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Almanyaya yapllan ihracat Fikir oo Edebiyat: .. 
Ruhun geçitleri bedelleri ödeniyor 

tacirleri . . 
1~ • ~ ~ ' 

1 
ihracat 

Gün ün Alii$lerıı 
. . 1: 

memnun 
Almanyaya yapılan ihracatın' 

bedellerinin 31 Mayıs 1937 ak~a
mma kadar Cumhuriyet Merkez 
Bankasına havaleleri gelen ve fa- ~· 
kat finansımanın durdurulması 
hasebile şimdiye kadar ödenemi
yen ve piyasanın matlubu olan pa
raların Cumhuriyet Merkez Ban
kasınca derhal ve faizsiz tediye· 
sine başlanması piyasada büyük 
bir memnuniyeti mucip olmuştur. 
İhracat mevsiminin başlangıcında 
hükumet tarafından alınan bu 
tedbirin bilumum dış piyasalaıa 
satış imkanlarını kolaylaştıracağı 
kanaati hakimdir. 

Ynnım tef ekkiirü Akdfmİz iklimi ı 
sihi ilPrrak. ~nc~li. aydın \ık hir iır 
c::ııı rulıu halkı>tmi~t i. 

Öl<;iilli zekil. in.;an ve tabiatin lıii
~ iik nizamın merkez -.iklı>tİ old11~ııP:• 
İnanan ıııautık, tcınkinli~i. ıhr»la. 
c: mın ZP\ k lm ru lıun rnsıfları idi. Ta· 
lıiat hUtiiıı Yarlı~m ı<rrlaı ıııı içimle 
loplanu~lr. İnı.an zekı\,., karanhk tahi· 
.ıt İ(:"mle imkanları· kudrPtleri keşfc
derıli. 

Tabiatla insanı l.iivler<' kar~ ı kar
;ıya koyan Yunan iılral .. ine f.!İire İn
;;:ın lıarikuladeliklerin hfrJpı;ti~i ve 
inı;:ın iradesi, insan zckfı::.ı ııulimle te
ınrc:,ül ett ij!i bir 'arhklı. • 

Zeka-.ı. tahiatm cevheri olan bir 
ı~ıktr. Bu ı~ıktan parça t~ıyan insan 
lıir ziya lıiizmt>sİ halindeki zekası ile 
inc:anJara nıfüavi, insanlarla kardeş 
ve kuclretlere hükmeden hir mallliik· 
tu. Ebedi olandan. cevherden parça
lar taşryan insan ~erefli, üstiin, ve ira
d"~inin mana;;;r o1an bir varlıktı. 

fnsan tabiatı daima kendi gibi ta· 
Fa\\ ur eder. Kendinizi mt>;;iıt etmek 
i~teror,anrz efendilerinizi lıoşnnd r.
cliniz. Onlarm rızaları dı~rna çıkma-

\kılh ıH~il. l ı i ;;; '"· tf'r riihP ilt> ı1<'

;-;il iıı•anla dendi~ i nu·nmnıı etııır~f' c;a · 
lr~ pı r:z. 

Akı'•hn ı!"l"n hı<lret ..,:zi frl ... <"f"
"'' "f>' '-:f'.! " r. t.,. ,.,n ıl an ~l' l f"n yol ı<İzi 
T <""~"f iYt> e;fitiil"iir. 

Fel.,f'fe tef"kkiir H " mantıktan. 
ilirn tı>f'riihC"'len hir tal;rın netİcf'ler 

hek1er. Tı•ozofi imanm '" , ·iir11clun 
İc·a<l rtti~i hir~al 1111 ~emholik lıııre· 
ketleri yaptırır. En hasit ı-ekli ilıa<lel
tir. "fr;rle.,nin ) erini ' :clı;a•· aldı. Be· 
~eri :zeka hlivlece aytlınlıktan, berrak· 
lıktan lo~lıı~a, karnnlı~a p;eı;cr. 

Ruhun h<>yle p;eı;itleri vardır. Son 
Yunan filozofunun ı; esi kıc;ılclığr giin
den, Rönesans'ın aydınlığı nfkn kapla
yıncaya kadar in ı-an ruhu karanlık
la~tı. 

Birçok tüccarlarımızı endişeye ' 
düşür~ekte olan bu ihraç edilmi~ 
mal bedellerinin tamamiyle Türk 
ihracatçmnın lehinde halledilme
sinin piyasaya yeni bir canlılık ve
receği muhakkak görülmektedir. 

• t • '. ~ ,_ 

.,.,u..,... Cesed Ye ruh tezadmı tatmıyan hu 
insan tıpkı işlemek ve kendini izah 
etmeli için çok ümitli idi. Ve ümidini 
'•hikmet" kapısmclan geçerek tahak
kuk ettirere~inden emindi. Fa1'at ne 
kadar ya7.ık ki~ hu aydmltlC Ye berrıik 
rnlı in~am 'e tahiatı izah etmekten 
mahrumdu. Ne tabiatı tahlil eden vası 
lalar. ne ele insan ntlmnun gizli kö· 
~eleri ,.e onu idare eden kanunlar 
hakkında vazıh tecrübeler yapılmı§· 

Rugiin hala, zeka fü1iincleki ~"
r.eleri. karanlıkları tamamen Cet· 
betmiş değildir. Zaman. 7.aman flala· 
letlere~ alımaklıklara kurhan olduğu 
görülmektedir. 

Kaybolan Rus 
Generali 

Yerine tayin olunan 
Abramof Sofyado 

ıllıt:ı.ço/irıi ılliiııilı'ı,• lııılım rluğu sıra(lu poli'i Twllı:ın uzalaa durma· 
51111 temi ne r,;alr §1 yor .. 

. - ------.-----·- -----,....---

·~ ~ 
f imin Kudretini tatmanm. tecrüh'e· 

nin ne olduğunu anhyama~11ş, yalnız 
payan bir hası;asiyet ,.e hol hol am
pirizme yaslnnan insan bilgisi insan· 
ları kendi kendine sorduğu suallere 
ce,·ap veremedi. 

• • • 
fökir davasında dk.ut ılirarm "değil; 

öliimün. canınzlıgm alarneticlir. İn
san tabiatı işlemek ister. FaICat kaba. 
Jiantal bir ampirizm yeni1iği, yeni 
imkanlar IC'e§finde yardnncı olamaz .. 
Tahiat ~ırrını vermemekte israr eder. 

165 yaşındaki · 
gazete kapa

nıyor 
Lon'dra 30 (A. A.) - ' 'Morining 

Post,, ve >'Daily T elegraph,, gazete 
leri, yarından itibaren, son zaman 
farda .. Moming Postu,. un da kon 
trolunu eline alan Lord Camroseun 
idaresi altında .. The Daily and Mor 
ning Post,, ismi altında birleşecek 
lerdir. 
· ·''Moming Post,-;- bugünkü son 

nushasmda, birleşme sebebinin mali 
güçlükler olduğunu bildirmektedir. 
1772 teşrinisanisinde çıkmaya başla 
mış olan "Morning Post., gazetesi 
en eski nlgiliz gazetesiydi. Maddeyi işlemeli, maddenin tec

rübe eclilınesini kanunlarnu tannnak 
dP-rnektir. Yun:nıi ruh bu Kanunlann 
analı tarını cıae edememişti; talıiat kar Lise ve Ortaokullar ' 
§mncla ''payan'' bir hisle mmldanr bugün açılıyor 
yordu. Tabiat karşısındaki is -
timzaçları ancak birer tefcl~üf hudu- Şehrimizdeki bütün lise ve orta 
<lunn a,;amn·ordu. okullar bugünden itibaren tedrisata . . 

Zekanın ahengini 1lu1muşlu. Riyazi- başlayacaklardır. Şehrimizin orta o 
Y"• henclcşe, deruni alıenp;in bir ifa· kul vaziyeti son açılan yedi okulla 
ılr s"nden lıaşka bir ~ey değildi. Fakat normal bir vaziyete girmiştir. Bu 
hu ahenli Mdece nıllun mücerred yıl orta okullara 7 bin liselere 3 bine 

Sofya, {Hususi muhabirimiz
den) - Bolşeviklere dü§man olan 
Beyaz Rusların Rusya dışındaki 
teşkilatlarının esasını General ~ 
Vrangel hazırlamıştır. (Umumi 
Rus askeri birliği,, namı altında 
olup Sovyetler aleyhine çalışan bu 
askeri teşkilatın reisi Kutepof, al
tı yıl önce Paristen kaçırılmıştı. 

Onun yerine tayin olunan Ge-
neral Miller de bir hafta önce Pa
risten kayboldu. Şimdi bu kaybo~ 
lan Rus Genera\inin yerine Gene

_ral F eder Abramof tayin olunmuş-
tur. Paristeki teşkilatın adı ( Ge
libolu muharipleri birliği) dir. ~ 
Fransa, Augosla vya, Bulgaristan, 
ve Amerikada olmak üzere dört 
şubeye ayrılan ve merkezi Pariste 
olan bu teşki1atın yeni reisi Abra
mof 1 Belgrattan Sofyaya gelD)iştir. 
Sofyadaki Beyaz Ruslar, ge~erali 
muhafaza altında bulundurmak
tadırlar. Çünkü Bulgar komünist· 
leri Beyaz Rusların bu teşkilatla
rına iyi gözle bakmamaktadır. 

Dobru~ada bir köy 
tamumlle mahvoldu 

ma-t1k1nı cloyunrror, falCat "-Nasıl yakın talebe yazılmıştır. Bükreş, (Hususi muhabirimi'Z· 
ıne~'tul olacağm1 ?" sualine bir tiirlü llk okularda kayit kabul işine de den) - Silistre kazaşında.ki Mur· 
cc,:ap veremiyordtL v"am edilmektedir. Bu okullar da pa fatlar köyünde çıkan bir yanğın şid 

Tnsan saadeti arar, ve ira"dec;iyle 0 • zartesi gününden itibaren derslere detle esen rüzgarın ya.rdımiyle bü-
mı halkctmelC ister. Muvaffak olamaz· başlayacaklardır. tün köyü yakıp mahvetmiştir. S.ıbilw Ci;hçmı t'C Neciye Turu.~ 
sa, bir hll]li tecrübeler dalıa yapar.. U · Türklerle meskun olan bu köyde 
Sonra ümitsizliğe cliişer, tecriibelerine K BUN Abone bede il sağlam hiç bir ev kalmamıştır. Bu Vindsor düşesinin 
'f' zal1metlerine acnnaya başlar. İnsan başka lorı nkf o den 500 köy ahalisinden bazıları anavata· heykeli dikllivor 1 
iraılc:-i. insanın saadetini lıalkedeme- na göçetmişler, kalanlar da göçe -
ıliktrn sonra 0 in~anm ne manası kuruş daha azdır hazırlanmaktaydılar. Eski İngiliz kralının hayatında 
k~rr~ ~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ büyükbirr~oynayan ~erikalı 

Köle psikoloji:0.i bir realitedir. Yn- Hemşı·reler Okulunu b•ıtı·renler sabık Bayan Simpson her halde 
nani lıer ruh keneli -ini kiHe Iıi~sf'ttik- herkesten ziyade vatandaşlarım 
ten, filozoflar pazarlarında ha· D •• i .. l d • [ / "[d • alakadar edecekti: 
raç mczacl sat1lchktan sonra idrakin lln Ol en e ıp oma aı l Vl'Fl l Her şeyden fazla maceraya düş 
insanı me;;ut etmesi imkanı knlamaz· kün olan Amerikalıların, bir kra-
clr. la tacını, ' tahtını feda ettiren bu 

Netekiın, Yunan zekfün ela, lnmla- kadına büyük bir sevgi ve alak~ 
lı:ı ş olmuş w hiç bir iı;:e yarmmyan beslememelerinin imkanı yoktu. 
irade ;;nilnde kendinden iirl..tii. ken· işte, bugünkü Vindsor Düşesi-
dir i inkar etti. nin doğduğu şehir ahalisi. kendi-

f,,-tihrlat i;;tila ,,~ikoloiiRİ insanın sini adeta bir milli kahramarı sa-
u .. uzhığa tııtnlmn~ malılfrlJ::ır gihi yarak heykelini dikmeğe karar 

lıa"retle aııdı~ı. ··~aaclet 'e ll<'<'atı'' vermiştir ... 
lınşl..a kapıları c:alarak elılP. etnıt>~e BUyUk adamlar Şubat-
haşlaclı1ar. Ru Yun:ıni tefekkfüün (;- ta, Martta doğarmış 
liimii demekti. 

Tnbiatın facialarına kar~ı n<" vapa· 
caksrnız? .:\"a:'ıl lıiı- tt>ılhir alarak· 
sımz? Keııclinizi mc::. ııcl ctmC'k iı;in ne 
) aparak~ınız?. 

1\rtık ııı:ınlık hir alildir. Ru kor
ktmç denenin pı.ikolojisini i,ti<latlar 
,.e ki:ile nıhn halketnıekte geı·ikme<li. Kııtlay Cemiyetinin haıtabafu cılık hemşireler okulunu 1937 yı

. • bitirenlere dün törenle diplomaları verilmi§tfr. Tabiatı n•ı·iınli. ı:ıc,· irnli hir halı· ' 
koymak için neılen tab :rtlc me~gtıl 
oluyorsunuz? Onun ef endieinc. onun 

Törende okul dire!ılÖTÜ"bir söylev vermif ve yeni mezunlara mu
vaffakıyetler temenni etmi§tir. Reıimde mezun olan genç kızlarımız 

sahihine müracaat ediniz. · görülmektedir. - · · -

Amerikalı istatistikçilerin türlü 
türlü merakları vardır. Bunlardan 
biri de birçok büyük adamların 
hayatları üzerinde yaptığı araştır
malarda, çoğunun şubatta veya 
martta doğduğunu bulmuş. 

Otuntinpton ismipdeki bu pro
f esöre göre, ıubatta ve martta do
ğanlar yalnız büyük adam olmak
la kalmayor, ayni zamanda en 
çok yaşama rekorunu da onlar kt
rıyor. Profesör bunun sebebini 

~-
A tatiirk' le lıern§i· 

releri Bayan Mok· 
bu le l' eşilköyde 
'l 'iirkkuşu filosunu 
kar§ıladzktarı sonra 
Sabiha Gökçen t'C 

Naciye Torosla be
raber. 

*-----

Bazı hadise oluyor ki "tarih te· 
kerrürden ibarettir,, sözüne hak 
verdiriyor. 

Mesela bugün Hitlerle Musolini 
Almanyada görütüyorlar. Fakat 
biliyor musunuz bundan elli sene 
evvel de, hemen hemen ayni gün
lerde, ltalyan hükumet reisi Al-

. man hükumet reisi Alman''"\da bir 
görüşmede bulunmuşlardı? 

O zaman İtalyan başvekili bu
lunan Cripsi, Almanyaya gitmiş 
ve A!~an başvekili Bismarch ile 
görüşmüştü, ve yine o günlerde yi. 
ne Almanya ile ltalya arasındaki 
bu görüşmeden Fransızlar şüphe· 
lenmiş, aleyhlerbde bir anlaşma 
hazırlanmasından korkmuşlardı ... 

Şubeye davet 
Selimi.re 1'Umcn Askerlik Dairesi Ba§ka"l 

lığından : 1 - 927 Teşrin celbinde hizm~tı 
ti!liyelcrini yapmak llzcrc hangi doğumlula.. 
rın çağrrılacağt evvel~ dört gazete ile füuı 
edilml§U. SözU geçm lllndakl doğumlular 
dan Denlz erlerinin şubelerde toplanma gUnll 

15-1-Teşrin-937 gUnUdUr. 14-1.-Teşrln 

- 937 gUnU akşamına kadar bedel kabul P. 

dilecek tir. 
2. - Deniz smrfmdan gayri sevked!lec~!i 

Rınınarm şubelerdeki toplanma günü de 21 
Blrinclleşrin 937 dlr. 20 Birinclteşrln 9::1 
ı:tUnU akşamrna J'adar bedelleri kabul edile-
cektir. · 

3 - AIG.kadarlarm mensup olduklarr şıı 

hclcrlne müracaat etmeleri !IAn olunur. 

Geçmiş kuıunlar: 
1ıı111111ı11t1111ıı11ımı1 11111 1ııı111111 uıı•mıııııırıı111111111ıııı 

25 Eylül 1923 

Fenerbahçe lnglllzlerl son 
oyunda da yendi 

DUn Taksim stadyomunda İngiliz taluını 

ile Fcnerbabçe takımı son mUsabakaıannı 

yapmtşla.rdrr. 

Her müsabakada Fenerbahçtıye yenllen 
!ngiUz takmu dUn oyunu hiç 01111azıııa ı,m.. 
bere bitlrebUmek Jçln fevkel.A.de bir cnerjJ 
sarfetmesino rağmen. bire karşı beş gol ve .,,. 
mck ımreUyle yine mağlup olmaktan kurtu_ 
lamamıştır · 



Baharda genç kızlarımızın ida- iğneli fıçı davası Beşıktaş klubu 
• • • • Mahkeme ehll vuku· Bir .Uref mehenı ve Cenaze baglln ıehrl· 

Raif Necdet 

resındekı filo yenı tura çıkacak fun rep~ru için talik mod•• bir ,buz:• mlze getlrlllgor 
edlldı havuz~ yap r 1 ı 'Muallim ve muhaı)ir Raf ~ 

Türk KufU kumanlanı yüzbatı 
Zeki Gülsünün idaresindeki altı tay 
yareden mürekkep bir Türk kuıu 
liloau ~umarteei günü iki bin kilo 
metrelik bir memleket turuna çık 
ml§tı. 

sonra earaya giderek Atatürke tazim 
lerini bildinnittir. Paıarteıi günü 
Ankaraya gidecektir • 

Filo da bu eabah doku.da kalka 
rak Ankaraya dönecektir. 

Filoda bayan Sabiha Gökçen, Ba 
yan Naciye Toroa. Bayan Yıldız Uç Yeni e11rrl~r: 
man olm\l_t üzere üçte kadın tayya --T .. I'- , k bH...alerl 
recimiz bulunuyordu. ••• a 8YCl.I • 

Filo, Ankaradan havalandıktan .._. .....,., ()elllll 4 "' tlJle ...,._ 
sonra Konyaya, oradan Karaman, 70rı 
Silifk M · T Adana o. '•Bqta luudık oımak tısere yer)'l1&11ılde . · · e, enın, anuı, , oı 

ro --!-_ 1&f&1aD blçlılr can11 mablü tuanur u 
maniye, F evzipap, ~tep, Bire n&maz kl avcı otmum! Halt& et yiyen. b& 
cilt, Urfa, Diyaıbekire oradan Elizi ı. nebeuann mevc:ua oldulU bakkmdaki rl 
ze geçmif. dün Ankaraya dönmÜf vayet, neb&Uarda bUDye JlaY&tl vartıtmı 
tü. tenwı lçtn bUı mabJQkatı aYlamak kudreU 

Dün sabah 8,55 te Ankaradan kal Dl lzbar ediyor demektir. ı,ıe bu kitap ta bu.. 
kan filo Eekitehire gelmiı. oradan nu dafOnecek bir ınaan zek& kuttreU. m•ı. 

b&keme ile herhangi bir ba:yvanıD tabii lh 
da 11,50 de kalkarak on üçü on ge tlıaçtanndan dolacak zanıreUerdBD fatlfıı 
çe Y etilköy tayyare iıtaİyonuna in de ederek en ko1&7 ye mllabet bir ,eklld.ı 
mittir. aYcıtıtı takip edebUmek pyul ile yuıtmıı 

Türk kutu filosunu tayyare iıtaa tır.,, 
yonunda Atatürkün hern•ireleri n_ '11Yald ~ MYl•J'I lıalu " ~ ...,.,._ 

Mak 
.• , ua llemea ller menau ~ f!llll)alldmn 

yan bule, Bayan Afet, AtatÜT 1ıq eeer, ...,. antlık tıwrlae ,.......... ewr 
kün bat yaveri Bay Celil ve yaver lerln em 1111tt.WmQM•r. 

Bay Neıit, lıtanbul vali ve l>elediye Tllrld,.edekl ay 11ayvan1armm _..., tft 

reisi Bay Muhittin Oıtündaf, lı fek n •• ellllMılert .,. JevMamo u .uMlan 
tanbul kumandam general Halia n111 1ıultllj1 " atlcd*, ...,.Uar, dolUl&r, 
tayyare cemiyeti müdürü Bay ·Ismaiİ Mit YUIJetlert, aut ••etine t.ee1r etlal 111 

· .Hakkı ve gazeteciler kın-•ılam·-1-r ~. av klpelderl " llutlllık'MfJle w.. 
'..l - :r 'fMI \"Deri, •7" a,n IMır 1m., iter U7ftll llak 
ıaır. kında malamat, dertler ve ................ 

Filo kumandanının tayyaresi elli dert fl>'a&lan, 1ıep1, avanm rla)"et ~~ 
!!'etre kadar önde gidiyor, bunu eli aıacelea ..,.oar, ay ~ ....-.... 

ger tayyareler takip ediyordu dair fıeMlll, aYm tıüYlml, aftlldr JcallUll1L • 

Filo ~~nuuıdanmm tayyar~nden Betin ı.a ldtalım ~ tepaenMlllP'· 

eonı:a diger tayyareler eıruile inınit .::~..ıs: -==r A..,...... bs. 

lerdir. Bayan Sabiha ile bayan Na ----------
l~;~.Toroı bir ta)'Yarede bulunuyor Yabancı der• kuraları 
. Tayyareyi Bayan Sabiha Gökçen 

kullamydrdu. 
ICmJDGnU Balkevlnden: 

Bir kaç ay evvel m~h~r Ce.vad! 
Rifat "iğneli fıçı,. ınnınde bır ki 
tap neıretmiıti. . . 

Bu kitap müddeiumumılikc;~ muh 
telif unıurları yekcliğerine tahnk ma 
hiyetinde görmÜf, muharir ve kitabı 
basan Akpm gazetesi eahipl~rin 
den K8.zım Şinaıi hakkında dava ıka 
me edilmiıti. . 

Diğer taraftan da T ~ .. gaz~teem 
de adsız yazıcı imzasile lgnelı f~çı,. 
bqhğı altında bir yazı çıkmıf kıtap 
içindeki fikirler fqist pro~an~ 
mahiyetinde görülerek tenkit edil 
mifti 

Muharrir Cevat Rif.ıt bu yazıyı 
phsma hakaret mahiyetinde göre 
rek 1 O bin lira zarar ziyanla, Tan 
gazetesi sahibi Ahmet Emin . Y-! 
man ve neıriyat müdürü Sabn Salı 
mi dava etmit bulunuyordu. 

Dün her iki dava da asliye ikinci 
ceza mahkemesinde evveli . Cevad 
Rifat ve kitabı matbaasında bu 
maktan ıuçlu K8zım Şinui hakkın 
c!aki davaya Mkılmıt ehli vukuftan 
ge' ~ .... rapor okunmuıtur. Raporda 
kitabın muh•cviyatı tahrik m~hiye 
tinde olmadığı yazılı idi. 

Bu dava kitabın Akpm matbaa 
sında mı yoksa Kenan baıımevinde 
mi baııldığmın tahkiki için batka bir 
güne bırakıldı. 

Diğer davada Cevat Rifat · davacı 
mevkiinde, Ahmet Emin Yalman 
ve Sabri Salim de suçlu mevkünde 
olarak batladı. 

Yarın merasimle det Kestellinin bir seyahat acentesi 
açılacak nin tertip ettiği Pariı - ~n~. ~ 

.... tarafından ~ yahati emumda Londrac:la oldugunü 
.. Betiktaf kul~u mda enide~ ~tık. Raif Nec~e! Kee~~llinin 
gan sarayındaki ~~. ~vuzu cenazesi bugün ıehnmıze getirilmek 
yapılan güret yen ve yuzın~ • ted' 

·· .. t n Jortte vali ır • cumartesi gunu aaa 0 Bu seyahate ittirak edenler cena 
tarahndan a~ı~~)dır:: .. .. ze masrafım temin etmek üzere, ara 

Gürq yen ıçın kulup buyuk mad Jannda para toplamıtlar, acentenin 
di fedakirhklarda bulunmuıtur. de iftirakile bu para bin liraya balii 

Anfiteatr ıeklinde b_eton~ ~ıl olmuıtur. Cenaze Londtadan Port 
mıt olan güref yeri bın eeyı~ı f~ Saide getirilmif, oradan Bulgar ban 
rah ferah almaktadır. Yakında 'f~" dralr Burgaz vapuruna konulmut 
de kapanacak olan bu yer ~em .. e tur; bu vapur bu sabah eaat aekizcle 
timizde ilk defa yapılnuf bır suret doğru limanımıza gelecektir. Cenaze 
eahanchr. . vapurdan çıkarılarak Nifantapnda 

Deniz kenarına konan bır motör T e§Vikiye camiine götürülecek ve 
denizden ıu .!arak orta-~ doldu bir gün orada kalacaktır. 
rubcak, kıfın burada yuzme müsa Cenaze merasimi yarmki cumar 
bek.alan yapıla~~·. .. : teei günü yapılacaktır; Raif Neccle 

Açılnı. meraeınıını muteakip cu tin uzun zaman muallimlik ettiii Ku 
martesi ve pazar günleri büyük yüz leli ve Maltepe aakeri liseleri mual 
me müeabakalan. yap!laca~tır .• Bey )im ve talebeleri 179 uncu alaym me 
nelmilel kabul edilen nızamı eb adda raeim taburu ve diğer merhumu ae 
olan bu havuzdaki durgun ıuda ya venler cenaze merasiminde hazır bu 
ptlacak müaabakalarm neticeleri lunacaklardır. 
ıporcu!arımmn hakiki derecelerini Cenaze namazı öğle namazından 
t~bit edecektir. Su sporları il~ met ıonra Tqvikiye camiinde kılmacak, 
11ul kulüpler ' 'e mekte;>ler müeaba cenaze buradan blc:lmlarak Mecidi 
kalara iıtirak edeceklerdir. ye köyü ilerisinde Zincirllruyudaki 
E-~ikuı Spor l;uli:b:inü, memle aari mezarlığa götürülüp fikir ve 

kete ilk gürq eahumı ve yüzme ha sanat adamları için aynlmq olan 
vuzunu kaz.andm:bğmdan dolayı bunda hazırlanan bbre gömüle 
candan tebrik ederiz • cektir; bu kısımdıl daha evvel bilin 

Akay tarHeal dell•ll d~ği gibi Abdülhakhamit, Ubeydul 
Akay vapurlarında bugünden iti lah ve Namık Kemal zade Ali Ek 

beren sonbahar tarifeei.nin tatbikine rem gömülmii§tü. 
bqlanacaktır. Yeni tarife vapur iıke ==------
lelerine udnuttır. Yük taşımak 

YUkeek tedrlaa · c!lrekllr U .., 
Şehrimizde bulunan yüksek tedri gasagı 

8eşan Makbule ve Bayan Afet 
~ ~ecilerimizle erkek tayya 
recilerimizin ayn ayn ıa.tırlarmı eor 
aıutlafthr. Vali, tayyarecileri Parko 
telde ölle ziyafetine davet etmiıtir 

mmnta l'raum:a " Almanca kuratan BL 
rlncllep'ln lçlDde açdacaktır. Yuılmak ve 
gtlnlcrtnl ~trenmek ı.teyenlerin lkifeı' ve 
lllJca fototratr lle (eskiden ka,ydl olanlar bi 
nr fototrat> berslbl JCvlmls blll'OllUll& mu. 
racaatıan rtca olunur. 

sat Clirektörü Bay Cevad dün akpm 
ne Ankaraya dönmiiftür. BuRDD tatbik ediliyor 

.. . . . · Batta, mtta, omuzda yük tap 

Cevat Rifat davumı yeniden an 
latbktan sonra ıuçlularm tecziyesi 
ile maddi ve manevi mrar olarak on 
bin lira tazminat iıtedi. 

