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Atatürk Tiirk · Devletçili9inin o~~~Aiu;;i;si;i~i~bir 
Yüksek ifadesjni Tarif Ettiler program yapıhyor 
..__ --ı Hemen Başarılabilecek işlere 
e u G o N Devletciliğimiz, Türkiyenin ihtiyaçla- Şimdiden Başlanacak 
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Peyamı Safa'nm fıkrası : 
"Casus ve Propagandacı"
Orhan Selım'in fıkrası : 
.. Nane " - Siz ne dersi
niz? - Şehir haberleri. 

Ankara haberleri - Fe
lek'ın fıkrası : "Pembe g9z· 
luklu adam". 

Aziz Hudai Akdemır'in tef
nkası : " Bizde casusluk " 
Saglık ogudu - Sevişme
ler. evlenmeler. 

Son haberler. 

Memlekette TAN -
ranç dersleri. 
Spor - Kültıir. 

Avrupa gnctelerine 
diınya hadiseleri. 

Sat• 

göre 

Kazan Hanlığının son ~ün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

iz mir 
Panayırında 
Gördüklerim 

lzmir, 22 [Telefonla] 
l) 1ıınir Panayırı bugün Şarbay 
ııı~:tor Behçet l!.z'un,. ~zmi~. ~~~no
lr hayatının onemını gozonune 
r:~an, nutku ve bu nutka cevap ola
tlc • Celal Bayarın bütün memleket 
hit~~omisinin anahatlarını cizen ve 
~':!..~ Atatürkün devletçilik pren
ı,;~· ,. .. ı,ı,.a"'·"r rı ,.1r ..ı:p'"ıı" ;ç 
~ ıntıva en 50 kk te aeger 
e ~J.evi ile açıldı. 

tıı ger htanbulda zaman zaman a
~11an sergilerle bugün lzmirde açı
hp Panayır arasında bir mukayt:se 
)il!ı rna~ ıcap etse, hemen sayliye-
1~. ~·· Akdeniz kıyısındaki güzel 
~ti ırın, Marmara kıyısındaki gü
tip lstanbulu bilhassa zevk ve ter
oıd ~kımından çok geride bırakmış 
dt&~l6~un göze çarpmaması kabil 

~I dır. 

tc~~i~ bugün her tarafını zevkle 
lııir ~gım ve hayretle gördüğüm İz. 
dctil anaym, yalnız güzel bir eser 
dı}'e • bu alanda diyebilirim ki, şim
tı bi k~dar yaptığımız belki en ile
bi"i r ornck değerindedir. Bana bu 
ile ~".eren paviyonlarda gözler önil
~ttı r!len malların cinsleri ve dc
'llıt~rı değil, onlardan evvel belki 
bıı ita. crneginin o güzel neticelerini 
"'lic·da~ çekici bir çerçeve ve ferah 
~at-b· bır dekor içinde meydana çı
~"lti~~ınek bilgisi, hüneri, bilhassa 

l ır. 
b· ııtıirc ·ı . k .k . 
b•tıt . . ı erı te nı lı Avrupa şe-

tı ;•nın havası getirmiş olan 
aıııa.~bn_aırı.rı bir çizgi ile şöyle 

ı-:"' •lırım· Qlt • 
dııırı •ergi ki, 
taı )(da gördüğ 
tıdat ahnJutpaş 
"c a tertibini 
htııi~!aYışJa y 
lla)ır ır. Şimdi 
~ıı. ~. bahçesi 
d'tiJ ·~r paviy 
ııbı'ı .: fakat yü 

0tı·· 
~it llnde ve 
~,a Ve he 
~il kn, harik 
'ile~ 1 trrıız1 
ı~ <>ıııa tı k • 

doı ar 
'ı)i t dı.ığun 
tr· lltıııın • 11\c ,_ uş 
tıt)j-. 'lOnınu 
-~ .. tın 0 g·· 

"tı:lttıd uz a o 

iye kadar yur
aergilerin bi

ade ve ip-
bir incelik 

ı lk bakışta 
kizde Pa
tığım za

n taklidi 
dem ya-
un başka 
eldikleri 

rından doğmuş, yepyeni bir sistemdir Rüştü Aras ~ · 
Cumhuriyet, Ferdin, Hususi Teşebbüslerin Yıl- Cenevre 

Yapamadığını Kısa Bir Zamanda Yaptı Yoluna Çıkıyor /arca 
Izınir, 22 (Telefonla) - Eko 

nomi Bakam Celal Bayarın lz -
mir panayırını açarken söyledi
ği nutuk, Atatür:k'ün Türkiye 
Cumuriyeti hükumetinin tatbik 
etmekte olduğu devletçilik pren 
sipi hakkında koyduğu esası ih
tiva etmek suretile bilhassa 
önem kazanmıştır. 

Celal B~ar Büyük Onderimi
zin devletçilik haJ:tikmdaki "tari -
fini kendisine verdiği emir ve 
direktif üzerine nutkunda keli
me kelime ve aynen okumuştur. 

Ataürk'ün Celal Bayarın nut
kunda okunan, bizde devletçilik 
hakkındaki, tarifi şöyledir: 

"-Türkiyenin tatbik et
tiği devletçilik sistemi, on 
dokuzuncu asırdanberi, sos
yalizm nazariyatçılannın i
leri sürdükleri fikirlerden 
alınarak tercüme edilmiş, 
bir sistem değildir. Bu, Tür
kiyenin ihtiyaçlarından doğ 
lUı.&~, T.&.h l • J ·~~ ı .~o \,;,.,. .,;c 

temdir. 
ı Devletçiliğin bizdeki ma
nası şudur: 

Fertlerin hususi teşebbüs 
lerini ve şahsi faaliyetlerini 
esas tutmak; fakat büyük 
bir milletin ve geniş bir 
memleketin bütün ihtiyaç -
larını ve bir çok şeylerin ya
pılmadığını, gözönünde tu -
tarak, memleket iktisadiya
tım devletin eline alması! 

Türkiye Cumuriyeti dev -
leti, Türkiye vatanında Türkiye Cumurı'Jteti Devletçiliğini tarif ve izah buyuran 
asırlardanberi ferdi ve hu - Ulu Onder Atatürk 

susi teşebbüslerle yapılma -ı düğü gibi kısa bir zamanda yol, liberalizmden başka bir 
mış olan şeyleri bir an ev - yapmrya muvaffak oldu. sistemdir.,, 
vel yapmak istedi ve görül- Bizim takip ettiğimiz bu Ali Naci KARACAN 

• • 
ızmır 

Panayırda 
Yapılan 
Dünkü 

Panayır1 Dün Açlldı 

Evvelki gün Florya deniz kÖf· 
künde Atatürk'ün Ba,kanlığı al
tında yapılan Bakanlar kurulu 
toplantısı geç vakite kadar ıür
müştür. 

Öğrendiğimize göre, bu top • 
lantıda doğu illerinde hükumet
çe hemen ittihaz edilecek ted • 
birler üzerinde görütülmüf, ö • 
nemli kararlar alınmıttır. 

Muhtelif sebepler ve tesirler 
altında tarihin uzun yıllarında• 
bakımsız ve geri kalmıt olan bu 
vatan parçasında Cumuriyet dev 
rinin verdiği feyiz yeni karar ve 
tedbirlerle pek kısa yıllar içinde 
en yüksek mertebe ve mevkiine 
yükselecektir. 

Kültür, Ekonomi, Sağlık, Ba
yındırhk. Tarım bakımlarından 
ve diğer hususlarda alınacak bü
tün tedbirler bir devlet progra
mı haline konacak ve safha saf· 
ha bu programın tatbik ve bata· 
rılmasına geçilecektir. 

Bu programın timdiden ha -
[Arkası S üncüde 1 

Eski Adliye 
Telgrafla 

• 

Başbakan Floryada 

Vekili Dün 
Ç1ğırıldı 

[Ozcl aytarımız bildiriyor] 

lzmir, 22 
Eski Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt, bugün Istanbul

dan telgrafla davet edilmesi üzerine derhal hareket etmiştir. 
Kendisinin kabinede bir vazife alacağı söyleniyor. 

