok onemli bir nokta olacak 
~~~n bu adanm uzerinde ltalyan ve In • 
dlz hava kuvvetleri do\ajmaktadtrlar. 

ltalya ile lngiltere arasmdaki 
konu,malar 

I ~ndra I (A.A.) - ltalya biiyiik 
e .~.11 1 Grandinin dun ogleden sonra ln
l!l 1Z D,l hleri Bakanl1gma yapt1g1 go • 
ret hakkmda izahat veren Daily T eleg-
raph . I . . · .. Razetest, e c;mm, ge<;en cumartes1 
~unU ne1redilen ltalyan bildiriginin bil
'd assa lngiltere ile ilgili klSlmlan hakkm-

ad.resrni malumat verdigini tasrih etmek
te tr, 

l ~0Ylendigine gore, Musolini, ltalya ile 
l:gllt:re araSinda ulusal bir kavga bu: 
S ndugunu inkilr etmek hususunda SIT 

amuel Hoare ile ayni fikirdedir. 

(! Crandinin, ltalyamn «yeni bir F a~o· 
fall> vale'"'' yaratmak veya lngiliz men • 
· aatJ&rini ihmal etmek suretile bir kavga· 

rablar ailelerini kendi memleketlerin~ 
gondermi1lerdir. 

lngiliz hava marefali 
Cebelitank I (A.A.) - lngiliz na

va M are1ah Brukpofham bur ada yere 
inerek u~ak~1 subaylarla goriijmU! ve 
sonra Maltaya hareket etmi1tir. 

La Clef du Francais 
Lise ve ogretmen ve 
ortaokullar fransiZca 

dersleri i~in 
Merhum muallim Ali Nazi • 

manm son eaeridir. Mekteb • 
Jerde biiyiik yararhg1 goriil -

miif, iki defa baa•lm1'hr. Oc; 
kU1md1r. Hocalar i!;in ayr1 
bir k1sm1 vardiT. 

Birinci k1am1 23 
lkinci k1sm1 34 
Oc;iincii kum1 40 

Hoca k1smJ 150 kurutlur 
Saltf yeri Cumhuriyet mat -

baasidiT. Toptan alanlara ten-

7 11at vRTnhr. 

Haydar Rilatrn 
terciimesl 

35 kuru' 

,__TIFOBIL-• 
Dr. lhsan Saml 

Tifo ve paratifo hastahklarrna tu· 
tulmamak i~in a1t1zdan a·man tifo 
hapland1r. Hi~ rahats1zhk vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. • 

Miikemmel bir halde ve motorii ya • 
k1nda muayene edilmi, a~:thp kapana

bilir, 201 Pengeot markah bir liiko 
K~ BRiYOLE Otomobili 

Acele aabl1ktlr. Fiati elverhlidir. 
Beyoglunda Aliyon aokagmda 15 nu• 
maraya miiracaat. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gev,ekligine 

HORMOBiN 
TafaiUt: Galata posta kutusu 1255 

or. A. K U T i E L 

hiikmii yoktur. 
Oskiidar lbsaniye mahalleainde 
<:eJme aokaimda 6 numarada 

miitek,.id imam Hamdi 

T e§rinievel ayma mahsns 

BOYOK TENZILAT 
KUrk mantolar~n1z1 

ay vade j,e ve kefa etaiz 

BEYKO 
ticarethauesinden tedarik ediniz. 

Mahmudpa~a, Kiirk~n Han 
Karakoy T op~ular caddesi No. 33 .. ___ Tel. 21685 

' 

•• 

SUMER BANK 
Umum Miidiirliigiinden: 

1 lzmit Kag1d ve Karton fabrikas1 ic;in evsafr a,ag•da yaz1h 
tomruk halinde 7000 M3 odun sahn almacakhr. 

1 Beyaz koknar olacak 
2 Agas:lar diizgiin olacak, 

3 Uzunluklan 1,10 veya 2,20 metro olacak, 
4 Kuturlan 8 santimden az olmiyacak, 

5 - Agas:lann iist kabuklari gomlegine kadar yontulmu' olacak, 
6 - Aga~lar az budaklr olacak, 

7 - Aga~lar saglam olacak ve agacm ortaamda c;iiriik bulun · 
m1yacakhr, 

Aga!;lar miimkiin mertebe re!;inas1z olacakbr. 

Aga~larm riitubet miktarr azami % 20 yi ges:miyecektir. 
Bu agac;lart teslime talib olanlarm 10/10/1935 tarihine 
kadar Ankarada Siimer Bank merkezine miiracaat ederek, 
mal denizden geldigine gore Cif Derince, karadan geldi -
gine Jtiire izmitte vagonda teslim fiat teklif etmeleri Ia • 
z•md1r. 

2 - Ayr1ca 1000 ton koknar kapak tahtas1 ahnacakhr. Bu ka
paklarl satmaga talib olanlarm 10/10/1935 tarihine kadar 
Fabrikaya niimune gondermeleri laz1md•r. 

I 
HEMEN BUGUNDEN bir tiib TURAN bra~ kremi SA TIN I 
ALINIZ. Memnun kalmadijlJDJZ takdirde, Sirkecide Nur ba
nmdaki Turan kumpanya11, tiipii a~1k oldugu halde alacak 
v~ parantzt iade edec.ektir, 

iktisad Vekaleti istanbul Deniz 

Ticareti Diidiirliigiinden: 

Denizcilere ilan 
Tiirk Anonim Eleklrik ~irketinin Rumelihisar mezarlrg1 ile Kan • 

dilli burnu arasma konulmuf olan deniz alh kablosunun tamir edil· 

mek iizere kaldmlacagi alakadarlara bildirilir. 