Hakim Bay Ahmet Emine 
diyecef.ini sordu. Ahmet Emin: 

··-Gazetemde nqredilen yazı ea 

~ Bayan Afet BaY*n s.bih. Gök~e 
aı, Bayan Makbule Bayan Naci e 
iToroıu, Vali de &yan Yıldız Ü 
~ı otom~ilerine almıtlardır.. ti 
ger tayareciler otomobillere binerek 
hep birlikte Parkotele gidilmittir 

Ye!"ek iki eaat ~ ıünnüt.' tay 
)'arectler M1Bha•lenne ait hatıraları 
nı naldetmitlerdir. 

Bir arkadatunız kadın ta . 
lerimizle görüflDÜftür. yYarecı 
.Bayan Sabiha Gökçen fÖyle d • 

tir: emıı 

- 2 hin~ leJahatimjz 
tok iyi leçtİ. Kadın, e-1--1- L-..11 __ _ 

~~ Ankara MDzlk Ök.;, 
retmeo Okulu 
DlrektlrlOtDndeaı 

Ankara Tiyatro ve Opera Okuluna imtihan la para111 ve 
yatılı talebe alınacaktır. • 

Kabul prtlan Ulus, Tan, Cümlıuriyet \e Akeam pıetel~rı· 
nin poar, çaJ18mba ve cuuıa nüahalarmda intiıar etm~t.edır. 

isteklilerin latanbulda Şehir Tiyatroeu RejiaörHlğüne ve 
Ankarada Müsik öğretmen Okulu Direktörlüğüne müracaatları. 

"3618" (6612) 

deoe efkin umumıyeyı tenvır et mak bugünden itibaren yasaktır 
mek ve bu aibi ceryanlara kapılma Seyyar eatıcılar bu sabahtan .,~ 
lanm önlemek içindir; dedi.. . tehrin muhtelif yerlerinde kurula 

Bundan sonra Ahmet Eminin •vu cak sabah pazarlanncla toplanacak 
katı Eeat yazmm tahkir mahiye~e lardır. 
ol~ olmacbimm ~~1 ıçm Seyyar satıcılardan jıteyenler du 
ehli vukufa haval~ını ııtedi. racak iıtemey,enler el arabaları. bey 
Mahk~~.heyeti ıuçlu avubb giderle yine eatq yapabileceklerdir. 

~. bu ıa~e: El araba1an içi naçılan müsabakaya 
- Efıli vukufun raporu bu ya on iki nümune aetirilmitti Bunlann 

~tahkir ~yetinde. gördüğü tak hiç biri beğenilnıemi,tir;. belediye 
dinle on bin lira tazminatı ve mah kendisi bir nümune yapec:akbr 
keme muraflanm ödemeği taahhüt w = , w: - • 

e.ıebiliyor musunuz) diye cevap ver Takelm bahçealnde ••••r 
eli. c. H. P. ı.wcw: kamunu cumartelıl ÜIA.. 

Ahmet Emin Yalman taahhüt et mı Takalm bahça1nc1e, l8hriml&bı kıymeut 
.:x.: • .. )edi utlat Ye az he7eUerinbı ı,tlralderl,yte " 
....-nı 80J' • bWıuııa eııı klflllk ... heyettııın hep bir 

Mahkeme ehli vukufun raporu ilkte abnede buJ11nmumm temini sureUyte 
için l.tb bir güne bırakıldı. bir mtıam,ere verilecektir. bizi candan bir alala • .; 

lar. Yalnız bur Jer1enie ha-•-- '- _.:;:::::;::~~---._ _ __._,..... ______ __. __ ._. ___ ..... _ _. ___ ...__. __ ~.,_.., Pktu. •....-MIP 

Elizizde Seyid RızaYI ve .,. --L • 

'"rdük' ~n 80 • 
Kenc:üi ile löriifmeclilr. Y .._ • • ~ .. .. hm' ~-...1! bizi ..... runce saı o • uau. 

Bayan Yıldız Uçman da f\lnlan 
.Oylemiıtir: ~ 
- Ben bu ae;rahatten çok IDenuıun 1 

bldum. Bir çok aeyahatler 1_Ullıtbm. I 
Fakat ba aeferlD çok daha iyi -.: 
Her sittilimiz :rerde mektepti ·~ .... I 
.... , ıençler çok büyük bir al&lca ~ ı 
'a-..! L--L y ·~ wnJOl"W qlı, Pil~ heıirea tay 
Jal'9)ere binip uçmak iati:rorludr, Fa 
bt bu kadar tehacüm lcutmncl. 
IEİIDleJİ hindiremedik tabii. 

Bayan Naciye Toroe da fÖy)e de 
mittir: -

- Se,.hatimiz UÇUf noktuanclan 
pyet aiiael seçti. Hallan alAhlDU 
aize tariften aciziın. Bütün 1eJabat ..,.emda Bayan Sabiha CNsıcenle 

benber ruıt olarak uçtum. Bunan 
la beraber tayyareyi bana da bınkb 
iı çok lodu.. 

Size fUllU hUer vereyim ki, babı 
ra tamamen aenç lmlarmuzm idare 
Iİncle bir filo memleket turuna çıkr 
Caldır. 

lnön& Kampmcla 16 Türk laz
thndiden hUm huırlam,or •.• 

Bayan Sabiha Gökçen öileder. 

· Vagonun k•lllİlll• 
,turan lhU)'ar kadm, 

ıuıaJılYeUe :r e r in d • 
kJDSlld&dLK&rJt. 
1111da bulwıan net •• 
d&ID bir haytl gartp 
,ertlDOYOl"du.. Bu ad&m 
taflll• yalnız kıyafet. 
teri değil. konUfUll&n 
da prlptt. 

J.daml&rdan biri iri 
ve "9mandı. Dltert 
JdlÇOk ve r.ayıttı. S&y. 

ledikl• rlnl ıııtmetnek bDklnaızdı, O kadar 
Y&km oturuyorlardı. 

Şlfman adam: 
KUt burun, dedf. 

Zayıf adam muıcatıele etU: 

- l{umlu kaya.. 
Şlfmaa adaın : , 
- Kuzukulalf, *9 ınm d&ndı, 
Ötl'kl : 
- Kazandibi. ~· v•rdl 
hıtlvar kadm tr0l cturdurnıak llze'N teb.. 

Uke silinin TeriJd arattırm•ta baı,tlldı. Kar. 
ııamdakl adamlanD ftSl)'ell, pek sarar w 
recek pbi gtJrOnmtıyordU- Ama. konuımala'1 
hiç ti aklı baııımda ad&mlann konuşmalan_ 
na ben11eın1yordu. 

Adamlu mu1ı&vereıertne devam ediyor_ 

tardı: 

Şlfman olanı 

Kızıl rtl)'9. dedt. 
ZaJ!f adam• bU .ııce pek IU1Nır etmedi. 

Ve: \ 

TEHLiKE iŞARETi 
Yazan: H 1 K M ET MDNIR 

- Kelr6k sevgili, cevabmı verdi . 
öt•kl, netreUe omu&lannı llllkU. YblblG 

bunı§turdu. Belll ki, ı.evd& tıterinl berkte 
içinde konutmak ı..t.eınlyordu : 

- S&n mürekkep, dedi. 

Beriki: 
- Bakar kör! diye haykırdı. 
- O.c:e 7UUI çtlpıJ11t •• 
- Zır delt . 
- usnm kızı. 
- Canbu melek .. 
lbtt)'V kadm tekrar tehlike ı .. ntbı1' ba. 

lundutu yere baktı. Zili çektp çekmemek•a 
tereddüt ediyordu. 

Gerçi bu adamların deli olcfuluna bllknu•
dit•btltrae de. zararlan dokunmayordu. Tabii 
bir perdeden konUflllalanna devam edip sı. 
diyorlardı. Hh Uda! de bir parça endlfe için.. 
de J"l:Srtlnmekl!!ydller. Fakat söalerlnde c:ıt. 
&'lnlığ'm aJAmeU ııayılabllecek prtp panltı 
yoktu. 

Acaba bu yaptıktan bir oyun muydu? 111. 
ter hakikaten bir oyun•. her halde pek sev. 
katmayorlardL Zira, hiç blrinbı )'t1atı JOlmf'. 
yordu. Bununla beraber, llGyledUderl .a.1•tr 
g-erçekten tuhaftı. 

Şiışm!ln adam : 
ÖP b&bum etini. dedi. 

Diğeri mukabele etti: 
Jak Dfmaey. 

• 

- NüaTtl 
-Çal~ 
IJiflD&D adam bu llll'ada bir bqka llkır ıı 

avurdu: 
- ctmbekuka ... 
Zay1f adam ,..rlDdea flrb)'arak: 
- Ne? dl7e 80l'du. 
- Clmbek11b. .. 
Zqıf adam bir mUıttar 1Clk6Ue dnflbldllk. 

ten 80llr&: 

- Fddırflf, diye cenp verdL 
Kllfede oturuı Dltl7V k&dm yut.kımthı. B•J 

bal taba••W edilmeli 1ılr del'ece)'l buluyor. 
du. Karpmndakt Od adam torkçe kcıaUfU'W' 
1rea oldukça t)'l idi. Nlba.7et dediklerini et. 
mm anla)'Ordu, fakat flmdl, tıoabOtlbl beP.ıı 
bir dlldea kcm11f1Dala bqlUIUflardı. Ve bu. 
hiç bir dile de 'blmeml)'Ordu. ÇUnk11 lhtlv&r 

Jcadm .. - muhtelif dlllerdım anlardı. Biç 
1ılrlnde ... - konUf\llUl llDalerlD ardı bir 
maDUI )'Oktu. 
Ştpnaa adam 1ılrdellblre: 
- mw J'Ukanl ~ haykırdı. 

tbU)'&I' k8*D blrdablre ,.nnden ~. 
l'akat tltma 8dam cma hitap etmiyordu. ıı:. 
Hnde l'O\'el.,.. ,.okta. ladece JMmdakl ar. ,......,,,. ....,.,... 

Zqlf --.: 
- Kala ııı.aı dedi. 
tııu,.,. ~ JGzQ kireç glbl bembe)'ll• 

oldu. 
Şlpwı adam, alçak bir pİfdeden: 
- Kan yudum, diye mmldandı. 
thU)'&I' kadın ayala kalklL Bu adamlarm 

kODUflllUl kendlalnl hiddet.ten fala endl19. 
ye dQftırmO,tn. Derhal tebllke )faretint utL 
dı. Hızla çekU. Frenler birden Jmddı. Tren 
Ja\'afladl ve 80IU'& durdu. 

lJd adam lhtl)'&I' kadma babkaım11lardl. 
-.ona blr kcındoktar girdi: 
- Ne oldu, ne var? 
Kadm UtrerereJt ~ Ud adamı 

sGRerdl. 
- Bu Mımıar_ bu Ud adam delidir. Ti. 

marbaııellk delidirler ... Zır deli! 
Koııdtlktör lkl adama baktı; ve bafmı ka. 

fl)'al'&k llOl'du: 
- Ne yaptıms bu kadmcalm&T 
tld .......... " llfman olw ~: 
- Vallahi bDmlJorws ne oldu T dedi, bu 

kadmm kacftlfnln, aJrlmdan 'bir m ola 
prü. Karpımzda _.. .._ oturuJordu. 
Birdenbire mçradı. Ve tebUke i,antl wrdl. 

KmdokUSr .ordu: 
-Yalllsne~T 

IJlflUD adam: 
- Hiç... KoaUfU70J'du]L I>cıtruwaa latılr. 

..ıs, benim 19Dl 1U'll benlrfm lçln bir t.lm 
arıyorduk. Bu, 'bir kabahat midir! 

!hU)'&I' kadm ba71tmqtr ... 
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Japon taarruzu ~ 
püskürtüldü ~ 

ı 

50,000 Habeşli \ 
Mitralyoz ve tanklarla ltalyan

ları rücat ettirmişler 

lngiltereae 
iki tayyare çarpışa

rak parçalandı 

ltalyada 

(Üstyom: 1 incide) 
vukubulan protestoda Japon filo kıl 
mandanı tarafmdan 'ankinin boı.11 
bardıman edileceği cihetle şehri tef 
ketmeleri icin ecnebi gefirlerinc m• 
l\ımat verildiği sırada Sovyet sefid 
nin haberdar edilmediği bildiilmiş 

Pariı 30 (A. A.) - Paıis Soir, beşistanın §İ~ali garbisinde .bazı Bir nskert tayyare 
yazıyor: aksamını tahlıyeye mecbur etmış ol Dördüncü büyük bamız 

Tüfek ve mitralyözlerle müsellah dukları söylenmektedir. · düştü sekiz ki~i HldU 1 
olan ve evlerinde bir kaç da tank bu 400 İtalyan yaralısı, ltaly~ya git Londra, 30 ( \. A.) - 1ki askeri 

Nan kin 30 ( A. A.) - ResmcJ1 
bildirildiğine göre, dördüncü büyü~ 
taarruzlarına başlayan Japon ku~ 
vetleri, bombardımanların §İddetine 
rağmen, arka arkaya altı kere pÜI 
kürtülmüolcrdir. 

lunan 50 bin yerlinin ltalyanları Ha mek üzere Cibutiden geçmiştır. ıanare Nortlıw~ld tanare meydanı ü· 

Feci bir kaza 
Bir genç motosikletle elektrik dire-

ğine çarptı beyni parçalandı 
Dün akıam saat yedi buçukta feci 

bir motosiklet kazası olmuş, zavallı 
bir genç parçalanarak ölmüştür. 

Lütfi isminde olan bu genç dün 
akpm motosikletine binmiş ve bir 
gezinti yapmak üzere Bebeğe kadar 
gitmeie karar vermiıtir. 

Lütfi normal bir süratle yoluna 
devam ederek BC§iktaşı geçmiş, Or 
taköye doğru giderken, süratini art 
tırmı§ fakat karşısına birdenbire 
bir beygir arabası çıkmıştır. 

U.itfi bu ani ka111laşma üzerine 
soğukkanlılığını kaybetmemi§, di 
reksiyonu yan tarafa kımııştrr. Bir 
denbire hızını kesemeyen motosik 
let bütün şiddetile elektrik direğine 
çarpmıştır. 

Bu müsademe üzerine zavallı 
Lütfi artık kendine gelememiş, bey 
ni parçalanarak ölmüştür. 

Zabıtn hemen vakaya vaziyet ede 
rek tahkikata başlamıştır. 

Milletler Cemiyeti 
_ • (Üsıyanı: 1 inci.de) 
C:lid etmek ve dünyanın diğer tarafla 
rında ıulhu muhafaza eyiemek için 
Avrupa hükOmetlerinin bu hususta 
girismiı oldukları hususi taahhütleri 
hatırlatır. 

Asamble f spanyol topraklarında 
bir ecnebi müdahalesi olan asker kı 
taatmm bulunuıuna teessüf eder. 

Asamble, ispanyada dahili muha 
samata iştirak eden İspanyol harici 
m:.· '· .. riplerin derhal ve tamamiyle 
geri almmaaı için bir çok devlet ta 
rafınd::ın yapılan teşebbüsün muvaf 
'.fak olacağ:nı samimi bir atrzda i1 
mid eder. Bu hususta hükumetleri 
yeni gayretlerde buiunmaya davet 
ve §Urasrnı da kayd~yler ki, §ayet 
yakında bir netic~ elde edilmezse a 
demi müdahale anlaşmasını imzala 
mıt olan Milletler Cemiyeti azası 
c~evletler ademi müdahale siyasetini 
terketmek imkanlarım tetkik edecelc 
lerdir. 

~andi lngiliz liariciye nazırı ile 
görü!tÜ 

Londra 30 ( A. A.) - ispanyada 
k~ ecnebi gönüllülerin geri alınması 
için İtalyayı bir Fransız - lngiliz-
1 talyan konferansına davet edecek o 
lan notanın yazılması işine devam o 
lunmuştur. 

ltalyan büyük elçisi Grandi lngi 
liz hariciye nazın Edeni ziyaret et 
mittir. Eden bu daveti hakkında 
Grandiye bazı noktalar üzerinde iza 
'hat vermiştir. 

Röyter ajansının sclahiyettar me 
hafiJden öğrendiğine göre mezkur 
davetin bir kaç güne kadar f tal yaya 
gönderilmesi fikrinde !ıiç bir değişik 
lik yoktur. 

Açık tehirleri bambardıman 

teallik bir karar sureti kabul edilmiş 
tir, bu karar suretinde mandater dev 
letlere itimat beyan edilmekte ve fi 
lıstin meselesinin nısfet dairesinde 
h:.'1 edileceği kanaati izhar olunmak 
atdır. 

Silahların tahdid ve tenkisi mese 
lelerini tetkike memur üçüncü ko 
misyonun teklifi üzerine asamble, 
milli müdafaa masraflarının ilanına, 
bir kontrol ve Uı.nzim organının i§le 
mesine mütcalik bir mukavele akdi 
ni, MiUetJeT Cemiyeti azasından her 
birine ailah, mühimmat ve harp mal 
zemesi imal ve ticaretinin müessir 
surette kontroluna matuf tedbirler 
almalarını tavsiye eden ve hükumet 
lere azadan olmayan devletler ve 
bu karar suretinin bildirilmesi icin 
keyfiyet B. Avenola bildirmeleri ~v 
siyesinde bulunan bir karar sureti 
kabul etmiştir. 

Musolini döndü 
(ilstyanı: 1 incide) 

ten sonra meydanı dolduran halk küt· 
lesin~ hitaben halkonılan ~u kısa nut· 
ku s<iylcıni~tir: 

Siynh gömlekliler, 

A lmanvadan ııe 1/itlerfo rnptığım 
houuşmnlardan derin bir intiba ve si· 
/inmez hatıralar ge:ir:yorum. Roma • 
Berfin mihı·eri.ni tcvid eden lttılynn • 
Alman dostluğll bugiin lu•r iki milln
tin l:albim• derin bir ınr::da girmi§ bu
lunu 'f>r rıc orada daim11 k!llncaktır. 

Bu doJtlu~mı lwdc/lcri. il:i ilıtila· 
lin !J1!.ı te.~rıniidii, A ı·ru panın tecr.rldii· 
dii ı·n mill<'t aclmı ta~wwwr lan/.- bii· 
tiitı milfrtlrr ara.~rnrla srt!lııiir. 

MUSSOf,fNİ 11/TT.ERI IT,11,YAYA 
D.1VET f;TTİ 

Cenevre 30 (A. A.) - Ağa han Bertin. 30 ( \. A.) - B. l\Iu solini. 
v1illetler Cemiyeti asamblesinde açık Hu gece J\, ustnrya huduclmıda kiiin 
Çin şehirlerinin bomb(>.rdıman edil Kufııt~in"dmı B. Hitler"e bir telgraf 
mC!inin hukuk ve ir.saniyet prensip c;eknck kenıli-.ini hal ya·} a davet et· 
lerine mugayir olduğunn ve bu bom 
ba d l l h 

mi,tir. 
r ıman arın as a mu ik gösterilmi 

yeceğine kail olan Birl~ik Amerikc 111111ııımıııııı~~m1111ınHlflımr.tııntn~ıı 
nrn beyanatını bildirmiş~ri . ı 

Asamble bunun üzeıine bir karar u ı US 
sureti kabul ederek ahval ve vu1rna 
trn Avrupa birliği hakkında tetkikat 
icrasına memur koır.ieyonun toplan 
m"'~>"na imkan vermemiş olduğunu 
tebyin etmittir. 

Asamble, bu komisyonun vekille 
tini bir sene müddetle temdid ve mc 
seleyi aeamblenin önümüzdeki içti 
ma devresinin ru:mamesinc ithal et 
mittir. 

Asamble, teknik komisyonlar ta 
rafından verilmiş olan bir çok rapor 
ları, miinakaıa etmeksizin, kabul 

Ulus gazetesi 29 birinciteş 
rin Cumhuriyet bayramından 
itibaren yeni makinesinde ve 
b~yük hacimde b21~ılacakbr. 

Her gUn 12 sayfa 

Ulus yeni şekil ve kadrosu 
ile yalnız Ankaranın değil bü 
tün Türkiyenin haber ve fikir 
g::ızetesi olacaktır. 

etmiştir. ll!lııııııuııııııttıuıııuı:ıt~ııııııttıuıııı~tıffllllltııınıtlllillllltuııııııtlll 
Bilhassa mandalar meselesine mü 

zerinde çarpı§arak yere diifnıii:tllr. 
Tayyarecilerdcn iiçü ölmüş Ye biri 
paraşütle atlama~ a muvaf fok olarak 
kurtulmu§tıır. 

Roma. 30 ( A. A.} - Bir askt>ri tay
yare Speziada yere inerken clüşmiiş 
"e parçnlammştrr. İçinde bulunan t;«ı· 
kiz kişi iilmüş ,·e tan areci de ağır su
rette yaralnnını~tır. 

Aga Cinonun genç lngiliz kansı 

Yirmi Japon tayyaresi. muhte 
m:-1 ,.,Jarak ticaret mümessilliğirll · 
hed ... f ittihaz ederek Şapeiye hücu 
cım:ştir. 

Sabah Pootungde topçu kuvvet1 
ri ile Japon harp gemileri arasınd 

Avusturyadaki 
Nazilerden 

rtJsıyanı: ı incide) Aga Cin O 
Yakında Ege kıyılarında yap1-

Celal Bayara 
yardım 

ate§ teatisi yapılmı§tır. 
fntelligents - büronun ademi t 

caviiz emirlerine rağmen Çin renkl 
rini ta§ıyan Japon tayyareleri Vuh 
nun bombardımanına iıtirak etm· 
lerdir. 

Çl LILERI KUVVETLERİ 
lacak aakeri manevrada Bafku- Karıtını ve yedi yafındakl 

~anghay cephesi. 30 ( A. \. ) - Ef" 
' 'elki ak~am .Japonlar, Çinlilerin Şno' 
~hayın şimal rephe~iniieki hir taarrul' 
larınt ta-d etmişlerdir. fulıncimletı 
mulıart>hc me\'clnnında 250 nıaktul bl' 
rakn11~l:ırdrr. · Bunların ara< ında Of 
şı;enç Çini i kız talelıenin r.cscdlcri b1J• 
hınmu~tur. 

mandan Atatürk, icra Vekilleri- çocuğunu tildUrdU 
~!n ~~lun~ası arzusu~u göst~rdi- Kendisi de ölil olarak 
gı gıbı, eger yorgunlugu manı ol· 
mıyacakaa, ismet lnönü'nün de bulundu 
bu manevralara gelmesinden pek 
ziyade memnun olacağını bildir. 
mesi nasıl Büyük Şefin büyük ar
kada§ alakasını gösteriyorsa is
met lnönü'nün bu davete verdiii 
cevapta Büyük Şefle beraber bu
lunmayı hayatının en zevkli hidi· 
aelerinden sayarak bu davetin te· 
min edeceği telakiyi büyük 
ne,e ile beklemekte olduğunu bil
dirmesinde de Atatürke bağlılığın 
ince bir gönül çırpınıt ı duyulmak· 
tadır? 

ismet lnönü bütün siyasi ve ida
ri ve hatta askeri hay~tında mi11et 
adına Atatürk tarafından kencli
sine verilen her vazifeyi can ile, 
b&.! ile çalıtnrak batarmı,tır; fa
kat yıllardanberi bu yolda bir ça
lı§manın mucip olduğu maddi ve 
manevi yorgunlu~a tahammül et. 
mek kolay değildi Onun için yal· 
nız bu defa değil, bundan evvel 
de zaman zaman itbaımdan çe· 
kilmek için Atatürk'ten izin iste
diği olmuıtur. Şimdiye kadar hü· 
k\tmetten çekilmek arzularına kar 
fı müıait görünmeyen Atatürk bı.r 
defa ismet lnönüne izin vermiş ise 
bunda ismet lnönü'nün kat'i isti· 
rahat ihtiyacı ile beraber memle
ket menfaatlerinin yüksek bir ica· 
bı bulunduihınu da kabul etmek 
lazımdır. Bu icap olsa olsa Tür
kiyeyi idare edebilecek Kemalist 
Kadronun geniıliğini dahilde ve 
hariçte gönlermek zamanı gelmit 
bulunması olnbilir. 