İngiliz Kabinesi loplandı 
~~~~~~~~~~~-

Bir harp 
ispanya 

ihtimaline 
tedbirler 

karşı 
alıyor 

ispanya ve Cebelüttank boğazı 
Londra, 22 A.A. - Kabinenin 23 

azası bugün Baldvinin başkanlığı 
altında saat 10 da hususi bir toplan
tı yapmışlardır. 

lngiliz kabinesine tavsiye 
adilen siyasa 

Lon?.~a. 22_ A.A. - Röyter ajan
sının ogrendığine göre. dün akşam 
toplanan kabine Dışişlcri komitesi 
bu sabah toplanacak olan kabineye 
aşağıdaki sıyasayı tavsiye etmekte· 
dir : 

İngiliz hükfımeti. Uluslar sosye
tesi paktından çıkan yükcnlerine 
(vecibelerine) kat'i surette bağlı 
kalacaktır. Bu karar, son çare ola
rak. eğer Uluslar sosretcsi konseyi 
de mutabık kahrsa, talyaya karşı 
zecri tedbirJe(in kullanılmaıını ta-

zaınmun eder. lyi malumat alan İn
giliz çevrenleri Fransanın, 1 ngi ite
re tarafından alınması tasarlanan 
hattı harekete karşı teve.ccühkar bu 
lunduğu kanaatindedirler. 

Sir Ho~re'ın ?ün muhtelif parti 
ve grup lıderlerıle yaptığı görü§me· 
lerin amacı, kabinenin bu sabahki 
toplantısı sonucunda takip edilmesi 
muhtemel bulunan siyasanın ana 
hatlarından kendilerini haberdar 
etmek.ti. Mutat olmııyan bu görüş • 
mclerın hükumetin 29 ilkteşrinden 
evvel parlamentoyu toplamıya da • 
vct etmek niyetinde olmadıgını gös 
termcktcdir. 

Ekonomik tedbirler 
Londra, 22 A.A. - Kabine erka

nı, hükümet ve parJAmento partilc
(Arkuı 3 üncüde) 
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SU BAKANLIGININ TAMiMi 

Yüksek Mektep Mezunu 
Olanların Askerlikleri 

[Ozcl aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 22 
'Yükselt mekteplerden çıkanlardan aske~Ii~ çağında o~anlar 

hakkında Sü Bakanlığı alakalılara şu tamımı yollamıştır. 
".Bu yıl yüksek mekteplerden çıkanlar arasında bulunan as -

ken ehliy~tnamesizlerle orta. _a_skeri ehliyetnam~lil.erin hazırlık 
kttası baslangıç zamam geçtıgın~en, _bunlardan. ıstıyen~er. as -
kere alııÜnryacaktrr. Tam asken ~hlıyetnamelılerden .. ıstıyeıı -
lerden eylülün birinci gününde hazırlık kıtasına ve yuksek as
keri ehliyetnamelilerden istiyenleı; Ikinciteşrinin birinct gü -
nünde İhtiyat Sübay mektebine gönderilece~lerdi!. Bu hu.sus ay 
ı:ca gazetelerle ilan edilerek alakalıların dıkkatı celbedılecek
tır. Mekteplerde askerlik dersleri mecburi kılınd_ığmdan. ~ele
tek Yıllarda yüksek mekteplerden çrkanlann hepsı o yıldakı ha
~ırJık kıtası veya ihtiyat sübay mektebi baş.Iangıcmda askere 
'alınabilecek kadar askeri derıs görmüş ve ehhyetname almış bu-
lllnacaklardır. & • 

\'alnız ıbu yıl yü~sek mekteplerden mezun askerı ehlıyetna • 
llıesi olnuyanlarla orta askeri ehliyetnamesi olanla( arzu. e~er
lerse dahi askere alnunıyacaklarından bunların ücretle ıstılı -
danılanna tam ve yüksek askeri ehliyetnameli olup ta talep ve 
llıüracaatta ıbulunamıyacakların memuriyete aluunamalarma 
karar verilmiştir.,. 

Saklı Vergileri Haber Verenler 
Ankara 22 (Özel aytarnmz bildiriyor) - Finans Bakanlığı 

:alilikler~ bir tamim göndererek, vergi _mektumlann~. habe.r ~e-
enıere verginin kati tahaldrukunda verılmekte olan uçte bır ık

tilrtıiycnin Devlet Şurasına müracaat müddeti <;>lan 60 gün geç
llledikçe veya müracaat neticesinde hazine lehme karar alma -
dıkça verilmemesi bildirilmiştir. 

Merkez Bankası Senedleri 
Ankara 22 (Özel aytarnnız bildiriyor) - Cunıuriyet Mer -

fel Bank~sı esas nizamnamesinde bazı değişiklikler ve ilave -
er Yapılmasr Bakanlar Heyetince kabul edilmiştir. Nizamna -
llıenin tadil edilen 21 inci maddesine göre, devir ve ferağ olu -
lı.an ve yahut intikal eden hisse senetlerinin arkalarına fer ağ 
lte~fiyeti veya yeni sahibinin ismi yazılacaktır. Yanan, çalınan 
~~ıYA · ~mr ... tJ,. :7~vi n1ı:n., h; ...... _ -~~ .. ı ... ':':.,;-: .,..;,,,. .,.,.~ı..c ... 1 .... ;..,;.., 
e a uzennç yapılacak tetkık netıcesındel ayw sııvftan 
~ '4-son vcrilmiŞ htSse senedinin numarasını takip eden numara-
ı havi lbir hisse senedi verilecektir. 
~~===================================================-===== 
İngiliz Kabinesi Toplandı 

t' [Baş tarafı 1 incide) 

t~tasında azimli bir Cenc\•re du - verdiği bir diyevde demiştir ki: 
la ll almak ;\'\ususunda tam bir an- "Bir İtalyan - Habeş harbinin, 
te~ vukubulmuş gibi görünmek- diğer devletler arasında 1914 hal'bi
b~r. Fakat ekonomik tedbirlere ne bC1'lzer bir harbe sebebiyet ver
llıi>' tıruırnasının kabul edilip edil- diğini görmc.k benim için elim ola-
111 il Ccegi meselesinde, kabine erka- caktır. 
t1.ıı~asında bile fikir ayrılıkları gö- Habeşler kafi derecede cesur ve 
~İbi ektedir. Bazı kabine erkanı bu dayanıklıdır, manevi tarafları sa • 
~ı bl~edbirlerin harp demek olaca- vaş yükünü yalUız başlarına taşıma-

lltaJeasındadırJar. !arına yetecek kadar kuvvctliöir. 
.., ispanyanın bitarafhOı Şayet barış yolundaki gayretler 

~. ua maalesef boşa gidecek olursa. o.rdu-<l;ıhcrcelon, 22 A.A. - Bir f talyan- mun yapacağı harbin zaferle bıte • 
biı.ır' harbi takdirinde 1spanyanın ceğinden hiç şüphe etmiyorum. 
lııııt~hğını muhafaza etmesi isin Paristeki zenciler t~e <;~ mühim noktaları takviye 
J4~ k uzere 6Üel hazırlıklarda bu • Paris, 22 A.A. - Pariste.ki zen • 
~aktadır. ciler Habeşistandan yana bir top -

'I;ınlalonya garnizonundan topçu lantı yapmışlardır. Bunlardan yir
t~ıı.;ı a~~ Endülüse ve Balear adala- mi kadarı sokaklarda gösteride bu
~· de gonderilmiştir. lki harıp gemi- lunmak istemişler ve polis hüvi -
lıııa "'arn1ı olarak BarseJonada bu • yetlerini tahkik için beş kişiyi ya-
~aıc~ilk ve diğer iki harp gemisi de kalamıştır. 
1 r adalarını gözetecektir. 

~Qilfere ve CebelUttarık 
\o~ :dra, 22 A.A. - AmiraHiğin 
tıı.ı?iıt0Yle~cğe salahiyc.tli memuru, 
;ıl>al> erenın, CebeJüttarik boğazını 

tııı 118~tagına dair olan söylentile -
1 olmadığını söylemiştir. 

<: CebelUttarıkta 
ll ebe1·· 
~ıl>;ıdc llttarık, 22. A.A. - 27 inci 

lık yeni öOretmenler 
Ankara, 22 (Özel aytarımız bildi

riyor) - Bu sene ilk öğretmen o· 
kullarından çıkan 321 kız ve 479 
erkeğin tayinleri etrafında Kültür 
Bakanlığı bir tayin listesi hazırla
maktadır. Yeni öğretmenler eylül 
ayı içinde tamamen tayin edilmiş 
olacaklardır. 

Gümrüklerdeki 
Sahipsiz Eşya 

[Ozel aytarımız 
bildiriyor] 

Ankara. 22 
Mühim gümrüklerde bulunan ve 

miktarı ehemmiyetli bir yekun:ı. va
ran sahipsiz ve kaçak eşyanın sa
tışlarına azami faaliyet sarfedilerek 
bu eşyanın '?ü.mrük~erde bekletil -
memesi ve bırıkmesıne meydan ve
rilmemesi Gümrükler Genel dlrek
törlüğünce gümrüklere bildirilmiş
tir. 

24 saatte hava durumu . 
vaziyeti 

Ankara, 22 (Özel aylarımız bildi
riyor) - Meteoroloji enstitüsünden 
verilen malUmata göre. son 24 saat 
içinde yurtta hiç yağış olmamıştır. 
Trakya mıntakasında, İstanbul ci
varında ve Karadeniz kıyılarında ha 
va bulutlu geçmiştir. Yurtta st~k
hk derecesi hlr gün önceye gore, 
mıntakalar arasında değişmek üze
re 1 - 3 derece arasında yükseliş 
kaydedilmiştir. Yurdda en fazla sı
caklık Diyarbekirde 41 derece ol -
mak üzere Antalyada 39, Adanada 
38, Malatya ve Nazill!de _37, Anka
ra ve Kiliste 36. Eskışehır, U ak, 
Manisa ve Muğlada 35, Boluda 34, 
Kütahya, Afyon. Beyşehir ve Kır
şehirde 33, Konya ve Sıvasta 32, 
Orta Erzurumda 31, İstanbul ve 
'TT .,.._ •O C::.----~- .O~, -ll:c.\o.\l\,o -~ 
derecedir. 

Ankarada güneşte kaydedilen sı
caklık bugün 62 dereceyi bulmuş
tur. 

Menkul, gayrimenkul malla
rın satış bedelleri 

Ankara, 22 (Özel aytarımtz bildi
riyor) - Arttırma, eksiltme kanu
nunun 65 inci maddesine göre ha
zırlanan menkul ve gayri menkul 
m;ılların satış ve kira ihalesinde ma 
halli 'komisyonların salahiyetlerini 
gösteren nizamname Bakanlar He
yetince onanmıştır. 

l - Menkul ve gayri menkul mal 
Jarın arttırma ve eksiltme ile yapı
lan satış ve kira bedellerinden üç 
bin liraya (dahil) kadar olanların 
ihalesine mahalli komisyonlar sala
hiyetlidir. 

2 - Uç yıldan artık kiraya veri
lecek gayrimenkullerin ihale bedeli 
3 bin lira veya daha az olsa bile Fi
nan.s Bakanlığından izin alınmadık
ça ıhale edilemez. 

Postada tayinler 
Ankara, 22 (Özel aytarımrz bildi

riyor) - Posta Telgraf Başens
pektörü Fazıl Erzurum Posta Tel
graf Ba~müdürlügüne, Bayındırlık 
Bakanhgı eski Levazım direktörü 
Besim Po~ta Te1graf Başcnspektör
lüğüne, Dıyarbekir Baş direktörü 
Asaf Sıvas baıtdirektörlüğilnc, Van 
baş direktörü Kenan Diyarbekir 
baş direk~ö~lü~ünc, Sıvas baş direk
tör muavını Etem V.an Posta Tel
graf başdirektörlüğüne tayin edil
mişlerdir. 

tısından sonra D i y e v i 
[Baş tarafı 1 incide] 

zırlanmaınna batlanmtş ve her 
bakanlık kendisini alakadar 
eden noktalar üzerindeki ana 
hatları tesbit etmittir. Progra • 
mm kanunlattırılması gereken 
ve bütçe gibi zaruretlere ta.~ll-~k 
eden kısımları Kamutayın onu -
müzdeki toplantısına sunulaca -
ğı gibi yapılma~ı bakanl.a~ın 
kendi salahiyetlen hududu ıçın
de olan i~lcrin de hemen tatbi • 
kine ba9lanacaktır. 

[Baş tarafı 1 inci.d~] 
münasebetler ihracatımıza yenı ım - PEMBE GÖZLUKLO AOAM 
kanlar a~ış, diğer taraftan Türk 

Ajansın tebliği 
Bakanlar Kurulu toplantısı hak; 

kında Anadolu ajansı da dün şu 
tebliği neşretmiştir: 

İstanbul, 22 A.A. - Başbakan İs
met İnönü, Doğu ve Karadeniz vi
layetlerinde yaptığı tetkikler!, gör
düklerini, derhal ,-apılması lazım -
gelen işleri Cumur Reisine arzet-
mişti. .. .. 

Tedbirleri hakkında Ataturkun 
yüksek tasviplerini aldıktan sonra 
Bakanları lstanbula çağırmıştır: ... 

Dün 21 ağustos çarşamba gunu 
Florya denizevinde Atatürkün hu
zurunda toplanan Bakanlara Baş -
bakan, gördüklerini ve yapılması 
gereken İ§leri anlatmıştır. 

Devlet idaresinin her noktasını a
lakadar eden işler<ien Bakanlar sa
lahiyetinin yapmıya kafi olanları
nın derhal tatbiki, yapılması kanun 
He ve bütçe ile alakadar olanları
nın işmdiden hazırlanarak Kanmta
yın ilk toplantısında kanunla§tırıl
ması muvafık görüldü. 

Atatürk, Ba~bakam ve Bakanları 
akşam yemeğine alıkoymuştur. 

DUn 

Evvelki geceyi Perapala"S otelin· 
de geçiren Başbakan 1.smet İn~n~, 
dün saat on beşe ka<lar otelde ıstı
rahat etmişlerdir. Başbakan bundan 
sonra Dolmabahçe sarayına gitmiş
ler, b'azı bakanlan kabul etmişler-
dir. . . 

Bakanlardan bazıları da dün ılgı
li oldukları dairelere giderek çalış-

ekonomisinin modern istihsal tek -
niğile cihazlanması hareketi i thala.. 
tımızı genişletmiştir. Türkiye ile 
arsıulusal pazarlar arasında hararet 
}enen alışveriş hareketleri hem Tür. 

ki ye için hem de onunla ahşveri~e 
girmi§ olan ulusal ekonomiler için 
önemli faydalar vermiştir. Geçen 
sene ile bu senenin ilk altı aylık 
devresine ait ihracat istatistikleri 
bu sene geçen seneye. göre m_e.mle· 
ketimiz lehine altı mılyon lıralık 
bir fazlalık kaydetmektedir. Kle -
ringle bağlandığım!z meml_eke~lere 
mümkün olan ithalat kapasıtesı ve
rildiği içindir ki, ithalat fazlası kar
şılığı olarak bu mcmle~etıe: .he~
bına otuz altı milyon lıra. ~ırakmış 
ve bu yekun ihracatımıza ılave ola
rak Türk piyasasınd~n m~~ alı~ma
ya ayrılacak demektır. Turk. ı~r~
catının artması ulusal ürünlerımızın 
ham maddelerimizin gittikçe" da.h~ 
çok aranması ve ~orrna! . ~egerını 
bulması, Türk mustahsılının ve 
yurttaşlarımızın günden güne refa
hının artmasına imkan verecek ve 
Türkiyenin dünya pazarlarında a. • 
lım kuvvetinin çoğalmasını temın 
edecektir. 

Bu yılki UzUmlarimiz 
Memleketimizin bazı yerlerinde -

ki üriinlcr bu sene kuraklıktan mü
teessir olmuşlardır. Fakat buna kar
şılık bazı ürünlerimizdeki bereketli 
ve Türk müstahsilinin yüzünü gül
dürecek mahiyettedir. Ulusal eko
nomi hesabına bize umut havasr ve
r.en bu durum öğreniyoruz: ki, bazı 
taraflarda yanlış anlayışlara yol aç
mıştır. 

Arkadaşlar, biz dünya piyasaları
na normal kazanç hırsını hazmede
miyeceklerle sun'i fiyatlar empoze 
etmekten uzak kalmalıyız. Yoksa 
bir gün mutlaka aksülamelin acısı-

""\ 
inönü'nün lzmir 
şarbayına mektubu 

mışJardır. "Güzel hmirin hayırlı ve önem-Tüze S!ikanı Saracoğlu Şükrü-

''Değerli Şarbayım, 

nün Ankaraya gideceği şayi olmu~- li fefebbüaü olan panayırını bu •e
sa da kendisi daha birkaç gün İs- ne de açmağı nekadar ar.zu etti -
tanbulda kalarak, adliye işlerile ğimi bilirsiniz. Ancak geciktiril -
meşgul olacaktır. meai kabil olnuyan baz.ı İ§lerim 

Dış Bakanı Ce- mani olmaktadır. Ekonomi Bakanı 
n&Vr&y& gidiyor arkadaşım bu UıJkli açıfl hepİmİ;ı 

• 
1 

ncimrna yapacaktır. Size her ı;a -
Aldığlf9ıZ malCuua~a ...g~rc .?ışiş - manki gibi verimli baıa"l tliler, 

leri Bakanımız Tevfık Ruştu Aras, hepinizi yürekten •elômlarım, aevönümüzdeki günler i~inde Avrupa-
ya gidecektir. Tevfik Rüştü Ara~ın, gili doktorum., 
4 eylülde toplanacak olan Uluslar 
Kurumu Konseyi içtimaında bulu • 
nacağı da anlaşılmaktadır. 

Panayırda 
Yapılan 
Dünkü Tören 

(Baş tarafı 1 incide] 

ler ıJerildi. Bu gösteriden çok müte 
hasaia olan Ekonom; Bakanımız, 
kendisini karıılamaia gelenlerin 
hatırlarını aorduktan sonra, e.ki il. 
bayla birlikte otomobile binerek, 
doğruca iz.mir Palasa ıritti. Gar dı. 
§tnda Ve yollarda halkın alkııları 
araınndan ve halkı aelamlıyarak 
geçti. 

Saat 13 de ıehrimizden ayrıl -
mak Üzere bulunan General Kazım 
Dirik fere/ine Tecim Odcuı tarafın. 
Jan lzmir Palasta verilen ziyafet
te hazır bulundu. Ziyafet çok aami 
mi haabihaller arasında &ona erdi. 

Açım töreni 

BcıfVekil 

ismet /nönü 

nı duyarız • .Ftı.kat öbür taraftan ar
sıulusal piyasalardaki normal fiyat
lardan istifade etmek yolunu bilmez 
ve bulmazsak, bu da memleket için 
olduğu kadar, milli ekonomi için 
de büyük hüsran ve zarar olur. 

Yapacai)ımız iş 
Kanaatimce normal neticeler elde 

etmek için meselel~riınizi ulusal ve 
genel zaviyeden gorerek çalışmak 
lazımdır. Her şeyden evvel alıcıla
rımızı ciddi ve devamlı bir istikra
rın emniyet havası içinde piyasala
rımıza bağlamalıyız. Biz ulusal e
konomi içinde menfaat ayrılıkları, 
menfaat tezatları tanımıyoruz. Baş
lıca kaygımız ulusal ekonominin 
korunması ve sağ ka imasıdır. 

TUrk ekonomisinin dina· 
mik seyri 

Arkadaşlar, bu seneki panayırı 
size Türk ekonomisinin dinamik 
bir seyrinde yakından takip etmek 
imkanlarını vermektedir. Türkiye 
Cumuriyetinin ooş şiarı Türk eko
nomisinin. Türk endüstrisile tamam 
!anmasından sonra saglam olarak ku
rulmuş olacaktır. 

- Ooo! Buyur bakalım! MaıaJ· 
la.h 11en gitgide gençlC§İyor&unl 

- Öyle karde§im. Sen de benim 
gibi gençlik ihtirarhk diye. bi~ ayrı· 
Irk olmadığına ınanır6all ihtıyar}a. 
mazsın! 

- Ne haber, ne var ne yokt 
_ Güzellik çok tükür! 
- E'•i Mlıyor diye duydum •• 
- Satamadnn. Biraz harapla~lı4 

Tamir de edemedim.La.kin 11ağlık ol. 
sun. Ne yapalun, elbet bir kolayını 
buluruz. ' 

_ Kayınpeder nasd oldu? • 
- Eh §Öyle böyle. Yaı ~fesı. 

Maamaf ih doktor atlattı .. dedi. 
- Dava İ§İ ne oldu? •• 
- Ne olacak? Adı ü11tünde! Dava 

bu. Cabuk eabuk biter mi ya? •• 
-- Çocul;lar nasıl ? 
- Küçüle bogmaca olmu§. Kaym• 

valdeye gönderdim. Büyük de biı;ik~ 
!etten düşmüş. Diz kapağı yarılmış, 
kafası patlamış.. Allah razı ol&urı 
doktor "eli çabuk,, dikti .•• Kız biraı 
zayıfça. Gençlik malümya! Ncy$e, 
hepsi iyiler hamdoJsun •• 

- Si:dn bonolar ne oldu? .. 
' - Bono ne olur? .. Duruyor. Onaı 
da kendime dert mi edeceğim?! •• 

- Sende 1 Utlyan 9ehimleri vardı. 
Belki harp falan çıkarsa düşer ma• 
lümyal Tedbir aldın mı ? 

_ Yool Ne tedbiri alayım. Harp 
çıkacaksa sık~. Ben önüne ge~em 
ya! lı olaca.gına varır •• 

_Ala! Yahu! Sana ~ıpta ediyo
rum bu ne taeasızlık? 

_: Neden tasa edeyim a birader? 
Ne var ortada tasalanacak? Kıyamet 
mi kopuyor. Habeşle harp • olaca!'• 
nuş, bana .ne? Dava uzun gıder:mış, 
bana ne? Oğlanın k-af aıı patlaınıı~ 
Kafası yanlmıyan çocuk olur mu? ... 

- Şimdi anladım_ n:~en genç kal. 
dığını! Şu pembe gozlukten bana da 
versene? •• 

- Hangi pembe göz]ük. 
- Dünyayı seyrettiğin pembe 

gözlük. 
- Ha!. Şairce laf ~İyor.sun. ~:ıi 

pek ince laJJan ~nla:r.am ~ o go~· 
lük gözümde değil yürcğımde ıazı• 
zim. Bir akşam bize gelsene! Akın• 
tı bumunda nargile içeriz. Bak dün.: 
yanın tadı nasıl çrkar, eör. 

- 1 n§ıı.llah. Fırsat bulunanı gefü 
rim.. Lakin nargil~ içmem. 

- Kardeş sen de tütün ıiçmezıin. 
rakı içmezsin, nargile içmezsin •• Ne. 
dir bu. Dünyaya ne diye geldin? •. 

Bu suale cevap veremedim.. ~el" 
laf md~ bir ıkah\Wta atarak cıkb git" 
ti.. ' 

Ben böyle!İni de sevmem-

B. FELEK 

Alman filosu Gdinyada 

Varşova, 22 A.A. - Koonigsberg 
krüvazörü ile bugiin Gdinyaya ge .. 
len Alman harp donanması mümes ... 
sillerinin g.e1işini selamlayan Pols. 
ka Zbrajna gazetesi, Alman konuk
ların Leh limanına gelmelerinin iki 
komşu memleket arasındaki k~rşı • 
lıklı münasebetlerin daha zıyadc 
gelişiminin yeni bir delih olduğu. 
nu yazmaktadır. 

Bir hangar çöktu 
Bükreş, 22 A.A. - Bir uç,~ İ· 

malathane:Sinin hangarı çokmuş ve 