7 birincite,rin 19'35 te ba,hyacak ve IS giin kadar siirecek olan ta

mir i,i i!;in kullamlacak dubada araiulusal mutat i•retler gece ve giin

diiz bulunacakhr. Bu yerden gec;ecek gemilerin dubanm yakmmdan 

ge!;memeleri denizcilere ilan olunur. 

EV VEYAAPARTIMANINIDEGI~TJRENLERE 
lngiliz mu~amba ve Linoleom, 1/icivert &tor ve perdelikler ile markizet, 

etamin ve filelerimizin vesair mrfr~ata aid mallar1m1z1n ~e~id fiatlarm1 
tetlcik etmek menfaatiniz icab1d1r. 

GALATA MEFRUSA T P AZARI 
Fizuli Ibrahim ve Y. Kilitis : Galata Tiinel caddesi 24 

Telefon: 43957 

Adalar oulh mahkemeoinden: 1 Istanbul yedinci icra memurlugun -
dan: 

Mahkememizce terekeoine vaztyed M'd • d 1 b' · · 
1 yatta pzya e a ayt 1rtne1 ta 

edilen olii Seferotl11 Nikolakiye bin bur, birinci boliik gedikli batc;avut\1 
lira mukabilinde merhun bulunan Ba. ve latanbullu Ali Haydarm yan1n • 

dayken bugiin ikametgabt mec;buJ 
k1rkoyiinde Kartaltepe mahallesin • Aneye: 

de vak: 6-5 eaki 2-21 yeni numarah 
f&rkan Ciryani bait, garben Ktlaanh 

bait, timalen Tepeba,tna giden tarik. 

le mahdud be$ doniim tarlanm n11f1 
8/11/935 cuma giinii oaat 14 ten 
16 ya kadar birinci arthrmaat icra o

lu:oacakhr. Birinci arthrmada ktymeti 

muhammeneai olan (30) lirantn yiiz· 
de 75 ini bulmazsa ikinci arthr • 

manJn 26/11/935 aah giinii ayni sa. 

atte icra k1hnacait ve en ~ok arthra

na ihalei kat'iyeai yaptlacafJndan 

talib olanlartn k1ymeti muhammene

nin yiizde 7,5 ui(u niabetinde pey ak-
c;.esile mUracaatleri i1i.n olunur. 

Emsali goriilmemi~ 

ANTiKA E$YA 
Miizayedesi 

Seksen sene zarf1nda lstanbu ... 
lun en miitehassts antikac1s1 KO. 
aeoglu Pavli tarafmdan biiyiik 
bir merakla toplanmtt ve aaklan
m" olan o;ok loymetli ve emsali
ne A vrupa miizelerinde bile te
sadiif edilmiyen antika enalar 
yeni aahibleri taraftndan 4 tet ~· 
rinievvel 935 cuma aunu aallt 
9,5 tan itibaren Tarakt;tlarda 
Mahmudpa,a, Abudefendi ha • 
mnila 17 numarada bilmUzayede 

Mehmed tarafmdan Istanbul aoliye 
iic;iincii hukuk mab,kemeoinden alman 
934/494 numarah 28/1/935 tarihli 
temyizen musaddak ili.mla ij.ocui\1 
Nezahatin teslimine, 20 lira avukathk 
Ucretine mahkeme ve temyiz maaraf1 
olan 1767 kuru,un tahaili nmnmd& 
yapbiJ aleyhi.,.'lize takib neticeainde 
tanzim olunarak 35/2276 oay•lt gon. 
derilen iet"a emri ikametgihmtzJn 
m~huliyeti basebile mi.iba,irin icr& 
emrinin arkauna verditi metruhata 
nazaran teblig edilmemit oldugundlln 
icra emrinin bir milddetle ilinen teb
liiine karar verilmi!' olduiundan iabu 
ilan tarihinden itibaren bir ay zarfm· 
da ~cuiu teslim etmenize ve borcu 
Odemeniz veya beyanda bulunmantz, 
itiraz1ntz varsa tetk.ik merciine aene 
bu miiddet zarft'nda yapman1z ve ic• 
rantn geri bll"alolmast hakktnda bir 
emir getirmenize, aksi takdirde be • 
yanda bulunmazsan1z hapisle tazyik 
olunacaimtz ve icraya devam oluna ... 
cai• il&nen teblii olunur. 

lstanbul ikinci icra memurluiun 
dan: 

Mahcuz: olup bir borcdan dolayt 
paraya ij.evrilmesine karar verilen tri .. 
kotaj makineleri ve mamul yiin etya.. 
01 8/10/935 sah giinii saat 10-12 ye 
kadar Fincanctlar Y enihan zemin kat 
14 numarada ikinci arthrma ile aatl
lacakhr. Taliblerin o gun, o yerde bv
lunmalan ve memuruna mtiracaatleri il:t:III-·•••••••..IIJ ilan olunur, (15073) 
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NURKALEM 
KURSUN KALEM FASRiKASI • 
Mekteblilerin, Miihendialerin, Reaaamlarm, Devairin ihtiyacm• 

temin eden her dna kalemi yapmaktad1r. Her k1rtasiyedde sabhr. 