Bu ifade, fU hakikati gösterir ki 
lımet lnönü başvekaletten çekil
mekle Atatürk Türkiyesi içinde 
mevkii deği~mi~ olmayor. O, yine 
diin olduğu gibi bugün de, yarın 
da Atatürkün emrinde çok kıy
metli bir devlet hadimi vaziyetin
de buh1n ıyor. Demek istiyoruz ki 
ismet İnönü fiilen hükumet reisi 
iken nasıl Atatürkün direktifleri· 
ni tatbik etmeği kendisi için en bü. 
yi!k bir vazife bilmi~ ise, bugün 
fiilen o mevkiden çekildikten ve 
yerine Celal Bavar gedikten son· 
ra yine Atatiirkün direktiflerini 
takip ederek yeni kabinenin vazi
fesinde muvaffakıyetlerini kolay
laıtırmak için elinden gelen her 
!'leyi yauaca <tır. Bhdm bildiğimiz 
İsmet İnönü, böyle yüksek mezi. 
yette ve karakterde bir ,ahsiyet
tir; böyle olduğu da çok geçm;. 
yecek, hadiseler ile anlatılacak
tır. 

Uh.•s batya:ııcısı kabine deği
ıikliğinden bahseden sözlerine 
ıon verirken: 

''- Atr.türkü ıeven herkes, Ce
lal Bayarın yardımcısıdır.'' 

Diyor. Celal Bayara yardımc1 
olacakların baıında ismet lnön;j 
bulunacağı ıüphesiz olduğuna gö
re, bilmiyoruz, bu yardımcılık hu-

• 

Viyanada çok garip ve büyük 
bir cinayet itlenmiıtir: 

Bir gece tehrin bir mahallesin· 
deki halk üç tabanca sesi ile uya. BiR Çfi\• GAMBOTU BATIRILDI 
nıyor ve aili.h seslerinin geldiği e.· 
partımandakiler, cinayetin iflen- Hongkong. 30 ( A. A.) - Doınei ,. 
diği odada üç cesetle kartılaııyor- jan ından: J apön tayyareleri. 27 ~r 
1 lül tal'ihinde lacao arıklarmda Ci". ar. ı. 

Kendisi de yaralanmış ve ölmiit Hlerin 200 tonluk Wu - :Feng ganı~ 
olan katil Aga Cino isminde bira· tunu hııtmm~larclır. 
damdır; öldürdüğü de genç kan'ı Japon t3n-nrelerj, 2600 tonluk 
ile 7 yaşındaki oğlu. Tdıao Ho knı\'azörünü de Ca111?11 

Aga Cino Viyananın siyuetin- a~iklannda bombardmıan ('tnıiıJerdı~ 
de §Üpheli bir adam olarak tanın- 28 eyliilde yapılan homhardrrrı•11 r:. 
mı§ bir siyasidir. ticcıincle knn•azör ciddi sure&te 

1 

Evvela Almanyada Nazi hare- sara uğrannıtır. 
ketinin batındaki)erle beraber ça· ÇfNE YARDIM 
lıfml! olan bu adam A vusturyada· L d 0 ( ) N ,..s Chro· 
ki birçok Nazi ıuikaıtlerine iıti- nic1:n"':18;t:ıi. :.· .tı·tlec·in ;~hdalifl1er rak ettiii ıibi ismi diler haydut· " · n f" 

namına önümüzdeki hafta ıç• . a· luk vakalarına da karıımı!tırı A· nı l 1·1 
ponyanm muahecleler ahkl11~1 •• 

1 1 8 
oa Cinonun vaktile Amerikada · 1 aozd 
• h ttmesinin ,·ahiın ncticeJefltl " en bulunduğunu ve orada met ur A.· • · ,.eçirmck üzere parlamentonun ıçtı• 
merikan haydutları gangıterlerle 0 al d 

1 mna du·etini iıti)·cce~'ni ,-ızm >ta ır. beraber çalı"tığını herkea ıöy e- " 
mcktedir. Bu eski p-angıterin A· Glo ester tayyare kııınpanyasına 

t Çin hüktımetine ta'.·)·are '~rmesi icin merikadan kaçarak Avrupaya ge • el - t 
k mezuniyet ita r.dilıni~ ol uı;unu Ye n~ 

dii(ini ö~ı·enenler ondan çok kor • t l 
d ı giliz tayyarecilerinin ht• ana.re ere 

maktay ı.ar. ı ber ı '"' ref :ıkat edchilecekleri 1a \' erı me~ 
Bununla berabe.r Aga Cino tedir. 

Meınlekette kendisine korku ile --------------' 
beraber hürmet le temin elmİ!tir. 
Alınanca, fransızca. İngilizce. I· 
talyanca. Macarca, Rusca ve Türk 
ce bilen bu adam vaktile Nazi tet· 
kilatının buında bulunan Alma'\ 
Hauuen ile berab~r calıtmış ve o
nunla beraber bircok hareketlere 
istirak etmiştir. Hauısen'in ayni 
;a:nanda gizli ilimlerle uira~an 
bir adam, İyi bir müzikhol artiıti 
olduğunu bilenler onun bu eski 
hususi ka~ibine kartı yine ayni ,e
kil de korkulu bir hürmet duymak
taydılar. 

1932 de Hitlerin iktidar mevkii

14 üncü aoıeligat 
Paria 30 (A. A.) - Radium m~ 

tehassm Dr. Charles VeUaina 14 üil 
cü defa olarak racliodermitten amJ 
yat yapılmı§tır. Bu ameliyat karnııl 
&ln yapılmı§tır. 

KURUN'A abo
ne olunuz ve 
abone ediniz 

ne gecmeai ııruında Nazi hareke- -------------~ 
tinin bütün faaliyetine ;~tirak e-
clen Haussen bir gazete de çıkar· 
mağa bnşla.rnıJ, Aga Cino da bu 
gazetenin her:ıen hemen bütün 
yazılarını Yazmıf, başmuharrirli • 
ğini yc.pmıttı. 

O zaman Hitlerin ve 'bütün ye
ni Alman hükWrıet erkô;nının pek 
yakınında bulunan bu iki 1ah11 
Nazilerin en me4hurlarmdan ol • 
mu•lar, fakat Hau11en birdenbi • 
re f lihrer'in gözünden dü,Unce 
Aga Cino da sahneden çekilmit • 
ti. 

t 933 de Haussen esrarengiz bir 
surette öldürülüyor. O zaman A· 
ga Cino, kendisi için de tehlike 
olduğunu hissederek, derhal Al-

ausunda hizmet edebilecek vazi. 
yette olup ıa bunda kusur edecek 
başka bir vatanda, var nııdır? 

ASIM US 

mıuıyadan Avı·ı~uryaya kaçıYo'' 
ve Viyanada ya§anıala baılayot• 

Sevdiii bir aenç Jngiliz kadrıd 
ile evlennıit olan Aı• Cino, eJall,. 
tini zor kazanabilecek bir vaziY' 
te düttUğü için bin dokuz yüı ' 
tuz bet ıeneıinde karı•tıl" 
dan ayrılıyor. Kadın lnıiJtn·e~ 
ridiyor, o zaman 5 ya~ında old• 
çocukları da babasının yanın 
kalıyor ıs 

Kadın. gecenlerde çocufı!İ 
görmek icin Viyanaya geliyor:k ~ 
te, Aı• Cino, cinayeti bu d&ki ~ 
da karısı, eıki kocasının e~n.~ ~t· 
Ho çoeu~ kucaklarken ölduru~ ~· 
ikinci bir kurıunla da zavall!1~ "d• 
nı ölüyor. Ayni tekilde katı 1 

ölü olarak buluyorlar. . ' ye• 
Bu eski Nazinin i~ledili cın• ıab 

te bir k11kançlık sebep olduiU 
min edilmektedir. 
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Beyaz zehirin öldürdüğü insanlar 
kıl 

.. TercDme ve lktlbaa Bir bar içerisinde başlayıp kaldı

erı 

ük 

te 

te 
kl~ 
hıl 

arı' 
ıı' 

et• 
bı' 

fü 
ıı' 

a· 

Düşman zayiatı 10 
binden fazla idi 

Gorçakof saçlarını yolarak:
Facia, facia diye bağırıyordu 

rını taşları üstünde biten 
hikayesi hayatın 

bir 

Yedi sekiz sene var ki sokaklarda 
üstlen başları yırtık; kirli saç1an ku 
laklarını kapatacak derecede büyü 
müş, sapsarı renkli insanlar görülü 
yor. Bazısının ayakları kirden simsi 
yah olmuş, bazısının ayağında ise ne 
idiği belli olmayan bir takım yırtık, 
pırtık şeyler var ... bir eliyle daima ba 
şrnı, yahut koltuk altını kazırcasına 
kaşıyan bu insanlar, başlan yerde e 
ğik şehrin bilhassa Beyoğlu, Galata 
semtlerinde dolaşır, işitilmiyecek de 
recedeki bir sesle hitap ederek bir 
kaş kuruş isterelr. 

Kimisi mütemadiyen yerlere iğilip 
kalkarak cigara ~rtıkalrmr toplar, 
kimisi meyhanelerin arka kapıların 
daki çöp tenekelerini karıftmrken 
görülür. 

Bunlar, eroın müpt-!lası olan za 
vcıllılardrr. 

Bunlar, zavallı bir insan haline gel 
meden evvel bu memlekete çok nafı 
alacak kimselerdi... Hepsinin evi 
barkr, anası babası, belki de aile yu 
vası vardı. 

Serdar Ekrem Ômer Pncn Ok ··k k k b k -'-~ umu§, yu se me te e aaar 
Şimdi. yalnız süngü "'e di "k · 1 .., 'b' t )ı'm gcJ ..... ı·ş k d" · · b" · 'kba.J ·· d • Pçı ı• gö· - Biraz sonra olduız:u gı ı es .. , • en ısme emın ır ısti 

ruyor u :ı r · h ı . · d ..,. azır ayacag"ı sırada bir te;:ıadüf be 
i\f p f b . e ecegım .. 

"d' )~ın. a§a, etan ul kapısı önünde 1 - Dövmek isteyorsan mü5aade '°'- yaz zehiri tattımıııtı. 
1 ı. end~ yapdılmB~ta olan tabiyeye ne· remeyiz ... Esirlere iyi bakmak lazm1. · Mahiyetini bilmeden aldığı bu hir 
ıaret e ıvor u. ır ara} k . . "' kar ""ta h" · · kah . _1· ğrrdı: · 1 ya,·erını ça· .. - . Hay~ bir §ey yapmıyaragnn... .., !!> m :ze ır onu, ezıcı, reaıci 
_Nasıl d d" l Dovmıyecegım de.. pençesine almış, kıta bir zaman zar 

G" e 1 as anlar ne yapıyor?. -- Peki 0 halde götür.. fmda ailesinden, mektebinden ve 
- Nr oz akç!rnnayorlar Paşam.. Knmandan mmldanryordu. Rn as- işinden uzaklaıtırmış, Jstanbulun so 
- e va ıt bitecek? k . . , , ··11 ·· k kakların k d" · "b" J J 

O
.. ... er esırı ne vapaeaktı. ı.,e o < urı~ce , a en ısı gı ı o an arın ara 

- u~man "ok ku ...... tl" .. · ,. ı k' sına fırl t N d :-, . • • e ı.. ne dowcek. O halılc .. ) amma ı ne- a mıştı. 
. - e emek ısteyorımn, tehlike mi ferlertlen hirini çağ1raı: Şimdi bir grar.ı eroin bulabilmek 

\:ar.Ö .. 
1 

h" - Git, dedi hu adamı giizetle .. Ne için her Şeyi, her ahlaksızlığı yapı 
Y e ır ~C"' d d' F k .. • • • • .• J eme ım.. a at ola- yapaca~rna hak. yr··. suriinüp gidiyorlar ... 

hılır .. Sımdıve kadar aele 1 r. · • 1 k 1 k ·· B · 1 · ·· ·· ·· · Ik h J l . . · · ,., ıı rapor ar ı',l'trı omuzunc an va a ayara su- eyın en çurumuş, ınsan ı as et 
Jızı memnun eder.ek ~ekililedir. rükliven nefer. clo~ru. )lecidiye tabi· !erini kaybetmiş bu zavallıların yat 

- O lıalde? · ·1 l k" J k 1 · . 1 1 kl l G ·" ye~ ı a lmc a ı yara ı as · er erın un un- tI arı yer er, alatamn arka sokak 
- Dii~manm kun·et alınası muh- duğu ça<lıra gitti. Bııra"'r tüyler iir- larmdadrr. 

tl!!uel.. · · 1 ) · d T B da b" k mah pert•cı lir manzara arze< ıyor u. op· ura ır aç zen kışın onla 

h 
;\J~ı,a Pa::a hir an dü~ündü. Askerin rakJarm fü~tüııe serilmi~ yı:ıra~mtfon niçine a1rr, barmdırır. Tenekelerden 

epsı YOTJ~un, Yeni lıarplen k ı . k 
1 

.ı ·c · ' <;ı mış- ti:anlar akan ncforlt>r inliyere ran yapılmış bir kapı, soğuğun içeriye gı"r 
arnı. epheye "eYkedecek . · k 1 Yet yoktu. ~ ) enı -uv- veriyorlar, dişlerini ı;ıkarak yara an- mesine mani olur. Toprak zemin ü 

- Mehmeıt 
8

;
3 

dedi ~· d' m ha~ırd hağira hağlatıyorlanlı · zerinde manifaturacı dükkanalrmm 

1 ıı ' · • un 1 şu- Nefer: önlerinden topladık.lan büyük kaba 
rada < ellal hağırt .. Ruslar<l~n k" · b" ı ı h " d B · · · h ıııı ır - Arkada~ ar < İ)C aıı;ır 1• u kag"ıtlar hem yatak ve hem de yor 
eeır ~etırırse ~~ Ye kim bir k 11 . · <l O 

Dard.(ı birl.:aç arkada~ Pğleniyunluh. 

Fakat •• 
... lstanbulda bu 
hakiki hikayenin 
kahramanı gibi 
güz değil binler-
ce zavallı var!. 

Olmduğımu:: wı.:zmn ıfo~P.rli mtılıcu
riril' ;lcta Rngıp Ünı•u 

· · b' e e ~e g<irıliiğiiniiz Rn~ e-"ıri ir. nu şura· ganlarıdır. Eg"er onları da eroin teda 
e"ya Jrelırıl"ı'c ırer yirmilik k · · 1 alııcak .. Haydi clunna... ayma r.ıkta. ) iizlcrre esırm arasım nn al- riki için satmadılarsa.. • ------ı:--

R ı k"k dnn. Belki sizi yaralayan kurşunu hu Zifiri karanlıg"r aydınlatacak 1srk 
e~ ... ' a . ı a sonra her tarafta dellaA1- F k .. .. ~ lar hagmyordn: adam atımştır. •a at ı?;oruyorsunuz, ları yoktur. Gecenin gayri muayyen 

-Kim hir e~ir getirirs .. h k . ki ~iırnli elinıi"ı:ıleclir. Memlf'ket için saatinde buraya iltica eden köşeııine 
- Kim hir kelle a vt' ~~ aık"?e. yaralandınız. Öliirseniz gC>ziiniiz nr- kıvrılır, aldığı zehriin mestisi içinde 

d"" ..,e ırırse, ın1 kacla kalnıa~ın .. Geride kalanlar intika b h d u-.man cşvası ıı;ctir" h " sa a ı e er .... 
Jik, kaime aİar.aktrr ... ırse ırer yirmi- ınmızı alacaklar.. Yazın yattıkları yerler, mahzenle 

B Nefer. bunılan sonra grri cl{;ndii.. · ·· k ] k I d k" n, on. yiiz. hec; .·· <l f k , rın onü, yo uş arın enar arm a ı 
rdilcli. "' )Uz e a le rar F,.,,iri geri ~ötiiriiP teslim etti.. taşlan üzeri, yangın, kovuklandır. 

Mu~a Pafa. şiıncli bir k" 1 
h ki . · t')~e< e otur-

mu~ r · ırorclu. Rir ınü<ld t . k k e ı-onra ya-
Yerı ·o.::.ara Yarıına ~eldi: 

- Gel :, orlar .. 
Di~ e haber Yerdi. 
- Kinı c:eliyor? .. 
- Asknlcr .. 
- ~e, hozgun mu? .. 
Kumandanın yüzii Mpı:;~m olnıu • 

t ,~ . ··ı·· . k ş u. ı avf'rı gu umsıyere : 
- Allah ~nkJıı .. m, <ledi. Esirler 

Kelleler Ye f"ffR.. ··· 
Mu~a Paşa ne~e ile Mkallarım 81• 

''azladr. Sonra : 

Bu harpte diiş01anın zayiatr on hin- Herhangi pis bir köşe, yani kimse 
den fazla idi. Siperler. harp ııalıasr in- nin rahatsız etmiyeceği veya görmi 
san Hliilerindeo geçilmez hir lıalde yeceği bir yer en emin melceleridir. 
idi. • • • 

Gorçakof harp ı;ahasınr ~örünre Bir kac tanesini zabıta tarafından 
şaıflvısmı çıkarıp parmakları arasm· kapanmıŞ olan mahzenlerin önünde 
rla ezme~e ,.e sııçlarmr yolmn~a ha; - buldum. Biraz yaşlıcası yaktığı bir 
1amıştı. ateş üzerine büyük bir ·maşraba koy 

- Fa<'İa. faci:ı ... ılive :=-c;vleniyorcln. muş su kaynatıyor. Diğer üç genç 
Bir ıııüclcle t ~onra: sokaklardan topladıkları kağıtları el 
_Bu öliileri kal<lırmak lazmı .. de- lerile düzeltip paket yapıyorlar ... 

di.. Yanlarına yaklaşınca ayağa kalktr 
_ Kaldırnıak nıı ? .. Fakat hu esna- lar oturmalarını söyleyince fersiz na 

~ ... ,·al ·1 · · zarlarile gözlerime baktıktan sonra da bir hiicuma ugr.. n ırız. 
_ Çare:-ini hıılm. ak lazım ... Bu ölii- yerlerine c;öktüler .. Su kaynatana: 

- He111en paralan 'erilsin ?;' b k -Kolay gele, dedim. Kaim bir 
··• .C.lll· lerin iizrrinden ır te n"kerimiz e-

rini yerdi. sigarayı üsttüste çaktığı kibritle tu 

Y ;ırım ~nal ~onra p:ıra yı>tİ~tirilc
ıııi) or 'I': kı-lle kovıwak yı-r huluna
mıyorclu .. 

- \ı-tık kelle i'-t<'mez .. 
df'nıli. Fakat f'~İrlcrin arılı alrrıarm

yorıln. F.-.irlPrİn para;,r ()ıfonclikt"n 
ı:onra tnhiyelpre <ıeYkediltrek orada 
!:al r ~trrl n·o,.du. 

R ;, nefer, e:ctirdi~i esirin parasm1 
nlclıktıın c;onra: 

- fa· ri ~;mdi vermiyece~im .. dedi. 
~rır,lı11 ar: " 
- i'\' ,, \ H!lıH"ll. '"11 ? .. 
- "·•r1a 1·111< liizmı .. 
- il 1diir~r~\ misin rnkııa? .. 
- Ha' rr .. Ü!cliin'1İY~re~inı ... ÖJü-

sii lazr•ı "h~ her taraf clolu .. 
- O halde ne yapacaksrn ? .. 
- Cok 18.znn .. 
- Tekrar getirecek mü.in?. 

ılmı atmaz. .. 1 b" h ld _O halde 111ütareke i~teyf'linı . . tuşturmaya ça ışır ır a e: 
Gorr:ıkcıf hirclen ~3T:'rhr ~ilıi oldu - Eyvallah beyim dedi. 

- Nedir o diye sordum. Şaşırdı: 
Ye sordu : 

- K iınılrrı ?. 
- Tiirklı•rdı>n tnhii ... 
Rıı~lnnn hirka<: "aatlik miit,ırrke 

tPkl;fj kııhııl rılilerı•k \nkara hinl•aı::ı· 
sr Mu1'tafo ııezarctc ~i>nderildi. Oii~
man. :::>zl c l!üriinii r I~ rr tarafı floldu
ran naaşlan t0plaıua;rn haşladı. 

Ru e:;na<la hirkaç Rus neferi mü
t arf'ke r.lıkanııua riayet f'tııı ivne-k 
Tiirk a-.1..Prl ·rinc atf'ş açlllı>r. Birknı; 
nt'fer Yaraladılar .. l\Tmtafa Bey: 

_ 'fü~aatleyi sufütimal t>diyorsu· 
nuz. Derhal ate emri Yereceğim .. 

Diye hnğlrdı. Rus zahitlf'ri mütare· 
kr ::hkanır"'n riaYet f"tmiven a~kt-rleri 
Yakalayarak hadisenin iinünü aldılar. 
' (Devamı var) 

-Ağzımdaki mi? 
- Yok! dedim. Maşrabadaki su .. 
- Şey diye cevap verdi. Çay, 

çay. Ağzrmdaki bayağı sigara, hem 
vallahi ba.~ka bir şey değil. Ben artık 
onu bıraktım. Çok zarannı gördüm 
de .. . 

Heh söyliyor, hem bir yandan 
kibrit yakıp ucu bir türlü yanmayan 
sigarayı tutuşturma:ra çalışıyordu . 

Berikiler kağıtlarla meşgul oluyor 
gibi görünüyorlar, bir yandan da bu 
nun sözlerine gülüyorlardı. 

Bu adamın sigarası neden yanmı 
yordu, biliyor musunuz? Esrarr ucu 
na koymuştu da ondan ... 

Gençler, beni aralarında gönnekle 

Gazetemizde bir<;ok alôkalı 
meı•zrılar etrafında :raptığı re
portajlnrı biiyiik bir ::cı·l.:le olw· 
duğunrcz mulıarrir Y elrta Ragıp 
Öncrı, radyoda. croirı kaçak<;ılrğı )'.} 
eroinden zehirlenenler ı•c ::abı· 
tanın takibatı t"traf ında lıeJccan-
lı bir musnhebe ~·apmı~tır. 

' Hakiki. bir lıika)·cnin biitiin 
evsaf mı ta~ıyan bu musahebeyi 
olmyucularımızm nwlrarririn di
ğer yazıları gibi apıı lezzetle o· 
kuyacaldarma emini::. 

büyük bir meraka kapılmışlardı. Ne 
istiyordum. Ne diye başlarına dikil 
miştim. Nihayet gazeteci olduğumu 
söyledim. İnanmadılar, şuradan, bu 
radan konuştum. Pek az söz söyli 
yen birisi nihayet doğruldu: 

- Ben söyliyeceğim. Ne istersen 
sor anlatacağım. dedi. Bunları yaz 
ki ana baba evladı gençler bizim 
düştüğümüz hale düşmesinler .. 

Ben çok ryi tahsil gördüm. Bir 
akşam bir barda bir kaç arkadaş otur 
muş eğleniyorduk. Orada tanış tığı 
mız bir kaç kadın masamıza ~eldi 
ler .. Beraberce bira içtik. Arkadaşla 
rımm aşağıda dans ettikleri bir sıra 
da locada benimle başbaşa kalan ka 
dm çantasının bir köşesinden ufak 
bir paket çıkardı . Bumuna çekti. Me 
rakettim. 

- Nedir o! diye sordum. 
- Eroin dedi ve ilave etti~ 
- Bundaki zevk hiç bir şeyde 

yok. İstersen biraz vereyim. 
- Sahi o kadar zevkli mi? diye 

sorduktan sonra elime tutu§turulan 
paketi alrp merak saikaJile biraz al 
dmı. 

- Yok yok, biraz daha... dedi. 

Paketi kahkahalar a.rasınCia bitirdim. 
Aradan ço kzaman geçmedi. Kus 
tum ve arkadaşlarım tarafından saba 
ha karşı evime götürüldüm. 

Bar faslı birkaç defa daha tekerriir 
etti ve bana ilk zehiri veren kadın 
dan bu zehiri bir kaç defa daha beda 
va aldrm. Fakat ne olmuştu. Üçün 
cüden sonra muhakkak hergün eroin 
almak istiyordum. Bir _geceyi iple 
çektikten sonra bardaki kadım bul 
dum. 

- Ver, bir paket ver dedim. 
- Bende yok, bitti! Ama istersen 

falan yerde paketi bir buçuk liraya 
var. Şu parolayı söyle ... Bulursun. 

Hayatımda hiç bir şeyi bu kadar 
ihtirasla aradığımı bilmiyordum. O 
tadan fırladım ve tarif ettiği yere g'i 
derek zehiri buldum. Karanlık bir so 
kakta ayak üstünde çektim. Sabah 
tanberi devam eden halsizliğim git 
t:. Neşem yerine geldi. Beyhuş baş 
ladı. Evime döndüm. 

Artık alışmıştım. Babamdan aldı 
~ım _paralar g~ndelik ihtiyacıma ye 
tı§mıyordu. Kıta.planın, fazla elbise 
lerimi, fotoğraf makinemi gizli gizli 
okuttum. ~unlar bitnic7 sıra ev qya 
1arına geldı. Annemin çantaamdan 
babamın cüzdanından aşırmalar ba; 
Iadı. Konu komşuyu dolandırdım. 
. Nihayet bir gün aile yuvasından 

kovulduIJl. Akrabalarımız kapıyı aç 
maz oldular. Arkamdaki elbiseyi sat 
tun. Pa:anın yansı ile eski bir elbise 
aldım. Üstünii ona verdim. 

