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1
.:aattnJ"" Wrkp•üniif.b ... E~:~;;~:::mız diplomalarını aldılar e e U arı ,, ogazı beldr sa;f!avblmclan ~Udlil hakkm-

h 
dakl ı.tlfam obnm• 1934 eyıtı ıro. "Arkadaılar; bahtiyarsınız: Türk kurmayı olduxnı •• 

aştanbaşa Sl•JaA hJandı ! ~~·8.~~.•ta1an eartnde ... • A 6--.a•~ ... :.-•uı-· nuz ıçin, tatürkün "ur mayı olduğunuz için" . 
Budu halka DibceDin Nabvlraıı ..... F --

On lh d • Jt • • h 1 klJtinden M.ıata otıu Ali, Akyazı 8 eDJZ3 J gemJSJ arp eV8ZJml Beynerlt klJfinden Mustafa otlu Ze-
"ak ) k • • Ş d • d d kerlJUJn, Sikenüı Çeltikçi mahalle • · 
J 8 ama IÇID 8p eDJZİD e emirli ainden Yuut ofullanndan Baeı Se· 
! rlf otla cambaz Slleyman Ç&Tll§ De 

"'ıil& i,çi partisinde aöglenenier: Hakkı koruya- K•rlin n&hl)'elllnln tekell k11h • 
cak 1.. _ 1;. ,_ den kir A1t ofallannclaa Stil~ 

•ıgu, ganat 6'açınaca~ mıyız? Kaçınırsak otlu H\IMJinla öıtlm eeuıanna pll'P· 

~ltatla,•ıı ltalo.calc, inkırazımızı hazırlıgacalız / tınlmaJan haWuadald komisTon ... 
'll _ • • • Put., ı (A..4-) _ T:aa pUteabôn batalan ._.., olanmq ve euma sfl· 
a-ıarp ıbtima]ıne Cebeli ....... ltreadliiae _..., ... ntl 15 de toplaaılmak üzere claPlm11-

.. Uzırlıldar seee,dadiis clnua et. tır. 

kArfiltJ .UtHlr. ))allana lserllle elU batar- Ankara; 1 (K111'11n) - Kam11tarm 
- 'I" J& Jlaq .actdaa topa koaulmuttur. bUllnkU toplantmmda avlatiann 

:... .. flnabnla Akcleala ...ıarm- SUlla ft cephanenin ve bu arada a • tekaUtlftlerl •eael..t de göru,&ldfl. 
• ifr • Bu JiiıGJn blr '9k •bUapla~ ol-

11....:=:-- "\'&&-
~ prada 'f'e 1>11rada1d Y• • Harp Hnwuam kUeflla• fdldlr ,_: ~ ~ 
~ ~ vfrayarak lnır&Jarc\a le§tirlladttlr- Cebeltlttanktan ilet t • fl:rle tİenlll,k .. idi: -ı'ebUOGk ka • ı 
~ ft aln almak, sulann derin- talyan vapuru &'~tikçe bu; eff& ve nanuun ft nd maddesinin aon tık • 
a..!trlnl llpıek atbl faaliyetlerde bu- yolcu vapuru olsun hemen bir lngi • rasmda saylavlann saylav olmazdan 
.,,._ ,__d Yunanlı dostlarınuzm tah • liz mayn arqtırma gemisi limandan (Sonu: Sa. 2 SU. 1) 
" en fazla tell§lanna sebep ol • pkmakta ve torpil konulup konulma - r·· 
~·Bunu Yunan gazetelerinin dıfına bakmai iir. 
~ nnclan anlıyoruz. 'Bu arada ITALYAN SEVKIYATI SOROYOR 

•._ Ja) pzeteel hldJseyi kaydettlk-
to IOnra (Roma) da basit bir protes- Milano, 1 (A.A.) -1300 mtltehu. lftliltere - ltılyı 
laa 1apmak klff pJmez, diyor; Ya • • amele, dofu Afrlkasına ~tmek Q. 

ı_ a htlktmetinden daha esaslı tedbir. zere Cenevreden hareket _etmiştir. /tal:gan eiÇİSİ /nai/iz 
4Jt •lnıasını istiyor. Şayet bugün Napoll, 1 (A.A.) - Mıraglia adın- 8 
t denizde sezmekte olan Italyan ve dald 11~ gemisi, bir kaç tane bom - dış bakanlığında 
J~l~ harp gemileri yarın harp ha· bardıinan uçair ve 38o uçmanla yola 
tiıı e ıtrecek olurlarsa Yunanistan 1 - çıkıpıştır. 
·~ bfi:t1lk tehlikeler bat göeterecetf· HABEŞ KUVVETLERi GERi 
ot ~ü her hansf devlete mensup ÇEKiLMEMiŞ 

lert 1lrsa olaun harp haline ıeçen geml
l't il Yunan aclalanm, Yunan limanla- Roma, 1 (A.A.) - Asmara'dan Ste-
- ili. 'Yunan ahliıerlnf hareket fiMU fani ajansına bildirildijine göre, Ha
"'Plllak be§ kunetlerinf n •mır elan 30 kilomet
hn isteJDesf ihtimalleri bulundu- re i,.eriye -ı.:ımi• olduktan bUsbU • 

11 lll1ltlyor. , !l''laU :r 
y tün urlnzclır. 

ıa,ı-anan cazeteJerinln bu türlii te -
ka~IQl'lllJ fazla bir asabiyet eseri diye Küçflk karakollar yerli yerinde kal-
~l(lllanıak dofru dejildir. Çünkü bü- m11lar ve hattA hazan dür.gün al!lker • 
l"u harpte bitaraf kalmak istiyen lerle kuvvetlendfrihltitlerdir. 

1111:-nbıtamn uğradıtı aldbet henüz HABEŞISTANDA SEFERBERIJK 
l'ıbıe:lllanıı§tır. O vakit Selanikte Ve- . VE YABANCILAR 
li"r isnnı olmasa bile 1ngiliz ve 
bira~ bahriye kuvvetlerinin yine 
l'•k ~n Yuaan topraklarını işgal ede
S.tı,. 11ralarda hareket ti81eri kurmak 

" ecekıer1 fiipheslzdi. 
~ti lkıa gerek İngiltere ve gerek ltalya 

'lllzdekt hanrhkların tecavüz deiil. 

ASIM US 

Bir hcu; gün evvel gelen telgrafla 
H abeflltOIUla wnumi •I erberllll.n I • 
lan edUdlilnl 6Udiripordıı. Bu ~ter -
berlliin heniz U~n e{lUmiı bulunma • 
dığı ıon gelen telgraflar anlatıyor. 

Adisababa, 1 <A.A.) - Röyter ay. 
tanndan: Genel Mferberlik illnr ar • 
tık birkaç günlük bir mftJel~dfr. He-

~ (Sonu Sa. 1 Sü. 5) (Sonu Sa. 5. Si. 3) 