Ecnebi miimasillerinden kat'iyyen iistiin ve ucuz olan !i'etidleri 
a,ag1dad1r: 

301 No.h Mektebli kurtunkalemi 
501 » 1, 2, 3 derece sertlikte resim kurtunkalemi 
DAGDELEN 10 muhtelif aertlikte en iyi dna kurtunkalemi 

1011 No.h Marangoz kurtunkalemi 
99 » Tat!<' kurtunkalemi 

701 » B ve C, 2 aertlikte devair i!S'in kopya kurtunkalemi 
702 » A, B, C, D renkli kopya kalemleri 
901 » Bir ucu k•rm•z•, bir ucu mavi kalem 

1312 » 6 renkli kalem 
1323 » 12 renkli kalem 

NURKALEM :Turk yap111, ucuz ve iistiindiir. 

NURKALEM : Her Tiirkiin elindeki kalem olmahd1r. 

Avruoaya Talebe Gonderilecek 

Maden tetkik ve arama 
Enstitiisiinden: 

1 - Maden miihendialigi tahsil etmek iizere Avrupaya miiaabaka ile 
aekiz talebe gonderilecektir. lstiyenlerin ataii•daki tartlan haiz 
olmalar1 lazJmdtr: ' 

A - Turk olmak, 
B - Maden ocaklarmda !S'ahtabilecek kabiliyette ve 11hhati tam ol· 

mak, «S1hhi muayene Ankarada yaphrtlacakhr» 
C - Lise mezunu olup fran11zca, almanca, ingilizce dillerinden bi· 

riaini okuyup yazabilmek, 
D - Yatt on sekizden ataiit ve yirmi betten yukart olmamak, 
2 - Miisabaka imtiham Ankarada Maden Tetkik ve Arama Ens· 

titiiaiinde 9 tetrinievvel 935 tarihinde yaptlacakhr. A!r•lacak 
miisabaka imtihamnda muvaffak olmakla beraber gonderile· 
cek talebenin ihraz ettikleri derece itibarile ilk aekiz araam· 
da mevki almalan laztmdtr. 

3 - Tahsil .. gonderilecek olanlar ileride tahsil miiddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklartndan bu hususta veaair mii • 
kellefiyetleri hakk1nda bir taahhiidname verecek ve bunun 
i!S'in muteber bir kefil goaterecektir. 

4 - lstiyenlerin: 
Niifu3 hiiviyel ciizdan1m, hiisniihal varakastnt, mekteb teha· 
detnameaini veya bunlarm taadikli auretlerini ve dort ktt'a 
fotografile dilek!relerini 7 tetrinievvel 935 aktamtna kadar 
Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enatitiiaii Gene! Direk • 
torliigiine gondermit olmalart ve 8 tetrinievvel 935 tarihinde 
yaptlacak 11hhi muayenede haz1r bulunmalan laztmdJr. 

«2795» (6033) 

YAVRULARA--.. 

ABC 
Sekiz renkli ve bol resimler yardtmile heniiz mekteb (:ag,nda 

ohruyan minimini yavrulara barf §ekilleri ve okuma yazma hak· 
Ianda bir fikir vermek i~in Almanyada biiyiik bir iizen ile ba
sdan sevimli bir alfabe kitab1dtr. Fiati 30 kuru~tur, 

HAYVANLARIMIZ 
<;ocuklart en ziyade alakadar eden hayvanlartn giizel ve ahmh 

sekiz renkte resimlerini ihtiva eden bu kii~iik albiim, bu resim· 
lere aid kii~iik kelime ve ciimlelerle en ufak ya~taki ~ocuklarm 
okuma iigrenmelerini temin eder. Fiati 40 ku~tur. 

Istanbul : Kanaat Kiitiibhanesi --• 

Bursa iii Naf1a 
Ba$miihendisliginden: 

Bursa Naf1a Miidiirliigii tarafmdan Karacabey Harast yapt itleri 
i!S'in iki aded {\irveyyan almacakhr. 

faleklilerin atagJdaki tartlarJ haiz olma11 lazJmdJr. 
1 - En az orta tahsil gormiit olmak ve asgari bet sene bina intaa • 

tmda !S'abtmlf olduguna dair kanaat verecek veaikalar goatermek. 
2- fyi ahlak sahibi olduguna dair mazbata ve 11hhat raporu goa • 

termek. 
3 - fstekliler araunda Nafta Miidiirliigiince yap1lacak imtihanda 

muvaffak olmak. 
Muvaffa!c olanlara ehliyetine gore 2·3 lira yevmiye verilecek ve bu 

yevmiyeden batka hi.;bir iicret verilmiyecektir. 
Siirveyyanlar Karacabey Harasmda ikamet edecek ve intaat en 

fazla dort ay siirecektir. 
lateklilerin 4/10/935 aktamma kadar Bursa flbayhgma istida ile 

miiracaatleri laztmd1r. (5988) 

KARON ALMAN KIT ABHANESt 
Istanbul, Beyoglu • Tiinel meydarunda 523 

MUHAYYER HASAN SEVKi 
P U D R A ve Y A G 5 I Z K R E M i 

Diinyada emsalsiztlir. Her yerde ara}'lmZ. 
.. ___ Paris yanb etiketlere asia aldanmaYJDlz ___ .. 

CUMHURIYET 

Jandarma Genel Komutanhgi Ankara 

Sabnalma Komisyonundan: 
Evsafma tamamen uygun olmak geregile «100 : 150» ton maden 

komiirii 3/10/935 perfembe giinii aaat «10» da Jandarma Gene! 