Günler geçtikçe fanilem, gömle 
ğim, eski elbiseme sıra geldi. Onlar 
da gitti. Eski elbiselerim bu auretle 

snaya konup gittikçe arkamda ıunlar 
kaldı. 

Bunlan da satmak istiyorum. Fa 
kat artık para veren yok! 

Bu genç çok düzgün bir ifade ile 
konuşu):'ordu. Şöyle bir sual sor 
dum: 

- Bu zehirin f enalığmı takdir et 
tiğin halde neden bırakml\dm 1 

Acı acı güldü. Sözlerine devam et 
ti: 

- Bu zehir bir defa alındıktan 
sonra bırakılamaz. Almumaya çalış 
mak lazımdır. Bir kaç defa kullanıl 
dıktan sonra vücudun daima istediği 
bir ihtiyaç haline gelir. Bir motör 
nasıl benzinsiz işlemezse bir eroinü 
man da zehirsiz yapamaz. Onu al 
mazsa dizlerinin bağı çözülür, yerin 
den kalkamaz, gözleri ferini kaybe 
der, ya~}:mr, titremeler şiddetli ihti 
laçlar başlar, buna tahammül ede 
mezsiniz. Muhakkak, her ne bahası 
na olursa olsun onu bu1mak istersi 
nız . 

Bulunca da di7.lere derman gelir, 
gözler parıldan ihtilaçlar geçer .. . Ta 
ki zehirin tesiri ee:;inceye kadar .. . 

Ben bir croinüman bilirim ki söy 
ie derdi: • 

- Karımı ve çocuklarımı bir tara 
fa, bir paket eroini de diğer tarafa 

(Sonu 10 uncuda): 



Şehrimizin i1k tedrisat l[adrosu 
Kültür Bakanlığı tarafından tasdik 

· edilerek dün Kültür Direktör1üğüne 
bildirilmiştir. Yeni kadroda birçok 
ba§öğretmen1erin okulları deği§tiril
mi~tir. 

Öğretmen okulu mezunu olup ta 
iki yıl mülhakat köylerinde çahşmı§ 
olan öğretmenler de şehir i1kokulla
rma almmı~lardır. Yeni İstanbul em
rine veri1enlerin de tayinleri yapıl
mıştır. 

Bundan başlCa ~ehiı· i"inde hir o'kul
dan diğer bir okula nakletmek i~teyen 
öğretmenlerin de hu dilekleri kadro 
imkanı nishetinde yerine getirilmcğe 
çalışılmqtır. 

B~öğreımenler 1Arasında: 
İstanbu 1 59 uncu okul ba~ögretrne

ni Hayn İstanbul 61 inci okul haşöğ
ögretmenliğine, İstanbul 61 inci okul 
haşö~retmeni Şükriye İstanbul 59 un· 
cu okul başöğretmenliğine. İııtanbul 
5 inci okul ba§öğretmeni Salahaddin 
İstanbul birinci yatr okulu ha~ö~rct· 
menliğine, İstanbul birinri yatı baş
öğretmeni Salahaddin İstanbul 19 
uncu okul ha§Ögretmenliğine, İstanbul 
tJçe merkez okulu ba~öih'etmeni Ye 
flçP. kültür İ§yan Tevfik İstanbul 15 
ind okul başöğretmenliğine, İstanbul 
65 inci okul başö~retmeni Nesip İs
tanbul 5 inci okul ba~ögretmenligine. 
t~tanbul 34 üncii okul ba,öğretmeni 
Salahaddin İstanbul 65 inci okul bar
{iğre~enli~ine İstanbul 10 uncu oku) 
ba§ögretmeni Pakize İstanbul 34 ün
cli okul başöğretmenliğine, Kadıköy 
l 6 mcı okul ba§Ögretmeni Ethem İs
tanBul 46 mcr okul ba~öğretmenligi
ne, tiskftdar 15 inci okul ba,öğret
meni Remzi Kadıköy J 6 mcı okul bar 
öğretmenliğine, Mecidiyekay 46 mcı 
okul ba~öğretmeni Numan İııtanhul 
l O uncu okul ha~ö~retmenligineı Bey
o~lu 6 mcı okul öğretmeni Nureddin 
~nadolukavağt 42 inci okul başö~ret
menliğine, Kadıki1y 12 inci okul ha§
öğretmeni Suad Eyüp 36 mcı okul 
ha~i->f;retmenliğine Ye Maarif memur
luğuna, 1st.anhul birinci yatı okulu 
başi)ğretmeni Kemal, f stanhul 21 inci 
okul ha~iiğretmenliğine. f stanbul 26-
ıncı okul ba~ögretmeni Nahid Bevoğ
lu 49 uncu okul haşiigretmenliğine. 
Beyoğlu 49 uncu okul başöğretmeni 
Tevfik İstanhul 26 met okul ba~ögret
nıenliğine, Beyoğlu ] l inci okul haş· 
öğretmeni ,.e :Maarif memuru Meh· 
med .Ali Kadıköy 12 ind okul ha~öğ
retmeni ,.e maarif memurluğuna, Ba
kırköy 1 inci okul ba,öğretmeni Bed
ri Fatih ilçesi kültiir işyarlı~ma , .e 
4 üncii oku 1 ba~öğretmen liğine, İs
tanbu 1 36 mcı okul başö~retmeni ve 
maarif memnm Şiikrü Bakırköy 1 in
ci okul bnşö~retmen ve maarif memur 
lnğuna, Üsküdar 23 üncü okul ha~öğ
retmeni Zeynel Abidin Üsküdar 
30 uncn okul ba~öğretınenliğine, İs
tanbul 21 inci okul başöğretmeni Mu
zaffer Ü~küdar 15 inci okul ba~öğ
retmeniiğine, Ü!'küdar 15 inci okul 
ha~öğretmeni ve Fatih maarif memu
nı Ethem Beyoğlu 11 inci Okul ba~
ögretmen ,.e maarif memurluğuna. İs
tanbul 64 üncü okul başöğretmeni Tev 
fik Yal ova Merkez okulu ba~öğret
menliği ,.e ilçe maarif memurluğuna. 

Ôğrctmenfor Arasında: 

İstanbul 42 inci okul iiğretmeni 
Kemali İstanbul 65 inci okul öğret
menliğine. İctanhul 42 inci okul öğ· 
retmeni :\Tiinevnr İstanbul 8 inci o· 
kula, f tanhul ·12 inci okul öğretme· 
ni Fatma Berkan f:.tanhul 5 inci okul 
öğretmenliğine, İ:;tanhul 42 inci okul 
<;ğretmeni Emine 8 inci okul öğret
menliğine• İstanhul 42 İnci okul öğ
retmeni Zerncti t~tanhnl :u iincü o
kula, l.::tanbul 42 df:n Müberra İstan· 
bul 40 mcı okula. f.._tanhul l O uncu 
okul ii~retmeni ~liive.:::;er İstanhnl 
56 mrr oku1a. fc:tanh.ul •İ< iindi okul
dan Melek İstanbul 41 inci okula, İs· 
tanbnl 1 O uncu okuldan "Nimet t~tan
hul '10 mrı okub. İı:.tanbul l O uncu 
okuhlnn Hayri " P: İstanbul <) nncu o· 
kula, İstanbul 10 uncu okuldan l\fo-\ 
diha İstanbul 1 inci okula, f stanbul 

Deniz Harp okulundan bu yıl 
mezun olan 44 gence, dün Heybe. 

10 uncudan Mtlr§ide İstanbul 65 inci Hada deniz harp okulunda büyük 
okula, İstanbul 10 uncudan Semiha bir merasimle diplomaları veril· 
İstanbul 9 uncu okula, t~tanhul 10 un miştir. Merasimde mektep müdü
cudan Muazzez İstanbul 9 unru okula, rü Albay Ertuğrul, Deniz harp O• 

İstanbul 10 uncudan Gülşen İstanbul kulu heyeti talimiyesi, deniz harp 
9 uncu okula, İstanbul 10 uncudan mektebi erkanı başkanı Sami Kül
Fahire İstanbul 56 mcı okula. İstan· tay, Kurmay başkam Binbafı Sa
hul 59 uncudan SerYet t ~tanbul 61 in- it, gedikli zabit mektebi müdürü 
r.ive, İstanbul 29 dan Muazzez fstan· Yarbay Hilmi, Eski mütekait bah
hı~l 41 e, İstanbul 59 dan l\luhahat, riye zabitleri ve kesif bir halle küt 
htanbul 61 inri okula, İstanbul 20 den lesi hazır bulunmuftur. 
Fatma Selma KadıköJ~ J 2 ye, t~tanbul Saat 15,30 da mektebin önüne 
65 inci okul öğretmeni Feyziye f.,tan- diploma alacak talebe kısa meçle
hul 3-1 üncü okula. İstanbul 65 den ri, ·beyaz temiz elbiselerini giyin· 
Hatit·e f,tnnbul '.H iincii okula, İs- mi§ olduğu halde dizilmitlerdi. 
tanhu1 6:> den Hasan Basri İstanbul Mektebin diğer talebeleri bu dizi-
34 e, İstanbul 65 dan Şiikrü İstanbul nin etrafında yer almı!hlrdı. Ev- • .. -,.,.ı.c____, 
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34 iincü okula, İstanbul ıı den Edibe vela istiklal marşı çalındı, bun· 
Be~ikta§ 52 inciye, Beşikta' 46 dan dan sonra diploma tevziine geçil· Diploma clağıtıTırl\cn 

Hfümiye Re~iktaş 15 inciye. Beyoğlu di. Diploma alacak talebeler iki-
1 inciden Kenan fstanhul 40 mcı oku- şer ikiter bir genç talebe tarafm· ; 
la. Beşikta~ 39 dan Nedim Be~iktaş dan tutulan büyük pnb bayrağı- ' 
30 uncu okula, Sarıyer 33 den Hacer mızın iki tarafında yer alıyorlar, .... 
Ortaköy 39 uncu okula, Şişli Kaha- Diplomayı alan her genç: ft ~ 

"- Sa;;. ol komutanım!,, 1 • ~ .. t kozköy haşö~retmeni Hamdi Pendik 0 ~ 
1 inci okula. KastamomıTa~köprUden Sözleri ile mukabele ediyordu. 1 
Kazan Şi1e Kahakozköy başöğretmen· ı44 gencin diploması böylelikle ! · ? Qll 

liğine. Adana Seyhandan Hatice İs· verildikten ıonra mezun olan · 
tanbul 64 üncü okula, Edirne Uzun- gençler namına Feyzi Taflan or• ' 
köprüden Zehra Çatalca l inci okula, taya gelerek ıu söylevi verdi: 

"-Bizler bq •eneyi geçen ar 
Şile Kabakoz köyiinden Halide Sarr kerlik hayatımızın en •evinçli bir 
yer Kum köyüne• Şile Karabey öğret- gününü ya§atmak için buracla top
meni Re~id yeni açılan Ül>cyli köyüne, lanclığımızclan ötürü .izlere bütün 
J\fani!!adan Hatice Sarıyer 33 üncüye, arkadCZ§larım namına •aygı üe te-

Taşraya Verilen Ôğretmenlerin Ta- fekkür eclerim. Bizlerin birçok 
yin Edildikleri Okullar: hatıralarını •aklayan bu yuvadan 

, 

İııtanhul erkek öğretmen olCulu me· ayrılırken kalplerimiz hüzünle · 
zunlanndan Hakkı Silivri Celiliye doludur. Fakat bu hüzün öyle bir 
köyüne, İzmir Tireden Ferdane t~tan· hüzündür ki yambCl§ıncla büyük, 
bul 20 inci okula, İstanbul kız öğret- laem de çok büyük bir •evinç tcqır. 
meni mezunlarından H. Perihan Si- --------------

Subaylar isti/dal mar§ını söylerlerken. 

Jivri Kurf alı köy öğretmenliğine, Ko
cae1i GCHcilk okulu öğretmeni Saadet 
Yalova Safranköy okuluna, Sam~un 
Bafra iJkoklıl ö~retrnf'ni Seniha Siliv
ri yeni açılan Çelik kö • okul öğret· 
menliğine, Samsundan Ayşe 1 tanhul 
29 uncu okula, Zonguldaktan Zt>lıra 
Bevo~lu . ,., 

Köy Okullanndarı Şe1ıre GPlNıler: 
Diyarbekir :\Ierkez okulu öğretmeni 

Hayri Çatalca Ahmediye köy H~rf't
menliğine, Bandırma birinci okul öğ
retmeni Rıdvan Çatalca Çakmaklı ki-iy 

öğretmenliğine. Tokat Y avnı köy öğ· 
retmeni Lütfi Dinı;er Silini Cüce~ey
man ö~retmenliğine. Tekir<la~ l\Ta1ka
ra okulu öğretmeni '\iliifer Sile Heciz 
köy öğretmenli~ine, Tekird~~ Kazan
drra kör öğretmeni l\f alıir De<lı-oğlu 
Çata1ca Davakadm öğretmenli~ine, 
Zonguldak Bartm Cakoroz köy öğret
meni Emin Beyo~lu 48 inci okula, 
Kemerhurgaza, Y :1 lova, A~a~ıdere o
kulu öğretmeni İbrahim Eyüp. Af
yondan Macide ReYkoz kırkıncı okula. 
Beykoz k1rkmc11lan Sahnhat İstnnhu] 
65 mr.ıye, Beykoz 34 df'n Güldane 
Üsküdar 45 inciye, İstanhul kız ö~ret· 
men mezunlarından Fatma Nedime 
Yalova Çınarcık köyüne, t~tanhul kız 
öğretmen mezunu Leman Silivri Orta-
köy okuluna tayin edilmi§lerclir. 

Sanat Okulları Arasında Yeni Ta:
yinler: 

Ankara J:ır. sanat öğretmen okulu 
pedaıroii ,-c r>: ikoloji staiyerliğine Ne
riman Hilali, Ankara İsmet Paııa k1z . 
~nstitü·ü biçki Ye dikiş öğretmenliğine 
Fatma Kamuran. Edirne ak~am kn~ ı-a
nat okuln idare işyarh~ına Snlhive. 
Ankara hmetpaca emtilüsii moda (iğ· 
retmcni Pervin İstanlllll akc:am kız sa
nat okuluna. Adana f ınnet f nönii ak· 
şanı @anat oklı l11 hirki dikiş (i~retmen· 
li~ine Sa;me, fc; tanhul krz l;~esi clerı; 
iiletlcri m 0 nmm Şefika Çatalca orta
okulu katipliğine, Beykoz ortaokulu 
katihi Ahn,cd. Geliholu ortaokulu ka· 
tipliğinı>. Üskiiclar akc:am sanal okulu 
nakış öğrc•'lleni Adile aynr okulda, 
(zam ile) Üsküdar kız sanat okulu ri
çek ö~retmf"ll Sabiha aym okula 
(zam ile). Üsküdar aksnm k~7. ı-anaı 
okulu yardirektörü Nezihe Üskii 'l"r 
kız ens"titüsii yard irektiirlii~üne. Üs· 
küdar ak~am ı::anat okulu hirki diki 
<>ğrelmenli!!inc Ulya, Kadıköy kız 
enc:titiisii idare memuru Hurrem aynı 
okulda (zam ile), Kadıköy ak§am ııa-

nat okulu l!taiyeri Selma Kadıköy krz 
enstitüsüne, İstanbul akşam eanat o
kulu biçki diki, ö~retmeni T~ale aynı 
okulda (zam ile), İstanbul erkek ter
zilik okulu diki~ öğretmeni Mustafa 
aynı okula, {zam ile) İstanbul ak~aın 
sanat okulu ev idaresi yemek pİ§İnne 
öğretmeni Münire fstanhul Selçuk ea
nat okuluna, Selc·uk eanat okulu resim 
öğretmeni Saad;t aynı okula '(zam 
ile), Beyoğlu ak~am sanat ok1ilu er
kek çamaşır stajyeri Perrin aynı oku
la (zam ile), Beyoğlu ak~am kız sa
nat okulu moda çiçek öğretmeni Gül
seren aynı okula (zam ile), Beyoğ
lu akşam sanat okulu nakış ()ğretmeni 
Merzuk aynı okulda (zam ile), Beyoğ
lu ak~am sanat okulu biçki dikiş öğ
retmeni Vasfiye aynı okulda (zam ile) 
Beyoğlu akşam kız sanat okuh1 biçki 
diki~ öğretmeni Fatma aynı . okulda 
(zam ile), Bevoğhı ak~am kız sanat 
okulu çocuk bakımı ö~etmeni Ane 
aynı okulcla (zam ile), İ5tanhul erkek 
terzilik okulu diki~ ö~retmeni Hilmi 
aynı okulda (zam ile). t~tanbu1 ak~am 
kız sanat okulu yemek pi~irme öğret· 
meni Mükerrem aynr okulda (zam 
ile), İstanbul ak~am kız eanat okulu 
moda çiçek stajyeri Mücella aynı okul 
moda öğretmenliğine, Beyoğlu akşam 
sanat okulu çama~ır öğretmeni Hay
riye İstanbul ak§am kız ~:mat okulu 
çamaşır öğretmenliğine• Csküdar ak
§am kız sanat okulu biçki diki~ öğret
meni 1\'elıahat İstanbul ak~anı sanat o· 
kuluna. Reyoğhı akşam kız sanat oku
ln ev idareııi stajyeri Aliye htanhul 
ak,.,am kız ııanat okulu ev idarcı;i <;ğ
retnıenli!?ine. f ,tanbul akc;am @anat o· 
kulu biçki diki~ ı;tajyerliğine Nuran. 
Kadıköy ak~am kız sanat okn1u biçki 
dikiş stajyer1i~ine Liitfiye. İstanbul 
ak~anı :-anat okulu biçki diki~ ı-tniycr; 
~adde Selçuk ~anat emıtitü::-iine, fı;tan· 
bul ak~am ırnnat okulu hiçki dikiş 
F1tajyeri Mediha Scl~nk sanat okuluna 
İstanbul ak':am sanat okulu döküm 
atölvesi stajyeri Mahmud bölge sanat 
okuluna. Arapkir ortaokn1u resim öğ· 
retmcnliğine Mahmud Y aztcJ, Vefa 
llsesi kiitiiphane memuru Hasan R1za 
Br~iktaş ortaokulu kntipliğine. Kan
<lilli kTz lise~i ders aletleri işyan Sara 
·· skiidar üçünr.ü ortaokul katipli~ine. 
Yefa füeııi idare ınemunt Ziila1 Kan
dil1i lisesine, t~tanhul kız Jit"e!Iİ ders 
aletleri memurluğuna Halid, Vefa li
~esi kiitüpJıane memurluğuna Falıri 
Sami tayin edilmi§lerdir. 

Diğer larriltan •evgili okuldan, 
müılik öğretmen ve subayların
dan ayrıldığımız için de üzülüyo
ruz. Hayatla bu haclar büyük, bu 
kadar heyecanlı bir tezad nadir
dir.,, 

Genç subay bundan sonra mem
leket müdafaasında yer almak i4-
zere orduya katılırken duyulan bii 
yük heyecan ve gururu anlattı, 
sözlerini !ÖY le bitirdi: 
"-Diplomalarımızı alırken el· 

tiğimiz: yeminden mağruruz. Ve 
ondan ayrılmamak her birimizin 
en büyük gayeıidir. Y Cl§cmn Bü· 
yük Ôncler Atatürk .. ,, 

Genç subayın söylevine mektep 
müdürü Albay Ertuğrul §U sözler
le cevap verdi: 
''- Duygularınıza tercüman o

lan arkadCl§ınızın •Özlerini dik· 
katle dinledim. Bu duygular teb
cile ,ayandır. Li•ede, harp sınıf
larında CJ~ donanmada geçirdiği· 
niz altı yıllık çetin çalııma netice
ıincle yarsubay oldunuz. Y arsubay 
olmak, Türk orduıu 11ubaylarının 
malik olduğu haklara aahip ol
mak demektir ki, bu §erelin bü
yüklüğü ölçülmez. Bu ünilormayı 
taktığınız günclen itibaren /aygı 
beslediğiniz her Türk askeri, saygı 
ile sizi selamlamakla mükellef
tir.,, 

Albay Ertuğrul bundan sonra 
denizcilerİnıizin kıymeH ve ehem
miyetini anlattı. Türk denizcilerin 
hiç bir zanıa.n hiç bir kuvvete ma~ 
lôp olmadığını ve büyük düıman 
kuvvetleri kartısında az bir kuv
vetle dahi olsa daima galip geldi· 
ğimizi söyledi ve: 

"Atalarımızın koyduğu bu kai
deyi biz bugiine kaclar bozmadık; 
siz de bozmıyacaksınız.,, dedi. 

Mektep komutanı bundan son
ra törende ha.zır bulunan subayla
rın valdelerine dönerek ~unları 
söyledi: 
"- Ne mutlu ~izlere ey necip 

Türk aileleri ki, her biri bir inci 
gibi pürüzsüz ve temiz ve altımız
daki denizi.er kadar sal, üstümüz· 
deki gökler kadar berrak böyle 
gençleri büyüttünüz .. 

Bugün sakin ve mütevazı görü
ren Türk gençliğini bir gün cumhu 
riyeti veya Türk vatanını en ulak 
bir tehlikede hiısederıe kasırga· 
lar gibi, boralar lııkıran denizler
le yan1acak, yıldırımlarla karı§a· 
cak bir hortum gibi en büyük teh-

likeyi bir hamlede söküp kökün 
elen emecektir.,, 

Söylevler bitikten sonra genç 
bir zabitin gür sesi İ§İtildi: 

" D"kk ' - ı at.. • ., 
Heybelinin erleri bu tek emırıe 

resmigeçide hazırlanmı,Is:rar. Bi
raz sonra önümüzden çelık admı .. 
larla geçiyorlardı. 

Merasimden sonra mektebin 
parkına gidildi. Burad.a bütün 
talebe parkın ortasındakı Atatürk 
büstünü ku§Clttı. Ti:z: bir boru ça
lındı. Üç Ş?enç yarsuba~ ellerinde 
kırmızı güllerle süslenmış Çapa şek 
linde büyük bir çelengi büstün ya" 
nına bıraktı. 

Celenk merasiminden sonra da· 
vetlilere, mektebin büyük salonu" 
na davet edilerek hazırlanmış o· 
lan ~ofrada pasta, çay, limonata 
ikram edildi. Dünkü merasimde 
hazır bulunanlar, gençlerimizhı 
çok iyi bir asker terbiyesi almış 
olduklarım gördüler. Kurun, he· 
yeti talimiyeyi tebrik eder, genç· 
lerimize muvaffakıyetler diler. 

Diploma alan gençler 
Güverte 

Nerim an Erçetin, Sezai Orkunt, 
Semsi Tann, İsmail Göksu, Sah~p 
Ülkur, Turşrut Özel, Kemal Kuta• 
kan, Enver Demirören, Naznn Or 
kan, Necat Tezeren, Doğan Ol• 
kan, Daniş Yıldızalp, Cevat Ol· 
gen, Feridun Sevil, Mustafa 01· 
man, Fethi Nayal, Kamuran Er 
renos, Nasuhi Gökçen. Süleymarı 
Gıyas, Nusret Önel, Şevket Pa~ 
lar, Saim Türk~. Murat Karakurt 
Kerem Oka, Hüsnü Bozer. 

Makine 

Doğan Erokan, Ahmet Cazeıı 
Ahmet inal, Namık Soyeren, Fer 
zi T•ınç, Mazhar Yüny~ül, Abdut• 
rahman Viltan, Zihni Dora, Sa" 
dık Viltan, Necati Özan, Haldu~ 
Dinçmen, Mithat Gök!el, Avn1 

Özgören, Mehmet Güney, Abdül: 
kadir Osmari, Celal Atadan, Se~ 
Çobanoğlu, Suat Çakır, Besim ~ 
zel. 

ERTUGRUL SADİ TE" 
Bu gece (Heybelldt') 

Yarm gece (Bllytıkdcrtı) 
Aile Tiyatrosunda 

Donanma gec:eal • 
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Şehir tiyatrosu bu 
akşam temsillerine 
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Fransadaki son esrarengiz 
hadiseler 

başhyor 
''Kuru gürültü,, ve "Toka,, 

Pathyan bomba 
nedir? lar-kaçırdan tah 

$~hir Tiyatrosunda 
İstanbul Şehir Tiyatrosu bu ak· 

şamdan itibaren temsillerine baş. ' 
layor. T epebaşı tiyatrosunda Meh- ı' 
~ed Şükrü'nün lngiliz edibi Şekis
pır' den tercüme ettiği "Kuru G". 
r ültü'' isimli komedi oynanaca~· 
Fr9:n,:ız Tiyatrosunda da Fikret 
Adıl ın Edvar Burde isimlı' F . 

h . . . ran 
sız mu arrırının Frik Frak ı's' 1. d . l. d ' .T ım ı vo vı ın en • oka '' ı'sını'l t .. , ~ e yap ıgı 
attap.~sy?ı:1 sahneye konulacak. 
Ş::ıkıspmn dört asırdanberi dün 

yanın her tarafında binlerce defa 
temsil edilmiş olan Kuru Gu·· .. 1 •.. . . 1· k d' . ru .u 
ı sım 1 ome uı, muharririnin o ha 
r~kulad~ nefis nükteli üslubiyle 
fılcre . hıtap ederek eğlendiren gü 
zel hır sanat eseridir. Birçok er 
keklerin ayni kıza aşık olmala 
rmd~n h<Uı) elan tuhaf vaziyet 
eserın hareket noktasını teıki J 
eder. 