~=====================::;::========-
iŞ KANUNU 

liaksızlık karşıs;.da baş 
vurulacak kapı lizım 

~~~:~er: Dilekleriniz bakanlıkç:ı tetkik 
11Yor. Düşündüklerinizi bize yazınız 

tAndra, 1 (AA.) 
- İtalya bl,& 
elçisi Bay Grandi, 
dUn dl§ itleri ba • 
kanlıfrna l'iderek 
orada yanm 11aat 
kadar kalmışbr. 
Bu giret için ia
hat: Teren DaOy 
Telegraph gazete • 
si, elçinin, ~ 
cumartesi rflnl 

ltalyanm Lontlra netreclllen ltaı10 
Elçial Bfll/ Grandi bildirifinin bilhu-

sa İngiltere ile il· 
sili kısımlan hakkında resmi malt • 
mat verdljinl tasrih etmektedir. 

Söylendiğine göre, :0.y M1180llnl, 
İtalya ile ln~ltere arasında ulaal 
bir kavga bulunduğunu lnkAr etmek 
humuncla Sir Samuel Hoare ile ayni 
fikirdeclir. 

Bay Grandinin, ltaJyanın ''Yeni 
bir fa'°da,, vak'ası yaratmak veya 
lngiliı menfaatlerini ihmal etm~k n
retile bir kavgayı tahrik etmek iate -
dlif feklbıde ltalpya tlzerinde top -
lanan ttiphelerl l'f dermefe çabttıfı 
Hylenmektedlr. 
INGILTEREYE BiR TEKLiF YOK 

Londra, 1 <A.A.) - ltalyanm lncll· 
tere He bir anlaşma yapmak f~n 11-
rUtmel•re başlamaya hazır oldafu -
nu bildi ren ve bu ayın 28 inde 7ayı • 
lan bfldlrii4en 10nra lnl'fliz hilkt -
metl ltalyaa bbineeinden hl~ bir teb
llğ almamıştır. 

Fakat, böyle bir teklif yapılsa bile, 
meselenin ancak Italya ile Uluslar l!IOI 

yetesi arasında kotarılabileceği dO -
ljÜacesini besliyen Jngiltere, o teklifel 

"Ordanun W1 'do
rıanmanın feaakarlık
larına mlind ve hedef 
vermek; en tehlikeli 
anlarda aluan kade· 
rini idae •tnrqi in-
~••n. ILstline olmak ~ 
işte al% b• ödeve nam
zetsinız.,, 

"Bıı /tadar mii,,,.ta~ 
malefe m.enaııp oltın-
hlf •~ •ıwtttt
nc. IJflJl•lllt tlltB111in· 
dedirler.,, . 

Hava, Kara, Delllz ıınıllanna ,,.....,. ,,.ı b1"'41 ..eagranmu 
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Kamutay dün 
toplandı 

(Ostyanı birincide) 
önce bulundukları memuriyetler do • 
layısilc müstahak oldukları tekaüt 
maaşı mikdarı, saylavlıktan alacak -
lan tekaüt maaşından fazla olanla -
ra memuriyet maaşı üzerinden tekaüt 
man§I bağlanabileceğini kabul etmi~ 
olduğundan bunun karşılığı olarak 
saylavlıktan sonra memuriyet alıp bu 

Ak denizde harp çıkarsa · 
Fransız donanması ingiltereye yardım 

edecek takat bazı şartlarla ... 
memuriyet maaşları saylavbk tahsi- "J •ıt • •• A A A .r •k d •• •• f •• 
satıada.n noksan olanlarının tekaüt ngı ere, yerıne gore, VTUpa, sya ve 1 Tl aya onmuş UT• 
maaşlarının saylııvlık tahsiMtı üze ~ J t k b •• / d.. b "/ k h kk h • / b ·ı ı ·d• 
rinden hesap eanmesl ve binaenale ·~ r ,ransa aa ıp ı oy e one l me a ını aız o a l me ı ır 

~ . ·-----------
divanı muhasebatça yapılmakta oldu- Nev-York, ] (A.A.) - Fran - takdirde yalnız bQ§ına kalmıya - bucak kar§ılık verilmeıi hoıa gi ~ 
ğu ~·azılı şekll encUmenlmlzce de hu sanın teminat isteklerine kar•r, cağı hakkında incınca elde etmek- decektir. Zira, lngüterenin ceva • 
kuk ve maksadı knnuna uygun görill- :r 
müştür.,, İngiltere tarafından verilen ceva· tir. bı, Sir ıamuel Hoare'in Cenevre 

Mazbata oltunauktan sonra Ziya bı mevzuu banseden "Nev·York FRANSIZ GAZETELERiNE ıöyleuini teyit etmekten gayri bir 
Gevher (Çanakkale) SUt aldı, maz - Times,, gazetesi diyor ki: GÖRE mana ilade elmemektediı. 
hatadan bir şey anlamdığını söyledi: "lngiliz notaıı, bir hükUmetin· Diier taraftan Fransa ile ln · . Bu ıöylev iae, bir takım :hti • 

Son dakika 

Habeşistanda h 
hazırlıkları başla 

Adiaababa, 1 (A.A.) - ti 
nizaltı gemisinin, yabancı 
ketlerden Haheıistana aön 
bilecek harp leva::ımınr y 

mak için Şap den!zinde d 
diği bildirilmektedir. 

Hiçbir ba yı·ak çekmemlt 
ild esrarengiz vapur Franld 
malisi açıklarında görülm 
Bunların binlerce mitralyösl 
mil oldukları ve bunları Ci 
kaçak ıuretiyie çıkarmak 
müsait zamanı bekledikleri 
nedilmektedir. 
BARIŞ ÜMiDi KALM 
Londra, 1 {A.A.) - ltal 

Habetiıtan arasında aava,a 
olmak ümidi ameii olarak 

- Kü~ük bir memur ırelir saylav ulu•lar •o•yetesi nizamname•in • ıiltere arasm:la alıp verilen nota· mailer karıısında durumumuzu 
plur tahsisat alır, sonra saylavlıktan deki akidelere karıı aldıfi pek lar, Fransız diplt'matik yazganla- keıtirmek için b;ze yeter görün • 
..-ıknr, gene memur olur. Tekaütlü.ıı;.ü mı•tır 
·r 

6 kuvvetli bir teahhüttür.,, rın kayıularına temel olmakta • memiıtir. :r • 
son memurluk maaşından yapılmaz İngilterenin, paktın müd 
da saylavlı~ tahsisatı olarak yapılır. Diğer taraita.n "Nev· Y ork tri.· dır. Matin gazetesi de fU dütünce-

ka b t . 1 ·ı· Fı" naro ıı.o'"yle -'ı'yor·. lerı' yu··ru··tu'"yor·. ödevini yalnız baıına derubts Bu dar haksızlık olamaz. Bir kanun une,, gaze e.sı, ngı ız notaıının • :r u 

J miyeceği tekrar edilmektedll. 
,·arsa tadili Hızım. Meselenin yeni genel olarak :lurumu eski çapra- "Lan ra, Fransız dıt bakanlı· "lngiltere, yerine göre, A"ru· 
baştan tetkikini isterim. şık teklinde otrakhğını yazmak . ğına bir nota iletip, ekonomik em· pa, Asya ve Alr;kaya dönmüıtür. Roma, 

1 
(A.A.) - Müh' 

Bundan sonra Bay Rasih (Antal • tadır. bargo üzerine Akdenidt!ki ln11i· Franıa da, tıpkı böyle Jönebü • sevkiyatr tacil edilmektedir. 
ya) söz aldı: Londra, 1 (A.A.) - Morning liz donanmcuına karıı aebepsi:. mek hakkını haiz olabilmelidir. Adisababa, 1 (A.A.) -

- "Mazbatanın son fıkrası ayrı bir dar bölgesi kıtaatının tefi 
h::•--ü ihti .... edı"yor. 7 _,.

81
.r değı'I, ka· Post razeteairıin yazdıiına göre, bir aaldırıf olaoak olurıa Fransa· Eğer birinin, Cenevre andlcq - k , I 2 b k" I 

ı.uuu .... ca maıının revreıı" ı",,..erı"ıı"nde kımd • assa nın oğ u O in ı~iy e nunun tadili isteniyor. Bunun için ay- uluslar sosyetesinin ltalyaya kar· nın durumu ne olacağını ıormuf · ~ ~ 
~ t db' • k ·· · I ·ı· D • b k--1 >!- b"' Janmak hakkı ı"ıe, bu o"tekinı'n d• yakmda. babasınm yanın( nca bir kanun ~klifi icap eder.,, tr zecrı e ırıer oyması uzerıne tur. ngı ız emz a aruıııs'• oy· oeo decektir. 

Bay Raslhten sonra divanı muha - Akdenizde bir harp çıkarsa, Fran- le bir ihtimal karıısında Franaız hakkıdır. iki dos: devlet,; birbir· 
sebat encümeni mazbata muharriri sanın İngiliz donanmasına yar r donctnmcuına güvenip güvenmi • Zerinin önü sıra ve yedekte Jeğil, Ad'SAbV AŞ BAŞ( LI~OR 
B 

ısa aba, 17 A.A.) -
ay l\fitat Aydın cevap \'erdi: dımı hakkında Fransadan müsait yeceğini ve Franaız. denir. ü.alerin· atbaıı beraber yürümelidirler.,, beı aüel çevenlerinde, ltaly&a 
"- Biiyük maaş alan memur kU • bir cevap beklenmektedir. den i•tilade etmek imkanı olup Italya Akdenizik hakimi el kararlarının yağmurunu 

çük maaşn girerse bile büyUk maaş Ü· ı . 111._ 1 1 b'l k dil ~· d 11 vi~ünden dunnryaC3.ğı .. -zerinden teknu··ı cdnı·r. Bu da oun gı· - yı ma wnat ! an çevenlerde o mıyacağını ı me e11ın e • R 1 (A A ) G' 1 o· J --

F oma, , • · - ıoma I· dilmektedir. Zira artık 
b.d. d d' ransanın bunu kabul edeceğini, clir.,, t ı· it ı· A"-d • · "-e.•-· • ı ır .,, e ı. a ıa a yanın n.:K nızın n4Ktml dankil ve tigrde artık yoğnmr 

Bnnun üzerine Mıızhaı: Milfit ne. fakat buna mukabil sebebiyet Ve· Fiaaro, bunun arkasından §U oldu~dan hah.ederek diyor ki: mıyor. Toprak kurumUf ılt 
nizll: rilmedik herhangi bir saldırı kar· sözleri ilave ediyor: Va.ktıle Roma ve &onTa orta a· Gondara kadar olan böylgede 

- Bu mazbata tefsir mahiyetinde tısında lngil~etenin de ayni suret· "/ngilterenin, Fransız filosu - sırlarda Ita)yan tehirleri Akdeni· Jcr hala hükUm sürmekte 
bir mazbata değildir. Teknik bir maz.. Je ve derhal Fransaya yardım et- nun yardımını, aez:en ıüel cezri zin rakipaiz egem~leri ~hnU§lar- • na rağmen Hab~ krtaatmm 
hatadır. Esasen meselenin tefsire de meaini §art ko1&c:ağı söylenmek _ tedbirlere baf vurmak için ara • d~r: Çok defa lngılter~ın bu d_,e· yü§'ii d\ırmamqtır. ltalyan 
tahnmmillü yoktur. Çünkü kanunda tedir. ~~zın &n:\.'htar~arına aa~ıp ol<ll1:9'.~? cumlarmın 5 ve 10 ilkteırin 
böyle bir şey münderf ç değildir." m~kta olduğunu •anmak dpğrıı soylenmektedır. Bu, ılk defa ola <la b~lryncağı farzedilm 

Teka"tlük konusu tizen·nde daha Taymiı gaıetesi diyor ki: değildir. Londra, pek yakında. ra.k hakiki hl1'" tehlike te-.k"l ...:.J• D ı t 1 • • 
bazı say~avlar söz söylediler. Sonra "Eaasen lngılte~enin Akdeni'i· hatta yarınki kabine toplantısın • yor. Fakat ihiybir ulus, ~ ı:ra:'~~ ıa::;;o b:ı1ba:d~z : 
Ziya Gevher: de yalnız bC!§ına harekette bulun· dan önce, •orguıuna karıılık bek· hakikate aykırı olan böyle bir fik· zannedilmelktedir. İyi ~ 
"- Saylın·Jıktan sonra tekrar me • mcuı mevzuu bahsolamaz. lnıil - lemcktedir.,, ri kabul edemez ve onan önünde alan çevenlerde bu partileı'ile 

mur olanların saylaYlık derecesinden terenin Fransa nezdindeki bu te. Journal, tunları yazıyor: eğilmez. Hiçbir millet ve hele 13 men arasında bir ittifak 
tekaütlükleri doğru değildir. Mazba - ıebbüsünün tek amacı, lngiltere ''ihtimal ki, Londrada yeni IU· sene f2.§ist rejimi altmda ya.Jaınıış za.keresi neıremtekte oldllla 
tanın bütçe, maliye encümeninde tet- olan ltalyan milleti, böyle bir fc- diri·hnekte ise de bunun 
kikini isterim.,, Akdeniz.de bir bcukına uğradığı aller sorulacaktır. Ve bunlara ça· ragatte bulunamaz. teyidi nıümkün olmamıılrr. 

Dedi. Teklif reye kondu ve onay • ____________ ...... __ .._ ___ ,.. _______________ ___,,-.,...,...._____ Cebelüttarık, 1
1 

(A.A.) -

landı. • Ytınan I. . lO t . d t l giliz hava maretalı 
Yunanıstan 78 uçak . meC iSi eşrın e Op anıyor ~;J:d;ö~:ı~~e~~=crmuaıı 

1 
hareket etmiştir. 

a acak Koyu kralcılar, kralı geneloysuz ve mecıı·sı·n Adiaabababa, l, '(A.A.) -
:Atina, 1, (A.A.) - Yunan hü- bet hükUmeti mühim mikd 

ıırumeti 30 taımı. 4sbomibardnnan • kararile geri getirmek istiyorlar ~!~;em~trm1yor~ı,~~s1cea1 
uçağı ıipariı etmek niyetindedir. 
Yunanistan bu :auretle hava kuv . rın ele geçmesine mani olıriiill 

Atina, 1 <Kurun) - Yunan mec • dis!!lerinden sonra bir toplantı yapan YARALILAR 89 KlSt §iddetli tedbirler almaktadır. 
vetlerini 78 yeni uçalda takviye et· lisi 10 teşrinlcvvelde toplanacaktır. cumuriyctçi liderler, cumuriyet lehin- Atinnika Nea. gautesine göre ev • AdisnJbaba, 1, (A.A.) - ~ 
mektedir. Kralcılar, krabn genelo)'a baş \'uruı. de sava§lnrına de\'am etmeğe karar velki gün Selanikte \•ukubulan çar • edilmiyeıı bir ha:bere ~öre, 
Yunan sularında ltalyan maksızrn yalnız meclisin bir lmrarile ''ermitılerdir. J .. iderler, Selfınik cumu. pışmalarda 89 ki i yaralanmıştır. Ka- ıeferbrlik bu blqam ilan d' 

geri getirilmesi için bir takrir hazır- riyetçilerine çektikleri telgrafta ken • bine, dünkil toplantısrnda arık "'Cr - ı· 
gem].lerı· ,.. .. ır. 

lnmışlardır. Bununla beraber başba- dilerini tebrik eylemişler a)Tıca ga - lerde toplantı ve gösteriler yapılma · ·=======:-::::===-lllİllll 
:Atina, 1 (A.A.) - Güvenilir kan Bay Ç11Idnrlsin koyu kralcı say - zetelere de bir beyanname ,·ererek srnr yasak etmi§tir. 

~evenlerden ahmm haberlere gÖ· lavların bu teklifini kabul edip etme- son hadiseleri protesto etmişlerdir. HÜKUMET TEKLİFİ KABUL 
re, birçok İtalyan gemileri birkaç mek hususunda tereddüt gösteriyor. CUMURlYETÇlLER SELANIK ETMIYECEK 
gündür Yunan sularında Girit a • Zira kral Jorjun gene1oysuz Yuna • 1LBA YININ' AZLlNl lSTlYORLAR Atina, ı (A.A.) _ Gazetelerin yet • 

nist.ına dönmcği kabul etmiyeceğin • '-'tfna 1 (Kurun) Selaniktekı· gclL. kaynaktan aldıkları bı'r habere 
:dası etrafında ıondaJ· yapmakta • .n ' -den korkuyor. cumurlyetçi teşekküJler, ı:ıon hadise ·- göre, hüktimet, geneloydan önce, ulu-
aırlar. CUMURIYET LEHiNDE SA· lcrin önünü alamrynn l\fakedonyn ge- sal kurultayın vereceği bir karar1& 

, Akdenizde bir harp takdirinde VAŞLAR nel ilbayile Sclanik gü\'en dire!\törU - kralın çağmlması yolunda yapılacak. 
çok önemli bir nokta olacak olan Atina, l (Kurun) - Seliinik h! · nün azilJerini lstemi~lerdir. bir teklifi knbul etmiyecekttr. 

bu adanın üzcrir•de İtalyan ve ln 
-giliz hava kuvvet!eri dolatmakta· 
dırlar. 

Bay Gömböş Almanya-
dan döndü 

Budapeıte, 1 (A.A.) - Bay 
Gömböı sat 17 de karaya inmit • 
tir. Halk kendisini hararetle ka.r
tılamı'fhr. Baıbakan ve maiyeti, 
Al\l]anyada g3rdükleri hakikaten 
dostane kabulden dolay.: sevinç -
lerini bildirmiştir. 

Bay Gömböı, Bay Hitler ve 
diser Alman ricali ile olan görüŞ:· 
meleri hakkında naip Horti'ye 
malfunat verecektir. Siyasal çe • 
venlerde Bay Gömböşün ilktetrin 
ortalarında veya sonunda ltalyan 
hükiimetini ziyaret edeceği bildi· 
rilmektedir .. 

• • Memel seçımı evvelki akşam bitti 
Fransız gazetelerine gere seçim muntazam olmuştur. 

T aymis gazetesi Alman çokluğundan bahsediyor 
Klapeida, 1, (A.A.) - Paz:ı.r 

günü çıl:an hac!iseler üzerine, se
çim komiıyonul juknaciai se;imle
rini bozmaya karar vermiıtir. 

KAÇ K!Şl REY ~I? 
Klapeda. Memel, 1, {A.A.) -

S~im dün saat 2{) de bitmiştir. 
Kayrdlı seçmenlerin yüzde 95 i oy 
vermişlerdir. Yeniden hi~bir ha 
diae çıkmamııbr. 

Königsberg radyoa.u, her iki ıa· 
atte bir, seçmenlere, yalan ha:her
ler ve tehditlerle karışık ögütlerde 
buılunmugtur. 

nucu r.e olursa olıun, Memel mu· 
lcadderatının değiı-'1liyeceğini ha • 
ber vermiştir. 

. 100 KlŞlNIN ŞIKA YETi 
Me.'nel, 1, (A.A.) - Memel'in 

hemen dışında bulunan SC;hnelz 
ştmrinde seçim ~bürosunun kapa.."1-
masmdan sonra, büro önünde 
100 kiti toplanarak birçok seç.men 
lerin oya iştirak edememelerinden 
tiki.yet ctmi~Ierdir. Bundan bat 
ka hi~bir hadiGe olmamıştır. 

Haılber verildiğin~ göre, evvelki 
günkü hadiselerin cereyan etti{;i 
. . l 

zar günü ayrı bir seçim yapılacak 
tır. 

OY KA(;ITLARI MEMELDE 
Memel, 1, (A.A.) - Diyet IC· 

çiminde oylarını kullanan seçmen 
!erinin sayısı hakkında elde edi • ı 
len bilgiye göre Memel ıehrincb 
24 bin 273 ı:ç.ır.enden 22.457 ya
ni yiizde 92 ve Memel köyleri seç· 
menleri de yüzde 91, i oylarını kul 
lanmı~lardır.• Diğer ge!erde deyi 
ne se".."l!en ni:.beti yüzde 93 Ü bul
makt~ <l ır. Ş:r.ndiye ka~nr 8 böl· 
geden 59 unun oy kağıtfarı Me
mele elmi tir. Sandıkların ne 

zaman açılacağı bu sabah 
cak olan seçim komitesi + .... 
dan kararlaştırılacaktır. 

ALMAN ÇOKLU<iU MU .. 
- HAKKAK 

Londra, 1, {A.A.)' -
ac~iminden bahseden Taymil 