Komuh•nhgt kuragmda ac;•k eksiltme usulile sahn ahnacakhr. Ko • 
miiriin bir lonuna «2550»kurut paha bi.;ilmi~tir. lstekliler eksiltme 
giin ve saatinden bir saat onceye kadar 2490 sayth kanunun «2 ve 
3» iincu maddelerindeki belgelerle «28688» kuru~luk sand1k mak • 
buzu veya hanka mektubunu Komisyona verecekleri ve tartnamesi
ni de paras1z alacaklart. «2532» ( 5487) 

Kirikkalede Gurup Mudiirliigii 
Binas1 in$aSI 

Askeri Fabrikalar U. Miidiirliigiinden: 
Ke,if bedeli «12,114» lira «57» kurut olan yukar1da yazth intaat 

A•keri Fabrikalar Umum Miidiirliigii Satmalma Komiayonunca 17 
birincite,rin 935 tarihinde pertembe giinii saat 15 te kapah zarfla 
ihale edilecektir. ~artname «61 » kurut mukabilinde Komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan «908» lira «60» kurutu 
havi teklif mektublarm1 mezkur giinde aaat 14 e kadar Komiayona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerinde yaz1h ·veaaikle muayyen giin ve saatte Komiayona mii· 
racaatleri. ( 5886) 

Harbiyede BELVU BAH~ESi Salonunda 

Ar~avutkoyiindeki 8 A y f A R u K fun i~tirakile 
gazmoda okuyucu her alqam 

saz devam ediyor. Telefon : 49091 

T opograf ve Ressarit ahnacak 
Maden T etkik ve Arama Enstitiisiinden: 

• 
Tecriibeli topografla harita ressamlar1 aran1yor. lsteklilerin An • 

kara Maden Tetkik ve Arama EnstitiisiiJ!e miiracaatleri. 
r2796» (6032) 

I lstanbul Belediyesi iliinlarr I -Senelik muhammen kirau 480 lira olan yeni Halde 64 No.h rna• 
hallebid diikkam 2 sene miiddetle pazarhkla kiraya verilecektir. 
~artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. Pazarhga girmek iati· 
yenler 72 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile hera • 
ber 14 birincitetrin 935 pazarteai giinii saat 15 te Daimi Enciimen • 
de bulunmahdJrlar. «B.» (5979) -Cerrahpafa hastanesi i~in liizumu olan 27,000 metro Turk kodeksi 
gaz idrofil ile 4,000 metro tarlatan a.;tk eksiltmeye konulmuttur. 
Bunlarm hepsine 2,900 lira deger bi!rilmittir. ~artnamesi Levaz1m 
Miidiirlii~iinde goriiliir. Eksiltmeye girmek i.tiyenler 2490 numa • 
rah arthrma ve eksiltme kanununda yaz1h vesika ve 217 lira 50 ku· 
ru,Iuk muvakkat giiven makbuz veya mektubile beraber 4/10/ 
935 cuma giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahd•rlar. 

«B.» (5765) -Diitkiinler Evine lazim olan 187 tiirlii ilac a.;•k ekailtmeye konul-
muttur. Bu ilaclarm hepsine 1,300 lira deger bi~ilmittir. $artname ve 
ilaclarm liatesi Levaz1m Miidiirliigiinde giiriiliir. Ekailtmeye girmek 
istiyenler 2490 numarah arthrma ve ekailtme kanununda yaz•h ve
sika v~ 98 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile hera • 
her 3/10/935 pertembe giinii aaat 15 te Daimi Enciimende bulun • 
mahdular. «B.» (5642) 

'""'" 
Bir metrosuna 70 kurut deger bi!rilen Beykoz Aga.;lama fidanhgt 

i!S'in laz1m olan 2 parmak kutrunda IP&fonlarile beraber asgari 10 
atmosfer tazyika dayamkh 1000 metro demir au borusu a!S'1k ekailt • 
meye konulmu.tur. $artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. Ek
siltmeye girmek istiyenler 2490 numarah arthrma ve eksiltme kanu· 
nunda yazth vesika ve 52 bu!ruk lirahk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile l;eraber 16 birincitetrin 935 .;artamba giinii saat 15 
te Daimi Enciimende bulunmahdnlar. «1.,. (6104) 

'f.¥¥ 

936 mayJS aonuna kadar Zeynebkamil haataneaine lazim olup ve 
beher litresine 10 kuruf fiat tahmin olunan ve giinde 5 ila 20 litreye 
kadar laztm olan 5000 litre siit a.;.k ekailtmeye konulmu,tur. $art
namesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. Eksiltmeye girmek iatiyen· 
ler 2490 numarah arthrma ve eksiltme kanununda yaz1h vesika ve 
37 lira 50 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile hera • 
her 16 birindtetrin 935 .;artamba giinii saat 15 te Daimi Enciimen • 
de bulunmahdtrlar. «B.» (6109) . .,.. 

P AZARLIK fLANI 

Pazarhga konulan it: Kurbagahdere-Kuyudibi yolunun tamiri ketif 
bedeli 1,368 lira 94 kuruttur. Bu ite aid tartnameler ve evrayun • 
lardtr! A· Eksiltme ~artnamesi. B • Mukavele projeai. C • Naf1a itleri 
teraiti umumiyeai. D • Teaviyei turabiye fOSe ve kargir intaata dair 
fenni tartname. F - Hususi tartname. G • Ketif cetveli, oi!S'ii cetveli. 
H • Proje grafik. 