Şehir tiyatrosu rejisörü Ertuğ 
rul Muhsinin mezun bulunmasm 
dan dolayı rejisör vekı'll' .... . d'l . ıgıne 
tayı? e ı mış olan Galip Arcan bu 
eserı sahneye koyarken bazı h 

"' ' L 1 USU· 
sı tertıu~t -~ ~ıştı.~; bu itibarla 
(Kuru gurultu) nun tiyatromuzd f 
o':~anış .şekli ~oktaııından da bi~ l 
mumtazıyet gostereceği tahrni . 
dilebilir. n e 
Fı·ansız tiyatrosunda t .1. b ı emsı me 

aş anacak olan (Tok-- ) . . . 
F u pıyesı ıse 

ransada evvela mevz 't'b . l b .... k b' uu ı ı arıy-
c uyu . ır merak ve alaka ka-
zanmış l:.ır komedı'dı'r E . f 

1 
. serın ran 

sızca asının ismi olan Frik Frak. 
Fransız apa!i.!arı arasınd l . l ~ a gece e· 
yın yapı an hırs•zlık rn d 
1._ il l b' anasın a 
K U anı an ır kelimedir Fr 

h . . Ed · ansız 
mu arrırı vard Burde ha 1 b 

b. .!:. 1 1 ' ş ı a . 
şına ır a.ıem o an külhanbeyi ._ 

. h b' en ınn ayatını, ır zaman onları · . d k . n 1· 
çın e yaşıyara , ınceden incey 
tetkik etmiş ve bu hayattan güzeİ 

ıbir komedi çıkarmıştır, 
ı. Frik Frak Fransada yüzlerce 
aefa orn.anmış, pek _sevilmi~ b:r 
komedıdır. Bu eserı dilimize a· t 
d~pte ede.n değerli ark~daştını'l 
Fıkret Adıl de memleketımizdeki 

telbahir - kaybo 
~ lan Rus generali 

i~ ! Pariste son zamanlarda çok es· 
rarengiz hadiseler cereyan etme~ 
tedir: 

Son günlerde üstüste gelmesiyle 
göze çarpan bu hadiseler, bir Fran 
sız gazete~inin neşretti~i b!urço· 
ya göre, marttanberi başlamı~hr: 

7 Martta Paris ekspresinin ir. in· 
de bir bomba patlayor. Ayni gün 
başka yerlerde patlamak üzere ko 
nulınuş bombalar buluyorlar. A
narşistler İspanyaya yakın bir 
Fransız şehrindeki, İspanyol kon
soloshanesini berhava etmek isti· 
yorJar. Karbolan Rwı generalinin csld bir dansöz ola11 kansı 

T oT•a lıonıedisi .. 
apaş hayatını uzun zaman tetki~ 
etmif, bizim yerli külhanb~ylert· 
nin konuşmalarındaki hususı!et .ve 
inceJiği kavramış bir muharrırdır; 
bu itibarla eserin adapwyonunda 
da ustalık gösterildi~i muhakkak· 
tır. Türkçenin argo dilinde de to
k&\ kelimesi geceleyin hırsızlık et· 
mek manasına gelmektedir. 

Bü tün bunlar "kukuleteli,, le
rin eli altından mi çıkıyor? 

Toka piyesinin temsilinde baş· 
lıca roller Vasfi Rıza, Ha2nn ve 
Halidededir. Bir zamandanberi 
Şehir Tiyatrosundan uza~ta Ya_şa
yan HaJidenin tekrar eskı .Ye:'ne 
dönmesinden sevinen seyucıler, 
kedisini bu sene Şehir Tiyatrosu 
sahnesinde ilk defa olarak bu ko· 
medide göreceklerdir. 

Toka piyesi, Şehir Tiyatrosu 
kadrosuna yeni girmİ! olan Peri· 
han isminde genç bir san'atkir kt· 
zm ~ıı ilk d~fa Hhneye çıkmasına 
vesile vermektedir. 

Bu hadiseler etrafında yapılan 
tahkikatta bir İtalyanla bir İspan· 
; ol tutuluyor. 

16 Martta bir şehrin büyük ki· 
lisesinde bir bomba patlayor. 8u 
hadiseden suçlu olarak ta bazı 1-
talyan ve lspanyol anarşistleri a· 
ranmağa başlanıyor. 

5 Mayısta bir trende bir bomba 
d ıha patlayor ve bir kişi ölüyor, 
dört kişi yaralanıyor. 

1 Haziranda yine bir ltalyan a.· 
narşisti bir tüneli berhava etmek 
isterken yakalanıyor. 

16 Ağustosta bir Fransız hava 
istasyonundan birkaç tayyare "ha.
valanıyor'' ... 

Ondan on gün sonra başka yer
de bir bomba patlayor ve üç tay. 
yareyi tahrip ediyor. 

Bundan sonra hadiseler arka.· 
arkaya gelmektedir: 

11 Eylülde, gece !'aat 10 da, P.ı-
risteki iki caddede birer bom
ba patlayor. bu bombaların pat-
ladığı binalardan biri "Patronlar 
Cemiyeti,, nin nıerkez binasıdır. 
Diğeri de "Maden san_a~i ~irliği., 
nin merkezidir. Her ıkı hına da 
harap oluyor. ilci kişi ölüyor. 

Yapılan tahkikatta bu işten ki
min mesul olduğu anlaşılamıyor. 
Fakat yalnız, bombaları getiren 
ve içerdekilere veren adamın 1, 70 
boyunda birisi olduğu öğrenm~ 
yor! 

Bununla beraber, ondan sonn..· 
ki diğer hadiselerin hep bir elden 
çıktığı kanaati gittikçe kuvvetlen· 
mektedir. 

Son bomb:tlar hadisesi o kadar 
esrarengiz bir hal alıyor ki, bütün 
tahkikata rağmen hiç bir ip ucu 
elde edemeyen hükUmet, suçlula· 
rı meydana kim çıkarırsa 100.000 
frank ikramiye vadediyor. 

Kaybolan General 

ParistcX·i Ko1w1etc1ilcr de Amcrilmda· 
ldlerin cinsirıdcrı mi?. 

Yine bu tahkikat cümlesinden 
olarak, birkaç gün sonra, patla· 
yan bombalarm ecnebi malı oldu
ğu meydana çıkıyor. 

Hadiseden dört gün sonra, yine 

suçlu olarak bir İtalyan tevkif .,.; 
lunuyor. Ondan sonra yine ayni 
suçla şüp!,ıeli bir İtalyan anarıiıti 
ile iki Yugoslav tevkif ediliyor. 

Ertesi gün Pariste silah kaça1'· 
çılığmdan dolayı bir şahıs dah9: 
tutuluyor ve daha birkoç tevkifat 

. yapılıyor. . 
Bu tevkif edilenlerden, tahali• 

kuk eden suçlanndan dolayı, iki• 
si be, sene, biri de üç sene hapıe 
mahkuın oluyor. Fakat, bomba 
hadisesindeki asıl rolleri ve bu ha
disenin asıl faiJJeri bulunamamı~· 
tır. 

Keskin Kılıçlı Şovalyeler 
iş bu safhada iken ortaya yeni 

bir hadise çıkmıştır: 
Polis, Fransada ihtilalci karr· 

~ıkhklar çıkarmak gayesini güden 
bir gizli teşkilatı meydana çıkan
yor. Bu gizli teşkilatın mensupları 
kendilerine "Kukuleteliler,, ismi
ni veriyor ve "1ki tarafı keskin kı· 
hçh şovalyeler,, la.kabını taııyor
lar. 

Bu teşkilatın Amerikadaki met
hur Ku Kluks Klan teıkilatile ala· 
kadar olduğu ve ayni şekilde F ran 
sada bir tethişçi hareketi uyan .. 
dırmak istediği meydana çıkarılı
yor. 

Bu cihetten, Fransadaki son 
suikastların hep bu "Kukuleteli,, 
lerin eli altından çıktığı JÜphesi 
pek haklı olarak doğuyor ve polis 
bunları o hadisenin failleri imi§ 
u;bi görerek sıkı bir tahkikata gi
rişiyor. 

Kukuleteliler h..-ıkk1.i1da yapıb::ı 
tahkikatta bomba hadisesi ile f\"' 

lcikalarmı gösterecek deliller hulu 
namamakla beraber, iki ailih ka
çakçısını öldürmekten dolayı man 
kemeye veriliyorlar. Bu iki sila~ 
kaçakçısı o teşkilata mensuptur 
ve teşkilatı meydana çıkaracak 

'(Sonu: Sa. 11 Sii. 1) 
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Yarınki 91 numaralı sayıda kıymetli rnizahcı Osman Cemalin şehir içerisinde yaptığı gilzel bir röportajla, otuz yaşına basdığı halde henul! = 
e\'lenmeyerı bir kadının erkeklere karşı duyduğu hisleri anlatan meraklı bir yazı. Bundan başka: - Zindan içinde demir bir kafese kapalı ) 

resimler ve lJazılarla 
içe is·nde eri ir 

mahbus; şuman'ın ruhu konuştu; moda ve sebepleri ; günün edebt hadiselerine bir bakış. \ 

( Bu sayıdan itibaren dünya edebiyatını n en güzel hikayelerini forma halinde bulacaksınız i 
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numarası~ 79 Yazan : Fellks Bavman 

"Huç Biznis,, nedir? "HalJcakker,, 
lerkimlerdir? lJa,,Grand Paregd,,?! 

"l Numaralı Halk Düımanı'' 
Con Dillinger çeten mensupların 
dan ''6 Numaralı Halk Dii§manı" 
"Çarls Floydün., bir çif ılikte ağır 
yaralı halde yatarken, polisler 
tarafuıdan öldürülme~inen son· 
raki ıa/lıa: 

r l,;ester Billisle Con Çeys, ne ol· 
«fular? Şimdi ne yapıyorlar? 

Onlar, alkol kaçakçılığı iıiyle 
menul ! Harıl hani alkol kaçır
malda uğrqıyorlar. Bu maksatla 
te\rar Şikagoya dönmüılerdi. Bu
rada ka5aılan kıymetli malların 
-1zlice taşınması ve satılması hu
walannı bizzat idare ve kontrol 
etmefe lüzum görm.üılerdi. 

Böyle kanıık bir iı. hakikaten 
çok itina ile hazırlanmak 
icap eClerdi. Amerika gangster 
ler mühitlerinde "Huç Biznis,, de
nilen alkoJ kaçakçılığı, ancak s~ 
iukkanlılıkla, cür' etle ve bilhassa 
büyük teyakkuzla başarılabilirdi. 
Polis korkuaiyle değil,.. hayır! 
Cümleye malumdur, ki zabıta me· 
murları kaçakçılarla iıbirliği ya· 
parlar, kendilerine mani olmazlar, 
kendileri de hisse aldıkları müd
detçe hiç değilse ses çıkarmazlar, 
göz yumarlaTdı. 

Fakat, bu sefer vaziyet eskisi 
gibi değildi. Halli basit olmaktan 
hayli uzaktı. Polis, alınan ııkı ted· 
birlerle, pek öyle kolay kolay nü
~uz edilemez hale getirilmişti. Bu· 
nunla beraber, onlar gene "eh
veni ter., mahiyetindeydi. Bunun
la beraber, zabıta memurlannı at· 
]atmak için uğratmak lüzumun· 
aan fazla telaşa kapılmak ta sayı
lamazdı. Hele Gillis Çeys için! 
Bunlar, değil bir memurla, memu
run gölgesiyle bile temasa gelme
mek zorundaydılar. Herhangi bir 
memurla herhangi bir yerde kartı· 
ıaımak, Con Dillinger çetesi men
~uplan sıf atile, kendilerinin der· 
hal vurulmaları neticesine varabi. 
lirdi! 

Çetenin sağ lialan bu iki mühim 
uzvu da, polisten gelebilecek olan 
bu tehlikenin kendilerini daima 
tehdit ettiğini biliyorlardı. Böyle 
olmasına rağmen, batka bir tehli· 
ke, kendilerine hemen hemen da· 
ha büyük bir tehlike gibi görünü· 
yordu. Her halde bu ba,ka tehli· 
keyi de bilhassa ehemmiyetle gö· 
zönünde tutmak gerekti! 

Alkol kaçakcılannın en müthl§ 
rakipleri ve düşmanları, "Hay
cakker,, lerdi. Bunlar da, ötekiler 
gibi suç işlerile l{eçinirlerdi. Alkol 
kaçıranların pe,lerine düşmeleri, 
'.Amerika Birleşik Hükumetleri a· 
halisine, yasak olan içkinin kaçak 
olarak sunulmasına mani olmak 
maksadına değil, o içkiyi, kaçıran 
ların ellerinclen zorla alıp kendi· 
leri sunmak maksadına dayanı · 
yordu. Evet! Onlar, daha pTatik 
hareket ediyorlardı. Kaçakçıların 
zahmet çekerek, tehlike atlatarak 
alkol temin etmelerini sabırla bek 
)iyorlar, gizlice bir yerden bir ye· 
re nakletmenin güçlüklerile u~raş· 
mayı da onların işi sayarak "vak
ti merhun,, una kadar, hiç hare
kete geçmiyorlardı. Ve tam zama· 
nında, yani nakil itinin son safha-
11nda baskın yaparak. kaçakçıla· 
nn elinden kıymetli ve pahalı ma· 
h zorla kentli ellerine geçirerek, 
kendileri satıp, kendileri kir edi· 
yorlardı! 

"Kim yudu, k\m taradı, .. kimle- .--------------. 
re yaradı?!,, hesabı! 

Haycakkerler, aokak ortaıında BORSA 
soygun yapan kannanyolacılardı. 1----30 . g • 937 

llb.Ua.rınc1a ydctn ı,ueuı oUn&ar, a. 
ttade lllWUDele sörenJerdl.r. Kakamlar 
MA\ J.% CIQ k.ıtpa.ıue Nllf fl.yaUarı ıır, 

Onları bu suretle sıfatlandırmak, 
tamamiyl~ yerindedir! Ve alkol 
kaçakçıları, bu tehlikenin hudut 
ve şümulüne vakıf bulundukların· •---

• Sterll.D 
PARALAR 

6SO. -dan, içki nakliyatı ırsasmda her- • Dolar Pezcta 
127 :'ıfJ • • Mark 51,-

hangi bir hücuma karşı koymağa • Frank 

hazır, tepeden tırnağa kadar mü· Liret 

cehhez halde muhafaza tertibatı •Belçika Fr. 

alırlardı. Sanki bir ordunun bir kr- • Drahm.ı 
• 1n1ı:re Ft 

tası, düşman arazisi içerisine yü· • IATa 

88-
ııo-
M-
23.-

• zıou 23.-
• Pezııo 26. -
•IAy 14. ::ıO -
•Dinar 62, -

~.- Yen 

rüyüf yaparcasına bir gidiş! •Florin 
2S - • Krontneç 52 -
70.- • AJtı:a 1002 -

Kaçırılan alkol, geceleyin, sa!c-I : ~=Çek. 
lı imalathanelerden yola çıkarıhp Avua 

84..~ •Banknot 261 -
23 :ıo-
Ct K L E R 

• &..o.n<111a G2S - • VJ.yau i.18 
• Nevyorıı 011830 • Jıladrld llMta 
• PaJ1a 28 02 • BerlJn 1.. 0033 
• Jıl.tlAnc 14 9'230 • V.,.,.a 4.173:5 
• BrWuıeı i.G79j • BudapeJte ô 93).. O 
• AUna =>7 (ıl2j • Blllaet 107.1656 
• Ceııem 8 4310 • Bel(t'aO ~ 353 
• Sotya G3 69 .~ • Yokobaıu 2. 7356 
• A.materdam I.i25() • Moüova 20 ?:l31:i 
• Prat 22.ımo • sto.k!ı.'.>lm a. OSS4 

Şikagoya götürülürdü. Kamyonla
rın üzeri, sımsıkı örtülürdü. Bu ka 
çak içki nakliyatına pek yerinde 
olarak "grand pareyd,, yani "bü· 
yük resmigeçit,, derler. Hakika-' 
ten, sanki bir ordunun nakliye ta
burları bir geçitresmine ittirak e
diyorlarmı!Qsına bir görünüt ! O 
gece pitdarlar sökünederdi. Pi~
dular, hızlı' giden ve birçok bey-
gir kuvvetinde bir otomobil içeri· 11 ___ _ ESHAM 

ıine yerleten ağır sililılı kaçakç.ı- • 1§ Bankl\8J 9 80 l $fr. Aayrıy -
lardı. 'OnlaAn'iÇlfle yerle!'l.ili oto- \ . Anaobta 1 24 t;O uerkifı'f&nıtttıo ' 

mo'l>ildetı '1ôı\9~, t~1qnanaliyfı fkP " t«&ı1 ro. • Ct.nienl:D ~·"' O.i:> 
zırhlı bir otomobil ilerlerdi. Bu o- •tlkrazler-fahvlller-

• 1933 T .Hor. ı 13 75 ıı:ıeıctruı 

• • • • a 13 35 Tram••J 
• • • • m rn 12:> Rı.btrm 

••• m 1335 ·~a ı 
• Ergeni tstı~ ~ G • Anadolu D 

1928 A M 00 Anadolu m 
* Iatlk.Dah111 !.l8j ) MllmeasU A 

4170 
U10 
{0:i() 

39,5 

tomobilin içindekiler, mitralyözle· 
rinin ba,ında ve 45 çapındaki o
tomatik Kolt rovelverleri ellerin
de, yaylım alete hazır otururlar
dı. Bu zırhlı otomobilin arkasın· 
dan da alkol yükletilmiş kocaman kamyonlar sıraya girerdi. Bu kam .._ _____________ _.. 

yonlardan sonra da, tekrar birkaç ------------·--
zırhlı otomobil, dümdarları tetkil 
eder ve katan tekmillerdi ! 

Zahire Borsası 
Polis daireleri, bu nakliyatın 29-9-937 

mahiyetine tamamiyle vakıf bu- K. P. I{. P. 
lundukları halde, kaçakçılarla an- Buğday yumuşnk ti 29 6 2 

latmı• olmadıkları zamanlarda Arpa ycmıık 4 20 
Y Arpa Anndol 4 10 ' 13,6 

4 -bile, böyle "büyük resmigeçit,, le· Bakla J :ıs 
rin seyrini müdahaleleriyle boz· Çavdnr 4 lfi 4 25 
mağa cesaret edemezlerdi; zira, Mısır sarı j zo 
zırhlı otomobillerle kaçakçıların Kuşyemi 7 :!8 

malum olan cür'etkarlığı, müsa- Keten tohumu 3 ~ 
30 Darı earı ~ 

mahasızlığı, polis1erin gözlerini susam J6 :!O 

korkuturdu. Zabıta memurlarr, le; rındık 30 zo 
1G 25 
.ıo -

bine karsı bir kişi mukabeleye gi- Ynpak rrrakyıı. 69 ıo 
ritecek olıa'bile, en dehşetli tarz· m:ı.E:"" <ill>r-:N 
da kıyasıya cereyan edecek bir Duğdny 6!1~.3 1 T y,. bad"m 5.1/2 T. 
h b. ·· ld } · Arpa 373 .. R• ı anı 14,3/,t .. 

ar ı goze a ıramıyor ar. resmen ç~vdaT 30 .. nıııy<'ml 14.3;.4 .. 

vazifeleri olan bir müdahaleden Kepelt ı rı nuınıoı 40, / 4. ., 
çekiniyorl:.rdı ! Yapa!< z:; 

Lester Gillisle Con Ceys. Sika· !:~; i<: 
3 ~ 314 . Fasutve rn,112 ,, 

P'~ya giderek. "büyük tesebbi:5,, i.i Ifr tcntohumu 2; .: 1<: fındılc 1,1/ (. .. 

idare ve knntrole girişmh~ler<li. --------------.:-
Novade~en lllinoy~ise yaptıklar; 
bu sevahat sıra~rncla, daima oldu
F,->ı ,...j 1 nr. L'.•·ollordan. cadcle ve 
fOsele:·den geçmemP.°'İ tPrcih et
mi,ler, sapa. van yo11Mdan dolaıt· 
mıılar, tr~rühev]e daha emniyet 
lemin edici C.lduğl.1 !l<'\h.İt olaf' i:c. 
ra yerlerdeki seyyah kararr:ahl,a 
rında, miinf erici pe. vyonhrdr,n 
rnüle§"lrkil otellerde ı::ccelcmiş· 
]erdi. iste bu sureti ... yaptıkları se· 
yahat ;on·· ... -Ja da , Te~rinisani or· 
talp-ında Şikng:>ya ayak bo.smıJ· 
lardı ! 

Gi!lis, bt:'raya v3rınca, kendi 
''büyük resmir;eçit,. inin anc.ak a· 
ym 30 11nda. yapı:"lhil~ceğini öğ· 
rendi. Şu hale göre de, o zamar.a 
kadar geçecek z~mam tntil c' ?Vr -· 
si sayıp. istir.-hat ve e~1 "'!"'"~ il~ va 
kit geçirmesi. mümkündü. D:i· 
,ündü, bu müddet zarfında karısı 
Helenle birlikte Viskonsin ve İlli· 

noysiae bir tenezzüh seyahati yap· 
mağı muvafık görerek, Çeysle hu 
hususta görüştü. 24 Teşriniıanı· 
ele K~mo gölü sahilinde "l.:eyk -
Korno., otelinde buluşmak üzere 
scz!eşliler ! 

Klcrens Leder isminde bir dost, 
l<arr, kocııya ctomobilini m\lvak· 
katen verdi v~ GiJlise, İcap ettik· 
c-e r.:eTT"··rl.,ra ibr az etmek üzere o
tomo 11 ic·n lllinovsistcn alınmıf 
bir ruh~~t=··~ t"!d"'rik etti. Bu ruh~ 
sativ~, "G33 - 578., çift numara
lıydı! 

Kan, k cca, önce bir müddet, .. 
birkaç ~Jn Gcneva gölü sahilinde 
kaldılN; sonra Korno gölü sahiH 
ne voHanıP. o:-ada "Leyk Komo .. 

1 • • d· ı , .. 1 t'k l o~:::. ı :" m 1 ~r: cn·~.c~ ı;cz e~ 1 ., 

leri gibi Con Çeysle buluştular! 
(Devamı var) 

iki hammal yandı, şimdi bidon
lara kimse el süremiyor 

İzmir, '(Hususi) - İdluıliit giirn
rugu amharlarınıla nıkua gelen infi· 
lak çok miitlıi§ olmu~, J?Ümriik lıa
mallarından di.irt kişi feci §Ckilıle ya· 
narak yaralanmı§1arıhr. Yapılan talı· 
kiknte ı;ürc hadise iiy]e olımı.,.tıır~ 

Şark lıalr kmnpaııva ı ııaınına h· 
nıpaclan çelik bidonlar ic;imle ~eliri
len 23 tiip k<>zznp, 'ııpıırdan çıkorıl
dıktan sonra giimrük lıaricimlc hir 
yere komnu~. zamanında ı:iimriikten 
çrkarılma<!ı~ı için mmn mli<lılet hum· 
da kalmıştır. 

Birkaç giin ~wel hidoıılnrın iı;in· 
den güriiltiiler ak!'rtıııe~<' ha laımş. 
güınriik iılareı:.i yakıcı ve infiliik edici 
mayiin tehlikeli hir lıal a1clığını ~iire
rek hunların erin bir yere kalılırıl
ma~mı cııırelmİ~Iİr. 

Giinıriik hamallarınılan Ha~!ıl. ~:; 
hiılonılan lıiri,.,ini ırtmn almak iizere 
yere yatırım~. iııfilfık lm sırada nıkun 
gelmi~tir. Diikiilen kcz7.aphır, hamal 
Ra~idin hiiliiıı 'iirıııliinii, <liğcr hir hi· 
donu kalılırınakta olan Jıaıııal l\Telı· 
meılin de hclinden n a:-:ı mı vakmı,.tır. 

,. M ' 

naeid \'C l\JeJııneif, frrymf eıJerrk 
kmrlilcrini ılcniz~ atmı.:lardır. Gözle
ri kiir olnn Ra~it. orada hıı lıınanlar 
tarafından ıleııİ:ı:ılen çıkarılılığr za
man hayıhın~. rılıtım iizcrine erile· 
rck ll<'I am inll'ıııeğı> lıaşlaını~tır. Za
,·allı lıaıııalm cllıi .. c~ i tamanwıı erİ•Iİ
ğinılcn, çırıl çıplak. lailur frzcrimlc 
kalını tır. Çok feci lıir 'azivette hulu
nnn <li~cr hamal l\lf'ltıneu" de 'l"niz· 
<len çıkarılmr~. her iki yaralı ıJn lııı-. · 
talıanı>yc kulılırıluu~tır. D9ktorlar,,. 
Ra:sh ,·e 'le-hnıeıliıı ~ıa,·'tltlarıııdan ii-

. 1 • '"'1: ; ı ı· 1 'r·1"k .... • k m ıt rrmı Kc.:mış ere ır. n ı a - 'u ·ua 
geMmi "ırnaa oraıla hulunnn o~man 
ve Jliiseyin İ.;mimlc iki ki~inin ıle a· 

yakları Yanmı~tır. Fncia. İzmirdc U" 

uımııııi lıir tec ür uyandırmıştır. 
Şimdi ıı:;iiınriikte bulunan diğer 24 

lıiılomı lıa-.kıı vere nakletıneµe hiç hir 
hamal ce aret edememektedir. Giiın• 

( 

riik iılare i. hu tehlikeli yaziyetin it• 
nihıe p;eçilmf' i için çareler nüşünül· 
nıektedir. Bidonların. kanf'alı tahta• 
larla ıız:ıktnn çekilerek denize atılrnıı• 
sı 'e lıu uretle imhnt11ı nmlıtemeldir. :>a 

ye 
Bir tren kazası ta 

ıu 

lzmirclc Ba ınahane ista yonunda r. 
kapılar ıne,kiinde hahçe ambarı ö• 
niinıle bir tren k,aza ı olmu~tur. Kar.a, 
yiik vagonlarına manevrn yaptırılır· ıo 
ken vukulmlrnuştur. Mane' ra c~nasm• IO 

da Bav Mclımed ve lhralıim isminde f 
iki ga~ılfrcn, ınnnc' ra Yaptırdıkları bi 
''aı;onlarm fü:l"rinde çalı ı. ı) orlarılr.. · 
Bay lhralı İm• halıçc nınharı öniiııılcki • 
bir' agonun iizcriıı<lc} lli. 