kırk kadar işçi yıkıntı altında kal. 
mıştır. Şimdiye kadar enkaz altın. 
dan altı ölü ve on nltı yaralı çıka. 
rılmıştır. 

Enternasyonal komitesJ 
genel sekreterliği 

Moskova, 22 A.A. - Enternasyo• 
nal Komintern'in yeni seçilen mer
kezi icra komitesi, ilk toplantısın· 
da başkanlık divanile sekreterleri 
seçmiştir. 

Dimitrof oybirliğile genel sekre. 
terliğe seçilmiştir. 

Moskova, 22 A.A. - Tas ajansı, 
Moskovada Dimitrofa karşı bir su
ikast yapıldıP.ına dair olan haberle• 
rin tamamen .. asılsız oldugunu bil .. 
dirmektedir. 

\> iltJta ~layı Tarifaya gelmiştir. 
1'CtlcrjPıyade, altı ve mitralyöz kuv
lt tdir, de gece Algeiran'a gelecek-
~l~CI 

Balkanlardan gelen göçmenler 

Saat lam altıyı otuz. geçiyor. Ar-
11ıuluıal be§inci iz.mir panayırının 
açım töreni başladı . . Başta saylav -
iar, konaoloalar ve /zmirin bütün 
yüksek memurları olduğu halde, on 
binlerce halk törende hazır bulu -
nuyorlardı. O kadar ki Cumuriyet 
meydanı bu kadar kalabalık halkı 
almıyordu. Bircok kimseler ağaç· 
lora tırmanmıflardı. 

Atatürk inkılabının dayandığı te
mel Türkiycnin siyasal ve ekono -
mik bütünlügüdür. Türkiye Cumwu
riyetinin tatbik etmekte o~dugu 
devletçilik prensipi memleketi en 
kısa yoldan ve en ileri hızla amaca 
erdirecektir. . .. 

Büyük ve yaratıcı Onde~ımızın 
ekonomideki bu ana umdemız hak
kında bana verdigi emir ve direk
tiflerini buradan size kelime beke· 

bu yol liberalizmden ba§lı.-a bir sis. 
temdlr. 

En emin yoldan yürUyoruz 
~ l>ar/

1 konsorosu yara landı 
t il\>ag g, 22 A.A. - Adisababadaki 
1 t ~b~uhabirinin bildirdiğine gö
~'ıı, \>a a?"tarcos'daki İtalyan konso-

ıı lttır ~ıfeai başına giderken atı -
~ll §Unlarla yaralanmıştır. 

b ller1.taasebat kesildi mi ? 
1 ~İri~~·r·22 A.A. - Reuter ajansı 

tc ~.11iiı t .. · . . 
to ~Ote 1 eeyYut etmıyen hır habe-
la ~·da it taiya hükumeti, Dobremar
tq,81 ~!Y~n konsolosunun yara -
Ilı~ İle h adı~i iizerine Habeşis -1~tir. er turlü münasebetini kes-
~~ o~a. 22 
'e .11da11 ıb A.A. - Tamamile bir 
t1

11
1lin tid a~et olan Falconi hadi -

lh.. 'a.ıııırna~ 1 akisler doğurmıyaca-
·•ın e tadır. 

lo "ator zaferden emin 
tlto fldra 2 

ru, riaı 2 A.A. - Habeş impa
ly T~legra,ph t;azctesine 
~ 

. ~ ,. 
Törene müzikanın caldığı istik • ...... 

Balkanlardan göçmen gelmesi devam etmektcdi~ .. Dün :u -
goslavyadan 273 göçemen gelmi§_tİr. Buıılar yerle§tırılnıek uze. 
re Ulukı§laya gönderilecektir •. 

lal marfı 'ile başlandı. Herkesin 
~aygı ile dinlediği marı bittikten 
sonra, belediye baıkanı doktor Beh 
cet Uz nutkunu söyledi ve alkı1lan 
dı. Bu nutka Ekonomi Bakanı Ce -
lal Bayar cevap verdi. Bakanımızın 
nutku bittikten sonra, Cumuriyet 
meydanını dolduran, binlerce hal· 
kın alkıfı dakikalarca aürdü. 

Celal Bayar kendisine verilen 
makasla kurdeliıyı kesti ve daıJet -
liler aergiye girdiler. 

[ lnhiaarlar, Jı Bankası, S~m~r 

f 
Bank paviyonları ile panayıra _ıştı -
rak eden ecnebi devletler pavıyon
ları gezildi. Panayır gazinosunda 
Önemli mi•afirlerimize dondurma 
ve paatalar ikram edildi. 
Akşam Celal Bayar şerefine yi

ne panayır gazinosunda belediye ta 
rafından iki ,,V.z kiıilik bir ziya/et 
vcıildi. - ABiDiN. 

lime okuyorum. , . _. . 
Türkiyenin tatbik ettıgı devletçı

lik sistemi On Dokuzuncu asırdan
beri sosyalizm nazariy.atçılarının i
leri sürdügü likirlera•en alınarak 
tercüme edilmiş bir sistem degildir. • 
Bu, TürkiY_enin ihtiyaçlarmdan doğ 
muş, Türkıyeye has bir sistemdir. 
Devletçiliğin bizde manası şudur: 

Te~cbbüslerlni ve şahsi fa.aliyet
ler_Jnı .esas tutmak, falcat büyük bır 
mılletın ve ger~k bir memlcketİ11 
bütün ilıtiyaçlaI'!nr ve birçok ~eyle
rin yaprlmadığmı gözönünde tuta
rak, memleket iktisadiyatım o'cde
tin eline slmasr, Tıirkiyc Cumuri
yeti dav/eti, Türkiye v.;t.tamnda a
sırlard~n beri ferdi ve hususi teşeb
büsJer/e yapılmamış olan şeylen" bir 
.ın C\•el yi!pmak istNli ve görüldüğü 
gihi kısa blr z2.11randa yapmağa mu
v&/fiak ola"u. Bizim rakip ettiğimiz 

Arkadaşlar, ba§hbaşına bir inkı .. 
lap ideolojisine direktıf ve temel 
olan ve kendi tedbirlerini kendi i
çinde tanıyan bu prensip, bütün U• 

lusal hayatımızın varmak istedigi 
yüksek refah seviyesine ulaştıracak 
yegane ve en emin yol olacaktır. 
Ulusa baş olan Atatürkün aı:lını bu
rada bütün yurttaşların ön~nde ve 
hepimizin en candan duygumuza 
tercüman olarak minnetle ve tazim
le anarım. 
Şarbayın diyevinde çok değerli 

şefin ve Başbakan İsmet İnönli hak
kındaki ifadeden duyduğum tahas· 
süs çok büyüktür. Sayın hemşehri .. 
!erimizin bu iyi duygularını krndi
lerine bildirmekten kıvanç duya
cağım. Diger vekil arkadaşlar ve 
şahsım hakkmda gösterilen sevgi -
nin beni bahtiyar ettiğini bilhassa 
söylemek isterim. Şimdi he.p bera
ber gö~ünüzün önünde canlanan bu 
medeniyet anıtını göğsümüz kaba • 
rarak ziyaret edebiliriz." 
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' ' ipek ••• 
Aldım 

Ben Sancağa Gelince Onu da 
Ve Amerikaga Götürdüm. ,. 

Ummanda, Ar19 çingene ka
rısı kılığında gezdiği sırada 
demirvo~ t istasyonuna gelmiı ve 

' iıtibkimlan tetkike batla-
-~ştı. Birkaç Türk eratı pefine ta· 

kıldılar. iki bin metre kadar arka
undan ıittiler. Söz attılar. Çingene 
kansının nazlandıtrnı cöriince alaya 
baıladılar. Kadın kılığı ba-zan Liv
renıi böyle uyıunaua 4urumlara da 
ıokuyordu. 

• 
Casus oyunu 

).llenbi Filiatinde Türkleri ıillhla 
yenemiyeceğini anlayınca bir caauı 
oyunu oynamaca karar verdi. Çoğu 
Hintlilerdtn olmak üzere yeni bir 
kıt'a toptıyarak, tnclii.ı: orduıunu Er 
den'den Hadramuta dofru yUrllyor 
gibi cöstermek iıtedi. Bu ubte or
duyu Kolonel Robin Buxton ile Llv
renıin eline verdi. 

Bu orduyu Erden taraflannda ca
ren Türk tayyareleri hemen karar
glha dlSnerek: ""Allenbi bu taraflara 
iki yeni fırka cönderiyor r.. diye ha
ber verdiler. Lbrens bu aldanıp 
lkuvvet vermek için Beniaakre bede
vilerinin tefini Şam'a cöndererek 
1000 lngilia liralık arpa ısmarladı. 
Türkler bunu haber almca bedevile
rin bu kadar arpaya ihtiyacı olmıya
cağını bildiklerind~n bunun mutlaka 
:Allenbi tarafmdan yeni fırkalar için 
alındığına hükmettiler. Öbür yan· 
dan Livrens ıu bavadiıi de. çıkardı 
ki Emir Faysal orduıu Der'a ile 
Umman arasındaki ıimendüer nokta
una saldıracak. Uvrens diyor ld: 

- Gerçek bia Dcr'ıya saldıracak· 
tık. Fakat istiyordum ki Türkler bu
na inanmasınlar. Bir yandan da, san
ki çok ııkı bir cialilikmit gibi, bü
tün kuvvetlerimizi Umman üzerine 
yüriiteceğimiıi bu iki cüvenliye fısıl· 
damıt tık. 

Karanlık odada nasıl çalışılır? 

Carpenterie1inin bedevileri de Lav· 
rensinkilere kanlı dersler veriyor, 
Prans.ı:ı Jatalanna .karpdurmanın 
ne demek olduğunu anlatıyordu. 

Suriyede lnıilia propapnda11 • 
nm ıuya dütmesi yalnız bu Carpen
tere'i sayesindedir. İngiliz ajanlan 
nereye citıeler kuplarına cenif, 
iri aakallı, kırmızı ipek maılabh, 
ıeytan bir sipahi ~ıkıyordu. Bu ıey
tan Şamın en kuytu yerlerini dola· 
ııyor. Sincar daiında pueuya y&tı· 
yor, türlü yılmazhklar gösteriyor -
du. Allenbi kuşkulanmaia. ürkmeie 
baılamııtı. Uvremin kumulık ve 

leytanhkları para etmez olmuıtu. 
ıte Şunda ve Suriyenin titeeinde 

berisinde lngiliılere ve taraftarları
na karııkoyan isyanlar Cerpente
rie'linin eseri idi. Entellicenıin müs
temleke 1ubeıinin ajanı baıa çıka
madı, Suriyeden çıktı. Bununla be
raber hatırası çılanamııtı. Her be -
devi çadırında Livrenain adı ve yap 

[Alman vesikalar kitabından J 

tıklan söyleniyordu. O yalnız tae
ıız sultan değil, bir de •• dinamit 
emiri., olmuttu. O bir pe.ri idi ki 
her boy ve ,ekilde görünür, hazan 
görünmez olur ve her ıeyi yapabi· 
lirdi." 

Harp bitmitti. Llvrens Londraya 
döndü ve aldığı nitanlarla rütbele
ri Kral Betinci Jorja geri verdi. 
(Ra11) adile tayyare suvi•ine seç
ti. "Ben artık Arabiatana gide • 
mem, diyordu. Zaten ne yüzle ıi· 
deceiim? Hangi Arabın yü.ı:°üne 
babam yüzüm kızaracak t Yerlere 
ıeçeceiim r .. 
Uvrenıin Emir Faysal ile bir

likte barı, konferansına cittillni 
ayrıca söylemete hacet var mı? 

Livren•in ölümüne ıelmezden 
önce ••çölde iıyın,,sanlle yazdıiı 
bir kitaptan, hatmmda kalan bir 
parçayı da kıeaca yuıyım: 

[Arkası var] 

S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Rowing 
Bu kelime ö.ı türkçe olmamakla 

beraber, onun arsıulusal spor dilin
de denizde kürekle yarışa çıkmak 
demek oldufunu ~lbette bilirsiniz. 
Vaktile, Boğa.ziçinde kayıklarla 
mehtap ufasma çıkmak moda oldu· 
ğu zamanlarda, Istanbulda da Ro • 
winı adı bilinmeden haylice rowinc 
yapılırdı. Eıki kayıkların çoğu san· 
dal olduktan sonra, Boğaziçi moda 
olmaktan çıktı. Bir taraftan da git
tikçe çoialan bisiklet merakı genç
leri daha ziyade kara yollarında 
koımaf a alııtırdı. 

Esrar h;lnde bir kız 

Bisiklet gezisi de tüpbeıiz güzel k 
bir eğlencedir. Fakat bundan dola- w• Ba.zı admları anlamak ctlç de
yı, bele lstanbul gibi her tarafı de- gıl, ımkansızdır. Hele böyle biru 

i 1 ·ım· d b"l muamma ruhlu olanları bir mektup 
n a e çevrı ış ve ortasın an 1 e içindeki satırlardan tahlile blkma
deniz geçen bir tehirde deniz spor
larını unutmak reva değildir. Ya- nın nekadar aldatıcı olacatını biz 
tunlarda Heybeliada 8nünde yapıla- pek iyi biliriz. Onun için Ga.ı:tepe
cağını gazetelerde okuduğumuz de- den K. lyican imaaıile mektu.p ıön· 
niz yarışları arasında. yelkmlerle deren arkadaıın hayret ve teredd'ü
yarıs ıırasıooa. kürekle de yarıı bu· dünü ıilemiytcetimiı_den emin ol· 
lunacağrnı umarız. makla beraber onun rarip macera • 

ıını bu sütuna almaktan ta naıeçe
Rowinc deniz sporlan arasında medik: 

en pzellerinden ve en f aydahla- "U' senedmb«f oturdufruııaıı 
rından biridir. Yelkenli kotralarla Rmtin •uUWJgis, gari,, llHbal 
yarışa çıkmak gibi büyük masrafla- ımraka düıüren bü Jcnı var. Bu kı
ra lüzum göstermemesi de ayrıca zı size m'8tftWJc miJt•ln111n aoıw
bir faydadır. Bu spora giriıecek cağım. ÇiJakü bis ılltı yedi fflDÇ bl
keıe nbipleri daha çok sayıda ola- sim gibi thıM Jrim bilir aelrMI,,,. 
bilir. g•nçlerl hem hayran, /wm bayıwıı. 

Yalnız, rowinc sporunu, bayağı bırairaa bu iıu ait 111U•1JUD1171 fU 
ıurette ••~alla gezmek, ıırf eğlen- s"ada çöziJlmiJ§ sanarlatn biJsbiJtOn 
ce için kürek çekmektfn iyice ayırt diJğümlttJmiı olank buldu" ve ar. 
etmek lbımdır. Bayatı kürek çek· tık nasıl t"1il ed«eiimiai bllmiyo
me, genç ve ya,ıı, kadın ve erkek ruz. 
herkeee elve.rirli olabilir. Halbuki Bu kıs abık nlilHYln kötarlbıı 
Rowinı yapmak için her ıeyden ön- bir ihti7'Brın ve bilmem banıi .u· 
ce güçlü, kunetli olmak gerektir. rq cariyelenDdea birinin la•ıdır. 
Adaleleri iyice ıellpıemiı ıençler Ba/Msz da, anam <il •l· A• çok r• 
bu spora hiç geleme.ı:ler. Genç kız· fab içhMledir. Yirmi aç yapadaa 
lara ve kadınlara gelince, onlar da fasla gasteımedili halde oııv·ev/i 
daha Cinceden batka sporlarla ada- b il. ı 
lelerini iyice celiıtirmitlerse - ar 1

• '
0 uk ,ocuk u.JUbi, atırbq-

lı bir •v lr.Adınındn laltetmek 
daha iyi•i ıene ıenç kadınlar ara- mümk11n değildi. Elj gö.ı:leri, ite& • 
unda - Rowinc yapabilirler. tane saçları, boyu. vücudunun kıv• 

Bu ıartlar yerine getirildikten ralc/ığı hepimizi çıldırtan bu kıaı 
sonra. rowinc çok faydalı bir apor ben- üç şenedir, tanıyorum. Oadııı 
olur. Bayağı surette kürek çekmek- f!'VVel tuıryan/ar a nr. Hepsi IMfi· 
ten daha büyük kunet urfettire<e· ~ diJımüı, lif atmıı: ımktup ıön
iinden - oturulacak yer de sabit derm.iı: hiçbir cewp aluamıı. Hat• 
olmamak ~rtile - bütün adalele- ra mtNJ/i bir owap bil•. Bir arı1 oaua 
ri daha iyi itletir. Bundm batkı, dNJdz ve sağır olduiuaa bile biik
yarıt olduğu için, insanın karakteri- metmifler. Hayır ... Bu in, Allld 
ni kuvvetlendirir, irade kuvvetini bh bey/ftıl. Rubsu•, biui• bir h7· 
arttırır. Sinirleri disipline ahttmr. bl. Bi• karp oldatu fibi, modaya. 

Ua,,ın ""ehlı'kesı• Gençlikte ba1byarak elli, altmıı ya- slla iarp da ıımursu. Bir eileac. n 4 .,.,. 6.. A ~ lırJdu row.iJıı y~~ 11porcular ywl.pde. llir mllftlllllla bile ıu 

du. Bin• dUNNk lif olsun tU1'. 
ıorc:lum: "Kimdir bu babti'İ" 
6ençr- "Sinialal'" diyw cevap .,,ı
ıı.• mil Ne oldaluanı beros tı • 
.wvvur edebilir. Alay mı ediyord-1., 
Ancak bir dela güldQIOniJ ıötd 
lllm bu lasın g~sleri1J111 baktım, 1111' 
pırdamıyordu bile. Hayır, alay~ 
mediğlni, ondan sonraki sözl•
de anlattı w o ıiJnd~n sonra, !f! 
d•rec• ihtiyatla., IMu ıwnd•vrı
nrdi. lswaiğa •man, iıtetlifll'_ 
yere 6•ldi. Fakllt bir ıartJ.: JCJ.,,,, 
bilıaiyecei. Kim. bilmed.a bit~ 
deialar buluftuk. Yalnıa bir l'I! 
bia Nf arlıad&J, bir pli} ıa.i~ 
da içip ell~niıhm aramı.ı:dMJ birr 
qin ~lifı'I• 6lrentlilı /ıi, ti 
euarenıi~ Jtıa, benimi• kon~ 
IMfllldığı giJnl•r. biJtiJa arkadafl,,. 
la da tonupaağa bafluııı. Hepsi,, 
b.,. a6yl«likkrl.n/ söylemiı. ,,.,, 
7aptıfı tembihi yapmıftır. Hi' ~ 
•Y. yla venniyen bu kıs, fi.,_., 
lıepimizle ayrı ayrı eğleaiyor. I' 
a.lirr 

Peıin aöylediklerimiai hatırla 
tan sonra bu kız h .. 'tkında ıöyle 1ılf 
tahmin yUriltillebilir: Belki, hep_~ 
söyledili pbl, hakikaten birini ..-..
yor. Ve lialenlen bq!:a biri.~i • .ıaM 
bu ıenç tarafından sevilmek uau-
ıenelerce · :ldemif. Nihayet onun _. 
lenmesi, yahut bu kız: b .. .. l uısdl" 
lerini kıracak bir hareketi üzeri" 
kendini kaybederek b?yl: -·~vu tıır 
ıbce, delice ·aceralara atılınıttd 
Belki ainirleri bozulan, iaterik. ~ 
deli bir malılQktur. Kim bilir? .. 

• 
Fakirin derdi 

Sahte Erden or4uıu büyük bir so
nuç yarattı. Şeria taraflanndaki sah· 
te aaldınm da lncilia istihbaratının 
bir oyunu ve bir mu~etl idi. 
Saldmm gllnU ghll tutuluyor sftll 
gösterilmit ft ô8ta'!ıklı bir ıun!tte 
Türklere haber verilmişti. Halbuki 
cerçek taarruz gün.Ü başka idi.,. 

~ f i1r.a~~rfi,~r~Sıl't.:'1s~y~re:ırrr"i11tt'iiiit:"t1r:nt.'-."'lii;aJ'enifıl'&';llil~ıt~iniiiiiiPllJJ; ·t .... ir=9ıiiill!fiı~"'SJll'JIMllmıı1!rılr.JJ:Mll!J9" ava' "urum una a r 1 m a r tuğuna bir delildir. Benim sokakta, penouemdea pen-
Rowing bllyük bir ıartı önceden Cl!reslnde, anda bir bahçesinde sık 

Yukardaki bil&ilcri hep Lovel To
maatan aldım. Burada pek iyi anla
şılıoyr ki yanlanmm bat taraflannda 
jlnlattıiım sahte çanta oyununda, 
Jeneral Aıtonun v.erdiii sahte "Ma· 
nerinc .. ıerçek Llvrenıtir. 

Nihayet Uvrens 31 ilk tefrin 
1917 de Arabiıtanın Hırunrept za
manmdanberi ıörmediii ulu bir arap 
orduıunun bapnda ve Mekke 1clua· 
desi kıyafetinde Şam'a ciriyor. 

Livrens Şamda dört cün kalıyor 
ve Suriyenin de taçsız kralı oluyor. 
llk işi Sultan Salihaddinin meza· 
rına citmck oluyor. Çünkü 1198 de 
Alman imparatoru da bu muarı zi· 
yaret etmit ve ipek bir aımcakla 
tunçtan bir çelenk koymuıtu ki U· 
zerinde türkçe ve arapça ••büyük 
tiir imparatordan ötekine" diye ya
.ı:ılm11tı. Bu yazı daha harpten ön· 
ce Livrens sinirlendirmiş, Emir 
Faysal ile ıörüttüiü zaman ilk fır· 
•atta butıları kaldırmak için and iç· 
mitlerdi. Uvrenein siyareti bundan 
ötürüydü. Tunç kuron timdi Lon -
drada harp müzesinde direk.törün 
dairesini ıüalemektedir. Amerik•lı 
ya.ı:ıan diyor ki : 

- lpek sancağa gelince onu da 
ben aldım ve Amerikaya ıötüdüm. 
Şamda Llvrmıin sultanlığı çok 

sürmüyor. 2 aonteırinde bir .karcı· 
n kopuyor. Ayaklananlarm bttın· 
dJ, bir vakitler Ce.ı:airde uzun nıild· 
~t Fransızlara brpkoymuı olan 
Emir Abdillkadirin torunu Abdili • 
kadir idi. htanbuldaa 6sel maksat
la ıönderilmif, Arap taraftarı gö • 
rünerek Emir Faysalı ald.ıtmı! ve 
!timdi de Uvrenıe ihanet etmitti. 
Fakat daha sonra, Allenbinin mu· 
har.ebeyi kazandıiını öirenlnce, 
Şamda iğreti bir hükCımet kurarak 
Allenbiyi aellmlamaiı lıuırl•0ımt
tı. Uvren.a eon gayretile ç&lıf!Dak· 
ta, Filistin ve Suriyenin her tara
fında dolapnalıtadır? Ya Franaıa • 
lar? Hamado tecrübesinden ıonra 
Arabi•tanda Uvremin at oynatma• 
•ına. yani bütün Arıbistanın tacıı.1 
ve amı.ı: bir tnıilia ıultanınm eline 
geçmffine bo1.11n etecekler miydi? 
Eğmediler. İstihbarattan (Car • 

penterie) li bir ~bqıyı P'ranus 
Uvrenı olarak Entellicen.ain kar· 
!11111& çıkardılar. Jan Bardan diyor· 
ki: 

"Carpenterie1i yil.ı:başı Livrena
ten daha baskın çıktı. . -sa bu iı· 
tihbarat ıübr ·ı ı ' ·ı ,İ>ilere, Mu
well'lere, U\l~...Uere karıı koymak 
için ıönderrniıti... O da, Livrenı 
gibi, Arapların batına ıeçiyor ve 
eaıları iıtcdiii pbi 07natı1osau, 

G • • G t • k A t . sık ıördüğüm bu iıu lrarfl .,,. • Un eç 1 Çe r lyo r talım yapmadan yarıta girmemek- l«OI! hi"'ir iJmit ıöm»diiim için 
tir. Sporcu ne kadar kuvvetli olur- bi'bi.r i&teğıia yoktu. raJcat arb
sa olsun yalnız kuvvetine gtlven

!amir tüccırlarındm Seyyit Yu
suf l.ı:mir Hava Kurumu merkezine 
(5125) lira terk ve teberru etmiıtir. 

• Tayyare kupası maçlwına 30 a
iuıtoı cuma ıiinil Tanim stadında 
batlanacaktır. Maçlar yedi cün de· 
vam cdeecktir. Bunlar birinci hafta 