fstiyenler bu tartnameleri ve evrak1 Levaz1m Miidiirliigiinde go • 
rebilirler. Pazarhk 4 birincite,rin 935 cuma giinii saat 15 te Daimi En· 
ciimende yapJiacakttr. Pazarhga girmek i!S'in iateklinin 1 OJ lira mu • 
vakkat teminat vermeai ve bundan ba,ka atagJdaki veaikalarJ haiz 
olup gostermeai lazJmdtr. En az 1000 lirahk buna benzer yo! iti yap • 
tJgma dair Istanbul Naha Miidiidiigiinden taadikli ehliyet veaikast. 

«f.» (6105)' 

""" 
Dii,kiinler Evine bir sene i!rin liizumu olan 4000 kilo zeytinyagl 

a.;1k eksiltmeye konulmuf ve hepsine 1,320 lira deger bi.;ilmittir. 
~artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. Eksiltmeye girmek 
istiyenler 2490 numarah kanunda yaz1h vesika ile 99 lirahk muvak • 
kat teminat makbuz veya mektubile birlikte 16 birindtetrin .;artam• 
ba giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. (6106) 

! Birlndte~rin 1935 

En son Clkan tUrkce plaklann listesi 
FE 83 • M0NiR NURETTiN 

Hergun o gfizel sahile 
Cemile K1z 

A X 1857 - F AZiLET 

Neden boyle durounsun 
Kaslanm bana catma 

A X 1858 • MUZEYYf.N 

Mecnun 1 inci k1s1m 
Mecnun 2 nci k1s1m 

I A X 1859 • KUc;OK N£Z1HE 

Bir bahar ak~am1 
Nafile gUime 
A X 1860 • Nazillili Ahmed hvzi 

Gigdem. Turku 
Talas yollan. TurkO 

A. X 1861 • Pt.RIHAN 

Rak1c1lanz biz 
Y1ld1zlar parllyor. Foks Trot 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme Dam 

Eksiltmeye konan i,: 
1 - Edirne • Ktrklareli yolunun 12 + 468 - 29 :f" 457 inci ki· 

lometrolan arasmm esaah fOSe tamiri. 
Esash fOSe tamirinin tulii 6900 metro olup grafiklerde tafsilatla 

gosterildigi iizere bunun 5470 metrosu blokaj11z 1430 metrosu blo
kajhd•r. Ve yalmz toseye aid ta,Iar moloz halinde yol boyunda mii· 
teahhide teslim edilecek olup blokaj ta,larmm Siileoglu ocaklann· 
dan !S'tkartlmaSJ ve naklile yolun tamamlan.ma11 miiteahhide aiddir. 

Yaptmlacak tamirahn ketif bedeli 14402 lira 32 kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - F enni tartname, 
E - Grafikler, metraj cetveli ve ketif hulas& cetveli, 
D - Naf1a i,leri teraiti umumiyesi. 
fstiyenler bu tartnameleri ve evrakt Edirne Vilayet Daimi Encii· 

meninden parauz alabilirler. 
3 - Eksiltme 14/10/935 Jarihinde pazarteai giinii saat 15 te 

Edirne Vilayet Enciimeninde yap•lacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yap1lacakhr. 
5 - Ekailtmeye girebilmek i!;in miiteahhidlerin «1081» lira mu• 

vakkat teminat vermesi bundan batka atagtdaki veaaik1 hai:z: olup 
gostermesi laz•md•r. 

A - Ticaret Odaama kayidli olduguna dair veaika. 
B - lstekliler yapmtf olduklar• i,lere aid vesikalari gosterereli 

bu ite girmek i!S'in Edirne Naf1a Miidiirliigiinden alacaklart ehliyet 
kaii•d•. 

6 - Teklif mektublari yukllttda it~filfcii maddede yaz1h saatteri 
bir saat evveline kadar Edirne Vilayet Enciimen Reisligine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile giinderilecek mektublarm niha • 
yet ii!S'iincii maddede yazth saate kadar gelmit olma11 ve dJt zarfm 
miihiir mumile iyice kapahlmlf olma11 laz1mdtr. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (5995)' 

~ ~.~ M~L~N !u~ N 
5 Birincite~rin Cumartesi ak~am1 a~tltyor. 

----··· 

EFT AL Y A SAD I Bestekar BlMEN 
Bayan EFTALYA tarafmdan DANSLI ZEYBEK T0RK0LERI 

San'atkar: H A L I D E- B 0 Y 0 K G A L A 
Bestekar BiMEN tarafmdan kendi eserleri. Saz tehrim;zjn en maruf ve 

sevimli artist ve san'atkirlar1 

Manisa V aliliginden: 
1 - Turgutlu • Manisa yolunun 1 "+ 074 - 17 ~ 474 iincii kilo

metrolarmda 26 aded beton arme menfez intaah 11580 lira 98 ku • 
rutluk ketifnameai iizerinden kapah zarf uaulile ekailtmeye konul
muttur. 

::; - ~artname ve aair ketif evrak1 para11z olarak Manisa Naf1a 
Miidiirliigiinden ahmr. 

3 - Eksiltme tetrinievvelin dordiincii cuma giinii saaf on birde 
Maniaa Vilayeti Daimi Enciimeninde yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir ve 2490 aayih kanun esastir. 