zetesi, seçim sonuçları her M 
sa ol:aun bitaraf gözcülerin 
dan Alman çok4uğunu gö~ .. ~ 
duklannr yazmaktadır. 

FRANSIZ GAZETELE 
GÖRE 

Pari.s, 1, "(A.A.) - Bu 
Parİ• gazeteleri, Memelde 
min aükUn ile ıeçmiı omM-• 
vinmektedirler. 

Petit Parisienin özel aytalt 
yor ki: 

"Yabnncr ~öm1en • rn · 
ler, secim islerinin tükel . 
mel - Şartlar içerisinde y 
nr hep birden kaydetmişle~ 

Almanların taktiği. Lit 
lılaıı zorbalıkla such:Jand 
tı. Alman basını Litvanyaya 
detle saldırarak, yasası 
skandalden bahsederek, 
seçimin sonucunu bozuk 
mek amacım güdüyordu. 
min sükun ile rrecmesi. bu 
ra karşı uzdil_-bclifr-b' 
lama olmt tur .. 



....... ____ 
G_a_r_e_t _I e_r_I_ 
Bizim edebiyatın 

e- /t1 çınarı Gazhane 
,. bi • Kemal lıüçülr s;oralı ede -

tramvayı 

e- ./~t alanına bir çınar dikti. Mi-
'"'tlı • b , bo nı odur çalılıklar arcuında 

O 
'Y.•alıyor. K<!malin "Çınar adlı,, 

rı ıh' b . 
,... 1 ta loluiı eıerinden bahıet-
·"ek . • 
d ııtıyorum. Kemal Ç:narı ıa • 
ece bir •öz.den ibaret de"ildir. 

(.; IS 

tol ~çekten u::un .zaman onun 
~ fe~ın~e ed~biyat severler ıan· 
CQ •etrnlığini, ıan'at f(i.iz.ellifini, 
ttı ,.,,"! olgunluğunu, ve bit çınann 

''"lifini el u.vacaklard '". 
d Kemalin eıeri tiyatro bakımın· c:c, t . 
)' CZ1J1 ve kuıurmulur. Fakat 
"ctııeılık •an' uti bakımından •a • 
• ~:~rırn daha üıtün ve biz.de e§· 

• ır Örnektir. 
rJ•er vardır ki, clueni güz.eldir. 

ıı b kQt daycınılısız. bir ornrmandan 
t• .Jctı Q bir ıey değildir. Eser var -

ııır k' 
'Qp ı, deseni kurmakarııık, he • 
S .ısr~, hendeıe.iz, ve z.evkıizdir. 

:t-"ec b' ' h·, e ır yr~ı:n ham madde. ya. 
;;z. mevzu st!>kları halindedir. 

8ıı ·h· • d l'IQ ı ı nevı esP.r e yCl§amaya 
'1\~et değildir. 
11· • 

l rrıncinin ;;mrü bir mevıim bi· 
e ~·· 

.J· ..ırnıez, bir yüz makiyaji gibi· 
"''· 

kem ı· · d d • ·· ı .. · a ın eıcrm e eıenın gu-
e.ıı:>· 'l b· .g' r e kum~arl tokluğu tam 
I)' ,,..,. 

·•c ızaç halindedir. 
,,,.. ı. 

le ':r•nar,, ela mevzu, tip, likirı 
b·t~ fahıiyct, ciüı.ya görÜ§Ü biri • 
lrvı' t 

11
1 .a:"amlam~ktaclır. 

'll ~ ıttbarla SG ıayılanrn kadro· 
~aı :sırıe cıktı an koncl anıe likir, 
t,· ·::tr>, dünya gSriigü, CJaktıların 
''lb. . .. . "C ırme bai:lanı§t anıatıyor kı 

~1'11~r,, ıu ü,tünde kalacak bir 
""'· ~i *"• no·~-... .Jağ;/J;.,._ Onıı!t i ~ 

d~ edebiyat deni:inin ii.tıincle 
el, nrııarup du:m;ıktan uz.ak kal -
f~~, f./Qlrihi değerler g ibi ıükutla 

fllcııtı. 

'>l' Çıııarda, r!>mr.nlizm ile rcaliz· 
lrt {l • l ll/ Yuıtuğur.u, be§ert ha:er e 
llıQ/ t' l • I l :l'... . .. 1'ii rp erın <'- C e ver ıgım go· 
.}>orıız. 

/-ftlcrn.' •t·ı · l k .. ··k 1 k '>l ı. ı ı w.uıv e uçu a at 
"11te • ~eb·r uıyafı bakımından tek eli -

Plo~ı ecefim Kc.>malin eıerinin bir 
ı-irtı~~ını daha i~aret etmek iıte • 

~Q/ /(,C!lnolin .. Ç•nar,, ında ciddi 
tör~~~ın, ulfraımanın örneğini 
clcı 11iıımüz gibi, •on zamanlar • 
c:ılet 1'1t0cia oları ve cidden muhtar 
elt ;1tz?'uz duı1a edebiyatının da 
~ttr eıtaız, en rnuuallak parçcuı ile 
~~ lrcır!ıya geliyoıuz. 

"cıJı •e11 •an' 1t, likir, inıan bir a· 
ler ~~eldiği .ıc:mnn güzel örnek -

kediyor. 
ile., K 1• Ç "ctqt k• ema ın ınarın, bir in -

cl~.}>cf ttcıbı giE:i okurken bunlan 
lllJt. 

..___ '='adri Ertem 

'1aı ·ye tahakkuk işleri 
•on ~aliyede tahakkuk i:lerinin 

l'\iJ ~anla.da yavaı gtttiği aıö · 
iu:1Uttür. Tahakkuk direktörlü -

Yeni hat dün törenle 
. acıidı 

Son fenni ıecrübelerinin bir 
ıün evvel ya;:uldığını yazdığımız! 
Kadıköy - Oıküdar tramvayla · ı 
rının yeni bir hattı daha dünden 
itibaren Kadıköylüler için i ıle • I 
meğe baıladı. Yeni hat, Kl\dı -, 
köy - Altıyolağzı - Söğütçe! 
me - Köprü - Gazhane yolu · 
nu takip etmektedir. 

Kadıköyüler kendi, mıntaka • I 
farının yeni bir yol nihayetine 
bağlıyan bu iıÜnü tezahüratla kar· 
tılamak için daha erkenden top· 
lanmıt bulunuyorlardı. Tören 
resmi açılıı mahi7etinde olmakla 
beraber bütün Kadıköylüler itti· 
rak elmiı, bu ıuretle Üsküdar -
Kadıköy tramvayları direktörü 
Necmettin Sa?ıirin vücuda getir· 
diği bu güzel eseri sevinçle kar • 
şılamıılardır. Camhuriyet Halk 
Partisi Başkanı Eay Tevfik tara· 
f ından Kadıkny l•alkmm arzula • 
larmı yerine !el;rdiiinden dola • 
yı Cümhuriyd hükUınet ve tirket 
idaresine teşekkür edilmif, buna 
şirket direktö: Ü Necmettin Sahir, 
halka ait olan dilekleri yerine ge· 
tirmekle §irketin halk" ait bir 
hizmeti batardığını anlatan bir 
diyevi mukabde etmİ§tir. 

Yeni hat umumi hallan Kadı · 
köy - Altıyoiaiıında ayrılmak • 
tadır. Şirket veni hal iç.in yeni a· 
rabalar ayırmt§hr. 

Nüfus sayım mıntakaları 
Nüfus genO?l ıayım büroıu her 

gün çalışmalat ına devam etmek -
tedir. Son yapılan toplantılarda 
İslanbulun 34 nahiyesinin A035 
mmtakaya a.-rıldığı tesMt olun • 
muttur. Bu mıntakalarda birer 
sayım memurıı ve be§ sayım me· 
muruna bir kunlrol memuru veril
mi§tir. Sayım lc~kilatı ~u suretle 
yapılmıştır: 

Beyoğlunun 6 nahitesinde 2 
bin 618 mınt:ıl\a, Eminönünün 5 
nahiyesinde 1144 mıntl'\ka Betik
tnşın 2 nahiy~sinde 5;48 mıntaka, 
Üsküdarın 3 nahiyesinde 625 
mtnlaka, Kad txöyün 3 nahiyesinı· 

de 643 mınta'lca, Beykozun 2 na • 
hiyeıinde 181 mıntaka, Adaların 
3 nahiyesinde 146 mıntaka, Ba • 
kırköyün 2 nahivasinde 181 mın
taka, Fatihin 6 nahiyesinde 1758 
mıntaka, Sarı,erin 2 nahiyesinde 
241 mıntaka, ki cem'an 34 nahi • 
yede 8035 savım mıntakası 'esis 
edilmi~tir. 

Avrupaya talebe 
Ankara maden tetkik ar .lma 

enstitüsü Avrup:ıya sekiz taıebe 
ıönderecektir. Bunlar Avrupa da 
maden mühendisliği tahsil eJe -
ceklerdir. 1 

Bunun için dckuz Ririncite, -

Tıp kongresi 
Yedi ılk teşrınde Ar:ka

rada toplanacak 
Alımcı Tıp 

kongresi yedi 
Birinciteırin pa· 
zartesi günü An
karada topla .. 
nacaktır. Kon • 
gre hazrrlıklarıl 
ı trafıncia ıenel 

, ekreter Prof e · 
&ör Bay F ahret • 

Profesör tin Kerim dün 
Fahrettin Kerim kendisiyle ıörü-

ıen bir yazıcımı7.a tunları ıöyle • 
mittir: 

" - Atatürkün yük.ek hima • 
ye/erinde, Baıbakan lımet lnö .. 
nünün ve Sağlık Bakanı Bay Re
lik Saydamın bQfkanlığı altında 
iki yılda bir toplanan ulu•al 
Türk Tıp kongrcıinin bütün ha• 
zırlıkları bitmiıtir. Kurultay 7 bi· 
rincite,rinde .4nkaraJa toplana • 
caktır. 

Toplantıda Türlıiyede Tak.i • 
komani ıJe romatizma mevzuu et· 
rafında türlü raportörlerin ver • 
dikleri raporl:ır okunacak ve mü
nakaıa edilect~ktir. Bunlar araıın· 
da Proleıör Mazhar Oımanın ve 
benim T ürkiyede Alkolizm meıe
leıi, Nazım Ş-:ıkir ve Şükrü Y aıu· 
lun M orlin ve Eroin ve buna ben
zer diğer T okı Komcınilerle pro • 
leıör Şükrü Dimenin T okıi komo
nilerin acili tıp ~oktan üzerinden 
rap otları oard ır. 

Romatizma mütelta .. m D ~k • 
tor T evlik Saglam, Obrundoler, 
Aril lısmet ve proleıör Seda·lın 
raporları bashrılmtıtır. Bunlar .. 
dan ba~ka 40 a )akın serbeıt teb
liğler vardır. 

Serbeıt tebliğler araıında Kad· 
ri Ra,§it, proleıör Lipman, Beh • 
çet Sabit, Ali Eıat, Ali Şiikrü, Za· 

ti, Niyazi lımet, Oıman Şerafet· 
tin, Oıman Czvdet, Hamdi 5Jat, 
.4:i Eırel, Rcuim Ali, Naci Sait, 

Nuri Fehmi, iımPt, lhıan Hilmi, 
dan bcqka üç So\.1yet doktor pro
Naıir, Doktor Nihat Sezai, Kemal 
Hüıeyinin serbed tebliileri var 
dır. 

Kongrede bzim doktorlarımız· 
dan baıka üçü Sovyet doktor (JTO

leıörü vardır. Kongre ile bir • 
likte büyük bir M üıtalızarat ber • 
giıi de açılacaktır. 

Sergide yerli, yabancı birçok 
müstahzarat yer da.caktır.,, 

Bay Fahrettin Kerimlt: Doktor 
Bay Ni7azi h:net Perıembe günü 
Ankara ya gideceklerdir. 

rinde Ağustosta yapılacak olan 
müsabaka imtihanına yalnız lise 
mezunları gir~bılecektir. 
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7 arih Köşesi 

Maltepe 
Sokak isimleri Öz türk

çeye çevrildi 
Belediye taraf mdan 936 sene· 

si için hiçbir yem yol ya)ılmaı:na· 
ya karar verildikten sonra İJtan
bulun muhtelif tı!mtlerinde balu-
nan birçok eıki yolların tamiıine 
bat lanmıştır. 

Bu arada .Maltepe yollarının 

da tamirine başlandıiı gibi kly i
çinde ıüzel bir çetme yapılması · 
na da karar ~erHmittir. Bundan 
batkaı deniz tarafında Karlalll\ 
yakın bir yerde yapılan belediye 
binasının etrafı da büyiik bir 'Dah· 
çe haline konınu~tur. 

Sokak isimieri de b&ftan başa 
öz Türkçe olarak değitlirilmittir. 

ı 

Ali Paşanın 
talimatı 

.More kıt.asını 2i glinde baştanba
şa fethetmekle meşhur olan şehit Ali 
paşanın devlet idaresine bıraktığı hir 
talimat vardır. Talimattan bazı fık • 
raları alıyoruz: 

"Memurini devlet nefislerini Ü§ 
nesne ile munhnze ,.e muhasebe eyle
yeler. 

EvveJfı., bugün kendisinden ne hata 
eadrr oldu? 
ne~ne ile :munhaze ve muhasebe eyler· 
ler. 

SalLen, nefsinden ameli hayr 
mümkün iken fevt oldu mu? 

Zamanı hUkQmette Yazı', şerif, ga
ni, fakir, ilim, cahil, lebid, karip, mi· 
safir ve mika,ir .... Cümleye yeksan 
bakılup davaları {aslolunmadıkça te· 
kadir ile mukayyet olunmaya • 

Daima ı·izayi hakkı gözetip garaz 
ile kiri ve bir murl zaife suiniyet ve 
bet efkArı olmıya. 

Zalf ve meaakln ahvalinden gafil 
olmayıp tefekkuclli a.hvallcrin vldp 
bileler. 

• ld Di.lıman dahi olursa bir ferdin, mu-
Ünİversıte açı ı sibettn• aara1anmayup ınkisann aı -

Dün, saat onda, lstanliul Üni - mayalar. 
venitesinin yeni ıene açrlrt törer Her kim olursa olsun bay; Te ge-

dadan mUJAkat talep edenleri reddet-
ni, Üniveraitenin konferu ıalo- meytlp hUsnU kabul ve taltife hlm -
nunda rektör Ceml .Bilıel tarafın- met ederek kendi fevaldi fçln ahara 
dan yapılmııtır. Rektör, Oniver • ka!tı zarar etmeyeler. 
sitenin ikinci yılrnı kutluladıiım Uhdesinden gelemiyeceği ~)i ede • 
söyledikten sonrl\, bir sene içinde rfm deyu vaadeylemlyeler. 

Ü 
• l1d hasmın söıU, ıeregi gibi anla • 

yapılan yenilikleri, niveraitenın §tlma·dıkça bir tarafın davasına hak 
aldığı modem tekli anlatmrı 'Y~ \nrerek aleJAmyA hükmetmiyelim. 
bugünkü On\venite talebeıinin DerkeranlG Te nizalı anuhaller di. 
yetitme kabi!iyetinden bahset • Ta11d& alıkOJ\lllup, ba:dedcltvan, güzel· 
mittir. 'ce mtitalea olunmak Uzere, esnayi di-

B diyevden ıonra Tıp fakül· nnı tatil etmtyeler. Halk işlerini 
. u f .. l • d D kt Ak 1 yaptırmak, hasmından intikam almak 

te11 pro eıo.r en? e~ 0 or · 1 fçf!l arzuhallerinde nece ıadap getire-
Muhtar Ü~ı;eraıte.nı? 1936 sene •• l~ şeyler yazarlar, kavli mücerrede 
si ilk dersını vermııtır. itıöar olunmayup istiknahı iddia ile 

r 

lstanbulun kurtuluıu 
6 llkteırin lıtanliulun kurtulut 

bayramı progr;mını hazırlamak 
üzere dün urayda bir toplantı ya. 
pılmıftır. 

Geçen sene olduğu gibi kıtalar 
ve mektepler Sultanahmet mey • 
'danmda topfo.naT&k Takıime gi · 
deceklerdir. Burada ıöylevler 
söylenecek, geçit resmi yapıla • 
caktır. 

Süt etiketleri 
Mahallebi, sütlas ve emıali ıi· 

bi sütten yap{~'1n maddelerin sıkı 
bir surette kontrolüne karar veril
miıtir. Haliı sütten yapılmıyan 
bu gibi yiyecekler müsadere edi • 
lecektir. 

Bundan batka süt kapları ve 
tenekeleri üzerine konulmuf yeni 
süt talimatnamesince mecburi o • 
lan etiketlerin kcnulmasma bat . 
lanmı§br. Bir ay içinde etiketle · 
rin konulma iti bitirilecektir. 

Y asdık çalana ceza 
Bir ardiyeden yastık çalmak -

lan ıuçlu Hüsameltinin c!uruıma· 
sı Sultanahmet Birinci .sulh <'eza 
hakyerinde yapı 1mı,, hakim Re -
ıit, suçu sabit görmüf, Hüsaınet -
tini iki ay hapse mahkum etmiı · 
tir. 

111t1lle vlktf olmaya siy edeler. 
Bir işte ıtadl Ye ~q.sara~t e>1eml

yeler: ancak teahhiir ye teennisinde 
zarar görUJmllll melhuz olan işi te • 
enniye dü~ürUp 'de biHütara izam ile 
devlete ralınevahlyesi davete sebep ola 
cak ye hemen 'defÖlunması aklen la -
um oldukta :teenniye dü§lirUP de bi -
l&hara mazarrat getürü1miye. 

Rü'ıvet ile maD&Ip verilmek em -
nlt riaya ve silkklnı villyatı yagma
ya gilya izin veri1miş demektir. Tq
rada olup memurinin keyfifet ve ah· 
Tali sual ve daima tece818Ü8 olunup 'blr 
iki şaki sebebiJe işe yararJıfı mücer
rep bir valil memleket arzolunmak :i
cap eyleyende ancak kendine nasihati 
mii.,,Jr mektup gÖnderllüp temnh ve 
tekit oluna ve sebebi şikiyet rfipet, 
hetki ırzu namus ise terbiyesinde • 
hlr ve tereddüt caiz ,değildir. 

HlikkAmın beytülmalda hisseleri 
ancak nafaka ve kisveleri zaruretle -
rinl defi JMrtebesi olduğun bilmeleri 
elumdfr. 

GAhice tebdili gezmekte lalde çok • 
tur amma ifratı memduh delildir. 
Haftada birer gün tatile riayet kAfl
dir. 

Düşman ah\•alin bilmemek nece 
devleti berltat etmişir; onun için k&f .. 
f el düvelin ahvalinden ha bir olmak 
Uzere hakkı vecelll kArıgüzar, müsta
kim ve metin lisana aşina adamlar is
tihdam olunmalıdır. 

••Ce b 
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Düşmanı hücum ihtimali yok iken 
serhat kalelerinin mühimmatı şu nç
hlle ıöriile ki guya dli~man gelmelil· 
dür, olkadar dikkat Jiıımdır; gerek 
mühimmat, gerek zehayir, gerek ta • 
mir ve termimdir.BilA noksan görülüp 
kusur olunmamak üzere ikdam oluna. 

t ıldir'l · • ' qlltkuJc. 1 nıı~tır. Yakında ta -
tir, •!leri de kontrol edil~ek· 

Tasarruf ·· ·· ~ gunu 
•· ?•ruluaaı •-sa f .. .. l .. e ile· UL rru gunu o an 
l~tıa 1 

•enede b~r her tarafta kut . 
rı 3t T · . 

de t eıa ınıevvel bizim için 
~'--&aıatrufu lmtlama günU olarak 

uu ec1·1m· 
~l'"'a 1 lflır. Bu maksatla An- · 
\te US .1,tr komiıyon toplanmıı Franıa canbazhanelerlnCı çalışan <Fratellinl kardeşler) Avustralyada bulunan bir tambazlıan~ dircktörll tara· 
1) 't'enın tathiki iç.in y l k lından çağırılmıştır. Vç kardeş yola çıkıyorlar. A§ağıdald resimlerle dUnganın bu en meşhur kom:klcrir:in $Cyalıa 
rorraıu eaaalllrın k apı aca tini takip cdtceksinlz. Bu macerayı iy ice_takip_ edebilmek için bu reıimleri keserek toDlamak ve bir kollckaluo11. 

1 onuımuıtur~ apmak lazımdır. 

Levazımatı miri nılibayaa memur • 
)arının mücerrep ve müstakim olup 
eşyayi müştcranın eh\'en ,.e alil olma
sına dikkat olunmalıdır. Şenlik na • 
mile her yer top nttırılup izaitl ba -
rut olunmaya. 

Umuru dünyada hakikate naıar o-
ı Junsa bir taifi başka taife üzerine ter

cih ve tafdil olunmaya sebep yoktur. 
Cümleden biri ehli ılrnnt olman ta
vnifi saireye taayyü mümkün olmaz
dı. Tüccar ' 'e ehli sanayi olmasa a • 