cuma, cwnarteei, puar, 2 inci haf· 
ta cumartui, puar, 3 üncü ve 4 ün
cü haftalarda yalnız pazar günleri 
yapılacaktır. Bu maça 12 klU.p itti· 
rak edecek final plibine Tayyare 
1cup111 verileceti &ihi Mr klübe de 
ayrı ayrı birer hediye verilecektir. 

• Dardilftcü Balkan Gllret pmpi· 
yonur için huırlıklar yapıldılı ya
zılmqtı. Hava Kurumu menfaatine 
yapılacak bu cUreıler bir müddet 
için geri bırakılmıttır. 

• Ha-n Kurumu Emin8nü kazası 
idare heJ'i!ti üyelerinden bazıları i .. 
tifa etmitlerdir. Yeni üye seçmek 
için kaymakam Raifin batkanhğın· 
da bugün aut 15 te bir toplantı ya· 
pılacaktır. 

• Ankara, 22 A.A. - Hava teh· 
likesini bilenler: 
Kini tıtanbLıl lı B. Bakırköy Ş. 20, 
Muhtar 20, lhlan Kıvanç 20, Rifat 
20, Mustafa 30, Rqit Koyuncu Ye· 
tilköy Ş. 20, Bayan Fuh 20, Ali Sa
pan 20, Mümin Açıkahn 20, Huan 
aksaç 30, Salih otlu Kerim 20, Muı· 
taf a Jaıkaya 20, Vehbi Özbek 20, 
Adem Şemaettin oğlu 20, Eyüp Peh 
livan 20, Oaman Muıtafa oğlu 20, 
İbrahim Hasan otlu 20, Hilıeyi Mu
rat oilu Bakırköy Ş. 20, X. Hilae· 
yift Mümin otlu 20, Sarı Mümin 
Omnan 20, Cambaz Mehmet 20, Ra
muan Hüseyin 20, lamail Mümin 

&yyit YusuJ 

20, Pandır Ramazan 20, Cafer Er • 
gelm 20, Musa otlu Aziz 20, Meh
met Poker lstanbul Yeıilkay Ş. 20, 
Mustafa Duyal 20, Halil Baıarığ 
25, Salim Abdullah 20, Oıman Ke· 
çeci oilu Merzifon dokumacı 20, 
Bekir Emin Nebi oilu aaıhi~ci 20, 
Abbas Şefik oğlu Delicani Kbım 
paıa 20, Nadir Abdi oilu Delicani· 
den 20, Sultan ağa otlu Apğı A • 
horlik 20, İbrahim Mahmut otlu 
Aşaiı Ahorlik 20, Zulmat Kano 
oilu 20, Mahmut Sadi otlu 20, Cin
di Hasan oilu 20, Eaat oğlu Kulu 
20, Ali Ahmet oğlu 20, Ali Ahmet 
oilu 20, Sultan Kuru otlu 20. 

(90) Ton Şili Güherçilesi 
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4050) lira olan yukanda 
mikdan ve cinsi yazılı malzeme Salı pazarında Askeri 
Fabrikalar İstanbul Yollamasında toplanan Satmalma 
Komisyonunca 13 Eylül 93 5 tarihindd :Cuma cünü 
saat ( 16) da açık eksiltme ile ihale edilecetCdir. Sartna
me parasız olarak Komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan (303) lira (75) • 
kuruşu Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz 
ve 2490 nuınaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
deki vesaikle mezlWr &ün ve saatte Komisyona mü
racaatları. _(4367l 5114 

mem~li. yarııtan önce ya kuvvetle da§lardaa biriahl. OllUll ıığnına bir. 
kürek çekerek, yahut batk• ıporlar çok fedakarlıkları gö• alarü 71P
y•parak adalelerift, oynak yerleri- tığı te~bbüskr, aallffini göııdeNı
nin iıleldiiini temin etmelidir. relt iııdivaç teJdilleri Jurpsım çı

bırd ıöayqlan uuıatleld rical•· 
lokman Hekim rı d• bop çıkınca ımp bir IMft• 

dlftiJm.B.ir d.ta da btNJ tecrOh ed._ 
~ğim, dMlim. Arlııatlaflar 6'Jllftl • 
ler. Benimle alay ettiler. Andaa 
ıtylu ıeçti, es mloulp fld, mn· 
lcii, ea mallMlp, p• fi"""'I bekle
dim N bir 11J11 o• 1Clltlıff7 iıhle
sinn •rutpldim. IClprly. gidiyor
du. Bir •ni7• eeıwtldlJt •tııwd•n 1•· 
ıuna ılttim. ~Jlm YWfllm, •l•mnııı 
aldı: Oç --4t1t11Nri hıldlllilli ,._ 
kadar b•7Nll Mklp ettlllml, bitin 
ar/tJtıdqlan aNJadu bqNtıe bın • 
lraa bir ciddiyeti oldupaıı, hepimi· 
ai ttıe derece Pflrttıfı• dallutlı• 
budakJandııw •iJy/edlm; ülı dela 
gQldüğiJniJ ıördllm. Yapar hl.bııd 
üuH idi. Girdik: "Lüa hmaıwcla 
otuNlıml,. d~• mil Oadu .... 
ra ıeniı bir s«ı aldım. Bu tla ti
li idi. Falat l»m bWBtlıı 4111ır· 
tan bir it.ini• bullllltla. ICendi&iniıı 
hakibfeıl birçok ıeııçlerl pprtu 
hali olduğuna, talat l>aıb tirli 
y•pma'Jc elinde'il gelm«liğiııJ, çlJa
kiJ bir pnci çıldıreırya nvdlllııl. 
omNJ ı.ıvtlından hiçbir dnet ve il· 
ti/at glnıneJMkNn DJe7fl• oldala
nu, bu halde kur yapmafa defli, 
gQ/11»fe bile mulctedir olamadığım 
s6yl«li. BirdenbiN lrldldlm. Her 
py anlafllmıttz. Taht bir ıeııç la· 
zm .vı'lmedifl bir pnc/ N7le ... 
neı.rce ~ ky.n.11 lln-'ııl 
ylae akli n mutı.t Wai etllll70r-

Dr. IHSAN SAMİ t 
Bakteriyoloji Laboratuare 1 
Umumi kan tahlilltı, frenci 
noktai nuanndan (Wa11erman 
ve Kalın teamülleri) kan kürey
vatı aayrlmau, Tifo ve nıtma 
ha•talıldan teflıiıi, idrar, bal
ıam. cerahat, murat ve ıu tah· 

l 
lilltı, Uıtra mikroakopi. huaual 
afllar iatih.ı:an. Kanda üre, teker, 
Klorilr, Kolleaterin mlktarlannm 

ayini, Divanyolu No.113. Tel.20981 

5893 

MEVLUT 
Merhum Nlzun Pqanm torunu ve 

Doktor Omer Nbımın otlu Edip Nl
snmn rubu için 24 Acuıtoı 1935 cu
mart!•! cUnU saat 3 de Nipntqı • 
Tetvıkiye camilnde Hafu Kemal ve 
Hafız Nuri tarafından okunacak 
mevlQtta huır bulunulması rica olu
nur. 

Fakir ıence aevıili .inin 
cevap açık n haklıdır. But''" nı 
calt malQm olmıyan .. e!.~::'l 
ıence bir mm batlanmaaı henı~ 
di istikbalini, hem ıencin I•~ ... 
tehlikeye koymak olur. MadllP" 
senin aoa llftlfıncladır: kınn l.~ 
sinin de cledili ıibl Oç bet aen• 
ha...~• etmekten bafb ç:ıre '# 
Hamle edip leP yollarını, biı r 
bellemek için lbım olan para:fl 
min etmeli. 

• 
Evleneblllralnlz, tak91 fi' 

T. A. U....De bbe mekı f' 
ren okuyucumuz di~1,den ıS,,, 
~ ft yalan akrabacmdall bit • 
ı. .. ıenmek iıtediilnl yuıyot .... 

"Bea bu lasın dayı•aı• d::;,ıı 
7ım. Kanıra evl•1JJD.,,U# 
midi rr- _.:.dl• 

Diye aoruyor. Kanun 111ölSI~-~ 
Fakat hem on bet ya' fark. il~_.., 
\: • kadar yalan akrabalık ~ 
için millait prtlar delil~·~
b': araya ıeliti fena ~~~...
taraflı ltf&İ yokla vuı.,;---
bayıdllir'. ~ 



Çin de Seylap Felaketi 
Pekin, 22 A.A. - Resmi bir bildirile göre, Şangkong'un '?-: 

baında vukubulan tapnalardan kaçarak ıığmanlann sayıaı. ıki. 
JJıilyong geçmektedir. . 

MWtecilere yardım için her ay lizım olan 10 mılyon franıı 
bulmaktaki güç'lüıkten dolayı hük6met kanııldrklar çıkmum • 
<1-.ı korkmaktadır. 

Kondilis Hakimlerden Şikayetçi 
Atina, 22 (Özel) - Sü Bakanlığın~. Es~iya gazeteıi al~.· 

ile açtıfı dava beraetle netkele~esı uzerıne Genera~ Kondılıı 
Yaptığı diyevde hakimlerin aleyhınde bulunmuıtu. Tüze Baka
nı General Kondiliıin bu diyevi üzerine kendieini görerek hi
kinııer hakkındaki sözlerine dair izahat istiyeceğini ve dava 
dcıeyaıını da tetıkik edeceğini gazetelere söylemiştir. 

Şaht'ın Beyanatı 
Berlin, 22 A.A. - Almanya'nın resmi ekonomi bülteni, dcıık

tor 3aht'ın son defa verdiği söylevi aynen neşrettiğinden dol~
Yı toplattınlmıştır. Berlin finansal çevenlerinde dolaşan_ bır 
Ylynltıya göre, Almanya hükUnıeti yakında en az 500 mılvon 
lllaıtdık yeni bir istikraz yapacaktır. 

İtalyan Filosunun Manevraları 
Roma, 12 A.A. - Bari ile N apoli arasında yapılacak olan 

biiyijk manevralar yann başlryacaktır. Bu manevralann mev-

ıuu ıudur: """' ed"l" Heıbin batlamuı üzerine birdenbire seferıberlik ııan ı ı-
Yor. Hava kuvvetleri bilhassa kınnızı tarafta büyük ha.ar yapı
Yor. Mavi tarafın ödevi sınır mevzilerini müdafaa etmektir. 
Bu rnanevralarm amacı büyük kuvvetlerin taarruzlarda kulla J 
~. 

iT ALYA - HABEŞ HARBiNDE 

Amerika Bitaraf Kalacak 
Anlaşmazhğa Girmiyecek 
\'qinıton, 22 A.A. - Bir !tal • 

ftft • Habet harbi takdirinde Ame
~ltanın bitaraf kalmnı hakkındaki 
'«nunu ıenato kabul etmiştir. 

Rozvelt karıtmıyacak 
l.ondn. 22 A.A. - Habu veril-

4İtine &tir•, Hoare ile prilıen A
rika l•'"'"eri Rooeeveı+'in lu1. --:J1A..7-•. ~ .. ~--..... b,,11 nrçm.r 

~'!'le kar~ ~undaki 
~n kararını bildinniıtiı:. 

Amerika konseye 
danıtmıyacak 

l:ondra, 22 A.A. - Matin gazete· 
tinın yudıirna giire, Vaıinıtondan 
itlen haberler, Amerika bGkılmeti
~fıı, muhtemel bir harbin aonuçları 
ili klunda hiçbir devlet ile danıpak 
te1etinde olmadığını teyit etmek -

dir. 

ı._ ~o de Pari 91ueteai, ayni ba
~rı vermektedir. 

i \'ltinıton, 22 A.A. - R001evelt J: hptıkları bir konuıma sonucun
it lf uıı ve Saylavlar Kurulu Dışiş-

ti k..Ueyonu Ba9kanı Mac Rey· 
~bu konutmada Amerikanın bi
~lı_iı haklrmdaki projeyi görüt
~ni ve bu projenin fazla keain 
ltL.. taraflarına daha mülayim bir 
.. ~~ Yermeğe çalııtıklarını ıöyle
~r. 

-!f.,aki Uç hUkQmet adamı, Cu -
'9 Bqkanınm miinMip gördüğü 
)e~rleri almak huauıunda aallhi-

labibi olmaıııı. taraftardırlar. 

.. Uhwlp ölkefere alllh 
.. \t-,inıton, 22 A.A. - Senato i
~l defa oya müracaat edilmek
le; il, haııp halinde, muharip ülke
"- e •ltlh verilmHini kanun harici
~ıkaran ve mütecavize karşı bir 
"'-. rlzetilmeaini bertaraf eden 

~arar ıuretini kabul etmittir. 
Nevyork, 22 A.A. - Nevyork Ti

mea gaıeteai, bitaraflı,k projeeini, 
ihtilatlar çıkarmak ihtimalini tap· 
dığını aöyliyerek tenkit etmekte -
dir. 

Ameribnm elinden plen her te
yl 7mparak bir memleketi harp çı
karmalDtan meaetmeh meOlhtr oldu 
t;u ................ u .......... a'tucoı uu t;cuaac 
diyor ki;, 

"Zecri tedbirlerin tetbikine ittıi
rak için ahdi veya kanuni biçbrr 
mecburiyetimiz yoktur. Fakat ma
nevi bir mecburiyetimiz <le yok mu
dur?., 

Herald Tribun gazeteıi tunları 
yazıyor: 

''İngiltere ve Franaa, Amerikanın 
yardımı olrnakaızın tatbik edebi
lecekleri ıecrf tedbirleri tahdide 
mecbur olacaklardır. Amerikanın, 
Avrupa işlerine karışmak mecburi
yetine düıpme-kılıin ve esaı politi • 
kamız olan bitaraflığı tcr"tnıebi
zin ltalyaya, Habefistana veya di
ler herhangi bir devlete kartı cezat 
bir huekete iztiraki imkansızdır.,, 

Eakl krahn fikri 
Atina, 22 (Özel) - Koyu kralcı

lardan ve eaki bakanlardır. Mavro
mihalis, Londraya eski kral ile gö
rtlJllliye gitmişti. Ora-:lan arkadat• 
larına glSnderdiii bir rnektuptl\ kra
lın genoy yapılmadan bir darbe ile 
Yunaniıtana dönmesinin ihtiınali 
olmadığını bildirmiştir. 

Casus mu? 
Budapeşte, 22 A.A. - Lchi.-:uı 

zabıtuının talebi üzerine Wilhelm 
Paer iıminde bir Amerikalı tevkif 
ediknittir. Aılen Alman olan ve 
harp batlaqgıcında A11;1erilran tabii
yetine geçmiş bulunan Paer, Avru
pada ve bilha"";a Orta Avrupada 
muhtelif itlerle meHul bulunuyor
du. 

Çimento şirketi toplantısı 

tle ~öy çimento tirketi genel heyeti dün saat 14 te fevkali
lt ~ toplanml§tır. Bu toplantıda idare heyetinin hazırladı
~ "~-raporu okunmUf, bazı k~lar verildikten ıonra yeni 

Arsıuluul ceza 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

5 

Doktor'un 
ESRARI 

hukuku kongresi 
Berlin zz A.A .- Arsıuluaal Ce

za Huk~k lcongreainde anıulusal 
ceza ıiyasaeından bahseden Alman 
hukuk akademiıi başkanı Dr. Frank 
bazı siyasal arğıntılarıı;ı kendi mem
le"tlerindc ıapılan bırtakım dava
lara karşı davalar tertip ettiklerini 
söylemiş ve kongrenin bu mesele 
ile de uğra91D&11 lbımgeldiğini ili

Sarı Saçlı Mavi Gözlü Size Çok Benziyor Bir 
Kadın! Düşünün Bir Kere Sakın Siz Olmıuasınız! 

w c!ylemiştir. 
Dr Franka göre bu gibi gCS.teri

ler devletler arasında bir anlatma 
ile kotarılmalıdır ki, bu da, bütün 
hilldimetlerin ıiyaaal bir muarızı 
kanun harici ilin etmemelerini icap 
ettirir. 

Dr. Frank, ceza hukuku alanında 
anıulusal imkanları arttırmak üze
re bir komite kurulmaaını da öner
gelemiştir. 

Amiral Konduryotis öldU 
Atina, 22 A.A. - Eaki Reisicum

hur Amiral Condouriotiı, seksen 
yaşında olduğu halde bu .sahah öl • 
müştür. 

Buz devrinde ya,ayan ma
mutların kemıaı 

Dueseldorl, 22 A.A. - Evvelce, 
tarihten evvelki en ~•ki devirlerde 
yapmış inıan kafatasının bulundu
ğu Meander ovuındaki otomobil 
yolunun in9aatı ıtrasında işçiier, 
10 metre derinliğinde bazı kemikler 
bulmu9lardır. Bu kemiklerin buz 
devrinde yatamış mamutlara ait ol
duiu anlaşılmıştır. 

Saatte 390 kilometre 
Londra, 22 A.A. - Daily Herald 

gue~ai, bazı uçlk filotitlalarının 
pek yakında, aaatte 390 kilometre 
cidebilen uçaklardan tetkil edilece
ğini yazmaktadır. 

Diğer taraftan, aaatte 500 kilomet 
re giden büyült harp uçakları yapı
lacağı ıöylenmektıedir. 

Wllly Poat'un cenaze 
r.nerasiml 

Loı. Angeles, 22 A.A. - Rogerı 
ve Pottun cenaze törenleri bugün 
Y*J>ılaca-ktır. Amerika. matem için
dedir. Her tarafta ölüler şerefine 
mera.aim yapılmaktadır. 
Ma~m alameti olan ıiyah 1cumaş

larla örtülmüt uçaklar. büyük !ehir 
üzerinde dolapnaktadır. 

Kllnlgaberg panayırında 
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- Affedersiniz madam, de
diler; bu kutuyu ne zamandan
beri açmamııtmız. 

- Yinni gün oluyor ... 
Halbuki Fellow•a hitaben ya

zılan mektup 123 numaralı ku
tu vasıtasile 122 numaradan, 
bundan hemen beş altı gün ev
vel aşınlmıştı. 

Bunu acaba o kadın alınamış 
mıydı? 

İstihbarat memurları sordu· 
lar: 

- Siz, dediler, bu otele ne 
zaman indiniz? 

- Dün ıeldim ... 
- Bundan evvel? 
..._ Bundan evvel Şikago'da 

idim. Dünkü ekspresle buraya 
geldim. Ve bugün de postaha
neye giderek mektuplarımı al
mak istedim. 

- Peki niçin bir posta kutu
sunu adres olarak kullanıyor -
dunuz? 

- Çün:kü ben Amerika dahi
linde daima seyahat ederim. 
Daima bir y e r d e otunnam. 
Onun için posta kutusu kullan
mağı daha muvafık bulurum. 
Bu suretle hiçbir mektubum 
kaybolmaz. Hele kocam Avus
tralya'da olduğu için, bana gön
derdiği mektuplan hep bu ad-
rese yazar. 

Madam Warner merakla sor
du: 

- Peki amma, beni ne derne
ğe isticvap ediyorsunuz. Bir pos 
ta kutusuna sa•hip olmak kaba-· 
hat mi? 

- Hayır, onun için değil, fa· 
kat tahkikatımızı ilerletmek 
noktaemdan buna ihtiyacurıu 

TUrk pavyonu var. 
Köni ber , 22 A.A. - Anadolu 'Genç kadın iş!n içinde garip 

... ,.. ...... ~ u.~-ı •]'"" ı.u.ııı ıyor: Lıh vdLlyt:l vl\luE;unu anlauu:1tı. 
Burala asılati -artıul11aal patıayır+ ~.llk8t-ta .. lliUtla •*' neticele 

d~ki. 1:ürk pa':Yo~una karşı büyük necefinl keıfedemiyordu. Me -
bar alcı ~terı.lmııtir . • Pavyon~m~~ murlar sordular: 
za ~r~ı fotterılen. ilcı her .!il~l~ - Affedersiniz sizin tıpkı si-
tabmınan UıtUnded'ir. Bundan oturil . ' . . 
Türk pavyonu, önümüzdeki pazara ze benziyen bır kardeşınız var 
kadar uzatılmıştır. mı? 
Da~t ~n. için~e . pavyonumuzu _ Hayır. . 

150 ban kışı ıezmıştır. _ Elbiselerinizi nerede diktı 
Deniz konferanaı ve Japonya rirsiniz? 

Tokio, 22 A.A. - Öğrı:nildiğint 
göre, Büyük Britanya hlikUıncti son 
günlerde birinciteırinde L?ttrlrada 
bütün devletler araaında yapılacak 
olan deniı &örilpelerine tekrar 
batlamak huıuıunda Japon hlikume 
tini iıtimzaç etnrittir. 

Söylendifine göre Japon kabine· 
ıi Londradaki bUyUk elçiıi vaaıta· 
ıile Japonyanın tonaj meseleainin 
mutterek uami haddi hakkındaki 
iıtetfni lnıiliı bük\unetine batır • 
lataıağa ve bu Japon iıteğini, kabul 
mahiyetinde olmakarıın Londra gö 
riifmelerinde aytıpnaya mevzu oJ
mamaaını bildirmeğe karar vermiı
tir. 

Toprak ell nda kalan'ar 
Betlin, 22 A.A. - Metropoliten

de ıömuıu alan zı itçinin diri O• 
lank kurtarılmasından umut kesil
memittir. 

Bununla beraber, Eaaen'den uçak
la ıekn unnanlar, her iki taraftan 
iki kuyu açarak 10n bir ıayret tar• 
fedecekferdlr. • 

Amelih ancak aabableyin bite • 
cektir. 

I< U Ç U K H AR 1C1 1 
HABERLER t 

• Moskova, 22 A.A. - Komin • 
tern'in gelecek: kon1trelıfnde nizam· 
namenin uluaal balUmlere daha bu.• 
yük öqürlillr veren bir temel üze· 
rinde yeniden yapılmaıı için bir 
proje haıırl~auktır. 
Konırenin ton toplantııında Ko

mintem üyelerinin 1928 de sayısı 
1,680,000 iken 1935 te 3,150,000 oldu· 
iu anıa,ılmıttu. 

• Berlia, zı A.A. - GoebbeJ.. 
propaganda ve balkın eiltimi için 
bir mücadele tetelrkWtl .Ucude ge
tirmittlr. 

içinde btltiln NalYOnal aoıyatiıt 
birliklerin dabil bulunclulu bu te· 
şek.kili, doirudan doiruya Goeb
behı'in kurmayına batlı ol•caktır. 

Bu da sual mi idi t Madam 
Wamer gözlerni garip bir şekil 
de açarak baka kaldL Sonra ila
ve etti: 

- Terzide! 
- Hayır. Şunu öğrenmek isti 

yoruz. Elbiselerinizin modeli bir 
tane midir? Yoksa seri halinde 
yapılmış elbiselerden midir! Da 
ha tavzih edelim. Yani piyauda 
bu üzerinizdeki elbisenin aynı -
nı bulmak kabil midir? 

- Zannetmem. Çünkü terzim 
modeli yalnız benim için yapar. 
Ayni biçimde bir elbiseyi başka 
birisine dikmez ... 

Memurlar bu sefer vaziyeti an 
tatmak mecburiyetinde kaldı · 
lar: 

- Tıpkı dediler, size benzi -
yen, sizin elbiselerinizin aynini 
taııyan bir kadın geçen günü 
postahaneye geldi. 123 numaralı 
kutuyu açtı. İçinden bir mektup 
alarak gitti. Biz bu kadını arı • 
yoruz. 

Genç kadının ağzı açık kalmış 
tı. 

- Ne? Dedi. Tıpkı bana ben 
ziyen, benim elbiselerimi tatı -
yan bir kadın mı? Diye haykır
dı. 

- Evet .•• Tamamen ıiz ... Sa
n saçlı, mavi gözlü, uzun boy -
lu, siyah mantolu bir kadın ... 
Dütünün bir kere ... Siz olmrya -
smız ••• 

lı sarpa ıanyord1 Het mide 
g.yet karqık bir meaele mev • 
zuubahiati. Genç kadm k.Uyetle 
inkir etti: 

- Nasıl olur efendim. Ben 
Şikagodan daha dün seldim. 

- Bunu iabat edebilir misi -
niz? 

11eıtı ama benı ne derneğe isticvap ediyorsunuz? 

- O halde? ... O halde bu ka
dın bir başka kadın olacak? .. 

- Onu bilmem... Fakat her 
halde ben değilim ... 

istihbarat memurlan genç ka 
dma Şikagoda son zamanlarda 
yeni ahbap edinip edinmediğini 