5 - Muvakkat teminat miktar1 868 lira 58 kuruttur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin kapah zarf i!S'ine bu aenenin Ti , 

caret Odast vesikaam1 da koymalar1 ve teklif mektublarmm saat 
ona kadar Daimi Enciimen Riyasetine tevdii farthr. (5625)' 

Eskisehir Memleket Hastanesi • 

Ba~tabibliginden: 
Harfanemize liizumu olan 1,100 lira muhammeil klymetli Orijinal 

Heidelberg modeli teferruatile beraber bir aded ameliyat masa11 
1/10/935 larihinden itibaren yirmi bir giin miiddetle eksiltmeye ko
nulmuttur. Ekailtmeye aid ferait ve liate Istanbul Saghk ve Soyaal 
Yardtm Direktorliigile Eskitehir Memleket Hastanesi Battabibligin· 
den istenebilinir. !hale 22 tetrinievvel 935 sah giinii saat on bette 
Eskitehir flbayhg1 Daimi Enciimeninde yaptlacagmdan isteklilerin 
yiizde yedi bu!ruk nisbetinde teminat ak~elerile usuliine gore mOra • 
~atleri, (6Q§J); 



' ! Blrlndf~rfrl DD CUI'tiHURIYET 

Grip, nezle, ilac• Asipirol Necati dir 
DepoSll 

Bah~ekap1da 

I • ! ' ' ' • ' • . ' ;..t ~ 

K A$ E 

EOKALMi 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit agrllar• • Artritizm • Romatizma 

GECELI - GUNSEL 
Ku: - E~kek 

Ana YUCA ULKU LiSELERi 
(ESKl INKILAB) 

Kuran1, DlrektorU : NEBIOGLU HAMDI UlkUmen 
Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayid 

miiracaat olunabilir. Istiyenlere mufassal tarifname gonderilir. 

llk - Orta 
Lise 

i~in hergiin 

Cagaloglu - Yamksaraylar oram - Telefon : 20019 

Istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan:· 
Bucada Halk aokaitnda 4 e•ki, 23 yeni numarah ev 10500 
Daraia~; Topus ookaitnda 29 eoki, 27 yeni numarah ev 4500 
Darajiac; Parahkoprii caddeainde 69, 53 numarah kahvehane 5040 
Burnova ~inrenemezarhgmda on dokuz dekir bag1n bette dort hisoeai 3920 
Yukarda yaz11t Yunanh emvalinin bedelleri Gayrimiibadil bonosu ile iid•nmek iizere miilkiy•t'eri kapah zarf 

tloulile lzmir Defterdarhlt• marifetile oatbrmat~ konulmu,tur. 7-10-935 tarihine muoadif Pazartesi giinii saat 15 
de talib olanlariD lzmir Milli Emlak Sahf Kom11yonuna miiraeaat eylemeleri, 

Galatasaray Lisesi 
Direktorliigiinden: 

Calatasaray lisesile Ortakoy boliimiinde 1/10/935 giiniinden 31/ 
5/936 giiniine kadar toplanacak olan ekmek kmnttlar1 ve yemek ar
tJklart a~tk arttmnaya konulmu,tur. Dokuz ayhk muhammen be • 
deli 360 liradrr. Uk teminatt 27 lirad1r, Arthrma 14/10/935 pazar· 
teai giinii saat 15 te lotanbulda Kiiltiir Direktorliigii binaamda Li • 
aeler Muhasebeciliginde toplanan Komiayonda yaprlacakhr. !;)art • 
hamesini gormek istiyenlerin Okul idareaine gelmeleri. (5982) 

isletme Miihendisi 
' 

Arantyor 
$irketimiz itletme miihendisligi miinhaldir. Evsaf1 lazimeyi 

haiz taliblerin veaikalarJ auretlerini ~rondererek 

Elazizde Elektrik ve Su Sirketi 
• 

Dirt-ktorliigiine miiracaat. 

istanbul Liseler 
Eksiltme 

Artbrma 
Kurumundan: 

Kurumumun bagh dort okulun 14,700 kiloluk sadeyagr kapalt 
zarfla yap1lacakhr. Bedeli muhammeni 11,466 lira olup ilk teminatJ 
859 lira 95 kuru,tur. Eksiltme 14/10/935 pazartesi giinii eaat 15 te 
latanbul Kiiltiir Direktorliigiinde toplanan Kurumda yaptlacakhr. 

lstekliler 2490 aay1h kanuna gore kapah teklif mektublartnl 
belli saatten bir saat evveline kadar kuruma vermeleri ve tartnameyi 
gormek iizere Kurum Sekreterliginden ogrenmeleri ilan olunur. 

(5985) 

--\ 
L.T.PIVER 

PARiS 

f SAN S-LOSYOM 
VE DUOQA 

· ParfumOri L. T. PIVER A. $. , Istanbul $ubesi 
$i$li Ahm~t Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilam 
Divan• Muhasebat Riyasetinden: 
1- Kalorifer i~in liizumu olan 120 • 170 tonluk komiir tartna • 

hl~si vec;hile ekailtmeye konulmu,tur. 
2 - Ekailtme 7/10/935 pazarteai gunii aaat on birde I dare ve He· 

•a.b l,leri Miidiriyetindeki Eksiltme Komisyonunda yapJlacaktJr. 
, 3 - !;)artname paraa1z olarak !dare ve Heaab t,leri Miidurliigiin
den ,altnabilir. «2679» (5991) 

BEK • 
I R HAC I 

Zade 

ALi MUHiDDiN 
Dfinyamn en me~hur ,eker ticarethanesi 

Bah~ekap1, Beyoglu, Pangalb, Karakoy, Kadrkoy 
Ankarada ~ubesi vard1r _, _____ _.. .. 

VAPURCULUK 
TORK ANONIM !;)IRKETI 

lstanbu I Acentah gt 
Lim an han, Telefon: 22925 

KARABiGA YOLU 
GERZE vapuru 2 birinci • 

tetrin ~AR!;)AMBA saat 20 de 
Karabigaya kadar. 