] 50 nı<>tre ur.aktan lokomotifin hğ 
lm:la e''kf"Uİ~İ bir , ·ngonun İİ7erinde ol 
«fo ~ardfrf'n TI. Melımed hıılunnyor• .es 
dıı. Bıı vagon Bahçe nınlıarı önündeki la 
vagoııa cklcnceckti. Vagon iiratle 
ilcrleıııi!: 'e ] 50 metre ilerideki Ynl!o· eo 
na yalln~nııştır. O t11ırada iki Yngon 
§İtld..ıle çarpışıııı§tır. IÖ 

Bn çnqn~ma esıın~ında Balıç~ nın· )' 
harı öııiiııdcki ,·a~on "ii:r.erindc duraıı li~ 
gradfren n. 1hralıiın, ıml\"a7enesioi ıch 
knyhetlerck Ya~onlarm ara nıa <lii~ • leı 
mii •' ha~ıııdan 'e gii~ iiııtlcıı ağır !ôll' 

rette yarnlmmıı1'tır. Yaralı Memleket •. 
Jı:ıqıalınne ine knldırılnıı§hT. tir 

)Jfu]j talıkikntmn miiddetumw.ni 
mua' ini U. Rü tii U k<'nt t~;ıf'JJl,! a~, 
~ konunıu~tıır. Hfıdise yerinde elıh: 
vukufa da tetkikat yaptınlınr~tır. Talı ;:! 
kikata ıle\'nın ediliyor. 

Hindli pehlivan Faddal 
Pazar günü güreşiyor d; 

Adada sefa 
müsabakası 

süren pehlivanın 
heyecanlı olacak 

y 
y 

h 

' 

l'1111mılı Cafotis 

\ıııatiir t;iirc-.Jn miiıın ebeı İ) lr. ~"· 
ri lımı\ıl.m l liııtlli peJıJi, :ıııl ii liilft· 
~im ' c Tckirılnğlırını ıııii ,.alıakaları 
pazıır ı;iiııii Tak im :-tadyonıunda ya· 
prlncaktır. 

G eçen lı .ıfta ehriınize ı;(e]mi ~ olan 
125 kilo a~rrlı~ııtdıı 'e 1.92 metre ho
nmclııki Hindli pC'lılh·an o znmaııdnn· 
heri Bih iikadad:ı kcndi,.ini 1 tıınhula 
ıla-. t'l eılf'n Hav /t ıı.•ınııı c' inılc mi uHr 
'· ılnıııııaktaılır. Ad:uln İ) ip iı ·tn('ktt'. 
ıııdıtnıı ı::afa ı ~apıp lıiraz «lıılın kilo 
alıııaktatlır. 

:\Jolıaınınl'ıl Fndclal i .:ınincleki Hint· 
li pr.lılivanm nıiisnhakaı: ından e\\'el 
Dimitri Gnlati.. i ,..ınimlc\i Yunanlı 
pchfü·:m ile Franko ismindeki ltal
yan pehlirnnr, Tolla Mchnıell, Haya· 

l/inilli Faddal 

ti gihi dP~erli pclıli, anlarmırı.la kar~ .. 
1 :ı ı; acaklnrılır. 

Balkan tenis 
şampiyonluğu 

Atina, 30 (Hususi) - Sclanik· 
le yapılan Balkan tenis ıampiyon" 
luğu çift maçlarında Somongi -
Kaneseıko çifti Lenod - Stalio• 
çiftini 6,4.2.6,7.5 ile çift erk~1' 
maçında da Stalios - Argiriu çıf: 
ti Vedat Kaniska çiftin• 
9. 7,6.2.4.6,6.4 ile yenmişlerdir. 
Balkan tenis sampiyonluğu ~a.~; 
gelecek sene Yugoslavyada, obu 
sene de Türkiyede yapılacaktır. 1 

n 

• 
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Harp akadeıiıisi mezunlarına diplomaları 
ı dün merasimle verildi 

lkadem; komutanı General Ali Fuat Erden bu 
münasebetle genç mezunlara vazifelerini 

bildiren çok kıymetli bir söylev .verdi 

u- ~r. Atatürkün planlarında Türk milletinin necib 
24 
ir 

m· 
Ö• 

emelleri ve 
ecdadııpız.ın hülyaları tahakkuk 

tıt• (Üstynnı: 1 İncide) 
a-
. :>aşlandı. Diploma alacak mezunlar 

ediyor,, 

ır. yerlerini almışlardı. Mektep komu 
tanı general Ali Fuat Erdenin arzu 
ıu ilr-, diploma tevzii en kıdemli ge 

da r.eral olan orgeneral Cevad tarafın 

bir zaman komutana muhtelif hal 
§tklan gösterip kol"l_lutanı bu muhte 
lif hal tarzları içinden birini seçme 
ğe davet etmekle bitmemelidir. Tek 
lif umumi ve müphem olmamalıdır. 
Ne istediğinizi vazih ve kat'i bilmeli 
siniz. 

Kara Harp Akademiıi me· 
zunlan: 

Mehmet Sırn Gemalmaz. • 
Top. Ôyzb., Halim Onalp Sv. 
Ôy.zb., Ma•tala Fikri Of'uL 
Top. Y.zb., Anm Cemal Uça't' 
Hv. Yzb., NUTettin Şipal P. 
Yzb., Şevket Yelutaf P. Y.zb. 
Muıtala Hulii.ıi SavQfkan P. 
Yzb., irfan Alptekin Top. Yzb. 
Arif Güvenç P. Y.zb., SeJ":t 
Demirtaı Top. Y :zb., ~ahı! 
Fahri Tipi Top. Yz;b., Saıt Zı· 
ya Börtence Sv. Y zb., I it.an 
Ôzgil Top. Yz;b., Relik Tulğa 
Dmy. Yzb., Şeralettin Üner 
Dmy. Y zb., Remzi Soyoğaz 
Hv. Y.zb., Ahmet Nuri Teo· 
man P. Y.zb., Kamil HJzı Tü
mer Top. Y.zb., lbrahim Hak
kı Ezgeç Top. Y:zb. Sadettin 
Süataç P. Yzb., lımail Hakkı 
Atıl Top. T ğm., Nuıret Erden 
Top. Tğm., Saim Utku Top. 
Tğm., Enver Pulat.Ü P. Tğm., 
Arif Hikmet Karol Top. Tğm., 
F ahrettin Ôngör Top. T ğm.., 
Ômer Lütfi Hancıoğlu P. 
Mehmet Mete P. Tğm., Ali Rı· 
.za Subtıtı P. Tğm., Ethem Ay
kut P. Tğm., Talat Batur P. 
Tğm., Nüıhet Akıncılar Sv. 
Tğm., Sıtln Olay P. Tğm., Y!'· 
ıuf Demirclağ P. Tğm., Salıh 
Polatkan P. Tğm. 

:4kademi mezunu <leni: Kıırmay .mbcıylnn bir arada 

ö• dan yapıldı. 
.a. Diploma tevzii merasiminden 
ır .. ıonra istiklal marşı çalındı bundan 

• ıonra mektep komutanı general Ali 
]e f uad Erden mezunların vazifelerini 
rı bildirir çok kıymetli söylevini verdi. 
'·: Söylevden sonra davetliler büfede 
kı izaz edildlier. 

Her sene çok samimi ve milli var 
in hğımızm yüksek tezahürlerine sahne 
e olan Har Akademisi dün de birçok 
r: eski ve yeni as~erlerin bir araya top 
ı la~malarma vesıle tC§kil etti. Akade 

le mı çatısı altında tahsilini bitirdikten 
• aonra Türkün mukadderatını tayin 

J1 eden harplerde büyük yararlıklar 
tıösteren komutanlar, mesud Türki 

• >:e~in nC§eli, dinç ve cesur yeni nes 
ıı lını vatanın en büyük bir mükafatı 

olarak sonsuz bir sevinçle seyretti 
• ler. 

Harp Akademisinin gayesi iyi dü 
•ünür, normal kurmay subayı yeti§ 
tirmektir. Normal kurmay subayı de 

lli ~ek iyi düşünmesini bilen, iyi muha 
'\ eme eden, iyi hesap eden, munta 

1
1
i
1
: .zam ve çok çalı§an kurmay ıubayı 

~emektir. 
Dahi yetiştirmek Akademinin n 

"' ltudreti, ne gayesidir. Dahiler yetiş~ 

1 
:rilmezler ve serdarlar nasbedilmez 
)er. Onlar; fıtrattan doğarlar. Lakin 
htrattan doğan serdarlar da fikir t 
ı,· · · l'd· 1 B er ty~sı geçırme ı ır er. üyük işler 

d~ha ile sfıyin hasılasıdır. Siıy elze~ 
dır. . 

Akademinin vazifesi· serdarlara 
yardımcı olarak kurma~ subayları 
yetiştirmektedir. 

Çetin, sert ve aksi "artlar .. d 
h 1 d v :ıt ıçın e 

u un .. u~u zamanlarda da hu mek 
tep, Öuyuk adamlar Yet"ı•t"ırd' K d' . . . b' . x ı. en ı 

~ne ~~ki .. ır anv ane yaptı. Şimdi ise 
ntatur ·un çagında: ismet J •• •• h·· 
k .. . d nonu u 

umetrn e; mareşalın Ak d .. 
d . . k b a emısın 

c ıyı ·urmay su ayı yet•itir k . . b'. .. 1 T me ı 
çın utun unsur ar ve •artlar t . 
d·ı . . :. emın e ı mıştır. 

, Üç yıl Akademide size derslerin· 
Öc söylenilen şeylerin §u anda ic~: 
lini yapmak istreim. 

Kurmay subayı, büyük amirlerin 
yardrmctsıdır. Müşaviridir. Karagah 
mesaisinin nazımıdır. 

Kurmay subayı, (Komutanuı vic 
Clanr) dır. 

. Komutanı~ ~icdanr. Bu kelimeyi 
''ıcdanınrzın ıçınc hak ediniz. 

Kurmay subayı kendisinden talep 
vaki olunca ve hatta vaki olmadan , 
kanaatını açıkça söylemeğe mecbu; 
<lur. 

Kurmay subayı, takririnde, tekli 
finde komutanrmn mizacını ve tema 
yülünü nazara almayarak fikrini hür 
ve müstakil tekevvün ettirmeli, ko 
mutanın noktai nazarının tesirinde 
kalmamalıdır. 

Bununla beraber yegane doğru fi 
kir kendisinin fikirleridir demek de 
Yanlıştır. Ne fikrinde isabet iddiası 
ne de yaranmak ve hol görünmek 
arzusu. 

Yalnız: giizel bir t~'lrih yapmak ''e 
sonra "Ne emir buyurursunuz? .. 
demek caiz değildir. Bu menfi bir 
takrir olur. Miiııbet bir teklif olmaz 
Ve o mman kurmay subayı değil. e 
mir sub,.yı olursunuz. Bir takrir hiç 

Kezalik durumları muhakeme e 
derken hissiyata göre hareket etm.c 
li; hesap yürütmeli; en küçük hır 
tedbir bile düşünce mahsulü olmalı, 
keyfi olmamalıdır. Zaman ve me 
kanı doğru hesap etmek, kurmay su 
bayının birinci §artıdır. • • 

Zaman ve mekan hesaplarını ıyı 
yapan, tabiyece de doğru kararlar 
verebilir. Bu hesaplan ııathi yapan, 
kararlarında çürük temele dayanıyor 
demektir. Hesap hatası, karar hata 
sı doğurur. 

En zeki kurmay subayı; eğer ga 
yet doğru hesap etmeği öğrenme 
mi§se işe yaramaz. Bütün teferruat 
ta gayet doğru hesap etmek, duru 
ma ve maksada tamamen uygun e 
mirler yazmak için şarttır. Karar da 
hiyane ve cüretkarane olabilir. Fa 
kat kararın dayandığı temeller, doğ 
ru hesaplar ve tetkikler olmalıdır. 

Bir kararın maksada uygıın olma 
tı ve muvaffakıyetle icra edilmesi an 
cak emirlerin doğru ve iyi yazılma 
ama bağlıdır. Karar vazıh tebellür et 
tirilirse emir yazmak kolay olur 

(Doğru emirler) den maksat u 
zun em aryirel areketcıuı mföy b bb 
zun emirler yazmak değildir. Bila 
kis,~ kararın icrası için emredilmesi 
icabeden her şeyi - fakat yalnız 
onu; daha fazlasını değil - veciz 
lisanla yazmaktır. 

Bir emri yazaıl~en, onun nasıl 
tatbik edileceğini; kıta üzerinde ne 
tesir yapacağını da iyi diişünmelidir. 
Jyi düşünülürse bir emrin tatbikın 
da zorluk olup olmayacağı anlaşılır. 

Verilen emrin ,alınan tedbirlerin 
yapılmast için ne kadar zaman geçe 
ceğini takdir etmek de mühimdir. 

Emir ne kadar güzel olursa icra 
atta püriizler, arızalar da o nishette 
az olur. Pürüzler yalnız zaman kay 
bettirmez; zayiata da sebep olur. Ze 
ki ve mahir bir kurmay kıtaatı lü 
zumsuz yorgunluklardnn esirger. 

Emri alanın y .... rine kendini koy 
rrıalı, anlaşamazlık, yal:ut Yanlış an 
la~ılmak ihtimali var mı? tetkik edil 
melidir. (Yanlıf anlaşılmı§) demek 
ayıptır.. Eğer yanlış anlaşılmışsa, 
demek ki emir iyi yazılllU'.mr§hr. Ka 
hahat kıtanın değil kurmayındır. 

Kararda sebat, vazifede 
sebat 

Kıta hasastır. Kendi baş:ndaki 
kurmay muktedir ıni, değil mi? Ça 
buk anlar. 

Sırf kendi vicdanınızı rahatlan 
dırmak, kendinizi müteaelli etmek 
için nazari emirler, gayrikabili i~ra 
emirler yazmayınız. 

Bir karargah el birliğile ve ça 
buk çalışmağa alı§mamıt ise komu 
hrıın dahiyane fikri bile vaktinde tat 
bik olunamaz. 

Tiimen karargahı, kolordu karar 
ırahr cesim bir kurumdur; ''Beraber 
c!ü~ünme, beraber çalıtına., ister. 

Bugünkii harekat emirleri ve hu 
,;usi emirler uzundur. Bu emirleri kı 
~a zamanda yazabilmek için karar 
gah iyi vetişmit olmalı yani karar 

• hta "Beraber dÜ§Ünme, beraber 
~al ma temin edilmelidir. Smıfla ça ış .. 

rektir. Bir v~zifenin icrası sırasında 
zuhur eden engeller ve zorluklar kar 
ıısmda vazifeden inhiraf etmek; ini 
siyativin, hareket istiklalinin çok 
yanlış telakkisi olur. Son derece zor 
laıan haller ve §artlar içinde dahi va 
zifede sabit kalmak ekseriya daha iyi 
ve daha doğrudur. 

Fakat durum C!asmdan değiştiği 
vakit derhal yenikarar verebilmek 
yani cevval olmak lzımdrr. 

San:ıt; nerede sonuna kadar sebat 
etmek ve derhal karar değiştirerek 
yani duruma uymak icabeylediğini 
takdir etmektir. 

Y azılannızda vuzuhu ihlal etme 
mek §artile kısa, veciz olacaksmız. 
On sahife yazmaktan lıir sahife yaz 
mak daha güçtür. Harpte çok söy 
lemeğe ve çok yazmağa zaman yok 
tur. 

Vuzuh yani söylemek istediğiniz 
ıeyin özünü açık söylemek lazım 
dır. Mümkün olanı yapmak; müm 
kün olmayandan sakınmak komuta 

4 sanatının icabıdır. Mümkünü elde 
] etmek için muhali istemek, azr istih 
~ sal etmek için çoğu talep etmek iyi 
1 bir tarz değildir. 
1 imkan haricinde bir şey istememe 

Yiiksek Levazımdan mezun 
li; fakat imkanın azami haddini elde 
etmeğe çalışmalıdır. unu unutmama 

olanlar: 
Mehmet Cemal, Muıtala, 

Hadi, Muıtala, Celôl, Tev
fik, Ceoat, M. Galip. 

Deniz kurmay subayları: 

, lı ki imkanın hududları iradenin dere 
cesine göre değişir. iradesi zayıf bir 
insan için (hulya) olan şey; enerjik 
bir adam için (imkan) dır. 

Kurmay subayıncla yi:ksek dere 
cede realite duygusu lazımdır; göz 
kırpmaksrzm, hakikate bakmak cesa 
reti lazımdır. 

Burhanettin (Binb"!ı)' Sa: 
clettin (Binbafı), Azız Hayrı 
(Yüzbcqı), Aıım (YüzbQft)! 
Kemalettin (Yiizbafı), Avnı 
(Yiizba.tı). 
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rın ve silahların beraber c-alışması 
nasıl lazımsa şubelerin beraber çalıı 
m::.sı da elzemdir. Bunu temin e~m~k 
kunnaym vazifesidir. Beceriksızlık, 
ihmal yüzünden vaki olacak zaman 
ziyaının cezasını kıtalar çeker. Asta 
az zahmet vermek için karargahlar 
daha çok çalışmalıdırlar. 

Akademide yetiştiniz. Fakat aka 
demik olarak değil. (Akademik) na 
zari müteradifidir. Akademi size 
hakikatleri; modern harbin ameli i 
caplarını öğretti. 

Hareket harbinde çok defa kısa, 
cabuk, münferit emirlerle çalıtmak 
lazım gelir. 

Değil tümen, hatta kolordu dahi 
bir muharebe esnasında münferit e 
mirler vermek zaruretinde kalır. Va 
ziyet mübrem olursa, kolordu mÜ§te 
rck emri zaman ziyamı mucip olursa 
müşterek emir hatadır. Daha küçük 
birliklerde ise ekseriya münferit e 
mirlerle çalışmak icabeder. Müstace 
liyet suasını dii§Ünerek münferit e 
mirleri çarçabuk vermek, hatta bey 
gir iistünde süratli giderken de emir 
ler vermek lazımdır. 

Zamarı. harpte ~n miihim faktör 
diir. Mahiranr r.mİr vermr- zaman ka 

. , h 
zanmayı temın c~cr v~ amte za 
manca ön alan taraf, kararda. icra 
da, tedbirde di.işmflna takaddüm et 
mis olur. 

Kararda sebat, vazifede sebat ge 

Hakikati görmek kadar mühim 
bir fey de hakikati söylemektir. Her 
komutan kendi bölg~sindcki duru 
mu, kendi kanatine göre nasıl gö 
rüyorsa üstüne öyle tasvir etmelidir. 
Bir komutan için fena şey, üstün ho 
§Una gitmek için durumu olduğun 
dan daha güzel tasvir eden astlara 
malik olmaktır. Bu gibi şeyler bü 
yük harekatın zaranna neticeler ve 
rir. En büyük mesuliyet mafevke 
karşı değildir. Kanuna karşı değil 
dir. Vicdana kar§ıdrr. 

Haikat cesareti kurmay subayının 
mühim vasfıdır. 

Hakikat cesareti yalnız manevi ve 
ahlaki vecibe değil ayni zamanda se 
ciye kuvvetidir. 

Fakat hakikat demek, hakikati ol 
C:uğundan fena göstermek, şeyleri fa 
cıalqtırmak demek değildir. 

Şeyleri, hakiki cesametlerinden ne 
fazla ne eksik görmemelidir. 

Harpte büyük karargahlardaki bir 
kunnay subayından §U istenir: 

Şeyleri ve hadiseleri oldukları gi 
bi telakki eden, birbirini müteakiben 
veyahut ayni zamanda alman haber 
le-rin her birine layık olduğu mevkii 
veren, en şiddetli ve heyecanlı an 
)arda bile metanetini ihlal etmiyen 
sükunetli bir kafa. 

Bir kurmay subayı kıtadan bekle 
nebilecek kudret ve kabiliyet hakkın 
da açık fikir sahibi olmalıdır. 

Kıtanm başarabileceği şeyi iyi tak 
clir edemiyen bir sevk ve idare maka 
mı vazifesinin ehli değildir. 

Harekatı emreden komutanların, 
kıtaatm ne yapabileceğini iyi takdir 

edememeleri yüzünden harpler kaY. 
bedilmiştir. 

Bir kurmay subayının parlak sev 
kulceni fikirleri olabilir. Fnkat eğer 
bu kurmay subayı, alet olan kıtanın 
kabiliyetini iyi takdir edememişse 
onun faaliyeti muzır olur. En parlak 
s~vkulceyşi fikirler, eğer kabili tat 
bik ve icra değilseler, hakikat ile kar 
şılaşınca akamete uğrarlar. 

Büyük Harpte Avusturya - Ma 
car ordusundan Konrad Fon Hoçen 
dorfun istediği hareketlerin hepsi i 
çin, serlevha olarak, "A~-usturya -
Macar ordusunun kudreti fevkind~ 
dir .. yazılabilirdi. 

Kurmay subayı teknik silali ve 
vasıtaların kabiliyet ve vasıflarını bil 
melidir. Çünkü teknik vasıtalar an 
cak doğru kullanılırsa istifade edilir .. 
Bununla beraber karagahlarda telt 
nikçi hakim olmalıdır. T cknik tabi 
yeye hakim değil hadim olmalıdır. 

Kurmay subayı kıtaat ile temas 
ve münasebetinde takt göstermeli 
dir. Tümen kurmay subayı, kolor 
du kurmay subayı, tümen içinde, ko 
lordu içinde takdir ve itibar sahibi 
olmalıdır. 

Bu takdir ve itibar, kıtaata karşı 
müteazzimane hareket etmekle de 
ğil, onun güven ve sevgisini kazan 
makla elde edilir. 

Kıtaat bir kunnay subayının ken 
disinc yardım duygularile meşbu ol 
ouilunu görlirse sever ve itimat eder~ 

Bu vasıflar, seferde hazardan ziya 
de miihimdir. Harpte kıtaatın ahva 
li ruhiyesini takdir etır.iyen, kıtaya 
hizmet etmesini bilmeyen kurmaY. 
t:"'-ı3y1 bir çok işleri bozar. ' 

Kurmay subnyı kıta subaylarmm 
da ciddi calıştıklarmı ve değerli tec 
riibeleri olduğunu unutmamalıdır~ 
Eğer o, kıtaat komutanlannın tecrü 
be ile elde ettikleri bu yeniliklere 
karşı istihdaf beslerse, kıtaata fena 
Irk etmiş olur. Her kurmay subayı 
kendi vazifesi için de kıtaattan çolC 
şey öğrenebilir. r 

Kurmay subayı, kıtada staj yapar
1 

l:z-.. kıta hayatının zait olduğuna as 
la 7ahip olmamalıdır. 

Bilakis, kıtayı daha iyi tanımak i 
çin bu fırsatı nimet bilmeli; krtadaki 
amel~ vazifelere hakim olmalı; tam 
manasile kila subayı, model kıta su 
b?yı olmağa çalışmalıdır. Çünkü 
hır kurmay subayı, ne kadar iyi bir 
kıta subayı olursa, o kadar iyi bir 
kurmay subayı olur. Kıta komutanlı 
ğında temayüz, kıtada tecrübe, kur 
may subayın kendi mesleğinde iler 
lcmesi için ıarttır. 
KURMAY SUBAYININ EVSAFI 

Kurmay subayı (kül) ü kavrama 
lı, (teferruat) ı sevmelidir. 

Kurmay subayı, kıtaya komuta 
ettiği zamon külden cüze, nazari 
yattan hakikate, genelden özele, 
(bütün)den teferruata inmit veya 
yükselmiş olur. '(yükselmiş) de 
dim ve bililtizam dedim. Çünkü tc 
ferruat realitedir ve realite her fey 
den iistündür. 

Tiirk askerine komutanlık et 
ınek için onun yalnız itimadını de 
ğil sevgisini de kazanma,lıdır. Sev~i. 
biitiin sadakatlarm kaynağıdır. iti 

(Lutfen sahifeyi çevirbdz)1 ' 
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Günlük 

Beyaz zehirin ô9ldürdüğü insanlar []~!?a!~ 
Bir kadın 

Stnemanın tesirin
de cinayet işledi! 

('. inciden devam) 
koysunlar. Bende kriz halinde ola 
yım: 

- Şudarı öldür de paketi verece 
il~ d~ainlcr, eroini tercih eder, knrı 
mı ve ljoctıklarımı öldiirürtim .. . 

Bana gelince,.. Henüz hırsızlık 
yapmadım. Çünkü kağıt toplayaıek 
para buluyorum. Fakat yarın öbiir 

mat, niııbeten çabuk elde edilir. ~t. 
şefin muktedir, bilgili, mesleğine va 
kıf olduğunu görünce itimat eder. 

Sevginin iııtihtali daha güçtür. 
Sevgi, enerjisiz bir komutandan doğ 
maz. Sevgi: cezbetmekten ziyade 
tiksindiren laubalilikten de doğmaz. 
Sevgi, amirin, kıtasmm iyiliği için; 
(adalet) için her giink:i itinasından, 
maiyetinden istediği mesainin hasıl 
edeceği yorgunluklar hakkında doğ 
ru bir bilgi edinmesinden: bir keli 
me ile kıtasına iyi bakmasından do 
ğar. 

C'-1 ~ ~r :i yorgunluklar hakkında doğ 
ru bir bilgi edinmesinden: bir keli 
me ile kıt<ısına iyi bakmasından do 
iar. 

lyi bir kıta komutanı kıtanm se 
lvin fni ve ıztrrabmı payla§ır; kıta 
nrn sert taliini yumu§atır. Kıtasına 
fefkat gösterir. 

Fakat icabederse; iradesini bükül 
mez sertUkle yerine getirmekten: 
inzibatı en keskin çarelerle temin et 
mekten çekinmez. 

Ne yalnız tefkat ne yalnız aertı 
lik. Her biri yerinde ve zamanında 
olmalıdır. 