sordular. Madam Wamer, son 
zamanlarda iki del :kanlı ile ta
nıttığını söyledi. Fakat bunla -
nn isimleri ne Fellow,• ne de 
Lann'dı. Bunlan ilk gördüğü 
··er bir dansiqgdi. Çünkü gene; 
kadın boş vakitlerinde bö_yle eğ
lence yerlerine devam edıyordu. 

Memurlar sordular: 
-Bu adamlara hiç New-York 

ta bir posta kutunuz olduğun -
dan bahsettinia mi? 
· - Bilmiyorum amma, belki .. 

kocamdan gelen mektupların 
bir posta kutusuna atıldığU11 
söy lemiıimdir. 

Madam Wamer ağzında bir 
şey geveliyordu. Fakat anlaşı • 
lan vaziyet şu idi: 

Bu adamlar, genç kadından 
belki de aariıotluk esnasında 
posta kutusunun numarasını al 
mışlar, ve sonra buraya bi_r a : 
nahtar uydurarak kutuyu ıçerı
den kırmışlardı. 

Böyle bir kadının kutusunu 
intihap etmelerinin sebebi o -
nun daima N evyorkta bulun • 
maması idi. Ancak bu sayede 
itlerini kolaylaıtırabilecekler 
her gün tehlike altında kalmr -
yacaklardı. 

l Arkası var] ...... lllz1111n · vlenme aeraslml· 

Fransız Başbaıkam Laval'm kızı Matmazel Jose Laval'la. 
Fransanın Roma elçisi De Chambnm'un yeğeninin evlendikle
rini telgraf havadisi olarak yazmqtık. Düğün İtalya - Habeş 
anlaşamamazbğını ortadan kaldınnllk için toplanan konferans 
zamanına tesadüf ettiği için merasimde birçok ecnebi diplomat
ları da bulunmuılardır. 

J ose Laval sade çalıfkan zeki ve şirin bir kız def il ayni za
manda Başbakanın gayet iyi bir sekreteri idi. Kendisine birçok 
seyahatler esnaamda refakat etmiş babasının hususi mektup • 

-1'eti teçimi yapdsmıtır. 

• v-.ington, 22 A.A. - Donan • 
manın 1936 yılı niaan ve mayıı ay
lannda yapacatı manev1'Jar, Pa -
nama kanalının batı ta.rafındaki •i· 

• u euafında olacaktır. 

- Tabii. Orada bir çok dost
larım trene kadar gelip beni teş 
li ettiler • 

lannı yazmış evraıkmı tanzim etmişti. • 
.Y1*andaki reeimde leni damatla gelini prii1.0f11UDUZ. 



6 

o sez as 
s - -- car 

MEMLEKETTE TAN 
....... ·- s AIY& O o- O &)IPO SU o •s • rs an r.-z • AOlaJl1'lt 

Sıvas - Erzurum Treni 35 
vardı Kilometreye • • 

ıncı 
Sivas, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sivas - Erzurum hattı 

35 inci kilometreye varmıştır Poz ameliyatında SJikı bir çalışma 
göze çarpmaktadır. Hattın 112 kilometrelik kısmı bu yıl tamam
lanacaktır. 

4 yaşındaki çocuğu öldürdü! 
Sivas. (Özel aytanımız bildiriyor) - Burada feci bir cinayet 

işlenmiştir: 
Zabıta, bundan bir ayönce ortadan kaybolan dört yaşında bir 

çocuğun cesedini meydana çı:kannış, faiiini yakalamğa muvaf • 
fak olmuştur. Sorguya çekilen bostancı Bekir, cinayeti olduğu 
gibi itraf etmiş, Mehmet ismindeki yavruyu bostana getirdiği
ni, gömleğini ağzına *<>karak öldürdüğünü anlatmıştır. Cinaye
tin niçin i§lendiği tahkik edilmektedir. 

Akşehir Bankası ve urayı 
~kşehir, (Özel ayta~ız bildiriyor) - C. H. Partisi Gen.Y.ön

kurul adına parti öqütlerini teftişe gelen Aydın saylavı Adnan 
Mendens, çalIJmasmı bitiret"ek il mel'1kezine hareket emiştir. 

Uray hasta evi ile diğer bazı inşaatın planlarını onaylatmak 
üzere Ankaraya giden şarbay Agah Yalçın da dün şarımıza dön 
müştür. Bugün toplanan şar kurulu Akşehir ban.kasına verilen 
söz bağına teşviki sanayi kanunıvıdan asığlanması şeklini ula· 
ma bir madde olarak kabul etmiştir. 

Sarmısak 60 kuruştan inmiyor 
Merzifon, (Özel aytarmnrz bildiriyor) - Uray, sanmsak ihti

kirma karşı harekete geçmiştir. Geçen yıl mahsul azlığı yü • 
zünden bulunmıyan ve kilosu 100 kuruşa kadar çıkan sarmısak, 
!her şeye rağmen 60 kuruştan aşağı inmemiştir. Uray, iıhtikar 
derecesinde pahaiı satış yapan esnafı cezalandıracaktır . . 

Şehitlik şarap fabrikası 
. İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Şehitlilerdeki şarap 
faıbriıkasmda şarap imaline başlaıunıştır. Bu sene imal edilecek 
şarapların maliyet fiatı iyi sonuçlar verdiği takdirde gelecek 
s e n e inhisarlar idaresi ş e h r i m i z d e bir ş a r a p 
imlathanesi açacaktır. Şimdiye kadar idare, 20 bin kilo çekir • 
deniz ve şaraplık üzüm satın almıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı hakem 
lzmir, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Havagazi şirketi tesisa

tının uraya devri dolayısile hisıl olan ihtilaflı vaziyetler üzeri
ne Bayındırlık B•aııınun hakeaılicihe müracaat edı1mj§tir. 
Her iki taraıf delegeleri, devir 'i!luk1lveteelıil~~ 
mışfilr ve şehrnttize dônmüşlerdir. Şiııket tesisatı mukaveleye 
göre eylülün 15 inde uraya devrolunacaktır. 

izmir llbayı işe Başladı 
fı.mir, (Özel aytanımız bildiriyor) - Yeni iıbay Fazlı Güleç 

şehrimize gelmiş, Bamnahanede parlak törenle karşılanmıştır. 

Tr~n Erganiye girerken 
Ergani maden, (Tan) - Geçen hafta Ergani madenine va -

ran tiren, ilçede büyük törenle karşılanmıştır. Aşağıki reaim bu 
törenden bir intibaı te&bit ediyor. 

Nezipliler 
O~ul ve Doktor 
istiyorlar 

Neaip aytanmıa ya~yor: 
"Kcuabanın nüluu 8 bini Offıjı 

halde ilri illr olrulclan bGflta melrtep 
yoldur. Halbulri daha birltaç illt o
ltulla beraber bir orta okula büyült 
i/ıtiyôç van:lır. 

Melrte,,üliğin dojurduju acı· 
lor pelt acıdır. ille okulu bitiren ço
cultlar parcuıalılr yüaiinden tah.ili 
terlretmelrte, yahut ta bir orta o • 
ltul bulunan yere 6idebilmelt için 
büyülr _,rlultlar ltarpaında bulun • 
malttddtr. · 
A~l~lr orta o"ılun ma•ralla • 

nnı öael mrılaaebece ötlemelt 
mümltiindür. Olrul icin bir bina bu
lunabileceji 6ibi, ai bir para ile 
yeni baftan bir bina da lrurulabilir. 

Neaip'in ikinci büyülr ihtiyacı 
trqhOfft ılolttoruclur. ilce ltonaiın -
da trahom ni.abeti % IHJ 6ibi pelr le 
cidir. Bu •l61nın önüne 1r•rm•lt 
rnalr.aclile ~lmlf bulunan clupan. 
.. rin memur 11• mafaeme•İ •önde. 
rİfmİf İH ele. ltenüs clolttonı ••ime 
mittir. Bu meHlenin önemli •öaö
niine alı"maı 11• bir an euel bir 
dolttor 1rönclerilmea ••relrlidir.,, 

Yeni Bursa llbayı 
gldlyar 

Yalova, (Ozel ayttarımız bildiriyor) 
- Buru ilbaybğına atanan eski Ya
lova ilçebayı Şefik, yarın yeni vazi
fesine ıidecektir. Şefik terefine, me
murlar tarafmdan bugün 35 kitilik 
bir tölen verilmi1tir. Yarın da köy -
lüler 130 kiplik bir aynlıt §Öleni ha
ztrlamıflardır. 

Uşakta tenis mac;ları 
Uf&k. (Oı:el aytarımız bildiriyor) 

- lmıir tenisçilerinden dört kitilik 
bir grup Uşak şeker kulübü idare he
yetinin daveti üzerine tebrimize gel
mitler, klüp kortunda iki maç yap • 
mıtlardrr, Birinci maçta Uıak teker 
kulübü. ikinci maçta lzmir K. S. K 
galip ıelmitlerdir. Her iki müsabaka
da iyi aeyirci bulmu9tur. Tenisçiler, 
lzmire dönmütlerdir. 

yor) - Burada idman yurdu men • 
faatine bir pehlivan güreşi yapılmıt· 
tır. Gürqe Molla Mehmet, Çoban 
Mahmut, Arif ve Süleyman ıinnit • 
lerdir. Güreşler 2 den 7 ye kadar id
man yurdu alanında kalabalık bir se
yirci kafilesi önünde yapılnuıtır. 

Arif Süleymanı 12 dakikada 1 Mol
la Mehmet Çoban Mahmudu yirmi 
yedi dakikada yenmiftir. 

1 
KÜÇÜK TELGRAF 

HABERLERi 

• lımir, (Tan) - Dedebaıı kö
yünde karnını kazma ile yaralıyan 
Bayram ıekiz ay, arkad-.ı Kayseri
li Omerin dbiee~erini çalan Musta
fa iki ay iki ıün Jıa.p.e mahklim e
dilmitlerdir. 

• Çorum. (Tan) - ltkilip mal
müdürü Hasan Malatya malmüdür

j lüğilne atamnıttır. 
ı • Aktehir, (Tan) - Urayın ge

tirttit;i mızıkanın kadroau tamam -
lanmıı, çocuk bahçesinde akşamla
rı çalınağa batlamıttır. 

• Çanakkale, (Tan) - letanbul 
Oniveraiteeinden 5 kitilik bir talebe 
gru,pu buraya gelmiş, Halk.evinin 
misafiri olarak savaş alanını gez
mİfo Mehmetçik anıdına bir çelenk 
koymuıtur. Kafile latanbula dön -
müştür. 
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TAŞLARIN HAREKETi 
Savagın geçecegi meydan sanıldığı 

gibi şatranç tahta~ı değil, fakat o 
tahtaya sıralanmış olan (hane) ler
dir. 

Tahtaya bakılırsa görülür ki 
kil 1) de olduğu gibi: 
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Şekil: 1 
(Sütun) denilen amut haneler; 
(Şekil 2) de olduğu gibi : 
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Ş~kil: 2 

(Sıra) denilen ufki haneler;- ve 
nihayet (Şekil 3) te olduğu gibi: -, 
8 ~. ~ 

~ ,,, 
7 

6 
.. ,., 

,,;·. 
, ;//. s 

r 
r rl r t ~ it 

Şekil: 3 
Çapraz haneler vardır. İtte tatla

rın hareketleri, bu hanelere ~öre uf
ki, amudi ve çap..,.z olarak tanzim 
edilmiıtir. 

Her çanraz eıranın haneleri tama
mile ya ak veya karadır. 

Bundan baıka çapraz ııralar iki 
haneden hatlar, eekize kadar çıkar. 
Halbuki amut ~ütunlar) ve ufki 
(Sıralar) hep sekizer hanelic;tir. 

iki taraf orduıu bütün bu hane-

tı1 b ~ d~,i R· n 
Ş~Jcil: " . 

lerde sağa, sola, ileri, geri hareket 
eder. Yalnız paytaklar, geri itlemez-
k~ • 

Şimdi her tapn naeıl hareket ede
bileceğini göreceğiz: 
Şah - Şah her ietilcamete yalnız 
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Otomobilli seyyahlar çoğahyo 

. . Son günlerde otomobilli seyyahlar çoğalmıştır. Resmimhde 
görülen seyyahlar Paristen hareketle A vrrıpanrn Birçok yerle
rine uğradıktan sonra şehrimize gelmişlerdir. Seyyahlar burada 
birkaç gün kaldıktan sonra Anadolu ve Suriye tarikile g~zile • 
rine devam edeceklerdir. . . • • 

Surye cumur başka
nının kızı istanbulda 

Gümrükte beraberinde getirdiği eşyadan 
resim ahndığı için şikayette b l)I un d u 

Suriye Reieicumhuru Mehmet A
linin kızı Şerife Faıtma evvelki ak
tam 9ehrimi.zıe gelmiştir. 

Şerife Fatma burada bulunan ço
cuklarını görecek ve bir iki ay ka
dar alacaktır. 

Şerife Fatma dün kendisile gö
rü,en bir muharri rimize şunları 
söylemiştir: 
''- Eıkidenberi çok "evdiğim 

Türkiyeye tekrar geldiğimden çok 
memnunum. Burada Hri ay kalmak 
ietiyorum. Fakat dün başıma gelen 
bir hidise güzel Türkiyeyi görmek
teki Z'tvkimi biraz kaçırdı. Biz Su
riyede oranın ma~ullerini ve mese
li yağlarını, tatlılırını yemeğe alış
tık. Burada kalacağım iki ay için 
de ah§tığım şeyleri yemek için hep
sinden bir miktar yanımda getir -
dim. Halbuki sırf erhbatim için 
ıetirdiğim bı.ıttlardan, dün gümrük
te atlarıma hediye getirdiğim zan 
nile gümrU'k almak isttdiler. Getir
diğim ıeylu nten Türkiyede bu • 
lunan madMlerdir. Ve pıyct hediye 
getirecek olu idim Türkiyede bu· 
lunmı acak maddelerd t 

BugUnkü Suriye eskrs ne naza • 
ran çok i lcrlcmi§tir. Şimdi eski i· 
dctlcrin birçoğu kalkmıştır ve he • 
men hemen bütün Suriye kadınları 
evvelce Tilrkiyede olduğu gibi yal
mz bat bailayuak ıokağa çıkmak
tadırlar. 

Bugün bütün Suriyeliler Yeni 

bir tek adım atar• yani birer hane 
yürür. Meeeli (Şeki14) te göeteril
diği gibi: 

( d4) hane.inde bulunan Şah key
fine göre : 

1) Amut olarak ileri ( d5), geri 
(d3); ,._4 

2) Ufki olarak Pia (e 4), sola 
{c4)' 

3) Çapraz olarak ileri (e5 ve c5), 
geri (e3 ve c3) hanelerine gidebi
lir. 

DikQit etmek lazımdır ki her ta
ıın hükmedebileceği haneler, bulun
cluldan haneye göre deği9ir. Kena
ra, meeeli (bl) hanesine dilten Şah 
yalmz . bet haneye, köşeye meseli 
(hl) baneeine dil9en Şah yalnız üç 
haneye ıidebilir (Şekil 5), 

Şekil: 5 

Türkiyeyi ıevcr ve onun Başkanı 
Atatürkü hürmet ve takdirle anar
lar. Türki~ye brdetlik hiıleril• 
.baihdırl r,.. ~ ------Kumar o~narken 
yakalandılar 

Büyilkdere Çaıyırbaıında Yat•_; 
rın kahveeinde Arif, Sabr i, NUJ• 
adında ~ kiti kumar oynarken cür 
mil meşhut halinde yakalanmııtır· 

• Galatada Kul sokağında oturatl 
loomieyonc:u Kiryako beraber otur.; 
duğu metrcıi Faniyi geçimsid• 
yüzünden bıçakla kaba etinden yr 
ralamıı. yakalanarak tahkikta bar 
lanmııtır. -------ltalyan deniz subayların• 

ladei ziyaret 
Limanımızda misafir bulunaıı1! 

talyan mektep gemileri kumaneJ;
ve zabitleri dün ıehrimizde ge~ 
tiler yapmışlardır. Dün Heybelblf: 
da deniz lieesi talebeıinden -,_ 
grup gemile-re giderek, İtalyan _aw 
bit namzetlerinin ziyaretlerini: l~ 
etmiılerdir. Gemiler pazara P"!"""' 
limanımızda kalacaklardır. # _, 

No. 96 

1 
kalım, bayanınıza benziyeni var ---===------===-- mı?. y O S M A 1 Doktor birden telaşlandı: 

- Nasıl olur?. 

Birçok kadın 
durdu: 

-Bumu?. 
Benziyor mu?. 

yüzleri üzerinde ı va;dır. Belki, sen de bllmiye-1 yaptığma kendisi utanır gibi ı 
rek bunlardan birisine çatmış oldu ve gelişindeki anlamı kü
olabilirsin diye al>ümü sana çültme-k için üst üste söyledi: 
gösterdim. Hatta birçoktan bu - Benim karımdan hiçbir 
fotoğrafilere bakarlar da yine şüphem yok. Yalnız, içimde en 
beraber düşüp kalktıktan ka · küçük bir şüphe bile kalmalm 

·ı 
- Ne yapa yun, elimde dei10 ı, gd~ 

Etem Izut BENiCE Kanının bu fotoğrafiler ctra-
smda resmi bulunamaz. 

Komiser kendiliğinden düıü- Ben size böyle bir şüphe du-
1'1Üyordu: yurmak istemedim .. 

- İhtiyar, paralı, toy, görgü. _ Yanlış anladınız. Burada 
süz bir doktor .. diye açrkgözün fotoğrafilerini göreceğiniz ka· 
birisi de düşürmüş olabilir. Fa- dınlar kötü kadınlar değil. Ter· 
kat, Fazıl bunlann hepsini ke- sine, lstanbulun en güzel, en 
sin olarak reddediyor. lüks kadınlan. özel polis foto 

Ve yine bu dütünceler içinde: aytarları kimseye görünmeden, 
- Bu kadar güzel bulduğu- belli etmeden bu fotoğrafileri 

tıuz bir kadından ıüphe etmek- alrrlar, albüm yaparlar. Günün 
te haksınuuz. birinde lizan olur •. diye! 

Dedi, ilive etti: 1 Bütün bu sözleri Çetin'in di· 
- Aklıma bir baıka §ey gel- li söylüyordu. Gerçekte: 

di. Bir dakika durun! - Ne olur, ne olmaz. Bizler 
Ve yerinden kalktı, karşıam- neler görd_ük_? .. 

daki dosya dolabının içind~n Demek ıstıyordu. Doktor Çe· 
bir kara kaplı dosya çekti. Ge- tin'in sözlerinden güven bula-
tirdi, masanın üzerine koyd'..l: rak aLbijmü aldı. 

- .Bu dosyan~ içinde birçok Uzun uzun baktı. I~i!lde yüz-
kadııı fotoirafisı var. Bakın ba- lerce ka~ fotoirafısı vardı. 

O mu?. 
Diye tereddütler geçirdi. En 

sonunda: 
. - Bunlann arumda yok .. 
Dedi ve önergesini tazeledi: 
- Siz benim yanımda ödev 

alacak iki kişiyi bana tanıtın o 
kadar .. 

Çetin: 
~ Belli olmaz doktor. Bu 

gördüğünüz kadınlar, lstanbu -
lun en lüks çevrelerinde yaşıyan 
kadmlardır. Fakat, liepsi bizde 
yazılıdır. Kimisi randevu evin· 
de yakalanmıştır, kimisi şudur, 
kimiai budur. İçlerinde evli 
olanlar, birtakan yüksek du • 
rumlara ge4;enlere metreslik 
edenler, anhyacağın her ç~itte 
işe giren, polisten başka her şe
ye, herkese karşı gerçek ben -
liklerini Akblabilen kadınlar 

Doktorun beklediği. ··~ 
geldiler ve Çetin'in kartJlll 
dile~ 

dınlan tanıyamazlar. içlerinde diye onu izletm~ iıtedinı. O Or kartı okudu: 
o kadar değişik, o kadar mü- kadar! , siz miıiniz? . 
kemmel makiyaj yapanlar var- Ve Çetin de buna inannut gö- ıt:;.~~ .. erini tanıttılar: 
chr ki, hiç ayırdedilemezler. rünüyordu: ık!. 
Böyle yaptım diye beni suçlu - Allah dii§ünneıin ama, yi'( - ref. ediii Irk. 
bulma. Polislik ödevim. ne bir ıeyiniz olursa buyurun, ı i de Çetin'in aöyl ~I 

Diye doktora uzun bir konfe. Diye doktoru uğurladL Dok- bi otuzar yıl polialikte ~ 
rans verdi ve sonunda: tor Çetin·ın elini aıkar ve: mQtlar, emekliye ayrl04 

- Ben sana istediğin iki ada- - Aram12da kalam. Birisi başkomilefmİI. • . 
mı bulur, gönderirim.. TetelG'.ilr ederim-. d-= izleme bilroeu tefi İlllil-

Dedi, ilive etti: Yarın o iki aıbda1ı beklerifb. dık: 'da tA 
- Birisi moral polisliğinden Derken, içinde hem yeni bit -. Bayım. lıtanbul 

emekliye aynlan bir başkomi - üzüntü, hem de kendi kendiıin· madığım kadın yokturl Ji' 
.serdir. Bu işlerin kurdudur. den bir utanış vardı: Diyordu. Şeref te aoUll 
öbürü de izleme itlerinde SC4;· - Kanm bunlan duysa, bir sı: .,.na.,.-
me olan ışyarlarımızdandı. iki- dakj.ka benimle yaşamLğa kat- ·- En zor izlemeleri ~ 
si ile sen anlaşırsın.. lanmaz.. ı irlerdi. lttihatqdann z • 1;iiı! 

Doktor, karakola gelirken bu Diye, mırıldanıyor ve sonra dan hathyarak poliıin tJ, 
geliıinin bu kadar önem uyan- yine kendi kendisine hak veri- nokadar büyük durunıda varl 
duacağmı sanmıyordu. Kendi rorouı [Arka11 



. 
_Memleketin bisiklet sporunda çok önemli bir yer tutan Muhafız gÜ· 

cu biısihletçilerinin de Güneı kulübü tarafından tertip edilen ulusal 
.\Qı>Ba • • k d Ll · · · .Yarıfına ııtıra e eceR ennı memnunryetle haber aldık. Bu mü-
~Qıebetle, Muhafız gücü bisikletçilerinin takım halinde dün aldırdı -
tınıı.ı resimlerini dercediyoruz. 

~RUPA KÜREK ŞAMPiYONASI 

Glandaz Kupasını 
Macarlar Kazandılar 

pı l935 mev imi Avrupa kürelt şam· ı ye 2/ 10 da Macaristan - Altıncı: 
0iı0nlugu finalleri ayın on sekizinde 8 dakika 39 saniye 9/ 10 da lspanya 
rı" eden sonra B-crlin civarında Grü- ı D _ . . d .. J ''k 
"u gôlünde yapılmıştır. umttncısız ort u • 
lier ·· b k d k' 'b' " k" ı·k hrı 

1 
musa ~ a a 1 gı 1 se ız 1 .'' Birinci: 6 dakika 34 saniye 9/ 10 da 

leni§ 
0
fn mera.c ve heye~ı;ııa seyredı- lsviçre - !kinci: 6 dakika 41 sani· 

biribir"makla ~raber butiln yarışlar ve 3/ 1 O da Avusturya - Uçüncü: 6 
her :~den guzel olmuşt~r .. Hemen dakika 41 saniye 4/ 10 da ltalya -