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

hafta P E R $ E M 8 E giinleri 
saat 16 da fstanbuldan IZMI
RE ve P A Z A R giinleri de 

hula kalkar. 

3 gun zarfmda 
Bu giizellik tedbirini 

T ecriibe ediniz 

Her giin bir sinema yild1zmm yiiziinii 
gordiigiiniiz zaman, cild ve teninin 
sehhar giizelligi adi bir tesadiifiin tesiri 
degildir. Onun giizelligindeki Slrrl, sizin 
de olabilir. Cildinizin, onun gibi Iatif 
ve nermin olmaSt i~in yaln1z 3 giin ki
fayet eder. ~imdi, Tokalon kreminin 
terkibindeki taze krema ve musaffa 
zeytinyagilc beraber klymetli cevher -
ler vard1r. Beyaz rengindeki (yags1z) 
yeni Tokalon kreminin giinde bir veya 
iki defa istimalile cilde yeni bir hayat 
vermekte, bcyazlatmakta ve kuvvetlen
dirmektedir. Ayni zamanda siyah ben
Jeri, k•rm•z•hklar• ve tenin biitiin gavri
saf maddelerini izale eder ve miinbes•t 
mcsamatl s1kla~tmr. 

Teni biitiin giin ter ve taze tutar . 
Hemen bugiindcn bu ~ayani hayret l(ii
zellik tedbirini tecriibe ediniz. Ve cildi
nizi sincma ylld•zl annm cildlerile mu
kayese etmekten ~ekinmeyiniz. 

H .. A S· ·· 

.KALM'l I 
Operator Doktorlara 

Ve cerrahiyeye aid bir tak•rn alat 
ve edevat ve ameliyat masalar1 ve vit

rine ve aterilisatrice elden aabhkttr. 
GOrmek ve pazarhk etmek ve aahn 

almak iotiyenlerin Beyoglunda Tak -
simde Abdiilhakhamid c.addesinde Fe· 
ruzanpalas aparllmantnda 9 numara
h daireye mi.iracaat etmeleri. 

Gaib - Dariinafakadan ald1glrn 
tehadetname auretini kaybettim. 
Hiikmii olmad•i•n• bilitirim. 
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COLUMBiA 
PLAKLARINDA 

BAYAN SAFlYE 
Mustafa Nafiz lrmai•n beateledigi 

No. 22152 
Sensiz bu sabah bir act riiyala uyand•m 
Omidai& bir • .,itle ziilfiine dil baghyanlar var 

No. 17261: Bay H. BORHANIN SON NINNI 
Bay an Denizk•z• EFT AL Y A SAD! 

No. 17262: Unuttum aeni yiizilme rill me 
(Beste Nuib Mehmed) 

Kapr c;aldLkc;a oynad1 yiirefim 
(Beste Faiz KapanC1) 

Bayan BEDRA - No. 17263 
Yandtm sanll\ yandLm sana sen de gOniil gel yan bana 
,Akh!!l peritan olsun mu, fikrim dai•lsm dursun mu? 

Beote Bay udi Netetkir Netet 
Bu plaklar aahf& c;•kanlmJfllT. 

Manisa V aliliginden : 
1- Manisa- Akhisar yolunun 34+440-42+ 860 ncr kilometro • 

larJ arasmdaki tamirah esaaiye 25488 lira 97 kuruf bedeli ketif uze
rinden kapah zarf usulile eksiltmeye ~Jkar~lmJ,tJr. 

2 - Bu ife aid ketif evrak1 paraa1z olarak Manisa Naf1a Miidiirlii· 
giinden ahnabilir. 

3 - !hale te,rinievvelin on birinci giinii saat on birde Maniaa Vi • 
layet Daimi Enciimeni onunde yap1lacaktrr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. Muvakkat teminat miktarJ 

1911 lira 67 kuru~tur. 
5 - Ekailtmeye gireceklerin bu aeneki Ticaret OdasJ vesikasmt 

kapah zarf i~ine koymalarJ farttrr. 
6 - Bu eksiltmede esas 2490 say1h kanundur. Kanuna ayk1r1 tek • 

lifler tetkiksiz reddolunur. (5813) 

itfaiyenin On 
YILDONOMO 

O~iincii 
TORENi 

ufe.iyenin geri b1rak•lan on iic;iincii ytldo~ii~ii . t?~eninin 4 
birincite,rin 935 cuma giinii saat 15 te vaOJlacttGt:J bildmltr. (6102) 

Manisa 
Manisa ,ehrinde tesis olunacak elektrik santralt ve tevzi ,ebekeai

nin 500 lira bedel mukabilinde yap1lacak proje ve ketifnameleri a~1k 
eksiltmeye konulmuttur. Ekailtme miiddeti 24 eylul 935 giiniinden i· 
tibaren on bet giindiir. thale 8 te,rinievvel 935 sah giinu aaat on al • 
trda Manisa Uraymdaki Komisyonda yap1lacakbr. 

fsteklilerin, diger tehirlerin projelerini yapm1• ve bu projeleri 
Baymd1rhk Bakanhgmca taadik ettirilmit bulunmalarJ ve yiizde ye

di buc;uk teminat ak~elerini yatJrmalarJ ,artbr. 