llt ve esbabı tedariki emrine çare bu· 
lnnmazdı. Alimler olmasa felah ve 
necatı kim tebliğ \'e talim ederdi? 

Her hususta ukala ile meşveret o -

(Lutfen sayfayı ~~vfrU.U) 



Rnkaradan: Kapatılacak! 
Kuru çeşmedeki 
kömür depoları 

Ehli hayvanlar serQ"İSİ 
dün açıl'dı a.llllMlffııııımıllftntıtınııuınıınııı ... 111111ıııttmın11mııııııınuı11111flllllll'''1J11mu""""nı1nııııııt11ıı11anıı~ 

Romen Uçakçıları 
Konuklarımız şerefine verilen şölende 
başbakanla iç işleri bakanı da bulundu 

Ankara, 1 (Kurun) -- Şehri -ı 
snizde bulunan Romen uçakçıla -

, n bqlarında Alba.y Nigresco ol· 
duğu halde bı.ıgün saat 17 de Za· 
'fer anıdına giderek bir çeienk 
koymuılardır. 

Bu törende süel bir kıta selim 
resmini ifa etmiı 'e Rome.n - f ürk 
ulusal marıla:-ı çalınmııtır. 

Uçakçılar ~erefine Türk bava 
kurumu tarafından Şebi?' lokan • 
buında verilen öğle ıölenine ha
n. müsteıarı Celal, genel kurmay 
hava müıaviri Macit ve Romen 
elçisi ile elçilik ileri gelenleri bu
lunmuıtur. 

Öf leden sonra Romanya elçi· 
ıi tarafından da ıJqam elçilik bi

~ nasında bir filer verilmiı ve çok 

samimi bir hava :çinde geçmi9tir. 
Bu tölende, Batbakan ismet 

lnönü i.Je iç lıleri Bakanı ve Dı9 
İtleri Bakan V'!kili Bay Şükrü Ka
ya. Dıı itleri hakanlığı genel sek
reteri Numan Me.nemencioğlu, sü 
Bakanlığı hava müsteıarı, genel 
kurmay hava nı'11aviri Mecit, u • 
çak okulası direktörü Albay Sa .. 
lim, Ankara astar bayı Tahsin, 
Türk Hava Kıırumu baıkanı Fu ·· 
at Bulca, mud.vini Feridun, Çe -
kosJovakya elçiliği müsteıarı, Yu
gosla~~a elçilıği itıüderi ve ate -
teHği müstetaı:ı, Yugoslavya' elçi
liği İfgüderi ve atqemiliteri ile 
Türk uçakçıları, Dıt İf)eri Bakan
lığı, Romanya elçiliği ileri gelen· 
leri hazır bulunmutlardır. 

Demir ağların açılma törenleri 
-------~--~--------~ 

r Ankara, l (Kurun) - Cüm - mak, Filyos demiryolu hatlarının 
"liuriyet Bayramından ıonra Birin- açılma merasimi birbiri arkasın -
ciki.nun ayı içiQde inıaab bitmek- dan büyük merasimlerle yapıla · 
te olan Diyarbekir, Antalya, lr - caktır. 

Binbaşı Fevzi taltif 
edilecek 

Kum bara ikramiyesini 
kazananlar 

Ankara, 1 (Kurun) - Bin· Ankara, ı (Kurun) ·- lı Ban· 
batı Fevzinin 152 ıayılı ka- kuının tertip cti1ii kumbara ik • 
nuna göre Kamutayca taltifi i -

• ırçHr.ıhittiltn1M'btr'"tezkere ile Ka · 
'"Dlutaya--Aıil'l'acaat etmiıtir. 

raıniyıi s.ekibniıtir.. Bin liralık 

kumbara ikramiyesi lıtanbulda 
Yaıar Ahmede, 250 liralık ikra • 

miye de Kadıköyündt Bayan Pa-
Almanyadan musiki 

uzmanı geliyor 
A k l (K ) M .k. kizeye çıknnıtır. n ara, urun - usı ı 

okullarının ıslahı için yakında Eski menş_e şehadetname
AJmanyadan bir mütehassısın sile g~len Fransız malları 
gelmesi bekle~mektedir. A k 21 (K ) S 

• n ara, · urun - 1 
Keten, kenevır uzmanı Eylule kadar eal..i menıe ıahadet-

' Aıikara, 1 (Kurun) - Ödemi! 
ve Tirede keten ve kenevir duru
mu üzerinde incelemeler yapan 
uzman oradan Antalya, Maraı ve 
Gaziantepe gidt"Cek, buralarda 
·da incelemelerine devam edecek-
tir. 

Dövizsiz Japon mallan 
Ankara, l (Kurun) - 21 Tem· 

muzdan ıonra gelen bedelleri ö · 
denmit dövize ihtiyaç göste!'mi -
yen Japon mallarının serbestçe 
getirilmesi onaylanmııtn 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Samatyada: Erofilos, Aksaray da: 

Şeref, .Karagümrükte: A. Kemal, Şeh 
remininde: A. Hamdi, Fenerde: A -
rif, Şehzade başında: Ünh·ersite, Sir -
kecide Ali 'Rıza, Cağn1oğlunda: Ü · 
beyt, Beşik taşta: Süleyman Recep, I..a 
Jeli de: Sıtkr, Küçükpazarda: H ü~eyin 
Hüsnü, Karaköyde: Hüseyin Hüsnü, 
Beyoğlunda: Dcllasuda, Ertuğrul, 
Yenişehirde: S. Barunakyan, Maçka -
da: Feyzi, Kasımpaşada: Yeni Turan, 
Halıcıoğlunda: Halk. .. 

Basın kurumu kongresi 
lıtanbul Basın Kurumundan: 
İstanbul Basın kurumu Mutat se

nelik kongresi 3 Birinci teşrin 1935 
perşembe giilti saat 14 de kurum mer
kezinde toplanacaktır. Sa),n üyelerin 
gelmelerini dileriz. 

.... lllr tllfle '-ika talfe berine ter
hll,. lııuNlunmayup maslahata 
söre leabında her kim olursa olsun 
ert.br tıleriibe meşverete dahil olma
hdlr,.. 

namesi ile gelen Fransız malları 

ıçın bu eıki ıahadetnamelerin 

kabul edilmesi gümrüklere yayıl-

mııtır. 

Tebeşir tozundan mua-
• 

mele vergisi alınacak 
Ankara, 1 (Kurun - T ebqir 

tozunun muamele vergisine tabi 
tutulması lazim geldiğ\ Maliye 

Bakanlığından gümrüklere bildi-

rilmittir. 

Yeni hatlar 
Doğu Vilayetlerimizde yapıl • 

makta olan demiryolu hatlarımız
dan Çankırı ôte~indeki 120 kilo -
metrelik hattın Çerkese kadar u
zanan kısmın:la ray döteme İ!i 
bitmek üzere olduğundan yakın · 
da bu hat ta :ık tmeye açılacak -
tır. 1935 senesi ıçin ayrılan ve ya
pılmaaı gereken bu kısım üze • 
rinde Yıldızın G5llük, Somuca, 

Buıullu, Akarcalar, Çerkes ol • 
mak üzere ahı istasyon bulun -
maktadır. Bunlardan Çerkes 4000 
nüfuılu bir kaza merkezi olup 
nüfusu altı bini geçmektedir. 

Giresundaki fırtınada 
batan motörler 

Giresun, 1 <A.A.) - Dünkü fırtı -
nada limanda demirli iki yük motörU 
daha batmı~tır. Bunlarla batan mo -
törlerin sayısı beşi bulmuştur. Fırtı
na devam ediyor. 

Urayın izin vermlt olma•• 
depo ••hlplerlne hak 

vermez 1 
Kuruçetnıeiiler tarafından, l1o 

tanbul dördüncü hukuk yeriııde, 

K-uruçeımedeki kömür depoları 

sahipleri aleyhine bir dava açmıı
lardı. Kömür depolarından hava
lanan tozun hem eıyayı kirletti • 
ğinden, hem sıhhate dokundu -
ğundan bahsedilerek, bunun ke
senkes önüne geçilmesi istenili · 
yordu. 

Bu dava da karara biJdirilmİf· 
tir. Kanunu medentnin 461 inci 
maddesine göre, komtunun gayri 
menkullerine 7arar getirmenin 
yaıak olduğuna dayanılarak, 
Kuruçeıme kömür depolarının o .. 
rada oturanlara getirdiği zararın 
önüne geçilmesi, depoların kapa
tılmuı yolunda verilen kararda, 
uraym bu depoların kurulmasına 
izin vermit olmumın depo sahip· 
lerine bir hak veremiyeceii nok · 
ta11 da belirtilmittir. Kararda eli
livukuf raporunun bahsi de geç .. 
mektedir. Bu raporda kömür toz
larının zararlarına dair izahat 
vardır. 

Dava dotyaıı yakında yargu • 
taya gönderil~ek, karar, kesin -
leıtiği takdirde, yerine getirile -
cektir. 

P•ll• halterleri : -Kasa hırsızı 

• 
Açılma töreninde birçok yurttaş 

Kazananlar seçildi bulundu. 

A"1ma törenini yapan ilbay Muhittin Ommdağla törende bJt 
nanlctrJan bir lmrm 

927 yrldanlieri her yıl Edime- litarya köylü Muıtafanm ~ 
kapıdaki fenni temizlik ahırların- mahsulü olan boğuı ile Ç~ 
da açılan "ehil hayvanlar sergisi,, nm Nakkq köyilnden HaJV 
dün de ilbay ve tarbay Muhittin gene Pilevne mahsulü bol" 
Üstündağ tarafmdan törenle a - Müki.fat 30 lira idi. 
çdmııtır. İkincilik kazananlar - ~ 

Bu seneki ıergide 25 k:nrak, köyiln Avcılar köyünden ZeP' . 
48 tay, 16 boia ve 25 inek ıöıte· ya boiur ile Yalovanm :yeni -1 
rilmektedir. hallesinden Muıanm bolUf. 

lıtanbul b..ytar direkt3ril Bay 1NElCLER 
Etem, eVYeli. hayvan yetiftinne • Birinciliii kuanaıılar ~ 
nin günden güne url bir teki al- larköyünün Safra nah , 
makta oldufunu ıöylemit ve ser • Mestan ile Silivri kanaıııdaıı. ! 
ginin dokuz ıenelik kısa bir bi - ımım ineli, mükafat 30 Ura 1V 

linçosunu yaptıktan aonra, llbay Jkinciliii kuananlar - ~ 
Muhittin Oıtüııdai ıerginin kur· kCSy Kalitaryadan Bay l~ 
Cleleaini 1cesmitfir. Tarenae 1Se1e - Haldmıın ineli ile Yat~· 

Paraları metresine diye iktiıat direktörü Aıım Sü Meraiiıyu mahallesinden ~ 

d . ' reyya, Türk tayyare kurulu bq • rin ineii. Mükafat 10 lira id~I. g e ıriyormuş kanımız lımatl Hakkı, sergiye Vali Oıtündal törenden-~ 
Parkoteli sahibi Aram bir kaç güzel bir tay qe kısrakla ittirak lırken, süvari Be.y l1ıanm illfll 

zamandanberi kasasından para - eden değerli süvarilerimizden Bay sürdüğü bir fikirle, 2000 ID~ 
ların ekaildiğbi anlamı§, bir müd· ihsanla kalabo.hk bir halk kütle - fatlı bir kotumın tertıöi içlıı 
det hıraızı takip dmiı, sonra za • ıi bulunuyordu. llbay Muhittin li.let edeceiini n.detmiftlr. ~ 
bıtaya yakalt.tmııtır. Ustündairn kısa diyevinden ao~ fi 

Hırsızı otel himıetçilerinden ra, kısrak ve bu tayların gösteril- Balkan oyıınlarına ~ 
Zaradır. Otel ıahibi evvelki "ece diii temizlik ahırları hep birlik· atletler gittiler 
kasaya iki bin Hra koymuı, sa • le gezilmiı, U stündağ sergide Balkan oyunılanna ift,i:ıa1i '' 
bahleyin açbğı zaman içinden gördüğü mükemmeliyetten dola • mek üzere §ehrim.ize gelen~ 
350 lirasının çahndığ~m görm~f - yı direktör ile kıymetli taylar ye- atletlerinden Bulgar ve y.,,-, 
tür. tiıtiren süvari lh&ana bilhaıaa te- lav gurupları memleketlerine~ 

Evvelki gec:.e kasanın etrafın· ıekkür etmiıtir. mütlerdi. Yunan atlet kafihııfl 
da Zaranın doiaftığı tesbit edil • Serıiye iıtirak ederek birinci.· dün İ211DİT ~le :Y~ 
miı, kendisi sorğuya çekilince ka- lik ve ikincili" kazanan hayvan hareket etmiıleniir. 
saya anahta ':' uydurduğunu ve yetiıtiricilerle tay ve boğalann Atina p.ıbayı B. Koç.iye.s ClıJ ~ 
çaldığını, par3ları metresi Kati .. aldığı dereceler ~unlardır: yare ile :Atinaya dönmii!tii'·. t' 
na ile yediğini itiraf etmi~tir. t iNCiLiK, 2 !NCILtıK KAZA- Romen ve Arnavut atledd' 

KORKUTUYORMUŞ - Fe - NANLAR gün hareket edıeceklerdir. 
nerde lsmail ağa ıokağında otu - Taylardan birincilik kazananı· Şarkı Karahisarda 
ran Demir kız; Ümmi zabıtaya lar: Çırpıcıda Bay Hamidin kıı -
bat vurmuı, !<ocuı Cemal Meh . rağı. (Bu kısrak 934 senesinde de kar yağdı 
medin kendisini dövdüğünü ve bı- birinciliği kazandığı için sergini- Ş. Karahisar; 1 (A.A.) - Dd, 
çakla korkuttuğunu söylemi!lir. zamlarına göre ikinci sayılmış, den beri devam ed~n yağmur~ 
Cemal yakalanmııtır. yalnız bir takdirname almııtır). sabaha karşı daglara ve k 

G 1 Ş . . f. k A kar yağmıştır. AY A~I KAYDI - Yüksekkal- enera emıettının sa t an • _, __ , __ ,_,., _____ __ 

dırımda oturan 66 yaıında Atina rap kısrağı ile lzmitte Bayan ifa- Geçmiş Kurun/ar: 
Alkazar sinemas~ndan çıkarken kat'in kısrağı. Birinci mükafat 70 2 T . 1 19~ 

1. ·d· cşnnevve ·~ 
ayağı kaymıf, merdivenlerden dü. ıra 1 1• Atinada zafer ıenlikler:i tel 
ıerek yaralanmııtır. ikinciliği k~zananlar - Sadul,· edUdiği sıralarda mulıalillerlrı fi' 

lah Atıcının yarım kan Anglo A- nizelos aleglıine nümayişler t~ 
BAŞI YARILDI - Karaköy - 1 d n" 

de intibah hanının ikinci katında rap tayı ile Kas1mpaıalı zzetin bine baıladıkları ve bu yüz e td 
depo aygırluında yeti,tirilen parti ~rasında bazı arbcd_~ler ~uf 

bir ıahsın merdivenler dibinde Nomyos yavrusu. Mükafat 45 lirft buldugu yazılmıştı. Bu rwmaJI r ırl' 
batından kanlar akarak yatbğt . d' kanlı bir takım milsademelcrle tJd 
görülmüf, hemen Sen Jorj hasta· 

1 ı. CAL hayet bul11U1ftur. Muhalifle~ iti' 
h · k ld 1 t 1 · · BO AR bir kısTTU azledilmiştir. MecrıJh .... 
anesıne a ırı mıı ır. sm,nın Birincilik kazananlar - Ka - d d ' ı kad d Ge arılfl" 

lsmail olduğu arJaıılan bu adam =================== rın a e ' O · ar ır. ce Y """ 
doktor ararken bayılarak düt - dan sonra kalwelerin açık ol r' 

tır. ue latarnaların doku::dan. ~0"pl· 
müı, ba•ı bu esnada yarılmıttır. ı ı d k d·ı tır 

'S' YARALANDJ - Sirkecide çama arı a yasa. c ı mış . • fi' 
YAKALANAN KUMARCI • Konya Lezzet kokantasında çalı _ ğer taraftan Pire belediye tı!/al,,.ıt 

sunda bir amele nümayişi yapıl 1, LAR - Üsküdarda Patalinıanı ıan Gani ile dilsiz Ali kavga et - nümayişçileri kırmızı bayrakl"'ı1 
caddesinde yıkılmış bir evin hah- mitlerdir. BunlaTdan Gani etin · Pire sokaklarında dolaşnıışla~~ 
çe5inde Salih, Ş3zi, Nuri, Nüzhet, deki !İşeyi d: tsiı: Alinin ha,ına Pazar günii yap:lan nürtıG~l~ 
Bahri, Bekir, Sami isminde yedi ·vurarak ağır •urette yaralamıştır. ferde "Kahrolsun J'enizclos,. 

kitinin zarla kumar oynadıkları Yaralı Cerrahpa•a hastahane,ine 
..._ __________________ _ 

ıörülmüıı hepsi de yakalanmıı • kaldırılmııtır. 

bağırılmıştır. 





Bir 
Yazan: Wells 
Baılı baıma garip bir h4dise o1an 

"Davidıon,, ın geçirdiği <limağ ka· 
nııkhğı "W ade,,in bu hastalık hak· 
kında verdiği izahatla. daha dilka· 
te değer bir mahiyet 11ldı. Bu izahatı 
gerçek diye kabul edine~ insan, 
hilinmiyen Alimlerle temasa girme· 
ği mümkiin görmcğe ha§lıyor. Dün· 
yanm öbUr tararJarmda ya~anıak ih· 
timallerine yer ,·eriyor, gizli gözle . 
rin ~endisini gözlediği ' 'ehmine ka· 
pıhyor· 

Endüstri tatbikat mektebinde idik 
kDavidson,, hüyiik lahuratuvarda yal· 
nız ba§ma çalı§ıyordu. Ben yanında· 
ki küçük odada hazr notlar hazır· 
lamakla meşgulditm. Dişanda de • 
vamlr işidilen gök gürültiilerİ heni 
fena halde rahallm edJyordu. 
Müthiş bir gürleme daha oldu. 

Hemen arkasından, laburatuvardan 
doğru bir cam ~angırtısı eşidir gibi 
oldum. Y aznm bıraktmr ve dinle • 
dim. Bir müddet, yı~ın dolunun, 
damı oluklu eaçlın ilıerinde çıkar
ClJğı takırdıdan haıka ıeıı ititmedim. 
Şonra bir güriiltü dal1a oldu. Bu ıe· 
fer §iiphe edilemezdi: Masanın üze· 
rinden yere ağır bir cisim dil~mtsin • 
den çıkan bir eeıı. Derhal yerimden 
kalkdım; hilyük labaıratuvara giden 
kapıyı açtmı· 

"Davidson,, odanın ortumda, göz· 
]eri karnaşmıt gibi ea11anıyor, acaip 
bir gülü~le gülüyordu. E'"'·ela aar
lıo§ sandım. Beni görmüyor gibi)~di. 
!Ağır ağır elini uzatıyor, tereddütlü 
hareketlerle. kır§amdaki mevhum 
bir §eyi yakalamağa ıçalrııyordu. 

- Garip ~eyi Ne oluyor? Dedi 
ve avucunu gözlerine yakla§tırarak 
bir kil(ür em·urdu. Şonra ayaklarnıı 
sanki bir yere yapı~mı§ da kurtar· 
mak iıtiyormuı gibi, teker teker kal· 
dırarak ~rilr gibi hareketler :yaptı. 

- •'Davjdaon,,! Diye. bağırdım, ne 
oluyorsun ? Sesimi e~ idince vüzünü 
hana <löndü; , sözlcrile beni aradı. 
Fakat halinden heni gönne<liği anla
ıılıyorcln· 

- Dalgalar ... 'Bir de gemi. <lelli. 
Bu ses "Bellows,, ın seiİnc benziyor ... 

Şonra a\'azı çıktığı kadar bağıra . 
rak hana seslendi:. • 

- Hey! "Bellowa,, ! 
• J\'lay ediyor zannettim. Fakat a • 
yaklarmm dibinde lahuratuvann en 
iyi elektrometr aletinin kmklannı 
görünce: 

- Ne yapıyonıun Allah •§kma? 
Elektrometri kırmışsın! Dedim· 

- Yine "BeUows,, m sesi. Ellerim 
tutmuyor ama, hiç olrnazu dostla • 
nm yanımda imi§! Ne taraftaım 'Bel 
Jows •. ? 

Garibe 
Çeviren: H . Varoğlu 
Birdenbire, sallanrak bn doğru 