'on y ışta, 0 yanşın galıbı ancak Dördüncü: 6 dakika 41 saniye 5/ 10 
' v:1etrelerde meydana çık~ıştır. . da Almanya _ Beşinci : 7 dakika 6 
A."i rışlarrn sonuçlarına gore yenı saniye 7 /10 da Belçika 
tt~~pa şampiyonlan şöyle taayyün 

ıştir: Skif ( I ki çifte) 
l>örtıük: Almanya 
~~encisiz ikilik: Macaristan 
lk.1~ (tek çifte): Lehistan 

thk: Iıtalya 
~encisiz dörtlük:. Isviçrc 
S ıf_ (~ki çifte): Lehistan 
cluzlık: Macaristan 

Jıı Lehistan ve Macaristan ikişer §am 
't/0nl~~ almakla beraber (sekizlik) 
tll rı ı ıç.ın iki puvan verildiğinden Av 
bı:k kurek şampiyonasında veril • 
l.ta.c ll?utat olan Glandaz kupasını 
bu arıstan kazanmıştır. Macaristan 
ku •onuncusüe. dört defa üst üste 

~ayı almış olmaktadır. 
Wik v~ lar 2000 m trc üzer· c c bil 
... , o 'hı.~ iala~ıı onünde yapılmış 
4td n uç ulus ıştirak etmiştir. Yarrş
};'tı a .Almanya ıç işler bakanı doktor 
to~tk d~n başka kor diplomatik bir
tır. Befu ler tarafından temsil edilmiş 

lıı~"rupa şampiyonasında alınan tek 
l) ~onuçları aşağıya yazıyoruz. 

Of'tfük 

~ Aı!'tınci: 7 dakika 11 saniye 3/ 1 O da 
ıı 'le anya - Ikinci: 7 dakika 12 sa -
~'ita 6/ 10 da Fransa - Uçüncü: 7 da 
dtııt -~ 3 saniye 8/ 1 O da Italya - Dör 
la...,'f~u • 7 da~ik~ 2 ı san!yede Y ugos
~ ıo M Be~ıncı: 7 dakıka 22 saniye 
~ 3 acarıstan - Altıncı: 7 daki· 
G~ .~?iye 8110 Danimarka 

t1.ı b· r~ı~ror ki, birinci, ikinci. üçün
h (~bırıne çok yakın ve birer sani~ 

[)·· kta gelmislerdir. 

~ '.aırin · 
aı:a .cı: 7 daki~a ~5 sanire 4/ tOda 

)c ~ ~tan - Ikıncı 8 dakıka O sani 
da.~İJta O da Almanya - Uç üncü: 8 
't>0 ~-O saniye 1 / 1 O da Avusturya 
~ lta.~duncü: 8 dakika 20 saniye 2/ 1 O 
lı.i:ııcd Ya - Beşinci: 8 dakika 28 sa· 

S1r·; liolanda 

~ b ;eltin . 
11 
tatarı ~: 7. d~ika 54 _saniyede Le -
~la..,· İkıncı: 7 dakika 57 saniye-

lıı:ııc 7 ~Çre - Uçüncü: 8 dakika 5 sa
tı.ı: 8 d ıo_ da Avusturya -- Dördün -
ra ....._ :kı~a ~saniye 5/ 10 da Alman 
a ıo d eşıncı: 8 dakika 12 saniye 
1 ııa.1/ Fransa - Altıncı: 8 dakika 
1Jıı;1 ~Ye l ; ıo da Italya 

l/c 

~ lt ırin . 
i aılra tı: 7 dakika 47 saniye 9/ 10 da 
~(ıo d;- İkinci: 7 dakika 50 saniye 
~~a 59 Alı:ıanya - Uçüncü: 7 da -
ı: Öt<iiirı ~nıye l / JO da Lehistan -

Birinci: 6 dakika 56 saniye 7 / 1 O da 
Lehistan - Ikind: 6 dakika 57 sani 
ye 7/ 10 da Almanya - Uçüncü: 7 
dakika 1 saniyede Fransa - Dördün 
r.ü: 7 dakika 13 saniye 5/ 10 da Ma
caristan - Beşinci: 7 dakika 21 sa -· 
niye 9/ 10 Çekoslovakya - Altıncı: 
7 dakika 38 saniye 6/10 da Yugoslav 
ya. 

S~kizlik 

Birinci: 6 dıı'kika 9 saniye 2/ 1 O da 
Macaristan - ikinci: 6 dakika J O sa 
niye 8/ 1 O da Fransa - Uç üncü: 6 
dakika l 3 ~aniy 2/ ı O - ôridüncü: 
6 dakika 14 saniye 2 / 10 da Alman -
ya - Beşinci: 6 aaldka 22 sani# 
8 / ı O da ltalya - Altıncı: 6 dakika 
23 saniye 2 / 1 O da Danimarka 

Yarr.şlar•a girenler 

J:ğer yarışlara girenlerden yaınız 
birincilik alanlara puvan vcrilmiye -
rek şampiyonluk umumi bir ta .. nife 
tabi tutulsaydı Avrupa kürek şampi
yonası şöyle bir netice verirdi: 

l - Almanya: Bir birincilik, üç 
ikincilik, üç dördüncülük 

2 - Macaristan: Iki birincilik, bir 
ôördlincülük, iki beşincilik 

3 - İtalya: Bir ikincilik. iki üçün
cülük, bir dördüncülük, bir beşinci • 
Jik. bir altıncılık 

4 - Lehistan: Iki birincilik, bir Ü· 
çüncülük, bir beşincilik 

5 - Fransa: Bir ikincilik. iki ü • 
süncülük. bir dördüncülük, bir beşin
dlik 

6 - Isviçre: Bir birincilik, iki ikin 
cilik 

7 - Avusturya : Bir ikincilik. iki 
üçüncülük 

8 - Yu~oslavya: Bir dördüncü • 
lük, bir altıncılık 

9, l O - Belçika ve Çekoslovakya: 
Birer beşincilik 

11 - Danimarka: Iki altıncılık 
l 2. 13 - Ispanya ve Holanda: Bi

rer altıncılık 

Ulusal savga yarışçıları 
çağrılıyor 

Güneş kulübü başkanlığından: 
Kuliibümüz tarafından 30 ağus -

tos utku bayramında tertip edilen 
ulusal savga bisiklet yarışına gire -
cek bisikletçilerin yarı§ yollarını öğ • 
renmek ve görmek üzere 25 ağustos 
pazar sabahı saat yedi buçukta kulü 
bümüzün Sıraservilerdeki lokalinde 
yarış tertip heyetinden Bay Hayda -

., 
•• 

K u L T 0 R 
Hegel'in 
San'at Hakkın
da Düşüncesi 

- ı -
İnsanın hedefi , tabiatinin kanunu 

durmadan gelişmek, durmadan son
suzluğa yürümektir. İnsan, yaşamak 
için, kendi varhgının unsurları ile 
kudretleri arasındaki karşıtlığı kal
dırmak, onları denkleştirmek zorun
dadır. Maddi hayat zaten zıt kuv· 
vetler arasında bir boğuşmadır; ya
şıyan mahliık bu mücadele ile, bu 
mücadelede kazanacağı zaferle ancak 
kendisini devam ettirir. İnsanın mad
dı hayatında olduğu gibi manevi ha
yatında da bu kavga, bu mücadele 
devam ediyor, ve tedrici bir kurtu
luş hürriyet şeklinde kendini göste
riyor. 

Hürriyet. insanın hem dünya ile, 
hem kendisiyle ahenk halinde bulun
mak için rasladığı engelleri yenme
si, sınırlan aşması, bütün karşıtlığı 
ortadan kaldırıp fenalığı ve ıstırabı 
boğmasıdır. Gcrçel hayatta bu kar
şıtlığı insan. maddi ihtiyaclarının tat
mini ile yok etmek çarderini arar. 
Yardımına endüstri ve faydalı san
atları çağırır. Lakin bu suretle yLll
nız mahdut, izafi ve geçici hazlar el
de etmiş olur. 

Tabiatın kanunlarını bulmağı ve 
kendisine kainatın sırlarını açmağı 
vaadeden ilimde daha asil bir haz bu
lur. İçtimai hayat ise faaliyetine 
başka bir saha aç~r. Bu hayatta, te
lakkilerini gerçekleştirmek ateşile 
yanar, hakka doğru yürür. ve ken--!i· 
sinde taşıdığı adalet idealini takip 
eder. Fakat insanın saadeti burada 
da tam değildir, kaşısında hudut!ar, 
ve aşamıyacağı engeller vardır. Fi
kirlerini tamamiyle varlaştırmağa 
muvaffak olamaz, ruhunun tcıhayyıil 
ettiği ve arkasından içini çektiği ide
ale varamaz. 

Fakat içinde tenakuzların silindi- : 
gi, ahengin gerçelendiği mıntakaya J 
ruhu çağıran büyük bir yol insanın 
önünde açılıyor: San 'at 1 

• Bütün realite evrensel ruhtadır. 
Bu ruh daimi bir oluş halindedir, ve 
her şeyde görüniir. 

Evrensel ruh kendisini gerçekleş
t irmek isin hiçbir faaliyete muhtaç 
değildir. S,ııdec:e ruh olduğu için 
gerçekleşir, ve kendi varhgının za
ruretini kendinde taşır. Daimi bir 
oluş halinde olan evrensel ruh, cansız 
maddeden ncbatlara ve hayvanlara 
kadar. tabii şeylerde gayrişuuri ola
rak kendini göst,rir; insanda kenıli 
kendini idrak eder. 

Evvela münferid ve insanların sub· 
jektif şuurunda: sonra cemiyetin ob
jektif şuurunda kendim göstermek 
suretile yara~ısına .flevam eder ; niha
yet insanlığın mutla• ~uurunda gö
rüniır. Kainatta ne varra evrensel 
rnhun, ve kemale - y::tııi yanıtıcı 
hcıyatmın mutlak şuuruna - doğru 
siirekli yükselişinin ifadesidir. 

San'at. mutlak ruhun geli~imi için
d~, bir merhaleden başka bir şey de
gıldir. San'at, o külli ruhun madfü: 
içinde görünüşünden ibarettir. San
a~ l:Serlerinde bütün kar~rılık, bütiin 
nıspetsizlik silinir, ruh ıle maddenin 
ahengi teessüs eder. 

. Dern_~k. san'atın gayesi, namiitena· 
hıyı, .. kullı ruhu, mahsus tıekiller isin· 
de gostermek oluyor. 

-2-
San'atın gayesi yalnız budur. Fa

kat birçok filozoflar san'ata ahlaki 
bir gaye göstermişler ve cyrr iki di
sipli,ni biribirıne karr~tırmışlardır. 
Sa~ ~tı_n, ~araktcr ÜzerindC"ki müspet 
teımı ınkar olunamaz. San'at, tem:a
yü~leri v~ ihtiras~arr yumşatır, göz-
17_rı has~ı olar~k ı?rake alıştırır, dü
şunceler~. ve h!slerı bir ideale bağh
yarak yukseltır. San ata her zaman. 
gtıc;lü bir medeniyet vasıtası olarak 
bakılmıştır. Ve şüphesiz halkın i!k 
ôğretmenlerinden biri de san'attır. 
Fakat san'ata ahlaki bir gaye ver.::•J 
filozofların hatası. san'atın ahlaki 
neticesi ile hakiki gayesini biribirleri 
ne karı~tırmaları olmuştur. Her ne
kadar ahlaki duyguyu yaral:ımaması 
g~rekse de, san atın hitap ettiği 

SUEL PSiKOLOJi: 4 

UÇMAN 
Geçen yazımızda gerek süel, gerek 

tecime) havacılıkta başarıtıp (mu
vaffakıyetin) en büyük amilini uç
manların ruhi kabiliyetinde aramak 
Jazımgelir demiştik. Uçmanda bu
hınması gereken istidatlar nelerdir~ 
Bunların varlığı hangi usullerle an
laşılır? İşte bugün, bu sorulara cevap 
vermeğe çalışacağız. 

Toprak üstünden binlerce metre 
yukarda, arzın genişliği, boşluğun 
cazibesi ile başı dönmiyen ve bütün 
bunlar kar§ısında daracık bir makine ı 
ve hemen duracak hissini veren bir 
motöre rağmen güvenini kaybetmi- , 
yen, ayni zamanda dikkatli, yerden l 
ve havadan gelecek tehlikelere kar
şı daima uyanık ve bu tehlikeleri ön
lemesini bilen uçmanda istenilen bil· 
tün vasıflar var demektir. Şu halde 
uçman : 

ı - "Hava tutması,, na karşı da-
yanıklı. 

2 - Soğukkanlı, 
3 - Dikkatli, 
4 - Yerinde ve süratle "aksüla

mel.,de bulunmağa muktedir olmak 
mecburiyetindedir. 

Sun'i bir şekilde biribirinden ayır· 
dığımız bu vasıflar, bir bütün ola
rak iyi bir uçmanın ruhi davranışını 
teşkil eder ve gerek süel, gerek teci
me) havacılık alanında iyi uçman 
olarak tanınmış kimselerde gayet ba
riz bir şekilde kendini gösterir. İş
te namzette bulunmasını istediğimiz 
kabiliyetleri, model olarak aldığımız 

COSTE 

tanınmış uçmanları tahlit ile tesbit 
etmekteyiz. Namzette bu vasıfların 
ne nispette bulunması icap ettiğini 
kat'iyetle kestirememekle beraber, 
uçman olmak istiyenler arasında ka· 
biliyet bakımından modele en ziyade 
yaklaşanı seçmek, akla ve mantığa en 
uygun olan bir usuldür. Bir bütün 
olan ruhi davranışı böyle birtakım 
unsurlara ayırmaktaki sun'ilik, nam
zedin modele ne dereceye kadar 
yaklaştığını tayin etmekteki zorluk, 
bu hususta ancak ampirik bir tasfiye 
usulünü mümkün kılmakta ve bu 
usulün iyilik veya kötülüğü hakkın
da hüküm vermeği pratiğe bırakmak
tadır. Fakat şunu da unutmamak la
zımdır ki pratik psikolojinin "mes
teke yöneltme,, ve ''mesleki tasfiye .. 
alanlarında kullanılan bütün ölçliler, 
ampirik olmrıktan henüz kurtulama· 
mıştır. 

Uçmanın bir "bütün,. olan ruhi 
davranışını böyle unsurlara ayırmak 

LINDBERG 

namzedi, küçük bir sinema salonuna 
alınır. Duvarda. ortasından ufki bir 
hatla ikiye bölünmüş küçük bir be
yaz perde vardır. Namzedin oturdu
ğu yer, uçaklarda uçmanların otur
duğu yere benzetilmiştir. Film baş
lar: 2000 metre irtifadan alınmış ve 
aslına uygun olarak renklendirilmiş 
bir arazi panoraması, muayyen bir 
süratle geçip durur. Bu panoramada 
topçu hedefleri ve mevzie girmiş ba
taryalar görülmektedir. Namzet, bu 
hedefler ufki hat hizasına gelir gel· 
mez önünde)d düğmeye basar. Bu 
suretle uçman namzedinin dikkati 
ve reaksiyon sürati kaydedici alet· 
lerle ölçülmüş olur. 

Namzedin yapacağı şey, yalnız 
bundan ibaret değildir. O. ayni za
manda perdenin orta hattına gelen 
hedefleri haber vermekle beraber, 
perdenin muhtelif köşelerinde vakit, 
vakit parlıyan ışıklan da kale al
mak zorundadır. (Işık sağda görü
nünce sol tarataki düğmeye basmak, 
solda görüfnünce sağdaki düğmeye 
dokunmak, kırmızı bir ışıf;ı. düğme
ye iki defa basmak sureti.le ka~~ı~.a
mak gibi). Keza namzedın, butun 
tecrübe esnasında duyulan motör 
sesine de dikkat etmesi ve bunun a
zalıp çoğalmasını evvelce kararlaştı· 
rılmış bir işaretle bildirmesi lazım· 
dır. Bu suretle dikkatsizlikleri, unut
kanlı1C1arı, geç kalmaları, yorulmala
rı... v. b. tcsbit edilen namzetler, 
aldıkları notlara göre tasnif edilir
ler ve içlerinden modele en ziyade 
yaklaşanları uçmanlığa alınırlar. 

Görüyoruz ki işe göre adam bul
mak zarureti, asrın teknik bir mües
sese haline getirdiği orduda da ken· 
dini hissettirmiş ve silahın yanıba
şında p~ikoloji laboratuvarının da 
yeri olduğunu göstermiş bulunuyor. 

Sabri ANDER 

ve her birini ayrı ayn ölçmekteki 
eun'iHı;:i gören psikologlar, namze
din ruhi d:ıvranışını bir bütün ola- • 
rak belirtecek dah .. sentetik bir usul 
kullanmağı da diişünmüşlerdir. Bu 
usulle, namzedin - mümkün oldu
ğu kadar gerçek şartlar içinde aJaka 
ve dikkati uyandırılarak - tam bir 
faaliyete geçmesini temin etmek 
maksadı güdülmektedir. Şimdi bu 
usulün nasıl tatbik edildiğini göre
lim: 

Tıbbi muayenesi yapılan uçman BYRDE 

duygu güzellik duygusucl.ur. 
Ahlaki mükemmeliyeti san'atın 

ED~BIYA.T 

Modern Batı 
Edebiyatlarına 
Bir Bakış 

- Edouard Rod'dan kıı;alta.rAk 
çevirme -

Evvelki krsımlarm oz:iı: "AnUk· 
klasik asırla Barbar-RolTlllntik 
asrın çarprşmasL Orta zamanlar
da ikind ve Rönesansta birinci 
unsurun ün alması. On beşinci 
asırda Yunan fclscfcsinuı hıristi
yanhğı zaafa ugratması • hıris
tiyanhkla paganismc'i birlc~tir
mek hulyası. Rcform'un edebıyat 
ve san'attaki geli~imi durdurma· 
5L 

Felsefenin .dinle rekabet edemiye
ceğinc inanan kilise on beşinci asır· 
da fikir serbestliğini geniş müsama
ha ile karşılamıştı. Gercekten bu 
serbestlik kilise için ciddf bir tehlike 
değildi. Filozofların canlandırdıgı 
antik ruh hıristiyan mabetlerinin ışı
ğını söndüre~ezdi. Papalar çok i1i 
biliyorlardı kı, ruhlarda sevmek ve 
sihirlenmek ihtiyacı kaldıksa kilise
nin kütleler üzerindeki nüfuzu kay
bolmıyacaktı. Birkaç alimin kilise dı· 
şında kalmasından ne çrkabilirdi? li'.a· 
kat Reform· kar ısında art1k böyle 
düşünülemezdi; çünkü Reformcular, 
filozoflar gibi yabancı bahçelerden 
birkaç çiçek toplamakla kalmıyorlar, 
katolik mabedini bütün adet ve an'a
nelerile, kubbesi ve ziynetlerile yık
mak istiyorlardı. Katolikler müsama
ha devrinin geçtigini anladılar ve kar· 
şı koma hareketi başladı. . 

Reform gibi katolik reaksıyonunun 
başında da yüksek rahipler s!~ıfı b~
lunmuyordu." Papalar katolısızmın 
temellerini sarsan Lutlıer'i sükunetle 
seyrederken Ignas de J,oyola reaksi
yonun ilk ordusunu kuracak olan 
Jesuite'leri hazırlıyor, disipline sokUt
yordu. Daha eskiöcn kurulmuş olan 
mezhepler de düşmüş oldukları me· 
tafizik uyuşukluktan sıyrılmak zama
nının geldiğini sezmişlerdi. Iınandan 
evvel hareket, salipten evvel zırh is· 
tiyen Loyola ve Jesuite'ler tam za • 
manında geliyorlardı: Protestanlığın 
Almanya, Fransa ve ltalyada korkunç 
bir hızla yayıldığını gören Papalar 
hiç düşünmeden hu kı.ıvvete sarı\dı
lar. 

Jesuite'lerin yardmu katoliklerin. 
kiliselerini kurtardı, fakat ruhlarını 
bozdu. !kinci Pie ve Onuncu Nico
las'nın asil. liberal ve cömert dinleri 
Trente kurultayının doğmalizmi ve 
engizisyonun kanları içinde oğuldu: 
Loyola'nın askerleri hıristiyanlıgın 
vücudunu kurtarmış, ruhunu öldür -
müşlerdi. 

On sekiz sene siiren Trente kurul
tayı modern tefekkür tarihinde önem· 
li bir yer tutar. Bu kurultayın yaptıgı 
en büyük i felsefe ile ilahiyatın ara
sını iyice açmak oldu. Bütün Ortaza
manlar boyunca felsefe "ilahiyatın 
kölesi" olarak kalmıştı. Bu ağır esir
likten kurtulan felsefe on beşinci as
rın cür'etkar ruhlarından alacağı hız-
la istiklalini kazanacak ve kiliseden 
uzakta kendi kendine yaşıyacaktır. 

Felsefeye istemeks· in bu iyiliğl 

yapan Trente kurultayı diğer taraf
tan dini münakaşalara ve speculation
lara nihayet veriyordu. Kilise artık 
mütefekkirlerin hıristiyanhklarma 
itimat etmiyecek ve kendi tehlikeye 
koyan bütün fikir hareketlerini mü· 
rııkabesi altına alacaktı. Nitekim 1559 

dan itibaren ~ı:ıan~z bir sansör işe 
başlamıştı. Kılısenın dünyevi niüu • 

ra.rıaa tu: 8 dakika ı saniye 7 / 1 o da 
- Beşinci: 8 dakika 21 sani· ra başvurmaları rica olunur. '--------------

gayesi addeden telakki.ruhu hürriyet 
olan san'atı ölüme sürükler. Bu 
telakki Eflatunu "cümhuriyet,, inden 
şairleri kovmağa sevketmiştir. Ah
lakla san'ıatın uygunluğunu, kanun
larının ahengini tçslim etmekle be
raber, onların farklarını ve istiklal
lerini de teslim etmek öylece icap 
eder. 

yesi aynidir .Hayırla saadetin, fiilleri~ 
kanunun ahengi. Yalnız şu farkla kı, 
ahlakta gayeye hiçbir zaman varıla
maz. Ahlakta gaye vasıtadan, netice 
prensipten ayrılmış bulunuyor. Ha
yırla saadet arası~da~i ahenk, fazi: 
let cehitlerinin net\ccsı olmalıdır. İkı 
haddin ayniyetini tasavvur etmek 
için. ahlak sahasından daha yüksek 
bir sahaya yükselmek lazımdır. Ayni 
suretle ilimde, kanun hadiseden 
farklı. cevher ~ekild_en ayrı. görünü
yor. Bu ayrıhgı gıdermek için, il
min düşünüş tarzından başka bir dü
şünüş tarzı gerekir. 

zuna (pouvoir tem;- el) uzanan el
ler derhal :•esiliyordu. Itk iş olarak 
Machiavel susturulmuş ve altmıştan 
fazla matbaa kapatılmıştı. O zamana 
kadar serbest fikirlerin kaynağı olan 
ltalya artık "düşünemez" olmu~tu. 
Romada bir şey yazıp bastırmak he
men hemen imkansızdı. Tahah şu ki, 
düşüncenin elini kolunu baghyan Ro
ma, sokaklarındaki · ·-~:zların başını 
boş bırakıyordu. Kilise kendi varlı
ğını korurken ahlak alabildiğine bo
zulmuştu. Rahiple.· dünyevi nüfuz
larına dokunmadıkça muharrirler için 
büyük bir tehlike yoktu. Montaigne
nin Essais'leri sansör edildikten son
ra kendisinden özür dilenmiş ve ese· 
rinde kiliseye karşı hürmet ve sevgi
den başka bir şey bulunamadığı söy· 
lenmişti. Rahiplerin keyfine dokun· 

mıyan bir septicisme'in kiliseye 11e 