~ebeke). aid proje ve ketifnameler hakkmda Urayrmrzdan malu

mat istendigi takdirde paras1z olarak isteklilere giinderilir. (5925) 

5 Birincite~rin Cumartesi ak~am1, Taksim Abide kar§JSmda 

K•thk B E L V U salonu 
a~1hyor. Bu aplma gecesi Sayan 

MAHMUREveNEBiLE 
gecesidir. Telefon 49091 

~USUSi ~ARTLAQIMIZ I-IAI(I(INDA 
GI~[LtRiMiZDI:N MALUMAT ALINIZ 

ISTANI!.UL- KARAKOY PALAS- ALAL£MCI 1-lAN 

Deniz Levaz1m Sabnalma 
Komisvonundan: 

Tahmin edilen hedeli 44,000 lira olan 4,000 ton Rekompoze ko • 
miirii 3 birincitetrin 935 per,embe giinii eaat 14 te KasJmp&f&da Ko
misyon binasmda pazarhkla eksiltmeye konulmuatur. $artnamesi 
220 kuru' para kar,1hgmda hergiin Komiayondan almabilir. latek • 
lilerin 3,300 lirahk muvakkat teminat mektubu veya makbuzunu hi
milen belli giir. ve saatt' KoJllisyona miiracaatleri. (6037) 

MODELLA!? 

Denizyollari 
ISLETl\fESt 

Acentalan; Karakoy Kopriiba'i' 
el. 42362 - Sirkeci Miihiirdarz'lde 

Han. Tel 22740 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 2 bi • 

rincitetrin ~AR~AMBA giinii 
aaat 19 da A YV ALIGA kadar. 

(6042) 

MERSIN YOLU 
ANAFARTA vapuru 4 hi· 

rincitetrin C U M A giinil aaat 
11 de MERStNE kadar. 

(6090) 

TRABZON YOLU 
CUMHURIYET vapuru 3 

birincite,rin PER~EMBE gii • 
nii aaat 20 de HOPAYA ka· 
dar. (6091) 

iMROZ YOLU 
KOCAELI vapuru 3 birin • 

citetrin PER~EMBE giinii sa
at 16 da IMROZA kadar. 

(6092) 

istanbul Komutanhg1 
Sahnalma Komisyonu llanlarJ 

Beher adedinin tahmin edilen 
bedeli 70 kuruf olan 1000 aded 
bel kemeri acr1k eksiltme ile aa• 
bn ahnacakbr. lhalesi 4 birinci· 
tesrin 935 cuma giinii aaat 15 te
dir. ~artnamesi ve niimunesi 
Fmd1khda Sabnalma Komiayo • 
nunda goriilebilir. Ekailtmeyo 
gireceklerin 53 lirahk ilk temi • 
n.at makbuzile birlikte vaktin • 
den evvel Komisyonda hazrr bu· 
lunmalarJ. (5651 )' 

*** 
Istanbul Komutanhg1 i~tilt 

4000 kilo gaz yag1 a~1k eksiltme
ye konulmuttur. Beher kilosu • 
nun tahmin edilen bedeli yir
mi alb kurut olup ihalesi 
4/10/935 cuma gunu aaat 
on be, otuzdad1r. ~artnamesi 
Fmd1khda Satmalma Komisyo • 
yonunda goriilebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 77 lirahk ilk temi• 
nttt makbuzlarJ birlikte ola • 
r"k vaktinden evv~l Komisyon • 
da haz1r bulunmalarJ. (5652) 

*** 
Istanbul Komutanlrg• birlikleri 

ihtiyac1 olan 58 ton sadeyaga ia • 
tekli olmadtgmdan tekrar pazar· 
hkla ekailtmeye konulmuttur. 

Seher kilosuna tahmin edilen 
bedel 78 kurut olup ihaleai 12 bi
rincite,rin 935 c:umartesi giinii 
saat 11 dedir. ~artnamesi Fm • 
d1khda Satmalma Komisyonun
da goriilebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 3394 
lirahk ilk teminat mektubu ve • 
ya makbuzile birlikte vaktinden 
evvel Sabnalma Komisyonunda 
haz1r bulunmalari. (5968) 

*)It* 
Muhammen bed eli «4401 » dort 

bin dort yiiz bir lira olan ront -
gen malzemesi ac;1k ekailtmeyo 
konulmuatur. lhalesi 17 birinci • 
te,rin 935 pertembe giinii aaat 
15,30 dad1r. ~artnamesi hergiin 
ogleden evvel Fmd1khda Komu· 
tanhk Satmalma Komiayonun • 
da goriilebilir. Eksiltmeye gire • 
ceklerin «330» iicr yiiz otuz lira • 
hk ilk teminat mektubu veya 
makbuzile birlikte vaktinden ev • 
vel Sahnalma Komiayonunda 
haz1r bulunmalar1. (6084), 

*** Beher kilosunun tahmin edi • 
fen bedeli «9» kuruf olan 
« 15,000» kilo nal demiri acr1k ek· 
ailtme ile aatm ahnacakbr. lha • 
lesi 17 birincitearin 935 per,em• 
be giinii aaat 15 tedir. !iartna • 
mesi Fmd1khda Sabnalma Ko • 
misyonunda hergiin ogleden ev • 
vel goriilebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin « 1 02» lirahk ilk temi· 
nat mektubu ve;a makbuzile 
birlikte vaktinden evvel Sabn • 
alma J(omisyonunda haz•r bu· 
lunmalar1. ( 6086)' 

Sah.1b oe Ba~muhaTT1T1 Yuna• Node 
Umumt ne~rtuat1 tdare eden Ya21 /flt:ti 

Mudilril' Hikme! Miinif 

lfatbaaCiliJ: oe NefMJitll Tilrf< Anonu•, 

fir act • tatanb"' 