yürüdü: 
- Tere yağdan kıl çeker gibi ra• 

lıat yürünüyor, dedi. ,·e tn.ın knr~mı· 
daki masaya çarptı, irkildi. 

- Bı?i. bu tereyağ değil işte! 
Korkmağa başladım ; 
- "Da,•ideon,,, ne o]uyor&un rica 

ederim? 
Dört tarafına bakındı: 
- .Bu muhakkak .. Bello"·@,, ın se

si... Niçin meydana çıkmıyorıun? 
Gözlerinin birdenhlre kör oldu • 

ğuna hilkınettim. Maeanm yanından 
dola§arak, kolunu tuttum. 

Birden geri eı~radı. Çehre~i korku· 
dan lleği~mi~ bir halde mUda(aa va· 
ziyeti aldı· 

- Aman yarabbi, klnı \'ar orada? 
- Benim acannn ! Hay Allah mtle· 

takını \'cı'8iıı, ne oluyor&un yahu? 
CeYap ''erdiğimi işidince şa:aladı. 

Gözleri 
- Nasıl anlatayım bilmem - A· 

deta benim vücudUmün arasından 
geçerek, benden ileriye bakıyordu. 
Bana değil, keneli kendine hitap ede· 
rek konuşmap hqladı. 

- Burada ... güpe gündüz ... ıssız sa-
hilde ... Hiç saklanr.cak yer de yok .... 

Korkak korkak etrafına bakındı: 
- Kaçmalı! Dedi. 
Ve hirdenhire geri dönerek. haıı 

ileride, hüyük elektrik miknatisine 
doğnı koıtu; oraya şiddettle çarptı. 
Umuzunda ,.e çenesinde mütlıiı bere 
güzüküyordu, bir adım geri çekildi; 
ağlar gibi bir sesle: 

- Aman Allahnn, hana bir ~ey olu. 
yor! 

Sağ elini, elektrik nakli miknatise 
çarptığı noktaya sol kolunu basdırmı§, 

hUtün vlicudU ürpertiler içinde, kor 
kudan Hp sarı bir halde; arakta dtt· 
ruyordu. 

Bn sefer mOtee sir olmu~ \'e ol • 
clnkça korkmuştum: 

- "D8"idson,, , korkma, metin 'Ol, 
dedim. 

Sesimi duyunca yint> titredi, fak at 
deminki kadar değil. J~n ~on söyle
diğim cümleyi kahil olduğu kadar 
metanetimi muhafaıa ederek ,.e va • 
zih surette tekrar ettim. 

- Bellowı,. ıenmiıin? Dedi. 
- Tabii benim, gürmiiyormueıın? 
- Kendimi hile görmüyorum, ne· 

redeyiz kuzum? 
- Burada, lahura~·tvarda ! 
Elini alnına götürdü; ıa2kın ıaı· 

km: 
- Lahuratuvarda mı? Dedi. Evet 

hatırlıyorum, gök giirleyinceye kı • 
dar folmratuvarda idim, fakat §İmdi 
heni orada hu lana a§kolsun ! 

Bu gemi nedir? 
7 Gemi felan yok dostum. aklını 

1 Aradlta• ~111•711 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı ı• 

;yazan : Kadircan Kafll 

Genç kızla annesini de sinsi ve ya-ı 
Jahcı bir ıülüşle süzdü. 

Sonra birdenbire Kont Ottrof ski • 
ye yaklaştı, onunla burun buruna ge
lecek kadar eğilerek: 

- Demokrat bir adamın bu saray 
balosunda iti ne? .. 

Diye ıord u. 
Meydan okuyan bir bakıt attı. 
08trofski beyaz sakalını avuçladı. 

Bir fısıltı kadar yavaş sesle, gülüm • 
seye:·ck şu cevabı verdi: 

- Başkalan ne derlerse de.sinler, 
ben bir "Kont,, um. Hatmetl6 Çar haz

retleri hcnilz bu aanı benden geri al • 
madrlar. 

- Onu atmanın gtlç bir şey olma • 
dıfnu da bflfyorsanuZt defli ml? 

MUzik, bqlamı~tı. 
Fakat Ostrofıkl grapunun çe\-re • 

sindeki durgun Te buna1trcı han da
ğılmıyordu. 

General Korsakof Sonyanın öafln
.. eflldL 

Emreder lfbl kolunu ona uattı. 
Ge~ kızın pıleri, babuımn 1* 

llll'lller ·kadar aed ve annesinin M:r 
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yaprak kadar titrek bakışlannda bir 
saniye durdu. Sonra onu ıUrUkler gf. 
hl götüren adamın kolunda, ortadAki 
çiftlerin arasına karıttı. 

Hasan Bey onun arkasından ba • 
kıyordu. 

Birdenbire Kontes Ostrofıldye .efil· 
di: 

- Kızınız generalle dansa kalkmak 
istemiyordu! • 

Kontes cevap vermedi. 
Genç Türk zabitine yalnız dertli 

bir bakı§ attı. Sonra da hemen başı
nı dansedf!nlere çevirdi. Sinirli sinirli 
yelpazesini sallamata bafladı. 

Kontea Ostrofskt ellerini oturdu
ğu koltuğun kenarlanna dayamıf, 

dal~n ve bir heykel ribl &essiz du • 
ruyordu. 

Hasan Bey Sonyanın batı üstünde 
bir kasırganın dola9tıjını sezmifti. 

Gözlerlle yeniden onları aradı ve 
buldu. 

General genç kızı gittikçe kUmeden 
uzaldqtınyor, salona ve oradan bah
tl kapmnua, unkl .UrllklUyordu. 

Baua Bey dııramadı. 

iŞ KANUNU lzmir - Kasaba / 
Hükumetimızle kumpanya - . ı 

arasında yapılan anıa~ma Haksızlık kaı·şısında ha• 
Londra, 1 (A.A.) -- Otto- 'I 

man Railway Hölding Company ı k k ı A 

Lim~ted,, tirketi lzmir • .kas~?a vuru aca apı azım 
demıryolları kumpanyası ıJe Tur· 
kiye hükUmeti arasında yapılan 

a_nl·~~!9: ıör~ Tü~kiye cUmu • )c:çiler: Dilekleriniz bakanlıkça tetkik 
rıyetı huıkumetı tarafından satın 'r 
alma lµıymeti oluak tediye edile· d• t• O•• •• d ••ki • • • b• 
cek paranın bir kmm olan 1935 e 1 ıyor. uşun u erınızı ıze yazın 
tarih ve rnde yediıbuçuk foizli • 
Türk bonolu 707.950 lnıiliz lira• lı kanunu ettalınıla cıshfımı•I lc•p hir h•y•t iıçi miiflıüll 
ımın tamamını veyahut bir lkıamı:· anketin bUtün yurtta uyandırtlılı J holletm•lidir. Bir ifçİ anHlı ,,.Jt 
nı almak, elinde tutmak ve niha- allıktı gün ıeçtiltçe g~nifllyor. I lıemenin lıııta.-ıyle iıinden ""'" 
yet realize etmek üzere tescil o • Dünkü •ayımızda Anlıarodan ge- rılabilmelidir. Jlir iıçiye ,,.,aı 
lunmŞ~kt' r. . l 1..-- .... _ 1. b' len bir telgraf, bu anketimizin c•lı en biiyük ~eza ıon olaralr 

rr ın nomına .....,ıuuı, ır Eı. . B ı. 1 • 
ıilinlik abi~onla.ra ayrı1ımıt "'onamı .a"'"" ığı ı~ç_i bü~~~ : calt 6u ol':'olıdır/ 
22.000 lnaHiz liraaı olarak ka • ca ehemmıyetl• talıip edildıfım . 3 -- Sır miieHae altlıfı Wt lf 

... !..!~.~.!~..:..m .... ıım-••---.. ,,,., ___ ıaın- verilen cevapların İf büronındalri çiyi aebepıiz çıkaramamalıilır. 
batma topla 1 yabancı müt•ha~ııılar tarafından 4 - lıçinin ıigortas: ue ilıtl 

Ağtr ağır ıözüne devam etti: da ayrıca incelenclifini de bildi" yarlığı tliifünülmeli. Hiçbir •lilı170 
- Gemi yok lıa! Galiba ikirniıde riyordu. Anketten umdufiımu% §eıi olmamalıdır. 

öldük. Fakat tuhaf §ey, hAla Yilcu • büyük faydalar i~in en güzel bir 
5 

Çal • lı ,,. 
dtim \'armı§ gibi hiseediyorum· Ah§· ifaret olan bu htıbm burada telt.· L" - • o'~~a,•aa,tı en s~L~ 
kanlık olsa gerek. Zennederim yıldı- l k bii ··ı. ı. . • 1rız ıaaltır. ana az cuına 11111~ rtn ar m ya"' vır memnunıyet 
nm bUtiln lAburatuvan harap etti. mül ıedll•mez. 

- Şıçınılama "Davideon,,. Ölme· duyuyoruz. 
k l ~b d E •. Ortay ,·mzaıı ı"le me'·.tup 6 - Miienuenin lıCIUllCS ti di uayorsun, a uratuvar aım. t• " :r Y. . _.ı.i 

rafındaki e§yayı yerlere de,·irmekle gönderen bir :Kİ tunları yazıyor: iJareai lıontrol etlüae'lt iKil~ 
meaguleün. Biru e,·, ·el elektronıetri "Bugiin ıu ıatırlatı kartilarken laaltları te•bit eJilmelidir. 
kırdın. "Boyce,, geldiği zaman ne bile ellmmin titretlifini görüyor, Birlı~ yfiz lira Üe attl~e lııd• 
cevap ,·ereceksin bakalım. .. d·u Ü L __ z1 .z. h'- ..1 vucu um n 1«U1ll lgam uıeai • ranlar bu...J:n biı er labrilıatlJr Gözlerini karıumda bir noktaya ııw 
dike~ek dinler gibi yaptı, ıonra: )'Orum. Efer if lıc:mınu ıenelerc• 

- Galiba aagır oldum. Bir top a- evvel çıkıp vaziyetimizi te•bit et· 
tıldı, dümanmı gördüm, gürültüsü • ıeycli, fimcli gürbüz bir baba, •al· 
nü i~idemiyorum. , lam bünyeli bir genç olacalıtım 

Elimi tekrar koluna dokundurdum, "Bir mUle: ıan'cıtla yiihelir,, 
yine ürperdi; fakat birıız en•elki ka· ıöz.ü çok doğraclur. Bugün Tiir .. 
dar Cazla ürkmedi. kiyetle mevcut labrillalaıtla çalı· 

- Vücutlarımız g6rlinmez bir ha· 
Je geldi galiba dedi. Hak §İmdi bu • ıanların hemen hiçbiri gelecek • 
rundan bir gemi daha görlindü. Ma· ten emin Jefiltlir. 
amafih bu da tabii eski havatmuza Bunun en cıcı taralı Ja aile yu· 
benziyor ... Sade iklim haşkai vcuı kurmak mcıele.idir. Benim 

Kolunu silkerek: gibi bütün arkadaılanm ayni fe • 
- "Davidıon,, uyan! Diye bağır • yi düıünüyorl.zr. Yarın bana "va· 

dım. 
• • • zilene nihayet veri/mittir,, dne -

muılartlır. HülıUmet oniara yat• 

dım etmİf ve onlar için r.,JJiJJ 
ıana)'İ kanunu çılıarnu§lır. Falti 
onlar ifçinin halrltını pelc ca tlf' 
fiinmu,ltrtlir.,, 

Bir cevap 
Makiniıt lh1an imza11 fle al 

frmız bir mektup, it saatinin il' 
kuz olmaaını tôyfiyen bir çikota# 
ta fabrikatCSrüne cevap verme 
dir. Mektupta ıu aatırlar yazıh 
dır: 

Tam bu esnada "Boyce,, iç~ri gı'r· ler, yuvamı çoiuJumu ~ocuğumu '/ L 4_ı b ' f ıaali vir wa ütiin 
di. Lakırdıya baılar ba§lamaz " Da· ne yapar, ncuıl tloyurabilirim. Bir- ni memleltetlerde oldulu ıi6I 
\'İdeon,. haykırdı: çok Türk gençieri bu elemli nok-

v "B d ı ? ı lıia olmalulır. Ancalı a,ı. · - ay, oyce,, e ölmüş ıa. o ur talan düıünerek ıan'atkar ol • 
d ""'I t rJardır lıi, ••lıiz ıaat bile lı 

rey egı · maktan çekinh·orlar. Her aene 
Alelacele İ§İ anlattım. "Davidson., • Jır. 300 metre yer altınla rHI 

un bir nevi "Şayirlilmffllam,, halinde ıan'at mekteplerine bir~ok genç · derece hararet haııaıni• 
hulundug"unu izah ettim. ••Bovce,. <ler ler girer ve mezun olurlar. F akaı ı. L-I .J L 

ı pi. ıııro1n1 ar arcuınua, u•• 
haf alakadar oldu· Arkada~mrızı hu bunlar İ.f hay'ltınclan z.İyad• derJ- lcilo yük altında çalııan İISİIİ 
fevkalide ''a:r.İyettcn çıkarmak için let kapısına knıarlar. Bir labr;ka-

k Ş 1 lıiz •aal l'a/ı•tırmak ona E • nP. \ ' ll}:)malc tizımıut yaptı · ua le· da çalııan iıçi her hangi bir hak- ;w ..,. 

. i ı· k d' . b' h yon sulmünii aöııermeldM' rım ze cevap ,·er< ı, en ısı ıze a· ıızlıh karruıncla müracaat eJe • • 
zı sualler eordu. Fakat biitün dikka- sızdır.,, 

cek bir tek kapı bulamıyor. 
tini o Hhil ,.e gemi haline hasretmiı 
gibiydi. Şöılerinin ara&ında milte"· iş kanıınunJan dileklerim 9un· 
mıiliyen gemiden , yelkenden hahf!e· lardır: 
diyordu· Bu karanlık Jahuratm·arrla 1 - Fabrika ifleriyle uğrtqan 
onun , böyle gemilerden felln halı- ~ilerin birlilr.'eri olmalı ve bu 
8etme!İ insanda tarif edilmez garip birlikler himaye edilmelidir. 
hisler uyan<lrrıyordu. 

( A rktuı t'ar) 

Onların ardından gitti. 
General Korsakof bayrlacak kadar 

sararmış olan Sonyayı bahçeye götür
dü. 

Haan S.y arkalarını bırakmıyor. 
du. 

2 - Ayni meslekten mürek • 

- Çocuk1arrnız da ,·ar. 
- Onlar bizimle oturmıyacaklar. 

Bense, k rk ya§lna henüz ıirmedim 
bile .... 

- Babam buna ne der? •• ister ml 
hiç? •• 

G~nç kız elbt4'e!lnln uzun etekle • Genç kızın sesi titriyordu. Ne SÖY· 
rlni parmaklarının uçlarile biraz kat. liyeceğini bilmiyordu. Kurtulut içia 
dırıyor, diz bUkUyor ve yalvarıyor • rastgele ce,·aplar ''erdiği anla§lhyor-
du: du. 

- Beni hırakınn:. Bana acıyınız... 'General son sözleri korkunç bir 
Babam merak eder... gülüşle karşıladı: 

General Korsakot onu dinlemi • - Baban mı? Onun yalnız arzwıu 
yordu. değil hayatı bile benim elimde .• 

- Hayır ... Size bu g-e~e her şeyi - Nasıl? .. Baham ne yapmro? .• 
s3yleme1iytm. Cevabınızr almahyım. Bu sözler çılgın bir heyecanl:ı, ke· 

Onu zorla koluna takıyor, kuytu sik, kırık ,.e can elinden vurulanla
klSşetere, ağaçlann sık gölgelerine sU- rın seslle ~öylenmlştf. 
rüklüyordu. - Kont Ostrofskl nih11$tleri bnli-

Sonya derin derin Ye kesik sözler- yor. Onlara para veriyor. Onlara akıl 
le mmld:ınıyor, yalvanyordu. öğretiyor. Çann ölümünü hazırlıyor .. 

Fakat aldıran yoktu. - Kim söyledi?. Yalan .• Babam bu-
Huan Bey onların arkalarını bı • nu yapmaz ... 

rakmıyordu. - Onu hen bilirim ... Elimizde fR • 
En 110nra., dalları insanın başına hltler nr .. Babanın mektupları .• 

kadar inen bir çamın ıölıesinde dur- - •••• 
daklarını gördü. - Uç gün önce Unlnrsitell yedi 

KonU§uyorlardı: gencin polisçe tutulduklarını n fim-
- Sonya, Hn benim olacaksın .. -Se- di muhakeme edildiklerini duymadın 

nl seviyorum... mı? .• 
- Fakat, ben sizin kızınız yerinde- - Evet? ... 

yfm. Prenses Korsakof 81ell bir yıl hl- · - Bunlarını altısını baban bestlyor-
le olmadı. du. Baban okutuyordu. Bize pşılacak 

- Onu çoktan unuttum. zaten... .Şeyler söylediler. Zaten Kont çtftıtk-
Gaç kız o.aun eözUnU kesti: lerlnl köylülere dajıtmakla onlan mal 

f 

Maaılar verildi 
Umumi bütçeden maq a 

memurların ilktefrin mutlan 
verilmittir. Uray memml 

maaıları da buıUn verilec.ktiı 

sahibi yapıyor. Onların göılerlnl • 
çıyor. Çara karşı ylirilmek I~ k., 
dislne adam topluyor. 

- Çar hazretleri de köylllere 
rak vudi. 

- Fakat hangi topraklan v 
Bir ite yaramıyan bozkırları.. B 
lar göz boyamak için yapılan ,., 
dl ... 

- 1\f ektuplar nerede1 
rln ! ... 

- Bundan ne çıkar 1 •. 
- Görmedikçe buna lnanma·V11Jem~ 

Bir saniye sustular. 
Ckneral söze başladı. 
- Bu mektuplar hem sizi ilet. ~ 

rasız bırakır, hem de Sibetya,. 
dUrUr. Kurtulmak için yalaıs lllr 
var. Sizin benimle evlenmeall-

Genç TUrk zabiti sarar\. ... ~ 
terinden relen ışıklann ya~ 
rasından geçen sızıntılarında sent 
zın sallandığını ve titrcdiğlal 

Genç kız kendisini çabuk to 
dı: 

- Onları bana gösteriall. Sflll 
zaman son söıilmU söyliyaciil• 

Dedi. 
- Bana "peki,, diyecek w'elwll 
- Annemle babamı kendi 

timden daha ~k se\'erim. 
~neral genç kızı elindeıa ta 

- Geliniz!.. 
Dedi. 

l '( A.r 
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Yeni Kurmay ·sübaylarımız diplomalarını aldılar 
J, Arkadaşlar, bahtiyarsınız: 1 ürk kurmayı olduğunuz için, Atatürkün kurmayı oltlufunuz için,, 

ba ~~ akademisinden bu yıl çıkan ıü· 
daYl~a diin yıldızdaki akademi binasın-

diplo-~ •. • 1 r- ··- verme torenı yapı mııbr. 

"eri 
0~ canlı, parlak ve ~ok heyecan 
<:. olrnuıtur. 

llılıOre?'eral Fahreddin ve akademi ko
aö,~' Korgeneral Fuat Erden birer 
t'ııı ev Venniıler, mezunlan kutlula • 
~~ "-' onlara ö~ütlerde bulunmuı 

ır, 

'tilrk dil· 'tt . ı •ratbrma kurulu ıenel ıek-
•~rı ıaylav Bay lbrahim Nemi dilmen 
~ tnezun sübaylara birer de ciltli. dil 
~zu armağan etmiıtlr. 

rlht ~ davetliler araaında 0r, •• raı 
.\li St~dinden baıka, Orgenerallerden 
den F'aıt, Y akup Şevki, Kor gener&lltr• 
tetı ahreddin, Cemi1 Sait, Haliı, Tüm· 
't~ trellerden lbrahim LUtfü, Müm • 
~&'enerallerden Fehmi, Muharrem 

1111 IQrn, İbrahtm Rahmi, Zihni bulu • 
,~Y;rd~. Mütekait ıenerallerden Eı· 
l'ılılJ. elu, Reıat, Fuat, da törene çalı· 
lii 

8 
Bundan batka Onivenite rtktö • 

te .~Y Cemil Bilıel , viliyet erkanı 
llıı •ııeı rnektcpler direktörleri de tö-

e Relrn.iılerdir. 
l'öre • lir 
8 

n ııt 111 Marfiyle baıladı. 

~ u Yıl akademiden mezun olan 82 
:ıı::;-Y aübaya diplomalannı Or•• • 

ec Fahreddin verdi. Sonraı 
~ ..... Şizi tebrik edcrim1 hepinizin ı .. 
~~~za hizmette muvalfalc olma· 
tdi l.lflcrim•• Dedi. 
~ l'J>\iihdbüü 