zaran olabilirdi?!. 

Ahlakla san'at arasındaki bu farkı 
iyice kavramak için, ahlak problemi
ni çözelemiş olmak lazımdır. Ahlak 
vazifenin hür irade ile yapılmasıdır. 
İhtiras ile akıl arasındaki mücadele
dir. O, bu muhalefet üzerinde yuvar: 
lanır. Antagonizm maddi ve manevı 
hayatın kanunudur. Lakin bu mu~a
ldet kalkmalıdır. Ahlakta, varlıgı
mızın kudretleri arasında sulbü te
sis eden ahenk mevcut değildir. 

Ahlak, bu ahengi hür iradeye he
def olarak teklif eder. Hedef ve he
defe varış başka baska şeylerdir. Va-
7.ife. durmadan. cchitle oraya var
m':l.k isteyiştir. Böylece. bir bakım
dan ahlak ve san·a~ın prcnsipi ve ga-

Tersine, san'at duygularımıza hi
tap eden bir şekil içinde, varlıkların 
ve görünüşlerinin, zatın ve suretin, 
hayr~n ve saadetin gerçekleşmiş a
hengıni gösterir. San'at,gerçelenen, 
maddede teşahhus ~en ruhtur; ga
yesine uyan, gayesfie birleşen faali
yettir: karşıtlıkları silen kuvvettir. 

Görülüyor ki san'at problemi baş
ka, ahlak problemi başka. Hayır, ara
nılan uygunluk, san'at gerçekleş~n 
ahenktir. 

Suut Kemal YETKiN 

Trente kurultayından sonra Yu • 
nanhlar artık ince ve şeytani fikirle· 
rile birlikte terkedilmiş ve on altıncı 
asırdan itibaren Iatin kültürünün nü

fuzu yeniden kurulmuştur. Edebiyat 
yeniden latinlerin ve Aristotenun 
boyunduruğu altına giriyordu. 

(Sonu var) 

Sabahattin EYIBO<lLU 
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Bu Herif Yalnız Gırtlağile Gülüyordu. Yüzü Yine 
Somurtkan Gözleri Yine Canavar, Kaşları Çatıktı 
ttı!fayır ... Bunlar mutlaka öldürül-

d uı olacaklardı. Zira çadırdan bir 
e pa, b. . t . PU çıkmıştı ve bunun ır ışa 
etı üı:erine nöbetçilerden ikisi bi-rer küre'k: alarak kafileye katıldı -
ır. 

b Anlaşılıyordu ki; Boris Sa.lti~of 
u01arın gömülmelerini istemıştı. 

ba lrnUşler ... Veya ölmemişler .. de 
le ~ılınışlar ... Ha öyle olmu§ ha boy-

ıkiııi bir kapıya çıkmaz mı? 
Boriıı Saltikof ... 

trıka.raıı kırmızı kepelerden yapıl -
" 

11 ?lan bu çadırın içi çok süslü 
le ~Uyüktü. Bu çadır adeta tek kat-
~ hır apartmana benziyordu. İki 
ğ 0betçinin önünde dimdik durdu -

1.u kapısından girince dar bir deh-
11;~n geçiliyor ve sonra dört kö -
f' 1 küçikük bir odadan geniş ve 
btrah bir .salona giriliyordu. Evet 
lıu 

1 
Çadırın içindeki bölmeler, deh

d~ c~. oda ve salon adı verilebilir
{ Zira ıpek kolaylıkla sökülüp pek 
b 011Ylıkla kurulabildiği anlaşılail 
1; Çadırın bölmelerini biribirinden 
Ilı ırlaan bezler ince tahtalara kapla-:t
t ış rdı; ve her taraf o derece gü
-.:l döşenmişti ve öyle ılık bir ha
'bi 11 vardı ki insan step ortasında 
Q) r Çadırda bulunduğunu bilmemi§ 
rı,taYdı kendini mutlaka M06kova
~ büyük konaklarından birinin 

dairesinde sanıverecekti. 
herdıra girince dehlizde dört nö
~~ı ile ve dehliz ite salon arasın
ki ı odada yine dört nöbetçi ve ıe-
a·~n zabit ile karşıla§ılıyordu. 
~ llyük salona gelince bunun tam 
it . tıında üzerine ak ayı postları 
Ilı rıJnıiş genit ve rahat bir ııedir kon 
-.k!tu ki üstünde oturan uzun kızıl 
tı1ı: Ih ve palahıyıkh bir adam ça • 
~ . kaşları altından kana ııusamı§ 
"' ~ gözlerile etrafına bakınıyor 
de 0ne doğru eğilmiş, gövdesinde 
ti ~hat yerinden fırlayıp bir iki ki-
tı tepelemek istiyen bir atılganlık 

.q~ \ivordu. Kartıaında altı yedi a
~iyli k ta duruyorlar.dı. 

'-Giyini§lerinden ve betlerinden 
-!_~n kılıçların kıhflarınd~ki gü
~~'le altın kakmalar, çizmelerinden 
\atı narları kahve renkinden ve 
~eri astragandan yapılmıt kal -
t_; l~rından göze vuruyordu ki bun 
t,.ı.. ıleri ıelen Rue asil ailelerinin 
•tlaTındandı~l . 

~,Sedirin arka nda ise yüzlerinin 
Gçr .~rafından uzun kıllar fışkırmıt 
dıa ırıyarı adam yalın kılıç ayakta 

ruyordu. 
ı.~epııi başlarını önlerine eğmiş -
~ •uıuyorlardı. 

tııa11 ere kat kat halılar serilmiş ve 
te1e 1-ın ötttine beri~ine kaba til-S: '!e av derileri serpiştirilmitti. 
~dirin üstünde oturan adam bir 
~ det karşıııındakileri ııüzdükten s°l'l IOl elile kulağının arka6mı 
St~ia batladı ve kulağının me
-•rtden gıcıklanıyor mu idi ne ... 
' 1 llbire katılasıya güldüğü. kah-
~·Gtııar fırlattığı görüldü. 
;~Uyordu ama, bu garip bir gil· 
le aı~ ~ira bu herif yalnız gırtlaği
'-'ıt '"lUyordu. Yolma yüzünün ııo -
ll,:r•nhğı, gözlerindeki canavar 
'-lı:iltı ve katlarının çatıklığı yine 
ttlı:i IOrnurtganlık, e11ki canavarlık, 

))" Ça.tıkhktı. 
>tt1~~e.rleri hiç iııtiflcrini bomıu • 

lf-.car. 
~ 'llif, biraz daha ıfildü.Sonra gö
dı.r )tr~e, bir geyik postu üzerinde 
~i~ır §eye ilişti ve yerinden fır 
~"e e bir kaplan gibi o §eyin ü-
l'~~tılmuı bir oldu. 
....., Uklerini saçarak ı 

~trdı leıravaş 1 Kıravaş 1 • diye hay· 
\t ~ ltıanın başına yemin ederim 
~e V.s cennetten çıkmadır. 
~ b' ~dirin arkasında duranlar -

......, lrıne baktı : 
....., ~ııovalof ! 

ti... Uyurunuz Kinyaz Hazretle • 

. ::: ~ııoo.ralof ! 
tı . ., UJurunuz Kinyaz Hazretle -

'O 
' ....... ıcı ... zo .. valof r 
"dirte Ulunuz emirlerinizi beklemek
lıtJ.t.: b_ kinyaz Hazretleri ... 
UJt, ha ha haaaa .. Mükemmel! 

~U)o el 1 Tam istediğim gibi ko 
~ırı"-un Ozzovalof. Git Kasım 
~ Jt.1 •danıına söyle: Kinyaz Bo
;ı' ~ ~tikof atlılarının bu ııa-

CSfte ı~ gelip gelmiyecekleri -
\ 8'lrıt~k istiyor, de 1 
~~ ~ın b.e~ tara.f ından kıllar fış 

lo11c1a an ırı yarı adam kO§arak 
lt~t n c;ıktı. 
~~ lvanın birinci orduııuna 
'o~ir iki ede~ Kinyas Boris bu idi. 
ti ~du, So ııanıye kadar burnundan 

fitı et nra elleri ukasında se -
ta~•Hıa~'~1nda dolaşmağa batladı. 
~ri e er, khnbilir ne zaman -

&>:-. dyrıı>:orludL lki~ 

• 

Atlılar giden aılılarr görünce hemen dört nala kalkmışlar ve 
üzer/erine saldzrmışlardı c 

bir vücutlerinin sıkletini sağ. ayak
larından sol ayaklarına, sol ayakla
rından sağ ayaklarına geçirdikleri
ne bakılırsa epey yorulduklarına i
nanmak lazım geliyordu. Fakat Bo
riıı de hiç öyle "oturun.uz!" diyecek 
bir eda yoktu. Bir aralık onların 

önlerinde durdu ve içlerinden biri-

nin gözbebeklerin~ gözlerini dike
rek ve kelimeleril'tane tane ağzın -
dan çıkararak sordu: 

- Deminki mesele hakkında da 
eski itirazlarınızda bulunmak arı:u-
Eunda mısınız? 

[Arkası var] 

lstanbul Ziraat Mektebi
ne Girme Şartları 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - O~ta Mektep Mezunu .olmak 
2 - Türk Tabiyetinde bulunmak 
3 - Yaşı 1 9 zu aşkın olmamak. 
4 - Arazi sahibi çiftçi evladı olmali. 
5 - Hastalıksız ve vücutları ziraat işlerinde çalışma

ğa dayanıklı olmak. 
6 - Mektebin kayıt işleri Eylülün 20 inci akşamı

na kadardır. Mektebe girmek isteyenler aşağıda yazılı 
vesikaları, istidalarına bağlı olarak göndermelidirler. 

1 - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesinin 
aslı, 2 - Hüviyet Cüzdanı, 3 - Sağlık ~e aşı raporla
rı. 4 - Hükumetçe musaddak eyi vesikası, 5 - Hü
kumetçe musaddak arazi sahibi veya çiftçi vesikası. 
6 - Üç adet vesikalık fotoğraf. Bu vesikaları tamam 
olarak göndermeyenlerin kaydı yapılmaz. 

7 - Mektebe kabul olunanlar okuma devresi içinde 
mazeretsiz olarak mektebi kendiliğinden bırakdıkları 
veya cezel olarak çıkarıldıkları taktirde mektebin ken
dilerin·e yaptığı bütün masrafları ödeyeceklerine dair 
mektebin vereceği nümuneye göre noterlikten tasdikli 
bir kefaletname vereceklerdir. 

8 - İstekliler arasında hes~p, hendese, biyoloji, 
Fen bilgisi, Türkiye Coğrafyası ve tarihten seçme sı-
nacı yapılacaktır. ,,. 

9 - Seçme Sınacı 25 Eylül 935 çarşamba günü saat 
onda İstanbul Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. İs
tekliler bugün ve saatta İstanbul Ziraat Müdürlüğünde 
bulunmalıdırlar. , 

1 O - lstanbulda bulunanlar yazılmak için istida ve 
vesikalariyle birlikte İstanbul Ziraat Müdürlüğüne veya 
Halkalı Mektep Müdürlüğüne baş vurmalıdırlar.(4806) 

[istanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonu ilAnları 
Çatalca Müstahkem Mev- lunmaları. ( 5400) ar 

ki Kıt'atı ihtiyacı için alı- G"'lhane •H•a•t h · "h .. .u s a anesı ı -
nacak .. ol~!1 .. 150 ton ~uve- tiyacı için 38 kalem sıhhi 
!lan komuru açık ~~sı~t~e malzeme 26 Ağustos 935 
ıle alınacaktır. K.omurun pazartesi günü saat 15 de 
~eher .t~nuna ~ahmıı:ı bede- açık eksiltme ile almacak-
1~. 15 Iın.·olup ıhales.ı 9 ~~~ tır. Tahmin bedeli 1400 li
lul 935 .pazartesı gun~ ra olup ilk teminat 105 li
saat 15 dedır. Şartnamesı radır. Şartnamesi her gün 
Fı_ndıklıda Satın~~~a ~.o- komisyonda görülebilir. 
mısyonunda gorulebılır. İsteklilerin ilk teminat 
Eksil~meye. gire~eklerin mektup veya makbuzlariyle 
18 7 lıralık ılk temınatları birlikte vakti muayyeninde 
ve Ticaret Odasına kayıtlı Fındıklıda komutanlık sa
olduklarma dair vesikala- tınalma komisyonuna gel
riyle birlikte vaktinden ev- j n~ ~leri. ( 4 651) 

_yel komisY-onda . hazır bu- ~ ' ~O.S.i 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

Budapeşte 
20.10: Siirler. 20.45: Plak. 21.45: Du· 

yumlar. 2205:. Opera orkestrası. 23.30: 
Duyumlar. 23.35: Çingene müziii. 24.15: 
Caz. 

Varşova 
20.30: Şarkılar. 20.50: Monolog. 21: 

Sözler. 21.10: Plik. 2145: Duyumlar. 21. 
55 : Sözler. 22: Senfonik konıer. 23: Spor. 
23.10: Plik. 

BUkreş 
13.15: Plak. duyumlar. 18: Radyo or

kestrası. 19: Duyumlar. 1915: Konserin 
süreği .. 20: Sözler. 20.20: Plak. 20.50: 
Sözler. 21: Sozler. 21.15: Keman konseri. 
21.45: Şarkdar. 22.05: Radyo salon orkes
trası. 22.30: Duyumlar. ZZ.50: Konserin 
sim~ği. 23.15: Alm. ve Frs. duyumlar. 
23.25: Konserin ııüreii. 24: Plik. 

Belgrat 
20: Plik. 20.15: Duyumlar. 20.30: tnu

ııal yayım. 21: Şarkılar. 21.30: Konferans. 
21.50: Pl~k. 22: Zagreb'den röle. 23: Du
yumlar. 23.20: Plik. 

Moskova 
18.30: Edebiyat. 19.30: Senfonik kon

ser. 22: Çek yaypnı. 23.05: İnıilizce ya
yım. 24.05: Almanca yayım. 

Leipzig 
20: Halk danı ve ulusal müziii. 21: Dıı· 

yumlar. 21.15: Ulusal yayım. 21.45: Rad· 
yo orkestrası. 23: Duyumlar. Spor. 23.30: 
Olimpiya ıerviıi. 24: Halk müziji. 

Roma - N apoli - Bari 
20.15: Karı,ık müzik pllkları. 20.45: 

Karışık konser. 21.15: Duyumlar. 21.40: 
(Bari) Yunanistan için müzikli program. 
21.40: (Roma) Karışık müzik. 22.20: 
İtalyan müzifi, 23: Dans. 24: Duyumlar. 

Breslav 
20.20: Eilenceli müzik. 21: Krııa du

yumlar. 21.15: Orkestra ve koro birliii
le konser. 21.45: "Güneoli cenup" adlı 
eğlenceli skeç. 23: Duyumlar. 23.30: 0-
limpiya ıerviıi. 24: Sen müzik. 

Hamburg 
20.20: Radyo orkeatrasL 21: Duyum

lar. 21.15: Ulusal yayım. 21.45: Kar.,ık 
yabancı müzik. 23: Duyumlar. 23.30: O· 
limpiyat ıerviııi. 24: Eğlenceli konser. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Eminönünde Agop Minuyan - Alem

darda Ubeyd - Lilelide Sıtkı - Kü
çükpazarda Cemil - Akaarayda Ziya Nu
ri - Karqiimrükte Arif - Fenerde E
milyadi - Modada Fai.lr lıkender -
Altıyolda Mahmud - Sehzadebaımda 
Asaf - Samatyada Rıdvan - BaJnrkö
yürıde HiW - Bqilrtaıta Nail - Şeh
remininde Nazım - Hasköyde Yeni 
Türkiye - Ka1nnpapda Yeni Turan -
Bü)'iikadada Şinasi Rıza - Heybelide 
Yusuf - Galatada Mahmudiye cadd. 
Miıel Sofronyadii' - Taka mde Takıim 
- KabonCtllallluiuncla Be~ila - Ha
mamda .. Banmaknıa - ·~pte Hik
met ecnaeleri. • LI M AN 

HAREKETLERi 
Bqiin limanımızdan ıelecclı: vapurlar: 

Saat -16,15 Bıe lıkenderyedc!ll 
17.- Ayten İzmitten 
17.- Kocaeli Mudanyadan 

Bqün limanunudaa gidecek vapıırları 
Saat 

• 
-9.-

9.-
11.-

Güzel Bandırma 1zmite 
Gerze Mudanyaya 
Konya Menine. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

e MeleJC ı Aıık Rahibe - Atk kelepçesi. 
• Yıldıa : Korkunç Ev - Çdcın kan. 
• Allıa-r : lntik..,-ı Sni - Çoıkun. 
• Milli ı Cici Berber - Hafiye. 
• Şık • : Tarzaam Sevıilisi - Kadmlar 

ne taterler. 
• Oaküdar Hlte: Şahane Vatı. 
• 5Umarı Bitmemiı Senfoni - Kadın ae

vcrıc. 

• DAVETLER 
Kadıköy askerlik ıubelinden : 
t-Kadıköy Hkerlik ıubeıi bölgainde o

turan yerli ve yabancı 331 doiumlularm 
ıon :voklamaama 2 Eylül 935 tarihinden 
itibaren 1-ılanacaktır. 

2 - Bu son yoklama için tctekkiil e
decek askerlik mecliıi bütrilmet konatmda 
bulanacaktır. 

3 - Aıkerlik meclisi. ayin tatil günleri 
müıtnna, yalnız çift ıünleri bulunacak
tır. 

4 - 12 ıine kıdar Osmanaia, Cafera
fa, Rasimpap, Hasanpap, lkbaliye ma
hallelerine ve 13-14 Mecidiye, ve Osmani
ye köylerine, 16-23 Tuilaci, Zlihtüpap, 
Merdivenköy, Göztepe mahaleJerine, 
24 den sonuna kadar İç Erenköy, Suadi
ye, Boıtancl, Kozyatajı, ve Sahrai cedit 
mahatlelerine tahsiı edilmiıtir, müketlef 
cahabm nüfus cüzdanı ve dörder fotoira
fiyle askerlik mecliıinde huır bulunacak
lardır. 

5 - Kıu hizmetliler lıe okula devam 
edenler okuduldvma dair okulun veıika
ıı mezun bulananları iıe bunlardan baı
ka tahadetname ehliyetnameleriyle bunla
rm hlrer suretlerini de beraber bulundu
racakları iJtn olunur. 

Eminönli Aııkerlik Ş. Reiıliiinden : 
Yükıek ve tam ehliyetnamelilerin ıdıhi 

muayeneleri 26-8-935 pazarteai günü sa
at 9 da ıubemizde toplanacak aıkeri mec
lisinde yapılacafmdan bu ıibilerin ma
fuı hüviyet cüzdanı ve mektep diploma
Jarile tam ehlie:vtnameleri birlikte 111• 
mizde bulunmaları illn olunur. • 1. S. K. Baıkanlıfmı:lan : 

25-8-935 J'&zar günü Adaları G~retlct
tirme Cemiyeti tarafmdan Heybelıada'da 
tertip edilen ve uat 10 da baf)ayacak 
yiııme, su topa, atlama ve uat JS de 
batJayacak Yelken müubakaJarma Klü
bllmüz girecektir. 

Klübümüz yüzücülerini götürecek va
sıta, o gün uat 7.45 te Koprüden Ada
lar ve KadıldSy iskeleleri araamdan kal· 
lıacak ve saat 8.15 te Moda7a da ugra 
ıarq YJlkcıı tüııclcrüıi ek a1aok Heı~ 

HiKAYE Fakir Olmak 

Fakir bir gençten bir kıza 
"Fakir olmak, yer yüzünde bir ya

tağından. bir masasından, bir san
dalyesinden, bir lambasından ve bir 
sobasından başka hiçbir şeyi olma
mak. Boğazından kısarak petrolsüz 
ve kömürsüz kalmamak için biraz 
tasarruf yapmak. İnsanı hakir göııte
ren yorgun eııki elbiseler giymek. 
Traşlı ve kirli gömlekle gezmek. Al
lahım, fakir olmak bütün bunlardır 
ve size yakın olmaktır: sevgilim, fa
kir olmak bütün bunlardır, fakat size 
yakın olmak mıdır, bilmem. 

"Karşıki büyük evin hanımı, ya
hut sevgilisi tarafından hakir görül
mek. Dar kaldırımda inııana çarptı
ğı halde özür dilemiyen titman adam 
la burun buruna gelmek. Ahçı dük
kanında kaba sesleri ve kaba d4ün
ccleri yumruk gibi insana çarpan bir 
takım adamlarla beraber yemek ye
mek. Akşam saat yediden sonra 
kendilerine bir şapka hediye edemi
yeceğiniz için yüzünüze bakmıyan 
güzelce iıçi kızlarının yanından geç
mek. Allahım ve sevgilim, fakir ol· 
mak bütün bunlar'11r ve hayatı anla
maktır. 

"Eğlencem yok. Gen.e de m~·-~t 
olmak istiyorum. Kalbımde küçuk 
bir ııeıı bana terennüm ediyor: Ey 
ıen, delikanlı, ne duruyorsun? Ha
yatta ııeni mea'ut edecek bir ıeyler 
bul. Güzel ve tatlı ıcyler. Tiyatro
ya gidecek param yok, sevgilim, sa
na bir çiçek alacak param yok, yal
nız ba§ıma kaldırıma çıkıyorum, de
niz kıyılarına kadar gidiyorum. Su 
ve ap~ anyonun. 1Jdaiaill de seli ne 
rbeldir. Yapraklar ne cüzel mml
danır; karanlık dal&al&rla akaı;ı, tit
reyen, burupn ve ebedi gürültüler 
çıkaran su ne güzel bağırır. Hele 
Allahım, senin gökyüzün: Bana kü
çük olduğumu sessiz bir nezaketle 
bana anlatan ne büyük şeydir. Beni 
daima korur ve hiç incitmez. 

"Ben zenginlerden daha mes'u
dum, Allahım, ben onlar~n ziyade 
ııana yakınım, onlardan ziyade, suda 
ve yapraklarda senin sesini duyuyo
rum. Kimse bana bakmıyor, beni kıs
kanmıyor. 

"Halbuki, ben, ben, fakir adam, 
herkesin yüzündeki buruıuklann 
manasını herkesten fazla anlıyorum. 
kiminin azametini, kiminin hilesini 
kolayca ııeziyorum. Allahrm, anla
dım ki inııanlann çoğu evlerinde faz· 

Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk 
mahkemesinden~ 

Terekesine mahkemece el konu -
lan Kastamonu saylavı ölü Ali Rı
zanm uhdeııinde bulunan: 1) Be
yoğlunda Ayaapaşa mahalleııinin es
ki Ebe çıkmazı yeni Bahçıvan ve 
Masraf Nazırı sokağında eaki (6} 
yeni (14) No. h ev ile bu evin yanın 
da bahçe olarak kullanılan ve tapu 
kaydında (Fındıklıda lyfolla Çelebi 
mahallesinde Fedai çıkmazmda eıı

ki ve yeni (2-4) No. 1ı ola~ak yazılı 
bulunan iki kıt'a arsa: açık arttırma 
sureti ile 30. 9. 935 pazartesi A•t 
14 te satılacaktır. Tafsilitı: Ev bir 
bodrum ile zemin katı, birinci kat 
ve bir de çatı araııı katından ibaret
tir. Evin ııahaaı (139,90) metre mu
rabbaı ve bahçeııi (230) metre mu
rabbaıdır. Zemini çini bir taşlıktan 
içeri giril dikte: ayrı ayrı iki kısım 
oJara.k kiraya verilec:ıek şekilde (3) 
ııofa (8) oda (3) beli (2) banyo (2) 
mutfak (2) taraııa '(l) bodrum ve ay 
rıca tavan arasında yerli dolaplar 
.ardır. (Kıymeti: 8145) liradır. Tel 
liliye resmi ve ihale pulu mUtteri
sine aittir. İstekli olanların göne· 
rilen gün ve saatte kıymetinin yiis
de yedi buçuğu niııpetinde pey ak· 
çm ile Beyoğlu dördüncü 1Ulh hu
kuk mahkemesinde huır bulunma· 