Üst veya komutan; aııt yahut ma 
iyet olunuz: ordu, sıkı inzib;ıt; ka 
yıtsıı; ve prbız itaat; kendi kanaa 
tiniz: aleyhine itaat; her mÜCMese 
ve kurumdan fazla itaat ister. 

itaat ve inzibat, arkada§lığı ihlal 
etmcmdidiı:. Fakat arkadaılıkta da 
ifrata gitmemelidir. Arkadaılık de 
mek laubalilik, yunnıp.ldık, ıekilsiz 
demek değildir. 

Bir İ§e başladıktan sonra mü§kü 
lat kar§ısmda kalınca vaz:gecmek ca 
iz değildir. FikritC§ebbüs iyf · fikri 
takip lazım: fakat fikriikm~l §art 
tır. 

Her mü,külü iktiham, her manii 
izale ederek her §eye galebe çalarak 
ba§ladığınız İ§i fili neticeye vardırma 
lısınız. F akClt netice demek acele e 
dip eksik yapmak veya iyi yapma 
mak değildir. 

En ı:or durumlarda dPri en zo; 
itler yapılmalıdır. 

Kurmay subayı mütevazi olmalı 
aır. 

Gurur; kurmay subaylığın tam 
zıddıdır. 

Kurmay subayı meziyetlerini sak 
~mağr bilmeli : tumturak ve göste 
nıten nefret etmelidir. 

Kurmay subayının §iarı; çok ça 
ll§mak, az göriinmek ve göründü 
ğünden fazla olmaktır. 

Kurmay subayı, seciye ahlak ve 
tavruhareket itibarile mümtaz olma 
lı; içtimai hayatta herkesin hürmet 
ve itibarını kazanmalıdır. 

Harp Akademisi size bir kıta suba 
":IPm öğrenemiyeceği şcykri öğrl't 
ti. Fakat bu bilgiler, askerlik hayatı 
nızda miitl!madiycn sarfedeceğiniz 
tükenmez bir sermaye değildir. Bu 
sermayeyi arttırmnğa, ilmi ve aske 
ri bilgilerinizi mütemadiyen coğalt 
maqa mecbursunuz. ~ 

Muzaffer olmak için öğrenmek la 
zrmıdr. 

Mesleğiniz her şeyder. evvel fi 
kirlerin yeni cereranını ~kip etme 
ge ve yeniJ;kJere uymağa kabiliyet 
11, cevval dimağlar isteı. Her rnes 
lekten ziyQde aaker:ik daimi bir te 
ki:T1üldür. 

Bilhassa modern askeri edebiyatı 
takip etmelisiniz. 

Askerlik tekniği, yeniliğe her 
meslekten fa~la aş:ktır. 

Kurmay subayı silah yeniliklerini. 
teknik terakkiyatı daima takip et 
melidir. Tabiye en nihayet silah te 
iiıirae; tabiye fikirleri der,ilse bile; 
teairlerine dayanır. Silah tesirleri de 
tabiye ıekilleri deği~ir. 

Bununla beraber mealeğimiz fen 
c!eiildir aanattır. 

gün bunu yapmay~aiım 
him! 

Yanında1: ilcri göstererek 
etti: 

ne ma/ Yalanaır. Ellerine bir kaç kurut ver, 
peşlerini takip et. Alacaklan §ey 

devam ne ekmek, ne yiyecektir. Maldır, ya 

öğle ne§riyat.J: Sa&l 12r30 PlAkla TUrk 
musikisi. 12,fiO Ho.v&Gia. ıa,oıs MUhtellt pllk 
neşrlystı. 14 Son. 

Nevyork'ta, ancak romanlarda 
rastgelinecek ~ekilde, a~k yü::~a1· 
den esrarenıiz bir cinayet işlen· 
miıtir. - Şu iki genci görüyor musun. 

Dunlar da temiz birer ailenin çocuk 
l ırı idi. Fena ınkaclaıları bu zehire 
nlıttırmı~ .... Kendilerine sorarsan : 

- Bıraktrk. Çekmiyoruz. derler. 

Bir çok sevk ve idare kaideledi 
vardır ve bu kaideler tecrübelerden 
alınmıttır. Bunlnrı bilmelidir. Fakat 
hiç bir kaide haddi zatında muvaf 
fakiyeti zamin değildir. Zafer bu 
kaideleri yerinde ve zamanında kul 
lanmakla elde edilir. Sanat bu kaide 
lcri hakiki ıartlara; durumun ve ara 
zinin icaplarına uydurmaktır. Sanat 
her duruma göre en uygun olon kai 
deyi seçmek; her durum ic;in en 
doğru olan kaideyi en doğru zaman 
da bulup tatbik etmektir. 

Kurmay subayı ordu içinde yara 
tıcı fikirler ortaya koyacak kabiliyet 
te olmalıdır. 

Arkadatlar. Bugünden itibaren 
ve bütün hayatınız müddetince va 
zifeyi her şeyden evvel ve her ıey 
den mukaddes biliniz. Evveli vazife 
nizi, sonra haklanruzı dütününüz. 

Şeref ve lzz:etiniefis, vazifeyi ta 
mnm yapmaktır.. İzzeti nefsin yan 
lıt telakki:tinden hazer ediniz. Vazi 
feden dolayı amiriniz sizi muaheze 
edince, izzeti nefsiniz incindi farze 
derseniz haksızlık edersiniz. Bila 
kis; izzeti nefainiz vazifenizi tamam 
~eya iyi, veyahut vaktinde yapmadı 
gımz için müteessir olsun. 

Vazifenin birinci derecesi, ikinci 
dereceai, vczifenin mertebeler ailsi 
leai yoktur. 

Vazifeden istifa edilmez. Vazife 
den istifa etmek ondan kaçmaktır. 

Arkadaşlar. istikbal sizindir. 
Vatanın müdafauınm ve emni 

yetinin temini vazifesi sizindir. 
Orduyu huarda harbe hamla 

mak, eeflerde ~ ve i~re etmek 
vuifesi 8izindir. 

Türk kurmayının §eref ve anane 
sinin kökü Türk milletinin harp tari 
hine dayanır. 

Türk harp tarihi, vatanperverli 
ğin ihti§amb mabedidir. 

Türk harp tarihi ecvk ve idare sa 
natınm ıaheıerlcrile doludur. 

Türk harp tarihi imanın, idealin, 
güvenin kaYJlağıdır. 

Yakın mazide Mahaç, Vama, Nik 
bolu ve §U tablolarını gördüğünüz 
muharebeler. 

Timurun, Ct:ngizhanm, Alparsla 
nm, Kılrçarslanın, Nureddin Şehidin 
muharebeleri. O muharebeler ki 
herbiri Anibal'm (kan) ma müsavi 
dirler. 

Daha yakın mazide Plevne, Ça 
nnkkale, Kutulemare, lnönü, Sa 
karya, Afyon ... 

Hes>tinin üıtünde (Dmnlupmar) 
Bu terefli tarih Iİze miraabr. 

Hem de emanettir. Emanet kelimesi 
nin bütün necabeti ile bir vedia. 

istikbalin tc fihini siz yazacaksı 
mz. 

• . Mazide t~ri~i ha~kat olan ~eyler, 
atıde de tarıhı hakıkat olabilirler. 

Yalnız rakam yapmaz. Yapan 
sade kemiyet değildir. En nihayet 
çelik irade ve daha üstün sevk ve 
i:;iaredir ki mukadderatı yaratırlar. 
Ustün sevk ve idare, ci.iret ve meta 
net: kemiyet azlığını telafi eder. 

Tiirk milletinin yükşek ''asıflan 
r.m, enerjisinin, hayat kudretinin ve 
deh:- :3ınm timsalini bulmak için asır 
!arca gerive hakmağa ihtiyacım:ı; 
yok•••r : Gikü Türk milletinin askeri 
ve sivil dehasının. askeri ve sivil 
yüksek faziletlerinin, Tiirk enerj!si 
nin P,J1 yük~ek timsali olt.n Atatürk 
içimizde ve ba§ımı;:d~dır. Ve bu 
m .. ktep. Atntürl:ü yıllarca ba~rında 
tt-sıdr. Siz de onun izlnd~ ycti~tiniz 
ve izinde yi.iriiyeceksiniz. 

Bin yıl sonra, ahfadımız da Atn 
türkün yolunda yürüyezeklerdir . 

Atatürkün planlarında Türk mil 
!etinin necip emelleri ve ecdadımı 
7.m hulyaları tahakkuk ediyor. 

Atotiirkün kurmaylnrısmız. Sizi 
tebrik ederim. 

ni eroin ... 
- Ahlak ise hiç birinde yoktur. 

Zalcn bıı hnl ahlakın düşiişü değil 
midir i B ı haldeki insanda ne vardır 
ki n' t..k olsun! 

Ben: onlar, bizim gibilerin yega 
ne düşündüğümüz şey, eroin bul 
maktır. Vücudumuzun gıdası haline 
gelen bu zehir, bütün zevkli bir ha 

Ak§am neşriyatı: Saat 18,30 Pla.kla dans 
muliktlf. 19,30 Feriha Tev!lk: Türkçe tan. 
golar, piyano refakaUle. 20 Kuıtata ve arı 
ltad::ışları ll\rafmılıı.n TOrk musikisi ve hali< 
cıarkı!arı. 20,30 Ömer Rwı. til'S!mdan a. 
rapçıı. söyle\', 20,4:5 Nedime ve arkadqle.n 
tara.tından TUrk musikisi ve halk §arkıları. 

(Saat ayarı). 21,15 Orkestra. 22,15 A'ans 
ve borsa hıı.bcrlerl ve rctesl gUnUn progra 
mı. !!2,30 Armonik solo tangolar. %3 Son. 

Büyük 'irketlerden birinde f ;.· 
ıadar olan Geor;e bir gün tenha 
bir sokakta ölü olarak bulunuyor. 
Poliı, gayet kısa bir tahkikattan 
ıonra Gertrude isminde bir gene; 
kadını tevkif ediyor. 

yata, binlerce senelik ömre bedel ~--••••••ilill~llil•ııl 
dir. , 

Gertrude bir müeaseıede dakti· 
lo olarak çalı,maktadır ve George 
ile uzun müddet beraber ya§amtş· 
hr. 

iyi yemek ,temiz giyinmek, §eref 
li bir istikbal, aile yuvası kurmak iste 
riz. Fakat artık iş i§ten ge~miştir. 
Beynimiz çürümüıtür. insanlığımız 
ölmiiştiir. His kalmamıştır. Jyi ve 
kötüyii artık ayıramayız. 

DOKTO~ 
NacaetUn Ataaagun 
Her sün sabahlan 1ıekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadıır Ule 
li tayyare apartmanları iklııei daire 

3 numarada haatalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri l 4 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

Kadın kendiıinin masum oldu· 
ğtinu • ddia etmektedir. Fakat an
lattıkları bilakis kendi aleyhine o
lan 9üpheyi büıbütün artırıyor. l!lte onun için diyorum ki bütün 

bunları gençler bilsin. Aldatıcı, zevk 
verdiği söylenen bu zehire kapılma muka· sınlar. ber okuyucularını dakupon 

· Batını önüne eğmi§ti. Üzerleri ip illb•il•fn•d•e•m•u•a•ye•n•e•ed•er•. •ıııiılll••mi 
le bağlanmış kırmızı kadın terlikleri -------------

Certnıde'un anlattığına göre, 
epey zamandanberi, kııkanchk 

yüzünden ayn bulundukları Geor• 
ge'a o akf&Dl yolda rastgeliyor. Ne 
kadar olsa aralarında eski bir 
doıtluk var. Beraber bir lokanta· 
ya ıidip yemek yiyorlar. 

nin üstüne bir kaç damla Ya§ düştü. 
llzaklaıtım yanlarından ... 

Bir gece T cpcbaşı caddesinden ge 
çiyordum. Arkamdan birisi adımı 
söyliyerek seslendi, dönüp baktım. 

Saçı sakalına karışmış bir insan 
dan ba~kC\ kimse yoktu yakınlarda .. 

Yanlıg işittim zannettim. Yoluma 
devam ettim. Bu sefer pejmürde kt 
yafetli insan yanımda belirdi: 
.. - Yekta bey. Ben bu hale düt 

tum. s~nin ıekiz ıene evvelki arka 
daşmrm ... Falanım. Kirli suratındaki 
gözlerine ~ktım. Tanıdım. Fakat o 
şı~, .te~iz gösteri§li genç .Yerine ~im 
dı hır ıakelet ka11ımda dikiliyordu. 

Baıı önüne eğik yalvardı: 
- Kurtulmak, bir İ§ bulmak isti 

yorum. Elbisem yok. Bana bir pan 
tolon vermez misin. 

Üzüldüm. F ~la bir §ey sorame 
dım: 

- ~ni ben dedi. Yann a~ 
yine burada beklerim, getirirsin de 
ğil mi? 

Ertesi akıam pantolonu götür 
düm, verdim. 

Sevindi. Uzaklaıtı. Bir kaç gC<'.e 
sonra yine gördüm. Baktım benim 
verdiğim pantolondan eaer yoku. 

- Ne oldu. Niye giymedin? §ala 
ladı §Öyle cevap verdi: 

-Ayakkabım, ceketim yok. E 
ğer onlardan da verirsen .. Hep bera 
ber giyeceğim. 

Yalan söyliyordu. Pantolonu kim 
bilir kime ıatmıf, eroin almı§tı. 

Hala görüyorum.. Büsbütün eri 
mi§, bitmif, sokaklarda sürünüp do 
la§ıyor. 

Boni görünce başı önüne dü§Ü 
yor ... Muhakkak ki eski günlerini ha 
ttrlıyor, utanıyor. 

Asil bir ailenin çocuğu idi. Her 
şeyini sattı, arkadaşlarım dolandır 
dı. Uzaktan tanıdıklarının yolunu ke 
sip beşer onar kuruş istedi: Bir tür 
lü para yetiştiremiyordu . Bir giin 
kendisi gibi bir arkadaşile bir apartı 
mana anahtar uydurup girdiler. Çal 
dılar. 

Çıbırlarken yakalandılar. Karako 
la ~etirildiler. Hc:pishaneyc gidecek 
lerdi. 

ikisi de tirtir titriyorlardı. 
Asil ailenin çocuğu ağlıyordu: 

puk]arına kadar olan kısımda iğne İ§ 
leyebilen yerler ayni morlukta idi. 

Bir doktordu. Hem de çoluk ço 
cuk sahibi .. Hastaları için iki reçete 
yazıyordu. Birisi hastanın ilacı, diğe 
ı i de kendisinin morfini idi. 

Şöyle diyordu: 
- Al §U parayı. iki reçeteyj de 

yaptJT. Sonra benimkini bana getir ... 
Buna tavassut eden oluyor, morfini 
buluyordu. Nihayet bu morfin reçe 
teleri ceza.hanelerde geçmeyince bey 
nin_ kurıunu ııktı. 

Muhterem dinleyiciler: 
Kötü arkadaılann, fenn ineanlann 

verdikleri zehirlerle bugün insanlık 
lannı kaybetmif, beyinleri çiirümii§ 
bedbahtlann hayatlanndan bahset 
tim. 
Beyaz zehirin sençleri, iredeıine ha 
kim olamayanlan öldürül~üğünü de 
son zamanlarda gazetelerde tabiatile 
okumu§Sunuzdur. 
T cdavi altında bulunduğu akıl mü 
easesinden ihti~s mahkemesine ıa 
hitlik için getirilen Niyazinin ge 
lip giderken görii§tüğü bir arkadaşm 
dan bulduğu erQini burnuna sokr:.."" 
sonra çıkarmadığı zehirlenip öldü 
ğü, bir başkasının bu zehirden fazla 
cl'\ yutup feci ıztıraplar içinde kıvran 
dığı, pek yeni vakalardandır. 

Daha on be§ gün ~vvel bir kadının 
Galata merkezine ba§ vurup: 

- Beni bu dertten kurtarın. Çün 
kü artık parasızmı, bulamıyorum, 
dediğini, kendisini bu zehire alı§trran 
kadın arkadaşının öldüğünü de ga~e 
teler günlerce yazdılar. 

Yemekten sonra Gertrude tek 
baıına sinemaya gidiyor ve Geor 
ıe'a kendisini takip etmemeıin; 
söylüyor. 

Yine kendisinin anlattığına na• 
zaran, kadın, ıinemada yalnız ba• 
tına filmi seyrettikten sonra çıkı• 
yor. 

Fakat, ıinemanın kapısında 
George'un beklcdifini görüyoı" 
Bunun üzerine aralarında. kavga 
ba9layor ve adam, ıevgilisinde::, o 
zamana kadar ıönderdiği 178 mek 
tubu ıeri vermeıini istiyor ••• 

Eıki doatunun elinden zer ka
çan kadın evine geliyor ve .• onun 
anlattrfına göre, hep1i bu kada!' 
dır. 

Fak~t. polis pek haklı olarak, 
bu ıinema dönü•U kavgı:.da kadı· 
mn dostunu aldilruıüş olmasnıdan 
tüPhe ed{yc-r, hatta bunu U1thalc
hak g(Srilyor. Çünkü, yine Gert• 
rud'un anlatbfına göre, ıinemada 
göıterilen filmin mevzuunu k11" 
kançlrk yüzünden ifığmı öldüren 
bir kadınm uw:erur tetkil etmek• 
tedir: 

Acaba genç kadın sinemada ıeY 
rettiii filmin tesiri altında kalo.· 
rak mı ~ıfını öldü.-rnüştür? Eğe1' 
hakikaten Georıe'u o öldürdü ise 
bu muhakkaktır. Fa.kat Gertn•de 
kendisinin masum olduğunu iddia 
ediyor ve kendisine dava vekili 
olarak, Amerikanın bu gibi vaka• 
larda mücrimlerin müdafaalarını 
üzerine alan en mefhur avukatmı 
tutmuftur. 

Şimdi bütün Amerika bu dava· 
nın muhakemesini heyecanla bek .. 
liyor. 

Bütün bunltm, sokakta dolapn 
betbahtları hatırlayarak kızlannızı 
er~ek evladlarmızı .Jı.Uma sıkı bi; lg=-mıanrÔii"o~ki':ra:nm:r.m:::I 
murakabe ve kontrol altında bulun H ~'eca ti Paht.:i 
tlurunuı. :s V 

F ene a•k .L l l ·· .. l . ıli HaıtıJarım herglln sabah 10 dan 
• auoş ara gorutme erme ili " 

1 
her ne bahasına olursa olıun mani p •ktaın 19 •• kadar. Karakoy .Tun,ı 
ol\\nttz. Yal b' k.ld h d meydanı Mahmudıye cadduı No . 

ff k 1 nız ır §e bı e una mu ~il 1'2 de kabul eder. 
va a 0 aınazsanız za ıtamn yardı : 

1 mmı istey' · Sıh Ye euına gilnlerl saat 14 d~n 
ını~ 1 Elverir k' w ..:ı.. _..:ı • 18 ıe kadar para11zdır. 

ı çocugunuz aufmCClen, l!._.._.. .. ~::alftlllm:mnmm:=ıı" 
kurtulsun. 

lstanhul llnlversltesl Rektftrlllğftndeo: 
- Ne ağlıyorsun i 
Verdiği cevap şu oldu: Üniversite kadrosundaltl açık 'DoQen~ikler apğıd& gösterilmi§tlr. 
_ Ben arttk mahvoldum. Her Bunlara, mUsn.bakn. imtihanında kaJl.llanlar a.lınacaktırt lmtillana yafl 

şeyim bitti. Mahkum da olacağım. :!.rk'ıka.fu\~.~lmıyanlar fakülte v~ya yUkeek mektep mezunu bulunanlar, BatJ 
Fakat ben bunlar için ağlamıyorum. uyü .ur dillerinden bidni bu dille ilmi uqtınna yapaca1c ve yazacak ıu-
H . 1 . . . b l rette iyi bılcnler girebilirler 

apıs \aneye gırınce eroın u amıya l tih · 
r~ğım da onun ir in ağlıyordum . m . an 29/11/ 937 pazartesi günU sa.at 10 da yapılacaktır. 1steyenleriıS 

~ " ünıvcrsıte Rektörlüğüne baş VUI'IJl&la.rı. (66H) 

Bir genç eczacı idi. Eroine alış 
mıgtr, bulcımıyordu. l§İ morfin ımtı 
gasms dökti.i . Bir giin bulamayınca 
da tabancasını şakağına sıktı. 

Tabibi adli cesedini muayene edi 
yordu. Pantolonu sıyırdılar. Kalça 
smdan itibaren dizkapağına kadar o 
lan kısımda tek beyaz yer yoktu. 
Her taro.fı iğne uçları ile mosmordu. 

Doktor: 
- Tamamen sJyırm pantolonu 

dedi. Açtılar. Dizkapağından ta to 

Açık Dmntıikler: 
ff ıtoloji ve Ambriyoloji 
Fizyoloji . 
Hayati Kimya. 
Marazi TefrUı. 
Farmakodinami 
Harici llaıstalıklar 
fümya 
Fizik 
Tarih. 
Türkoloji. 
1ktis:ı.t 
Ceza Hukuku 

' 



}::.· 

nha 
or. 

tan 
renç 

kti· 
prge 

mı~-

ldu· 
an• 

öre, 
c.hk 
or· 
Ne 
bir 

nta· 

tek 
eor . . 
ıınt 

na• 
ba-

• 

• 

Fransadaki son esrarengiz 
hadiseler 

(7 inciden devam) l Bu mesele hakkında iıtiçvap e· 
bir vaziyete ıirmeleri üzerine, dilen Bayan Skoblin'in ifadeleri 
"Kukuleteliler,, tarafından öldü- bu tüpheyi büıbütün kuvvetlen -
rülmüttür. diriyor. Çünkü, generalin kar11ı-

Oldürülen bu ıilllı kaçakçıla • nın kocuı ile beraber bir gün ev· 
rından birinin cesedi ltalyada bu- vel 'ne y:ıl)tıkbrı hakkıl!~aki sual· 
lunmuttur. Bu da bu tetkilatın t. lere verdiği cevapla,. dıger taraf
talyada da adamları olduğunu cös tan tesbit edilen hakıkatlere uy· 
termektedir... nftmaktadır. 

Bütün bu karıtık hidiıelerdt!'lı Bunu.1 üzerine, hakikaten zıd 
sonra bir de çalman tahtelbahir ifadede bulunmaktan suçlu ola · 
meselesi ortaya çıkıyor ki, o za· rak, General Skoblin'in karısı da 
man meıele siyasi bir çehre de al- tevkif olunuyor. Bundan batka, 
,.u:ıaya ba.tlayor. · Pariıteki bütün Rus mahafilind~ 

19 Eylülde, Fransanın Breıt li- tahkikata girişiliyor. 
manında tamir edilmit bulunan hak.k t b" 
ve Valencia hükUnıetine ait "C.2 

1 Bugün Fransada 
1 

a en ü-
tahtelbahirinin içine meçhul kimı~ yük bir Beyaz Rus caıuıu bulun
ler ginni• ve tayfayı eıir ederek maktadır. Vrangel'in ordusu boz· 
tahtelbahiri kaçırmıtlardır. guna uğradığı zaman, bu ordunun 

ll'..::. ıroıtlJN 1 BIRINCITEŞRIN 1937 
..-ı=a--------------~~~~~ 

Levazım IJmlı llğl 
lllJnları j Propaganda servisi ilô.nı 1 

Diklmevlerl ihtiyacı için 3750 kilo ~ ................... * 
ince makine yağı 800 kilo kalm madeni Satıyoruz 71 ~ UOUZ SATILIK YALI - Us. 
yağı 200 kilo Gres yağı 5/ 10/ 937 aab $1 - BULUNMAt FIRSAT ŞişlJ kUdar Paşa limanı rıhtım boyunda rıh-
günü saat 15 de Tophanede levazım L ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl· tımda banyo yeri, büyük bahçe, yedi oda mUceddet yalı. 
mirliği satmalma Komisyonunda pa- DU§ sekiz odalı modern ve kübik kargir --::"'.".'--:-""."'""'"-----~----
za.rhkla alma.caktır. Tahmin bedeli ev 1&tıhktır. 83 - SATILIK P1YANO Almım 
1143 liradır. tik temin.atı 85 lira. 75 - ------------ marka Röziner çapraz telli kadren!er. 
kuruştur. Şartname ve numuneleri Ko. 78 - ACELE SATILIK HANE - ---5--t----1------
misyonda görillebilir. İsteklilerin belli Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 a 1 n a ıyoruz 
saatte Komisyona gelmeleri. No. h hane, klrgir bina 6 odalı, sarnıç, 74 - SATILIJ( MAGAZA ARANI-

... (156) (6638) kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik YOR_ tstanbul Sultanhamaın Tahta-
• • • vardır. ( V. P. 1645) kale ve civarında sekiz bin lira arasın-

!stanbul deniz yollama müdürlüğün. Müracaat ayni yer da satılık klirgir mağazası 
~~-~-----~~~--

deki cüret romorköriiniln tekne ve ma. 7$ - BEYOGLU CiHETiNDE - 75 - SATILIK PIYANO - Zim· 
kine aksammm tamiri 18/ 10/ 937 pa- 60 • 70 bin lira aruında konförlU satı- merrnan markalı çüt bir Alınan piya. 
zartesi günü saat 14: de Tophanede İs. lık apartmıan aranıyor. · nosu satılıktır. Taksim Tarlabqı Yağ-
tanbul levazım ft.mirliği satmalma ko. hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 
misyonunda açık eksiltme ile yapıla.- 69 - SATILIK ARSA - Suadiye . 
caktrr. Güvertenin keşÜ bedeli 1888 caddesi Şaekınbakkal istasyonunda be~ İŞ arayanlar 
liradrr. Teminatı 141 lira 60 kurut- yU.z m'!tre. 