oa GENERAL FU T l~RDENL ~ 
So SÖYLEVİ 
~ nl'a akademinin komutanı Kor ge· 
de.ı ~~at Erden kurmay ıGbayın Ö· 

~nı ve ıahıiyetinin tekemmülü 
dtıt ~ çok değerli ötütleri ihtiva e· 

/\ tu aoylevi verdi:. 
~.tkadaııar sizi heyecanla ıelimla • 

~Ugün Deniz Harp Akademisinin 
~ld:dı~ı UçüncU sınır; Kara Harp A • 
tı~ rtıialnin 17. ıınıfı: YUksek Leva • 

6 Okulunun g. sınıfı diploma aldı. 
dc~~l önce kurulan Deniz Harp Aka· 
~~c ~1 kendisinden beklenen ödevi hak 
kurl?ıa aşardı. Bu yıl çıkanlarla deniz 
lca.t Ylarr 17 olacak. Bu sayı az fa· 
~:le kıynıetlidir. Nasil ki Türk do
)ilk, kaı kemiyetçe kUçük, keyfiyetçe 
tııib c tir; bu ı 7 deniz kurmayı da ke· 

.. ettr . 
h :re az fakat keyfıyetçe çoktur. 
.Utıt' 

lllaraıc ıı Harp Akadeırtlslnln ilk ıınıfı 
liar... çıkan arkadaşlannız bugün 

-.. l<'ij 
~I l( osu Kurmay Ba;kanıdır. Ge· 
ıtudu ~'.~~Y Denb: Harektt Şubeıi 
~ıııd l'tidur. İhtiyat Filo l{urmay Baı-

' it ~arııa · Ataıenavaldır. Geçen yıl çt. 
liıcr, r da deniz kurmay orunlarına geç 

beni 
tlııter z liarp Akademisi gittikçe er· 
bcıı .1Yor: her yıl daha ergin oluyor. • 

ı.oıtı~: llarp Alrad('nıisinrı Erkemerı 
ı~ri~arıı $)'zn Tiiğbn • Fnhri Erıµini 
Si~e ed<?rim. 
1 lereo· h' . ctil?t. ı amctler ve bapnlar dı • 

ltt\l{ 
p AKADE:\11 t JEZUNLARI 

lıu SAYJŞI 
Sl~ı:ı Kara Harp Akademisinden 
ttııl?t ad la . Harp Akademisi mezunla • 

Sta· edı 493 oldu. 
l'ur1t J~nııı bitirdikten aonra siz de 

'f't ,~rınayına katılacaksınız. ,,, _ ,,. " /,· 
''<lltd ~urmayı. }' ii:ı yıla •yakın :a. 
Plhad ~beri Aıırupada, Aıynda, Af· 
ı.ie: (~[dahili, harici sayrsı: harpler· 
~itan ;.vnc) den (Dumlupınar) n 
~ll,..,. ·arılı merhale bo)·unca · Tiirk 

'"<l)'ı ' 
'l'l.ir1t 'k'flın adı ya.ııl«lır. 

:~ "arı f~rınay subayları güzel ve ti· 
1 deraı1 l'ttun özlerini bu mektepte· 
1icr erden aldılar. 

dlll, kosınıftan genç subaylar; sonra • 
h,_ • tnuta ,'4;o hi n urunlannda veya kur • 
ti d ırneue · d ltruını rın e, harbin gils veya fe· 
~ dUıu arına, onlan hikim yapan doğ· 

le, curt ntnek, iniıyativ, ıofuk kanlı -
teııdilcrct hassalannı bu Akademide öğ 
1911 d. 
~tiz }'~n .~918 e kadar hemen arasız 
~ den •uren harpler TUrk kurmayı 

..f es Oldu. 
Jt' teı ve d 
l~ 'arn<lnıla ~neç ~e1cıebinde ıalııili-
01 llcn·b;Jan Turh kurma)ı, /$tik. 
ftltırıdQ c.B<Uibuğ Atatürhiirı ıunri 

' ergınliğini gösterdi· 

lsıiklôl Habine, yüzb~ı giren, ( 
genç kurmay nesli yeti~ti. Geçc1t 
yıl ııc bu yıl orta kornuta)ı fiilen e
line aldı. 

Akademide öğrendiklerlnl.z o dere· 
cededir ki ordunun ve donanmanın en 
önemli işlerinde hizmet edecek durum· 
da ve güçdesiniz. 

lunmalıchr. Fakat muteriz ruhlu ol • j 
mamalıdır. Muteriz ruhlu demek men
fi ruhlu demektir. Kurmayın varlığı· 

nın hikmeti ise müsbet adam, yapıcı 
ve yaratıcı adam, mUsmir adam olmak
tır. Menfi ruh, bedbin ruhtan fena • 

dır. 