--. 
tur. Makinenin keşif bedeli 1605 lira.-------------
dır. Teminatı 120 Ura 38 kuru9tur. 67 - BATILIK ARSA - Ayaapaşa
Şartname ve keşfi komisyonda görUle- da denJr.e hailsiz nezaretli arsalar H· 

bilir. İsteklilerin belU saattP. komlsyo. tılıktır. 
~~~~~--~~~-~~-

10 - TERCUME VE DERS - Bir 
Türk genci İngilizce ve Fransızca ter· 
elime yapar ve ders verir, evlere gider. 

T ahtelbahirde bütün tayfa ya- bütün efradı ve kuJnandanları, 
bancılarla birle9mittir. Bunlar g~- Avrupanın her tarafına olduğu gi· 
miyi F~ankocu kuvvetlere geçire- bi, Franıaya da kaçmışlardı. Da. 
cekle~~ı~ .• Fakat.' içlerinden yal· ha sonra, diğer memlek~!Ie~~cn 
nı~ bm. uı.lerle bırbsmiyor ve ge- daha iyi bir hüınü kabul gorduklc 
mıye gınnış olan yabancılard· n • • h b"t··n Beyaz birini öldürüyor. • rı ıçin, hemen emen u u (158) (6645) 78 - Bakırköy Osmaniye mahalle. 

T ht lb h. F Ruslar Fransaya toplandılar ve o- ıinde dördüncü ilkmektep k&r§ısında 
a e a ır ranaa sahillerin- rada m·_L_ telı'f ı"•ler tutarak yafa . - -- • • • den g~~~rl, n (Bordo) da Franaı .:ı :S' 26 numaralı iki odalı hane acele satı. 

na gelmeleri. 

77 - Türkçe, Fransızca ve lngillzce 
lisanları bilen ayni zamanda ev işlerin. 
den de iyi anlıyan bir genç dam dö 
kompanilik arayor. Referans verebilir, 

hükumeti tarafından tutuluyor v: maia başladıJr. Okullar için 234 çift altlı üstü kar- lıktır. ••v. P. 1690" 

82-ALAFRANGA-ALATURKA 
yemekleri çok iyi bilen birinci sınıf a1-
çı mektepler ve sair yerlerde. 

Beyazıtta Eminin kahvesinde Bo. 
lulu Ali Rl.r.a. 

C: 2 tahte~bahiri ile asilere geç· Bugün Frnıada, taksi toförü, it- yola 6/ 10/ 937 çarşamba günll saat ------------
mıt olan dığer C _ .4 tahtelbahirin çi ve küçük esnaf olarak ya.tayan l4 de Tophanede İstanbul Levazım 84 - SATILKI KÖŞK: Göztepc is· 
kumandanları tevkıf olunuyor bu Beyaz Ruılar, kendilerinden amirliği satmalma komisyonunda p&· tuyonuna dört dakika. mesafede 12 o-

.B!'nla~da?, ~tka, lapanya.İal<i ancak biraz daha iyi itlerle hayal· zarhkla alınacaktır. Talımln bedeli da ve mtıııtemilitile çam ve meyva a-mıllıyetçı hukUmetin adaml larını kurtaran eski Jcuınandanla- 5382 liradır. İlk teminatı 403 Ura w ı 85 - DAM DEKOMPANYl Tnra-

d 1 
arın - 1 d • t b' ··t halinde 65 kuru•tur. Şartname ve nümun••I gaç arını muhtevi 4 dönüm bahçe da· ., 

an o an ve tebdili kıyafetle F rı i e aım ır tesanu y """ rada mevki aahibi bir gen~ tercihan al-
••ya gelm·ı • bulunan kumandran b 1 k d Ad b gün Rus komisyonda go·'rUlebilir. İsteklilerin bilinde ve bağı havi köşk satılıktır. Bu b. - 'I' u unma ta ır. ela, u kx..k Ank manca ılen bir Dam dckompanyi ara-

T k 
· k an h 1 b kanun" vesı'ka.larile belli saatte ke> "!l arada bir arazi ile tebdil cdi-ro~ oso il tev if ediliyor ve da· yadaki hükumete aley tar o an u 1 ı bir yor. (V. P. 1749) h b k t k

0

f k' · b' misyona gelmeleri. (155) (6561) e ır. Servise müracaat. (V. P. 1742)--::-:---:::-:-:~~--...:....----
a ırço ev ı at yapılıyor. Beyaz Ruslar Fransada İ ıncı ır 86 - RADYO - ELEKTRiK "• . ~akb~· bütün Fransayı tethit İ· vatan hulmu•lar ve burada ikinci --ls_t_a_nbt_ıl_Y_ed_i_net ___ l_crcı--~---lu_ğufl_· MUteferrlk CRAMAFON Mütehassısı iş arayor. 

çbınh~d.ır memleket haline çevireo bir millet teıkil etmitlerdir. dan: 80 - Mübadele. Ankarada gUn geç. 7 1 u a 11elerden •onra d b k 1 8 - DEM R yolu yüzba§ılığından 
• b" • , a a .. ra• Fransa hükiımeli, son va a ar· Hatice, Ahmed. ve Şaziyenin uhdei tikçe kıymetlenen bir araziden mlkl&- mlltckalt, kltiplik. tezgiht•d•k, tahsil· 

hnr~~ b'.~ .~aka oluyor ki. bugün da alikadar olarak. lıalyan ve Is· lasarrlann olup Mehmed Aliye 1000 n ki.fi vermek ve mukabilinde htan. darhk clbl bir it arayor. t:;ı~~ utun karanlığı ile durmak· panyol anar,istlerini gördüğühiçin lira mukabilinde b1rlncl derecede ipo. bulun havadar semtlerinde milnasip '-ögg;;". --;K-:;-A;:P~U;;C=.U~L-=u=-==K::-,-0-d_a_cı_l_ık-, -h-er 
Gen al M'll Fransada ya,ayan ecnebiler ak· tekli olan Kasımpa.şada sirkeci MuslL bir ev almak istiyorum. Yalı olması ne ı~ olursa bT . 

· er. " 1 er Ne Oldu kında sıkı tedbirler ittihaz etmi~ hitlin mahallesinin Zencirlikuyu cad- mUreccahtir. yapa 

1 

ırnn. Kuzguncuk Parıstekı Eıki Ruı muha . 
1 

:ı: Ayhan sokak No: 18 Hasan Halit. 
• · · . np e- ve onlar hakkında uyanık bulun- desinde eski 25 yeni 27 numaralı sağ -rı cemıyetı,, nın reiıi olan Beyaz af H 89 ORTA M kte R 1 d mağa bll§lamıttır. tar ı ayri dUkklnı ve bahçe ve ar - e p mezunuyum. 
us ar an General Miller bir gün ------------- ka tarafı 6 numaralı bostandan mUfre; 81. "AKSA RAYDA Taşliasap Kuyu- Herhangi bir §irket veya müessesenin' 

ortadan kayboluyor. Faik ve hissedarlarının !U.prUntUlUk lu ıokak 5 NO.Jı ahşap 3 oda 1 taşlık yazı veya buna mUmasil işinde sahş. 
111c tahkikatta Generalin bir cck Göz haklmJ mahalli ve sol tarafı fariğlerin hanesi 1ıofa1 yemek oduı küçük bir bahçe- mak istiyorum.. (Fındıklıda Osmança-

ttıb«'bülunuyor. General Miller bu ve cephesi tariki am ne mahdut funı. yi lıa,·i hane satılıktır. .Aynı adrete vuş yoku§Ulld& N : 17 hanede Nuret-

me~b~nda kendisinin arkada~ı Dr.Muıal Ram/Aydın nun tamamı tapu kaydına göre açık müracaat edilmesi. tin Aşan). 
Sk~blın I~ ~raber, Alman zabit" vaz olunmll§tur. lerıyle görutmek üzere ... ... ld Muayenehanesini Taksim..Talimane 

i bu d 
• ~ıın ı- Kıymeti muhammenesi 2500 liradır. 

sk'~blin'i avb~ltdı 'kde?i~is.ine General Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma :Mesahası 43 metre murabbaıdır. v· A K 1 T 
n ı ır ı ını Y&zmakt nakletıni§tir. Tel: 41553 Evsaf Bin ah hed 

PROPAGANDA 
S ERVİSİ fakat bunun bir tuzak ol da, ı: a şaptır cep e ca-korktuğunu ve onun . !"4d1n bn Pazardan maada hergün: Oğleden mekan olup uminl şaplı bir dükkan ve 

me~tubu bıraktıiını il~~: etme 1~- sonra saat ikiden altıya kadar arkasında bölme ile geçilen bir funın 
" 

tedır. e •· kütüğil ve bir odunluk asma katında 
Bum:n üzerine, ı=ıekt ta • . _,. r.eminl çimentu pplı bir hamur oduı 1 - Mobilya, eıya yeuire satmak ve· 

\_ 
ler yapmak fıtfyenler 

şreçen General Skoblin uapra ıını,ı 

1
. SA s:sı:s0s:K:=T.::-O.::r.R ..... mn:: ııı11

1
11 bir oda bir hail bir sofa ve aynca bir 

General Skobli h" d" d nıyor • D kllçUk oduı vardır. Elektrik teıılntı ya llmak lstlyenler, 
ol d ... .. in a ıse en haberi I - • mevcuttur 20 mı· eenellk vakıf lcaresl 2 - Kltip, mubaıip, L.

1

-met-ı, • ..,.., ı ... , 
ma •ıın• •oy üyor. K a ozsa n i uu ~ -.11 6n Fakat, bu general' d b' elll ii taviz bedeli mUtf.eriYe aiddlr. iıtiyenler ve bu blnnetlere talip olan· 

ra bird -::nbire ortad~n . e ıraz ıon Oroloğ • Operatör h Arttırma peşindir. Arttırmafa işti. lar. 
kendisi hakkında bi~:ay~~maı~ 1 Bavllye 111Ut~hasaıaı H rak edecek mtıoterilerin kıymeti mu. s - Kiralık, utılık e•ı, apartıman, dük· 

Bu hlmıetlerini kolaylıkla ve emni
yetle çarçabuk görebilmeleri için 
(VAKiT PROPAGANDA SERViSi) 
nde bu işlerle metgul olmak üzere bir 
bl1ro vücuda getirmiştir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 

yandırmııtır. fUP e u Karaköy _ Ekselsıyor mağaza.ısı 1 hammenenin %7,5 nisbetinde pey ak- kin, mafua arayanlar. Kiralamak, ki· 
Acaba General Mili • k ~mdL Her gUD öğleden aonra çası veya. milli bir bankanın teminat raya vermek. Almak veya satmak fı • 

ması ile ali.kadardır ;_rın a.c!r!l· 2 deo 8 e kadar: 1el: 41235 mektubunu hamil olmalan icap eder. tiyenlcr. 
mi ortadan kayboldu? onun ıçt:ı mn:ı:nma:w_.ns::ın::::n:ıa=a:ım •aı Arttırma şartnaınesi 11/10/ 937 tarihi. 4 - Ders vermek nya almak latfyen· Bir adam göndererek 

ne mUsadif pazartesi günü dairede ma. lu, veya bizzat gelertk servisimi.Ilı 

~ususi Ş.A.RTLAQIMIZ ~Al(~INDA 
GIS[LERiMiZD'N MALUMAT. ALIN 1 Z 

halli mahsusuna talik edilecektir. Bi- 5 - Otomobil almalı: utmak veya it temas etmelidirler. 
-ıt ropaianda SerYiıi rinci arttırması 4 11/ 937 tarihine mu. letmek iıtiyenler. V-L· p 

sadif perşembe günü dairemizde saat 6 - Radyo almak satmak veya tamir Vakit Yurdu Ankara Cad. latanlnıl 
14 den 16 ya kadar icra edilecektir. ettirmek istiyenler. p 

ad bed 
oata kutuu 743 Telefon 24370 

Birinci arttırın a el, kıymeti mu. 1 - Tercüme ettirmek veya tercüme-h~~~ ~m i~~~~~-~~-~------------T-·-~ __ '_P_ro_~ __ da_v_~ __ _ 
de Ustte bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın taahhüdü baki kalmak u. Jandarma Genel Komutanlı~ı Ankara 
7.cre arttırma on beş gün daha temdit S t 1 K fi" 
edilerek 23/ 11/ 937 tarihine mUsadif B ID8 mft omlSyOOUDd80: 
sah günü saat 14 den 16 ya kadar da. 1 - Bir tanesine 130 kuruş kıymet biçilen 6000 t . . 
irede yapılacak ikinci arttırma netice- kapalı zarftan pazarlığa tahvilen lS/ lO 1937 a . ~e.. Alımınyum Matra 
sinde en çok arttırma üstünde bırakı. hkla satın alınacaktır. P zartesı gunu saat onda pazar. 

Jacaktır. 2004 numaralı icra ve iflu 2 Q rtn . 
kanununun 126 inci maddesine tevfi. - ':i'a amesı parasız Komisyon dan a.lmabilecek olan bu pazarlığa. gir. 
kan haklan tapu sicillerile sabit olmn- mek isteyenlerin şartnamede yazılı belge 585 liralık ilk temin t kb 
yan ipotekli alacaklarla di~r alikada. veya Banka mektubiyle birlikte belli gUn ve saatte K . b :ı ma uz . . omısyona aş ''Wlllalan 
ranm ve ırtıfak hakkı sahiplerinin bu · 
haklardan ve husus.He faiz ve masarife (3623) (6605) 

dair olan iddialarını ilan tarihinden iti 
haren 20 gün zarfında evrakı mtlsbite. 
lerlle birlikte dairelerimize bildirmeleri 
Iazımdır. Aksi takdirde baklan tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar !atış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifi. 
yeden ibaret olan Belediye rusumu ve 
vakıf icaresi bedeli milzayededen ten. 
zil olunur. Daha fazla malamat almak 
isteyenlerin 937 / 601 numaralı dosyada 
mevcud evrak ve mahallen haciz ve 
taktiri kıymet raporunu görUp anlaya
cakları ilan olunur. 

(V. P. 1813) 

lstanbul Komulan-ı 
lığı ilanlaı ı 

21/ 10/ 937 de saat 15 de açık eksilt. 
me ile ihalesi yapılacağı hakkında 

ilin edilmiş olan Diyatemıi ve Pan. 
tosta p.rtnamesinde görülen lüzum 
üzerine yeniden yapılacak şartnamesi 
Uz.erine ilin edileceğinden bu i§in ıtim
dilik alınmasından sarfınazar edilıniş 
olduğu ilin olunur, 

(6644) 

ZAYi 
3828 sicil numaralı ehllyetna.memi 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

• 

lbrahim 
(23252) 

Emniyet 6 ıncı şubeden (2310) sicil 
numarasiyle almı5 olduğum arabacı. 

lık ehliyctnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmed Sefcı 
(23200) 
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Telefon: .ıaa1117 1 
Nipntqmda Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

IYATILII ŞiŞLi TERAKKi LiSESi IGUNDUZLOI 1 

------

ANA. İLK. ORTA • LİSE KISIMLARI 

1 

Kız ve erkek ağrenlcller .tçtıı yanyana ve gutı bahçeli tkl binada ayn YATI teıkllttı vardır. Fra.nıızca, Almanca, lnıtıtz<:e kur.. il 
ı ~m& dokuz y&§IDd&n bqJ~ blltUn !Sğretılcller ııurak edeblllrler. Okul herg1ln ıaat 10.17 aramıd& açıktır. ---.!1-j 
~ -- --Deniz Levazım sa-
lınalma komisyon 

ııanıarı 

I Devlet Demıryolları ve Limanları işlPtme . 
. Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri ve muvakkat tı:minatlnrile isimleri aşağıda yazılı üç 
kalem malzeme 11 • 10 - 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf uau'a ile An-

1 - Tahmin edilen bedelf (6077) lira kara.da idare binasmda satın alınacaktır. 
(94) kuruş olan (13011) adet elektrik Bu ite girmek isteyenlerin her kalem hizasında yazılı m~vakkat teminat 

UIU 6 B. . •t • 937 tarihi ile kanunun tayin ettifi vesikaları ve Nafia müteahhidlik vesıkaaı ve teklifle-
amp , 1 ınncı eşrın ne . . .. 1 d k d k . ·sı·-· 1 · 14 d . nnı aynı gun saat 4 e a ar omıayon reı ıgıne verme erı azım ır. 

rastlıyan cumartesı gUnU saat 11,5 da Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 
kapalı zarf usulile alınmak tU.ere mil. Teacllüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6454) 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı ( 455) lira lımi. Muhammea 
bedeli 
Lira. K. 

Muvakkat 
teminat 

Lira. K. 
(85) kuruş olup, prtnamesi komisyon

dan hergUn paraınz olarak alınabilir. 

3- İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun 

tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka.. 
pah teklif mektup1armı en geç belli 

~ 
Muhtelif çiviler. 3012,70 225,95 

" perçinler 32414,65 2431,10 
Rakamlı işaret çivisi. 3750,00 281.25 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan qağıda yazılı 4 gurup malzeme 
glin ve saatten bir saat evv~line kadar her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şarti le 4 • 10 - 937 pazartesi gUnü saat 10 
Kasım paşada bulunan Komısyon Baş. da Haydarpa§ada gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından açık 
kaııhğına. makbuz mukabilinde verme- eksiltme ile satın alınacaktır. 
leri. (6640) Bu işe girmek isteyenlerin hizalannda yazılı muvakkat teminat ve kL 

nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU saatine kadar komisyona 
iLAN müracaatları lazımdır. Bu i§e ait şa.rtn:ımeler komisyondan parasız olarak dağı-

lstanbul Yedinci icra Memurluğum. tılmaktadır. 
dan: 1 - 1000 metre kırmızı ve yeşil renklerde işaret bayrağı imali için pli 

B" bo tan d 1 h 1 kumaş muhammen bedeli 680 lira mu,:a kkat teminatı 51 liradır. 
ır rç 0 ay! ma cuz 0 up sa. 2 - 5 adet 1000 Kg. ve 5 adette 2000 Kg. kuvvetinde muza.af sür'atli 

tılmasına. karar ver.len hasır koltuk tamburlu çıkrık muhammen bedeli 1175 lira muvakkat teminatı 88 lir& 13 ku
maruken sandalya piyano ve sair em- ruştur. 

vat 4/ 10/ 937 gününe gele:ı pazartesi 3 _ 500 metre muhtelif eb'atta pirinç kafes teli 5000 metre murabbaı 
saat 16 dan 17 ye kadar Beyoğlunda bağda.dilik kafes teli muhammen bedall 3840 lira muvakkat teminatı 288 lira· 
İstiklal caddesinde 310 No. lı Turanbar dır. 
önUnde birinci açık arttırma suretile 4 - 1215 Kg. muhtelif cins ve eb' atta salmastra, 100 Kg. mastik manga. 
satılacaktır. Taktir edilen kıymetin nez, 2000 Kg. dökümhane için grafit mu he.mmen bedeli 2053 lira 75 kuruş mu-
% 715 ini bulmadığı taktirde 6/ 10/ 937 vakkat teminatı 154 lira 3 kuru§tur. (6270) 

gününe gelen çarşamba saat 16dan17 ZAYi 
ye kadar aynı mahalde ikinci arttırma. Tatbik mUhUrilm.U kıtybettim. Yeni. 
m yapılacaktır. Taliplerin mezkur giln. sini alacağımdan eskisinin hUkmü oL 
ler ve eaatlerde mahallinde hazır bu- madığını ili.n ederim. 
lunacak memuruna mUracaatlan llln Ortaköy Mecidiye camisi 2 llıci 

olunur, (232M) imamı Nuri Koroca 

ZAYi 
1847 sicil numaralı ehliyetnamemi 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisin.in hükmü yoktur. 

Sait 
,(232:55), 

Universite Rektörlüğünden : 
Tıb fakUltesinde Anatomi, Histoloji ve Ambriyolojl, Anatomi Patholoji, genel 
patholoji, Fizyoloji, Hijlyen, MikrOboloji adlt tıb, sinir hastalıkları, harici hasta• 
Iılar, goz hastalıkları, kadın ve doğum hastalıkları, kulak boğaz ve burun has.. 
talıklan Radyoloji ve Urolojl asistanlıklan açıktır. İsteklilerin tıb FakUltesi 
Dekanlığına baş vurmaları. (6615) 

Teknik okulu giriş imtihanı 
Teknik okulu mUdUrlUğUnden: 

Girit imtihanı 4 . teırL,evvel - 93:' pazartesi gUnU Üniversite fen fakültesi 
konferans salonunda y21pılacaktır. Kaydolunanlann fotoğraflı kuneleriyle o &iln 
saat 8.30 da Fen fakültesi bahçesinde bulunmaları ve riayete mecbur oldukları 

imtihan talimatını öğrenmek için her gün mektebe müracaatları ilan olunur. 
(6456) 

Istanbul Telefon Direktörlüğünden: 
4000 adet Ankara telefon rehberi bastnlmak üzeredir. Memleket iç ve dışına 

tevzi olunacak bu rehberin iş adamları ve ticarethaneler için kuvvetli bir propa· 
ğanda vasıtası olacağını izahtan müstağni görürüm. 

tan ıeraiti İstanbul Telefon rehberi.nlıl aynidir. Kayıd muamelesi ve izahat 
almak için Müdüriyet Abonman Da=resinc bizzat veya (02) No. raya telefon e• 

dilmek suretile müracaat lazımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a verileceği rçiıı 
l&tical buyurulmasını rica eıderim. MUdiriyet (6491) 

1 Harici askeri kıtaah ltlnları 1 
ı---------Tümen Birlikleri kıtaat eratımn ve hayvanatının ihtiyaçları aşağıda. 

gösterilmiştir. Hizalarında münakasa günü ve saat ve teminatı muvakkatesi, 
muhammen bedeli gösterilmiştir. Taliplerin yevmi mezkftrda kapalı zarfla o. 
Ianlann münakasa saatinden 18.akal bir saat evvel mektuplarm.ı Komisyon& 
likte vakti muayyeninde Komisyona müracaatları. Şartnameler parasız olara.k 
tadil günleri hariç her gün Komisyonda görülebilir. Eksiltmeler Çatalcada TU... 
men Satmalma. Komisyonunda yapılacaktır. (475) (6647) 
Satmatma Komisyonunda yapılacaktır. (475) (6647) 
Ermkm Miktarı Muham- llk Münakaaanın Münakaaanm Müna 
cinai men bedeli temi- Şelili Tarihi kaaanm 

nab Saati 
Bulgur 
Saman 
Patate!! 

108000 
107000 

40000 

15120 
1070 
2200 

1134.00 Kapalı zarf 22/ 10/ 937 Cuma 15 
80.25 Açık eksiltme 19/ 10/ 937 Salı 14 

165.00 Açık eksiltme 19/ 10/ 937 Salı ııs.30 

1 - Demirköy alayının 42000 kilo l - Pınarhisann 306 ve 1 S6, Al pul· 
kuru fuulyasr, Vil.e alayının 46000 lunun 252, Vizenin 306 ton e~klik 
kilo samanı. 

2 - !ha.leleri ayn ayn pazarlık su. 

retile Vir.cde yapılacaktır. 
3 - Kuru faımlyanm tutarı 7140 li. 

ra. Sam: ·n 850 l'radır. 

.f - Fa.sulyanın ilk tem1natı 1536 li. 

ra, Samanın 61 liradır. 

5 - Fasulyanın ihalesi 12 Birinciteş. 
rin 937 salı gilnü saat 16 dadır. Sam~ 

nın ihalesi 13 Birinciteşrin 937 çar. 

şamba günü saat 16 dadır. 

6 - Şartnamelerini görmek isteyen. 
tere her gün Vize Satmalma Komisyo

nunda gösterilmektedir. 

(4774) (6646) 

unu. 
2 - 1halele;ri kapalı :zarfla Vizede ya• 

pı1ac:aktır. 

3 - Pınarhisar ununun tutan 39015 
ve 19890, Alpullunun 31~00, Vizenin 
39015 lira.dır. 

4 - Pınarhisann ilk temln"l!f 2921 
ve 1492, Alpullunun 2363, Vi:ffttm 2921 
liradır. 

5 - Pınarhisar Ununun ihalesi 13 '/. 
1 Tc§rin / 937 çarpmba günll saat 15 
de Vize ve Alpullunun ihaleleri 11 • 
1. Te§rin / 937 pazartesi gUnU saat 15 
de ayn ayn yapılacaktır. 

6 - Şartnameleri görmek isteyenle
re hcrgün Vize Satınalma Komisyonun• 
da gösterilecektir. 

(456) (6473) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rekt~r lüğün den: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altı kalem eşya 
kapalı zarf usulile, eksiltmeye konul muştur. 

2 - İhale 4 _ 10 - 937 tarihine raet lıyan pazartesi gUnü saat 15 de Yüksek 
Enstitü Rektörlük binası Komisyon od1 smda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 8555 ve mu vakkat teminat 642 liradır. 
4 - Teklü mektuplarının ihale gü nü saat 13 de kadar makbuz multabilin. 

de Komisyon Reisliğine vermeleri \'e ihale saatinde Komisyonda hazır bulun. 
malan. 

l5 - Daha fazla 1zahat ve parasız şartname almak isteyenlerin EnstltU 
Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan c• lunur. (3346) (6139) 

Beher:nin fiy~tı 
Cinsi Adet Kuruş 

Yorgan çarşafı 1200 380 
Yatak ,, 1200 215 
Yastık Yiizü 1200 75 
Yatak ., 225 80 
Yüz havlusu 100 60 
Bornuı 50 550 

Yekftn tutan 
Lira 
4560 
2580 
900 
180 

60 
275 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 lir ahi< ;kramiyelerle ( ~ 00.000 ve 50. 000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkea 7 ·birincitqrin-937 günü ak§amma kadar biletini Cleğir 
tinnit bulunmalıdır. 

Bu tarihten aonıa bllet Ozerindekl hakkı sakıt olur .• 

Nqriyat genel direktörü A. Sevengil Sahibi Aamı Ua 