Çok çalışıp birteviye crginleşmelisi
niz. Ordunun ve donanmanın mesaisine 

muayyen bir veçhe vermek; ordunun 
ve donanmanın fedakarlıklanna mana 
ve hedef vermek; en tehlikeli anlarda 
ulusun kaderini idare etmeyi önceden 
Ustüne almak : İşte siz bu ödeve nam
zetsiniz. 

Kurmay, subay yalnız kendi yerini 
doldurmakla iktifa etmemeli; üst ba
samağa da manen haklın olmağa ça -
Iıımahdır. Kurmay subayda bir dere • 

1 
receye kadar ambition da gerektir. Am
bition olmıyan vasatta kalır. 

Ordu ve donanma size güvenebilir . 
Sizi kutlulanm. 

Fcrasat tıe yarar/ıkla gece gündiiz 
çalt§tıtı çok değerli ö~retmC'nlerini:i 

saygı ile kutlulamn. 
Akademi camiasında siz, hem leva -

zım meılek uzmanı, hem god i§lerihde 
kurmayın kıymetli yardımcısı olmak i· 
sin yetittinb:. Geri hizmetin anemli 
kısmı ılıln Uzerinizde bulunacak. Mo • 
dem harpte ceri hizmetin nekadar na
zik, karııık ve gUs oldufunu biUyor • 
ıunuı. Siz mesleki d~ralerinide, ta • 
biye ve teknik derılerinizle, Akademi ıı 

nıflarlle beraber Iaptığınız ikmal harp o 
yunları, tatbikatlar ve kurmay :zor ödev 
lerinize yetittirildiniı. Siz önemli hiı· 
metler g<sreceksiniz. Baıanlar dile • 
rim. 

• •• 
Kurmay subay; yukarıya karşı da· 

nıımanı; aşağıya do~ru yönetgerdir. 
Yani iki durumu vardır. 

Bir kurmay suba)ın değeri, ynpaca· 
ğı önergelerle ölçiiliir. 

Önerge ve mütalea: ıayrihissi, gay
ri§ıhıt olmalı : aıamt dtrecede hakika
te; gerçekliğe ve çok kuvvetli sebep· 
lere dayanmalıdır. Ahval ve e13rayı ha
kiki öılilk ve iriliği ile; nasılsalar, öy· 
le görmeli; arzu edildiği gibi görmeme· 
lidir. 

Komutan bUtUn itleri heaapları Jcon· 
trol edemez. Komutan, brar vermek İ· 
§iin bilmeğe muhtaç olduğu ve kurmay 
subay tarafından kendisine auedılen 

bütün unsurlara ve esaslara inanmağa 
mecburdur. Bu hesaplarda ne yanlı§· 
lık ne sabit fikir, ne önceden kabul e· 
dilmit bir kanaat: ne ilgili bir meyil 
olmamalıdır. 

il esap yanlıılrğı, lıesap ehsiı·liği ve· 
''a bir taraf /ılı!• asla alfedilmf':. 

Kurmay subayın kendi fikrini kabul 
ettirmek için hakikatı ıüsliycrek; biraz 
baıka renge koyarak: kendi arzusuna 
göre bazı noktaları kabartarak, bazı 
noktahm silik göstererek önerge yap
ması dürüst değildir: meslek iffetine 
uygun defildir. 

!ıfoslek if /eti lam gcrçehliktir. 
Kurmay ıubayı cesur olmalıdır; yal· 

nız ateı karşısında cesur olmak değil; 
mcılck cesareti, ıoysal cesaret gerek • 
tir. 

Komutanın bıtka bir fikir ve reyde 
oldu~unu bilse dahi, kurmay subay 
kendi kanaatını açıkça söylemelidir. ö
nergelennde, komutanın hoşuna git • 
mek için komutanın arzuıuna göre ıöz 
söyliyen bir kurmay, karakter erkinin 
ıayıf oldutunu meydana koyar; böyle 
bir kurmay danııman olmağa layık de· 
ğildir. GliçlUğU komutandan saklamak 
veya komutanın hoşuna gitmiyecek ıe· 
yl ondan gizlemek dürüst değildir. 

Komutana miidahcne etmeh ilınnl!.t • 
tir. 

Kurmay, subay lüzumunda (hayır) 
diyebilmelidir bu cesaret onda olmalı· 
dır. Komutan, kurmay batkanına so· 
ruyor: "Ben böyle yapmak istiyorum; 
yapllabilir mi? Durumun gereğine uy· 
gunmudur?,, • 
Eğer kurmaybaşkanı, içten inanıyor

sa, ki, komutanın fikri duruma uygun 
deiildir ve yapılamu. Derhal asıl:· 
ca söyleyecektir.: (Hayır 1) 

Fakat öbUr yönden ; komutan; kur· 
mayın kendisine yaptığı önergeleri ka 
bul etmez ve ba§ka bir karar verine 
kurmay ba§kanı komutanın fikrini ta· 
mamen benimseme1idir. Artık bundan 
10nra ne dU§Unmekte ne istemekte ne 
yapmakta en kilçUk aynlık olmamalı ve 
g<SzUlcmemelidir. 

Kurmay, makul sebeplere dayanan i· 
tirazlarda her zaman bulunabilir ve bu· 

Fakat ambition d6genercr olmama· 
lıdır. 

Tevazu, kurmayın birinci şartıdır. 

Kuı;-may, kendi p.hsını, kendi çalışma· 
sını hiçbir zaman ileri ıürmiyecek; 

Onun benliği; İ§İn va ödevin arlm
ıında kalaca le; gürfüımiyccekti r. 

Kurmay, en büyUk tinel hazzı öde· 
vini ıeaıiı yapmakta bulmalıdır. Ge • 
rek bu huıuıta gerek takt hususunda 
o karargAhın biltUn subaylarına örnek 
olmalıdır. 

Kurmay. ııhhatli ve kuvvetli olma
lıdır. Bedensel kuvvet; dayanıklı ot • 
ınak, hazarda yıpratılmamı§ ıağlam ıi
nlr lUzumludur. 

Sağlnm $İnir demek siikunet ı:e me· 
tancı demektir. Modern harpte sağ
lam" ıinir , evvelki harplerden çok daha 
lüzumludur. Sinirlilik; tehlike ve buh
ran zamanlarda felakette olabilir. Ne 
zeka ne illın: sinir zayifliğini telafi e
demez. 

GüçlUkle uğraşı gUçlilğil ycnıneği 

ıeviniz. Güçlilkle uğra§ kurmayın tinel 
sporu olmalıdır. Bedensel; fikri veya 
tinci güçlükleri yenmekten zevk duy
malısınız. Kurmayın her günkü haya
tı bir enerji dersidir. 

İşe yalnız başlamak, zorluk önUnde 
iıi yarıda yahut sürüncemede bırak • 
mak caiz de fildir. İjibar ıonuca; filli 
aonucadır. Yanm: geç; müıevvede ha 
Undo yapmak; (yapmak) defildir. 
Tam; yüzde yüz ve vaktinde yapmak 
(yapmak) dır. 

Hulisa olarak çabuk kavramak, ıe • 
masıı fakat metodik ve doğru dUıün • 
mek. Genel ve mesleki bilgi: yeter de· 
recede teknik bilgi. Sağlam karakter 
ve çok çalıımak. Kurmay ıubayın var· 
lığı bunlardır. Ameli icraata ve baJa· 
rıya da bunlar temeldir. 

lJarptc en :iymlc tesir yapan Nhe. 
1.-arnktrrdir. Karnlif<'r; ruh n~ l~nlp 
mcziyetl<'rilc irade lmvııctidir. 

Cür'et ve sebat, karakterin itidir. 
MUmkün ve muhtemel bUtün çö.r;geler 
l!;inde iradesi kuvvetli adam, en cür•et
liılni seçer. 

Ciir' etli olun. Ôrıcc iyi dü~iinmek 
ve iyi lzcsap etmek ıartile. 

$<'batlı olun. Şnbit f ildrli ol nıa -
mili.-, inadcı olmama/• rn cevval ol· 
mak §arıile. 

l'ıfotin olun. Şr.rt ı·e katı olmıyarak. 
Görüyorsunuz kurmay subaydan ne· 

ler isteniliyor Harp Akademisinden 
diploma almakla herşeyi elde etmiı de· 
!ilsiniz. 

Kurmay; subay det•anı eden bir O· 

luıtur. 

Yii~c örnek: Mare~aldır. 
Nasıl 1.-i ordunun giıdcm doctrinc' 

lerinin ilham l:a)nağı olur; 1.-urmay 
karakter ı~c erdemlerinin §ahı.<ılan • 
rnı~ı da odur. 

Bi4yi4k önerge bcn;;cnıcğe çalıımak 
i§CC genç lmrmnylrır için amaç. iilldi, 

* •• 
Bunlan bilmek yapmaktan daha ko -

laydır. Hissiyat iradeden daha kuvvet
lidir. Çünkü hissiyatın kökü daha de
rindir. Fakat kendi kendinizi nıuha • 
sebe ve imtihan ederek tabı ve huy ku· 
surlannızı biliniz; zayıf taraflannızı, 

bir teviye savaı yaparak dilzeltmeğe 

satııınız. 

irade terbiyesi çetindir. Fakat ya• 
pacaksmı:r:. Bu terbiyeyi o dereceye 
getireceksiniz ki insel dflarınıza hl • 
ldm olacaksınız. Müsbet temayUUerl • 
nJd pekle~tfreceksinfz: menfi temayUt
lerlnizi azaltacaksınız. 

Bu kadar mUmtaz mesleğe mensup 

olanlar, onun düıergelerini yapmak yll 
kümündedirlcr. . . ( : . 
Arkadaıtar slı bahtiyatfitnrz. ÇUnkü: 

Ttirk kurmay subayı olduğunuz için; 

Atatyrke intisap eden meslcfe mensup 

oldujunuz için; AtatUtkUn çaldaşı ve 

Atatürkün kurmayları olduğunuz için. 

Atatiirk. Tiirkün atası. • 

Y alnı: 20 milyon 1'iirl.-iin: çağda~ 
Türk acurıunun ataJi değil: ma&de
ldı lıaldehr, inikbaliif'ld Türk ulus 
tıc camiasının ata~ı. 

Büyii1c ,,erdnrlar, dahiler y<?ti~ti
rcn Tür/, ırlanm lıaJat enerjisirıin; 
~cl.-ôsının; c~1ıcrinitt: siyosn1, siicl, 
l•iiltiirel dcha.mtırı en ,·ilce ~alulan · 
mı~ı Atatürk 

Gcçmi§; gelml~;; gelecek çağları 

detin ve biiviih tarih çelıresilc haplr

)'an A tatiirk. 

O Tii.rk ırlanın özüdür. 
AtatUrk Erktnıharblye Mektebinden 

yetişmedi: fakat Erklnlharbiye Mekte· 

binde okudu ve o Mektepten çıktı. 

Güçlük itibarile dünya tarihinde ve 
harp tarihinde benzeri olmıyan Türk 
1stiklal davasının batanlmasındaki sır 
nedir? 

Şiyasanın gi(dcmine; ihtilôlin gü • 
demine; harbin giidcmine aym kud
retle htildm; siı:il ı:e siicl nı.sıf lan mii 
savi kemalde bir §efe Tiirk Milleti· 
tıin kav~11'Ul$ı. 

'A.tatürkün lıem ihtilôlin ~iyaJal -bO§kanı hem ihtilal harbinin fiilen 
ba~komutaı olma.ndır. 

Tarihin seyrinde siyua ile strate
jinin sıkı münaaebeti vardır. • 

Siyasal kudret ile stratejik kudretin 
aynı tefte birleımeıi bir ulus İ§iln bü
yUk talihtir. 

••• 
B~bakanımı::ın da mcnıei, 1ciiltii· 

1·ürıiin temeli kurmay me$leğidir. 

Kurmay, subay Şcrdar, Dı~ lıleri 
Bal.anı, Ba§bakan: General lsmcl 
lnönii. 

Yeniden kurulan t ıatanın evrim ı·e 
geli§imi tclcevviirılcrinin sabit mih · 
rakı: lnönü. ' · 

Bütiin kurmay nesillerine kıı·anç 
ııe öı•ünç anıtıdır. 

• •• 
Kurmay ıtrajiyer1erl. YUkaelr: Le • 

vazim mezunlim. Si.r;in için Cumuriyet 
Ordu ve Donanmaımda; ıevgili Baı· 
buğumuı Atatilrkiln lıinde ve ufrunda 
mutlu hizmetler, ıerefler, yükıeli1ler, 

btiyUk batanlar diliyorum. 

Akademi Komutanmm söylevinden 
sonra Cumuriyet martı ~almarak l>ir 
•iızdan ıöylenmiıtir. 

Törenin sonunda dantliler akademi
nin bahçeıinde çay ve paıta limonata 
ikram edilmiftir. 

YENi KURMAY SUBAYLARIN 
ADLARI 

Bu yıl levazım, deniz kara ve hava 
kurmay subayı olarak çdıanlann aay111 
aıağıda iıimleri yazılan elli iki kahra • 
mandır. 

Hava ıınınfından: Yüzbatı Azmi, 
Hamdullah, Tekin, 

Piyade sınıfından: Yüıbatı lhaan, 
Nihad, Arif, Osman, Abdulkadir, İh

san, Hasan Fehmi, Tahir, Edip, Nu· 
reddin, Şükrü, Namık, Emin, Rah • 
mi, Mehmet Fuat, Kadri, Refik, Bi· 
rinci millbim Emin, V eclad Ali, Se· 
zai, Ahmet Kemal, Arif, !Fehmi, Na· 
ci, Niyaıl, Hayri, Abdürrahim, Suvı • 
ri sınıfından Yilzba~ı Edip, Top§iU ıı • 
nıfından '.Binba~ı Suphi Barausel, Muh· 
tar, Kemal, Nazım Yilıbatı K!mit, İr· 
fan, Mehmet, Ali. Yüzbaoı Ali, Cemal, 
Ziya, Abdulkadir, İrfan, Muhabere 
sınıfından Yüzbaıı Hüsnü, İıtihkim 
sınıfından Yüzbatı Şeref, Levazım ıı· 

nıfmdan Binbaşı Haydar. 
Deniz sınıfından: Binbaşı Nureddin 

Tok Gö.r;, Nuri Gilnege, Ün yüzbaşı 
Rafet, Omom, Süruri oflu, YUzba -
§t Siyret Çakır. 

• 
Yeni l:urmar s:ıba} lw u:ıı: ccr::fon 

lmtlm·oru..:;. 

Mikroplar 
!vasıl yenildikleri 
filmde görülecek 
Gelecek cult\u gUnU Patiste peda.i 

goji h1Üzesihde fenni rotoiraf te 9f .. 
11~toirnf toplantısı yapılacaktır. Buk'll• 

da bUtUn dünyadan relecek olan a... 
limlcr, fen için pek çok hizmetleri o

Jacak olan fllmJe.tJni gösterecekler • 
dir. Bunlardan elı önemli!l, PAtlt 
Soir gazetesinin nnlaltrğına •öre, Dr. 
Komartdorı'un tilml olncaktır. 

Bu fflm, prbon rnikropluının kan· 
dakl kırmızı kUreclklcrc hücumunu 

n beyaz kürtciklerln müdafaasını ha· 
kiki olarak gıist~reccktlr. Şarbon mık .. 
ropJarr, muntazam bir halde latm12:1 

küreciklere hilcuma hııtıtlarurken her 
taraftan beyaz ktireclkler imdada ye. 
titerek mikropları sarıyor. Bunlar a
rMında ger(ekten bir harp ba3lıyor. 
Mikroplar maf1Qp oluyor, ikurlulmuf 
olan kırmıZı kUrecikler, rahat rahat 
i~Jerf ne devam tdlyorJar. 11 • 

Bu fllhl hayalt deiildir. ,Yarım 

mlUnıetre mlklbr kan lçlılde ı•lf 

vo o sırada rnmı çekilmi§ bir hldi .. 
.!edlr. Yarım milimetre mlkll:it ka'd!lr 
olan bir damla kan ve bunun ipd ... 
ki kırmızı kürecik, mikrop ~e beyas 
kUteclk orduları nasıl göıiirler 'de fil· 
me alınır di)"eceksiniz defil mi? Ace • 

le etmfyen bu muharebe alantnr, onbfn 
de.fa bUyUten bir mikroskobun ar • 
kasından alınmııtır, 

Hasta l"Ücutlerin kanları böylece 
biiyütillere~ filme çekilir, mikropla • 
rın yaptığı mazarratlar göz Hnünde 
ıörülUrse, ilimlere bunun ü~rinde 
ara~tırmalar yapmak pek fay dalı so
nuçlar l"erir. 

Yalnız bu kadar değil, vücuttaki 
azanın, işlerini misil ' 11ğördUk~eri '-de 1 

' -filme ı;ekiliyor. Bütün hareketler ol-
dafu gibi görülüyor. Fennin bu son 
terakkileri doktorların işini kolaylaş
tıracak mr, yahut daha ziyade gü~lef 
tire~k mi? Bu da ayn bir mesele. -
Harp ihtimaline 

karşı 
(Üstyanı birincidej .. 

tadece müdafaa maksadı ile yapıl • 
makta oldufunn temin ediyorlar; bu
nunla beraber böyle seferber olan n 
aralarında sıyasal rekabetler buluaan 
kuvvetlerin yarın birlbirlerine kar -
fl tecavüz hareketlerine seçmiyecek
lerini kimse iddia edemez. Böyle bir 
harp halinde ise bu ıemilerin Yuna
nistanın bitaraflığına ne derecelerde 
riayet edecekleri f>llinemez. Nuıl ki 
seçenlerde Fransızca <VU) raıeteel 

İngiltere ile İtalya arasında Akdeniz. 
de bir harp başlamış farz ederek bir 
sUel uzmanın (askert mütehassıs) 
düşüncelerini sormuştu. Bu zat ver • 
diği cevapta İtalyanın yapması muh
temel olan hareketleri anlatırken I .. 
tanlyan harp gemilerinin Atfnayı l§ • 
ıal edeceklerini de söylemişti. Hat -
ta yine bu zat Inı:iliz uçaklarının da 
Jrakı müdafaa için Türkiyenin ha • 
vMından geçmefe te~ebU8 edecekte • 
rinl de IHlve etmişti. 

Her hangi iki devlet aruında çı • 
kacak bir harpte Türkiye gibi Türk 
havalarının da bitaraf olacağı belli 
olmasına rağmen yabancı ülkelerde 
beliren bu türlü düşünmeler Yunan· 
hlar kadar Türkiyenin de harp ihti • 
mallerine kar ı hassas bulunmasını 
tabii gCSsterir. Ve memnuniyetle göril· 
yoruz ki Cumuriyet hlikQmeti icap e.. 
den hassasiyet ile 1'ürk vatanının em. 
niyeti üzerinde uyanık durmaktadır. 

ASIM US 

1 arım bakanı 
Bafra, 1 (A.A.) - Tarım bakanı 

ve yanındakUer, Samsun ilba)'l n 
parti başkanı ite birlikte bu akşam 
şehrimi~c tclml~l ~r ,.e il!:e:nir.in tu -
rrm l~lerl hnkkında lnce!e:nelerde bu
lunmuşlardır. 



ABONE ŞARTLARI: 
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Po9ta blrlJltn• J 
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1'rJd.yenJD ber poeta merkeı.tııde &UBONe abone yuı.br. 

lSTANBUL - 18 Dan.il muatldai (pllk) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 • Slrked Mflhilrdar zade 

l9 Konterana. Ordu aaylavı Sellin Sırrı Tar· -- Han tel•fon: 22740 ••mlll 
can. 19.30 Hafif musiki (pllk). 20 Golden· 
berg, ıcoro heyeu. 20.ao Radyo caz n tan· Ayvalık Yolu 
go orkeatralan ve Gavin kardetler. 21,85 son ANDIR 
haberler. borsalar. 21,60 plAk n.,nyatı. B MA Vapuru 2 Bi· 

VlYANA - 17,10 gramofon, 17,150 kon111· rinciteırin ÇARŞAMBA gunu 
ma. 18,0IS p.n ve piyano konaerl. l9 aan'at saat 19 da .\ YVALICA kadar. 
baberleri. 19,llS konUfDl&lar, haberler, hava 
raporu, spor. 21,10 senfonik orkeatra l§e gan ( 6042) 
Jaımert. 22,5t5 eğlenceli konser. 28,0IS haber· •--------------
ıeır. 23,llS konserin devamı. 24,50 gramoton· 1 rabzon yolu 
Ja dans hav:alan. 

BERL!N - ı9M mektep orkeatruı. 20, COMHUR!YET Vapuru 3 
Ol spor. 21,05 haberler. 21,20 Alman merkez Birincitetri.ı PERŞEMBE günü 
t.ıuyonu. 21,50 orkestra konseri. 23,05 ha· saat 20 de HOPA'ya kadar. 
berler. 23,M Kolonyadan. 

BUDAPEŞTE - 18,05 Çingene orkes -, (6091) 
truı. 19,M p.n konseri. 20,05 radyo piyan· 
aow. 21,60 orkestra konseri. 2•.05 cazband. Mersin Yolu 
ı.10 haberleri 

BO'KREş - 18,o:s radyo orkestrası. 19,05 ANAF ARTA Vapuru 4 Bi-
konterana. 19,25 konserin devamı. 20,05 ha- rinciteırin CUMA günü ıaat 
berter. 20,20 gramofon. 21,05 konferans. 21, 
20 eek1 lı.Jyan mustklal. 22,10 Jdlçtlk radyo 11 de EMRSIN'e kadar. 
orkeatraaı. 22,85 haberler. 22,60 konserin de- ( 6090) 
ftDU. 23,150 yabancı dillerde haberler. 

BELGRAT - 17,15 radyo orkestruı. 19, lmroz Yolu 
16 almanca derı. 20,05 reklAmlar ve gra -
mofon. 2020 haberler. 20,85 uluslarm za •

1 
KOCAELi Vapuru 3 Birin 

mam, 21,0!I Viyana.dan naklen sen.ton.ık kon· citeırin PER ~f.MBE günü ıaat 
881'. 22 kon.terana. 22,ISIS daruı havalan. ::t 

PRAC - 19,13 Alman yaymı. 20.05 ha· 16 da lMROZ'a kadar. 
berler. 20,20 zamane yayını. 20,80 PreııbuT&"· ( 6092) 

1~ 21,sıs kon.terans. 21,50 Bulgar garklla· .. ____________ .. ! 
n. 22,15 radya orkestrası. 23,05 haberler. 

üçüncü icra memurluğundan: 

BORSA 
Mahcuz ve atışı mukarrer bulu - ,-Dün ve yarın --ıııııı... 

L21,20 Brnnodan. 28,60 franaızca haberler. 

{• 
ı -10-936 ~, 

Wı.atarcnda Jddiz lpreW olaolar. D• • 1 
rinde muamele rörealeJ'Cllr. Kakamlu -. 
U kapıın11 aatq ftyaUarıdD. 

---- rtukut 
• f1oo~rı 1 'l!f. 'l6 • Vl)IUU f4, - 1 

' "'snort ııı - • Mı'1rld !1 -
• Parls 168. - • Berllo :18, -
• r.mtan 187, - • \Tırşon ''·~o • Rrlltse 81, - • Badıpeşt~ i~ -
* Atina 24, - • Bllkreş ı~. !10 
• Cenerrc F18 · - • Belgrıd :6, -
• Sofyı Y4. - • Yohhımı 3S, -
• Amıterdı r 8~. - 11 Altın 9;i9, -
• Prıı 97. - • Mecidiye ~3. -
• Stotbolm 31, - · • Bnhot t34 -

Çekler 
• Londrı 617.~0 * Sıotblm ;l. U9f. 
• NITJor~ 0.79<'S • Vlyır. 4.20('\ 

ı • PartJ 
12.06 • Mıdrfd 5.8Jl9 

• Mllho 9.71'10 • Berlla 1,97~0 

* Brtltse 4.7044 • Vırıon 4,U3(ı 

•Ada• 8"'8097 • Radıpeşte 4,70J7 

* C.anre U477 • Blltres IOJ,44'1 
• SOfJ• 63,80~ • neıgrad U.9475 
• Alllttttdım J.1766 • Yotobımı t.7596 
• Pllr 19.,0. • Mostova 1088 7S 

nan mektep, kadın, erkek çantaları, T ·· kü'll" t 4 un·· .. 
d • k t 1 1 ık· · ttı ercume ıya mm cu en u u ,.e sa ren n ıncı ar rma . . 
suretiyle satışı Sirkecide büyük 1s • sansı tamamlandı 
mail paşa hanında 8-10-935 sah gü
nü saat ıg.....17 arasında yapılacağın -
dan ta1ip olanların mezkQr gün n sa
atte adresi gösteriJen mahalde hazır 
bulunan memura müracaat etmeleri 
itan olunur. (15053) 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentahiı 

Liman han, Telefon: 22925 

Karabiga Yolu 
GERZE V &puru 2 Birinci

teırin ÇARŞAMBA ıaat 20 
de Karabig.ıya kadar. 

lzmir Sür'at Yolu 

1 O kitap 520 kunıt 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Bnia Ahlfler•IWfft 
32 Arillo Metafizik Hilmi Zin 
33 lıkender ' Haydar Rifat 
34 Ldın ve Sc JYalizm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rifp • 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Filozofi ve aan'at Suud Kemal 
39 Heraklit Haydar Rilat 
38 Etika Aiaotla 
40 Rabi mucizeler Cemil Sena 

Müracaat yeri - Yakıt müeueaesi 
lıtanbul. Ankara caddesi 

DON ve YARIN 
Tercüntr küllfyatı 

Sayı: 42 

.,.... 

,..., __ E S H A M ---·:tı 
SAKARYA Vapuru her 

hafta PERŞEMBE günleri ıa
at 16 da lıtanbuldan IZMIRE 
ve PAZAR günleri de lZ
MIRDEN lıtaobula kalkar . 

le llabs• 9.~·>- Trımny 9 - ı 
AMdolo ~3,aı- • Çtmento u _s .• ~~ 
lllfl 'i ts Cayoa Od. -• 
Şlr. Hayriye ıs. - ~ırt Oe?. - - j 

Mata Bankası 57.!'0 Rılyı -· -
U. Strona -.oo ~art nı. ecu -.-
Bemontı 7,60 felefon - - l 

-l•tlkrazlar -tahviller.:._ 
19S3Tllrk Bor.! , 4,90 

. il 2~.9' 
• - ili 2!1.00 

•fautrl&ıDıhlll 1 94 -
41lıpal lltltruı 9!1. 
itti A 1\1 to, 

• Srnı·Ennram 9~. 

~:lektri~ 

l'rırııvo 
l{ıhrım 

Anadolu 1 
Anadolu ıı 

Anadolu 111 
* \i 6messıı A 

Takvim 
Çarşamba Perşembe 

3 ı d teşrin 
!I Recep 

Gea dofo~u 
Cla bıtııı 
Sebih HIDU• 

Ofle mmuı 
ltladl DID11ZI 

Aklım aamu• 
Yllll namw 
l..t 
Tdd ırçe• glaleri 

• talu rllnlerl 

:l 1 el te~r D 

4 Recep 

5.!'18 
17.!'13 
~.oo 

l!.03 
IS.il 
17,,t 
19.'l., 
4.(9 
173 

93 

Operatör - Oroloğ 

S.59 
li,51 
!I o~ 
lt.OS 
111.!0 
17,51 

19.tO 

"·"° 274 
9t 

l Dr. Mehmet Ali 

Üçüncü icra meTTWrluğundan: 
35/1438 No. lu dosyası ile bir borç

tan dolayı mahcuz Ye satışına karar 
,·erilmiş olan muhtelif ev eşyası 4-10 
-3;) cuma günü saat 9- 10 arası birin
ci açık arttırma ile Pangaltı hacı Mu
rat sokak 3 No. lu Yeramya apartr -
manında satılacağından talip o1an1a-ı 
rın mahallinde bulunacak memurine 
müracaatları ilan olunur. (F.) 

1-------------,------

ıl İıt.1nbul Brlrdiqni 

~ehir1i'yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

T epebaıı Kıılık 
Tiyatrosunda 

Bu akşam 
saat 20 de 

ölçüye 
ölçü 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

BaWli, Ankara caddeai No. 80 
Telefon: 22588 , Bnlige mütehassısı 

Köprübaşı: EminönU ban telefon 219151 

:; 1 ·------..--1-.. J 

!alı sünleri meccanendir •• 

Gtlnftn hukuk ve 
içtimai meseleleri 

SUPHI NURi 

lstanlJul - l93:i 

Satış merkezi: 
V AKIT Matbaası Ankara Caddesi 

Fiyatı 7:> Kuruştur. 

ŞARK DEMlRYOLLARI 

iLAN 

1 Birinci teşrin 1935 den itibaren 
perakende suretile taze balık, taze et, 
taze meyva ve süt nakliyatı için sey
ri seriye mal\Sus 5 sayılı hususi ta -
rife meriyete konulacaktır. 

Bu tarife yukarıda yazılı mevadda 
muntazaman tatbik edilegelen Ucrete 
nt.bette,% 50 tenzilAtı haizdir. 

İstanbul, 30 Eyldl 193:> 
MODORlYET 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lati.ııbul. Ankara caddut, ( W AJU1 yurda) 

HB70 ııdare: 
:reıeton )Yazı teıert: 2o&8711 

\ Telgl"at adreat: KURON btanbul 

Poıtta ırutuw No. 641 

( 

Kırıkkalede Gurub Müdürlüğü 
. Binası inşası : 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde' 
Ketif beleli (12114) lira (57) kunıt olan yukarda yazılı iti 

at Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komiıyonur' 
17 - Birinciteırin - 936 tarihin de Perıembe günii saat 15 de~ 
P.ab zarf ile iliale edilec:eKtir. Şartname (61) kunıt mukabitinde 

miıyondan verilir. Talipıerin muvakkat teminat olan {908) lira c:, 
kuruıu havi teklif mektuplarım m ezkOr günde saat 14 e kadar ~ 
miıyona vermeieri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2-
3. maddelerinde yazılı veıaikle m uayyen gün ve saatte Komiı1;' 
müracaatları. :CS886) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. , 
79. cu tertip 6. cı keşide 11 1.ci 1 eşrindeJU 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır .• 

ıa111111111111wıııooıııı~ıııı~ııı~~~ıııı~ımı~ı~ııı~ııııwııwıı 

Sellnik Bankası 
Tesis tarihi: l888 

idare merkezi: ISI ANBUL (Galata) 
Tttrklyedekl Şubeleri: 

· lstanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

• Yunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnik . A tlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

11•11111•11~~1111~nııııı~ıımmıı~~ımıııwıııım 
Mudanya Evkaf Memurluğundan: -

Mudanyanın Tirilye nah:yeai nde evkafa ait !13E zeytin ıııab,.. / 
(10) gün müddetle açık arttırma ya konmuıtur. lhaleıi 8-: ı~,-
935 Sah günü ıaaL 14 de Mudanya Evkaf dairesinde yapılacagıJ1) 
alıcıların Mudl\nya Evkat dairesine müracaatlart. (6094 

laldlıl: A8DI 118 - VAKiT matlıauı 

.. 