lan ve fazla mal6mat almak ve tart· 
namesini görmek i9tiyenlerin 935 • 
20 No. ile mahkeme kalemine müra· 
caatları ilin olunur. (13875) 

beliada:va ıötürecelrtir. 
Uyelerimiıin bu ıutı.fdc Jtopru ve71 

Modada bllluaaalırı. 

Yazan MI. FA. 

la yedikleri, fazla masraf edebildik• 
)eri zaman sana hamdediyorlar. Gör• 
düm ki otomobildekiler yaya yürü
yenleri adam saymıyorlar. Bildim ki 
insanların çoğu içini saklamak için 
yüzünün etini maske gibi kullanıyor. 

''Fakat, Allahım, ben iyileri çok 
seviyorum. 

"Bir gün ögleden sonra, Fatih 
parkında bir sırada oturuyordum. 
Yanımda ihtiyar, bir ayağı çukurda, 
yorgun mu yorgun, haııta mı hasta. 
bir kadın, bir nine vardı. lleride, 
epey uzakta beş yaşında bir çoculc 
oynuyordu. 

"- Hanım nine, gel bak! diyt 
bağırdı. .. . 

"Yerinden kımıld,asa olec;ekmış ka .. 
dar yorgun kadın. avuçlarını dizle
rine bastıra bastıra kalktr, çocngu 
memnun etmek içiı: sendeliye sendc
liye oraya kadar gitti, yere. iğildi ve 
çocuğun gösterdigi - belki .. de . .Par. 

· lak kabuklu, alelade, uzun omrunde 
binlerce defa gördüğü bir bocektcn 
başka bir şey olmıyan - k~çük h~· 
rikaya bakarak; "Ya ... Sahı ne gu .. 
zel evladımı,, dedj. sonra yorgun
luktan inliyerek geri döndü. 

.. Ben bu ihtiyar kadın gibileri çolC 
ııeviyorum. Anladım ki biraz iyilik 
her insanı kır çiçekleri gibi güzel
leıtiriyor. Gördüm ki bir büyük an• 
nenin torununu azıcık sevindirmek: 
için büyük bir yorgunluğa katlanma• 
sı yer yüzünün bütün güzeliklerin• 
den daha güzeldir. 

"Allahım, fakir olaıak, biraz. da 
senin gibi olmaktır. Senin yarattıiuı 
düayuwa tam merkaiode imişinı &h 
bi fakirlilim bütün insan kalplerini 
anlamama yarıyor. Küçük bir kuıunı 
ben, kuvvetli kuşlar bana kanatlari• 
le vuruyorlar. Fakat bi/kaç güzel 
kelebek, ihtiyar kadınlar ve çocuklar 
yanıbaşıma konuyorlar, bana bütün 
acılarımı unutturuyorlar. 

"Fakir olmak, iyi olmaktır. Bert 
halimden memnunum. Siz ne halde.. 
siniz ve buna ne dersiniz, sevgilim?,. 

Kızdan fakir gence 
..Fakir olmak, bana da yakın oı.. 

maktır, çünkü ben de &ize yakın fa
kirim. Fakat bir bakıma siz benden 
çok daha zenginsiniz: Fakirliğini se
ven adam çok zengindir. Siz bana 
bu sevg:~; de verdiniz. Ben de ruhu
mun arttığını hisııediyorum ve aizi 
her zamankinden fazla ııeviyorum.,, 

BORSA 

22 ACıu•to• Per•embe 

PARALAR 

Alıı 

Sterlın 621,-
Dolar 123,-
20 Fransız frallgı 165,-
Liret 194,-
20 Belçika fra~ 81,-
20 Drahmi 23,-
20 1ıviçre fr. 816.-
Florin 80,-
20 Çek Kron g4,-
Avusturya ııilin 22,-
Mark 40,-
Zlot_i 22,50 
Pengo 23,-
20 Ley 15,-
20 Leva 23.-
:o Dinu 54,-
Yen 31,-
İıveç Kur.on 30.-
AJtm gza,-
M ;idi:ve 52,50 
Banknot 234.-

ÇEKLER 

Pariı lirerfne 
tnci1ia liraıı 
Dolar 
Liret 
Jlelc• 
İneç fr&a.11 
Leva 
Florin 
Çekoılov11k kure"u 
Avusturya 
P~eta 
Marlr 

ZlotJ 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 

~--

Satıl 

625,-
12s.-
168,-
198,-
sz.-
24,-

120.-
81,-
98.-
23,50 
42,-
23,SO 
24,50 
l6,-
24,-
515,-
32.-
31,-

929,-
53.-

235.-

Kap&DJ1 

12.03,-
623,50 
0,79,75 
9,71,31 
4,72,?S 
2,44,-

83,35,20 
1,17,13 

19,19,50 
4.ıt.48 
5.81.43 
l,98,-
4,21.-
411,41 

a.77.55 
14.96.SS 
l.?UO 

IG.91 
l.lOM 
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5
91ait •e u maarafh olan Doktor 
teı.lıün ketfi; her kadına kendi 
~ .. - pek claba senç rörünmeai 
lllllılaıım yeriyor. Ylzdeki buru
~ldulclar. Biocel tabir edilen n 
tildin en kıymetli bir unıuru gı-
41.iai olan cevherin kayboluşun
dan tenJlüd eder. Bu, Viyana Üni
tlİteai profesörü: genç hayvan• 

dan iıtibsal edilen bu cevher 
llteıinde enıaca gençliği iade 
::-İni bulmata muvaffak olmuş

iri, bu ce•.her, timdi pembe 
~rindeki Tokalon kremi terki
,_ ilde mevcuddur. Yalnız geceleri 
ba.ıcima en·el tatbik edecetiniz 

~o \IAlt OU{uŞ 
::ılJ"'ıl<:.IJK\.\J~l~" .. . . , 
u ı,u"'f .. U~U'( Q İ-\ 30 YAŞ\ ~Dt\ c,OP. 

bu krem, uykunuz esnasında ta
mamen cilde nüfüz ederek bütün 
burutuklukları fiderir. 

Cildi yumu,atarak gençleştirir. 
Yilzün ıayıflamıt adalelerini kuv
vetlendirir •e ıözalb çukurlarını 
tamamen kaybettirir. Sabahlan 
pudralanmazdan evvel beyaz ~n: 
kteki ( Y ağaız ) T okalon kremını 
kullanınız. Bu da beyazlatıcı, be~ 
leyici ve mukavvidir. Milnbuıt 
mesamatı llklathnr. Ve ıiyah 
benleri giderir. Bu ıuretle ıa
bah ve aktam kullanılan bu krem
ler, teninize bir wençlik taze
liğini verecektir. Hemen bugün
den tecrilbeıini yapınıs. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer
kez satınalma komisyonundan: 
1.._ Merkezimiz itlafıfarında kullanılmak üzere dört ka
~ itlifıfar malzemesi açık eksiltme ile satın alınacak-
dır. 

A - Tahmin bedeli 13 5 O liradır. 
. B - Şartnameleri Merkezimiz levazımından bedel

'iı olarak alınır. 
C - Eksiltme 3 Eyliil 935 salı günü saat 14 de Ga

~~tada Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul Limanı 
'1ilhil Sıhhiye Merkezi Komis··0nunda yapılacakdır. 

E-Muvakkat teminatı 102 liradİr. 
~ F - İstekliler bu işin ehli olduklarına dair Ticaret 
.~asından bu da:v~ tarihinden sonra alınmış bir vesika 

töstermesi şarttır. 
G - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeden 

~el muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları gerek-
dir. (4705) 6098 .......... 

lstanbul Sıhhi müesseseler art
tırma eksiltme komisyonundan: 

Şişli Çocuk hastanesi için 2 3 5 kalem ilaç ve sıhhi 
ll'ıalzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve kapalı zarf 
ltsuiile eksiltmeye konmuşdur. 
r ~ - Eksiltme 4-9-935 çarşamba günü saat 1 S de 
·~galqğlunda Sağlık Direktörlüğü bin~sı:rırl~ki Ko

?tıısyonda yapılacakdır. 
2 - Tahmini fiat : 6440 lira 87 kuruştu,r. 
3 - Muvakkat teminat : 483 lira 7 kuruştur. 

1'.:.~ - Şartnameler bedelsiz olarak hastaneden alına-
"'lilr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aid Ticaret 
~dtsı vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu 

1 Şe.Yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub
~le usulü dairesindeki teklif mektublarını havi zarf
ı._rı Yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat önceye 
"ldar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. 
'-.. ( 4933) 6292 

t: IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

llt \1 ~iti nalkliye resminden olan borcundan dolayı haciz altı
~tnan ve Aleksan Sivastopola ait eski 2383 numaralı Talbot 
l.te ah otomobil 26-8-935 pazartesi günü saat 10 da Taksimde 
~z garajında bilmüzayede satılacağı ilan olunur "B,, (5018) 

Sen~lik muham- Muvalokat 
men kirası teminatı 

tYii ~e Kızılca mescit mah. 5 N. 
'O an ağa mektebi 30 2,25 
~ ~Panmda Hoca Halil Aktar 
a OdlJ uru Çeşım s. 24 N. 2 katlı 

'O ~-ev 60 4,50 
)~'ilPanında Payaz zade Zeyrek 

c tu ıo. 18 N. dükkan 120 g,oo 
ta<id~aşada Hoca Mustafa Paşa 

'i "'Ulde 101; 1 N. dükkan . 48 3,80 
'l'latı akarda semti senelik muhammen kırası ve muva~kat temi
-~tı t~zılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ayrı 
liier ıraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. lstek
tirın~~a~esini levazım müdürlüğünde görebilirler arttırmaya 
~ \1 ıçın de hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak
~,'Ya mcıktubilc beraber 9-9-935 pazartesi günü saat 15 de 

1 
encümende bulwunahdır, "B.,, (5022) 

. 
lıtanbul Harici Askeri Kıtaatı ilinlan 

•~!!!!!!!!~!!!iii!!!!i!!! 28 A;uıtoı Çartamba ~ünil ve aktamı ~~~!!!!!!!!!!!!~• 

PANORAMA Balıkesir \:'e Susığırlık 
garnizon kıtaatının ihtiyacı 
için 23000 kilo sade yağı 
2 8 ağustos 9 3 5 çarşamba 
günü saat 16 da kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuşdur. 
Tahmin bedeli 20700 lira 
muvakkat teminat 1552,50 
kuruşdur. İsteklilerin belli 
saatten bir saat evvel Balı
kesirde Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 146) 
(4722) 6091 

* * * 
2500 tane Hayvan va-

lensesi kapalı zarf usulile 
yerli malı ve:'}a memleket 
dahilinde mevcud ecnebi 
mamulatından olarak sa
tın alınmak için eksiltmeye 
konmuşdur. Tahmin edilen 
umum bedeli 30.000 lira
dır. Şartnamesi bedeline 
karşı alakadar şubesinden 
alınacakdır. İhalesi 28-8-
9 3 5 çarşamba gunu 
saat ondadır. İJk temi-
natı 2250 liradır. Eksiltme
ye girecekler 2490 sayıh 
kanunun 2,3 cü maddele
rinde yazılı belgelerile bir
likde teminat ve teklif mek 
tublarını havi zarflar en 
geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonu
Reisliğine verilecekdir. 
(154) (4723) 6092 

* • • 
Askeri Lise ve Orta O-

kullara Öğretmen aranı
yor. 

1 - İstanbul ve Borsa
daki Liselerle Kırıkkale As
keri San'atlar Lisesine ve 
orta okulasına ve Erzincan, 
Konya Askeri orta okulla
rına her ders için öğretmen 
alınacak dır. 

2 - Öğretmenlerin ka
nuni şart vasıfları taşıma
ları gerekdir. 

3 - Bu gibilerden istek
li olanlann dilek kiğıtlan
ru Ankara' da Askeri Lise
ler Müfettişliğine gönder
meleri. 

4 - Dilek kağıtlarına i
liştirilecek kağıtlar şunlar
dır. 

A - Fotoğraflı ve tas
dikli fiş 

B - Çıkdığı yüksek o
kulanın şahadetnamesi ve
ya tasdikli sureti 

C - Üniversitede imti
han vererek ehliyetname al
mış ise bunun tasdikli su
reti. Bunlardan tetkik e
dildikten sonra uygun gö
rülenlerden aynca hüsnü
hal ilmühaberi, sıhhat ra
poru ve teahhüt senedi is
tenecekdir. 

5 - Ücretler şöyledir : 
lstanbul'daki Askeri Li

seler için Riyaziye ve Fizik 
derslerinin aylık ücreti 108 
liraya, diğer dersler ücreti 
98 liraya kadardır. Bursa 
Lisesi için Riyaziye Fizik 
ve Kimya derslerinin aylık 
ücreti 126 liraya diğer ders
lerin ücreti 108 liraya ka
dardır. 

Kırıkkale San'at Lisesi 
için Riyaziye ve Fizik 165 
liraya kadardır. Diğer ders
lerin aylık ücreti 126 lira
ya kadardır. Konya orta o
kulası için bütün derslerin 
ücreti 108 liraya kadardır. 
Erzincan orta okulası bü
tün dersler 126 liraya ka
dardır. 

6 - Maarif okulalarmda 
dersi olan öğretmenlere 
ders başına ücret verilir. 

7 - İsteklilerin 1 Eylül 
935 tarihine kadar müra
caatları. ( 1 S S ) ( 4 7 2 7 ) 

6094 

2232 ton Linyit kömürü 
kapalı zarf usulile münaka- Bahçesinde 

saya konulmuşdur. Şartna- S Ü N N E T D Ü G Ü N Ü 
mesi Ankara LV. A.St.AL. •~-- Hergün bahçe müdüriyetine müracaat. Telefon: 41065 --• 

KO. da her gün görülebilir. ~!!!!!!!!i~~~~~~~~~!!!!ı!!i~~~!!!!!!!!!!!!ıııııo~~'!!"""'İ'~ 
Eksiltmesi 29 Ağustos , 
935 perşembe günü saat 11 
de Ankara Levazım Amirli
ği Satınalma Komisyo
nunda yapılacakdır. Lin
yit kömürünün beher tonu
nun fiatı 11 lira ve mecmu 
tutarı 24552 lira olup temi
natı muvakkatesi 1841 lira 
40 kuruştur. İsteklilerin 
münakasanın yapılacağı 
muayyen saattan en aşağı 
bir saat evvel teminatı mu
vakkata makbuzu ile birlik
de teklif mektublarını An
kara LV. A. ST. AL. Ko-
misyonuna vermeleri. 
(132) (4624) 6001 

* " • 
300 bin kilo ekmeklik un 

kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuşdur. Şartna
mesi 143 kuruş karşılığın
da Ankarada LV. A. ST. 
AL. Komisyonundan her 
gün verilir. Eksiltmesi 2 9 
Ağustos 935 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 
15 de Ankara Levazım A
mirliği Satınalma Komis
yonunda yapılacakdır. U
nun beher kilosunun fiatı 
9,5 kuruştur. Mecmu tutarı 
28500 lira olub teminatı 
muvakkatesi 2137 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin mü
nakasanm yapılacağı muay 
yen saa ttan en aşağı bir 
saat evvel teminatı muvak
kata ile birlikde mektubla
rını Ankara L V. A. ST. 
AL. Komisyonuna verme
leri. (131) (4623) 

6002 
* •• 

800 ton yerli kok kömü
rü kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. Şartname
si Ankara L V. A. ST. AL. 
Komisyonundan ücretsiz 
olarak görülebilir. Beher 
tonunun fiatı 31 lira ve 
mecmu tutarı 24800 lira 
olub teminatı muvakkatesi 
1860 liradır. Eksiltme 28 
Ağustos 9 3 5 çarşamba gü
nü saat 15 de Ankara LV. 
A. ST. AL. Komisyonunda 
yapılacakdır. İsteklilerin 
mijnakasanın yapılacağı 
muayyen saattan en aşağı 
bir saat evveline kadar te
minatı muvakkata makbuz
larile birlikde teklif mek
tublarını Ankara L V. A. 
ST. AL. Komisyonuna 
vf'rrnelfl!ri. ( 134) ( 4626) 

6003 
* •• 

Antalyadaki birlikler i-
çin 269800 kilo ekmeklik 
Un 29-8-935 perşembe 
günü saat 16 da Antalyada 
Tümen Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla alı
nacaktır. Yüzde 7 ,5 temi
natı 1981 lira bir kuruş
tur. Şartnamesi Komisyo
numuzda görülebilir. İs
teklilerin tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel 
Antalyada Komisyona ver
meleri. (170) (4824) 

6116 
• * $ 

Bir çiftine biçilen eder 
' 190 kuruş olan 8000 çift 
•terlik kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 
17 Eylül 935 sah günü saat 
1 S dedir. İlk inanç parası 
1140 liradır. Şartnamesi pa 
rasız olarak M. M. V. Satın 
Alma Komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye girecekler 
İlk inafıç parası veya mak
buzlariyle 2490 sayılı ka-

Tüccarların Soy Adı 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Erbabı ticaret ve Sanayiin soy adlannı ve buna göre değ'işecek 
1 imzalannı biran enel teıcil ve ilin ettirmeleri tekrar ilin olunur 
·-iiiiııi!'-----~~iiôii!!!~~- ~Zi~!!!ıı!!!!i!!!!!!!!!!~~~~~~~~~-!!ı!!!~· 

Kültür Direktörlüğünden: 
Lise ve Orta Okullalan parasız 

yatıh talebe ahnması ı,ue lstanbul Kız 
ve Erkek Liseleri m999ul olmaktad1r. Ge· 

reken tafsllltı almak ve kayıd olunmak lcjin kız-

ların kız, erkeklerin erkek lisesine 
m Urecaatlar1. (5018) 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. Birinci 

sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha evvelki do§umlulardan arta kalanlar ahnacakbr. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lunduklar1 yere en yakın okula, ~ocuklar1nı kaydet· 
tlrmelerlni velilerden rica eder. (5015) 

Askeri Liseler müdürlüğünden: 
Askeri Liselerin son sınıflarına talebe ahnmağa de

vcın: edilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 tarihine 
kanar İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lise
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya Askerlik 
Şubelerine müracaat etmeli. (181) (4908) 6275 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
) - Fakültemiz ikmal, ve mazeret imtihanlarına 

Eylülün ikinci pazartesi günü saat sekiz buçukta baş
lanacaktır. Yabancı Dil dersinden ikmali olanların 
29 Ağustos 935 de Edebiyat Fakültesinde yapılacak 
olan bu dersin imtihanına gelmeleri lazımdır . 

2 - Fakülte imtihan harçlarını vermeyenlerin, 2 8 
Ağustosa kadar vermeleri ve imtihan gi.inü tayin edi
len saatte Fakültede hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. (5008) 

Terzilik ve kürkçülük okulu direk
törlüğünden: 

1 - Namzet talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Mezuniyet ve ikmal imtihanları 2-9-935 de baş

layacak ve 20-9-935 de bitecektir. Okul 30-9-935 de 
açılacaktır. 

3 - Okulda Üç Şube vardır. 
A- Dikiş Şubesi, Tahsil zamanı Üç yıl 
B - Biçki Şubesi Tahsil zamanı bir yıl 
C - Kürkçülük Şubesi. Tahsil 3amanı Üç yıl 
4 - A ve C Şubelerine kayıt olmak için en az Ilk 

okul mezunu, yaş 12 den küçük 16 dan büyük olma
mak, okula nüfus kağıdı, aşı, sıhhat, göz raporları ve 4 
vesika fotografı vermek lazımdır. 

5 - Biçki Şubesine kayt şartları da dikiş Şubesi gi
bidir. Yalnız yaş 16 dan küçük 20 den büyük olmaya
cak ve dikişten imtihan verilecektir. 

6 - Okul yatısız, parasız ve niharidir. Fazla bilgi 
için okula baş vurulması. ( 4981) 

Adres: Sultan Ahmet Dizdariye. "Telefon. 22480" 

nunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle bir
likte tekli1 mektuplarını 
ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 182) ( 4931) 

••• 
280000 kilo una verilen 

fiat Komutanhkca gali gö
rüldüğünden ~eniden mü
nakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi İstanbul ve 
Ankara Levazım Amirlik
leri Tekirdağında Askeri 
Satınalma Komisyonunda 
her gün görülebilir. Eksilt
mesi kapalı zarf usuliyle 

olacaktır. Eksiltme 27 A
ğustos 935 salı günü saat 
16 da Tekirdağında Aske
ri Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 2468 lira ve be
her kilosunun muhammen 
bedeli 11 kuruş 7 5 santim
dir. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2 inci 
maddesinde tarif ettiği ve
saikle ve teminatları ile bir
likte bulundurmaya ve ka
palı zarfla ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyon 
Reislğine vermeğe mecbur
durlar. (149) (4719) 

6087 
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1 
TAR 1 H i T ES 1 S 1 : 1880 

GEN EL M ERKEZ VE GEN EL D iREKTÖRLÜK: ROM A 

SERMA Y ES 1 : Lit. 2 O O, O O O, O O O 

------- 30 Haziran 1935 tarih.ind e vaziyet -------

MEVCUDAT 
Kasa mevcudu Lit. 
Senedat, Hazine bonoları 'O't 

ibrazında ödenecek evrak 
Röporlar 
Borçlu muhabirleı 
Teminatlı hesabı carileı 

Devlet eshamı, devlet tarafından 
" 

teminatlı esham ve tahvilat 
Banka iştirakleri 
Gayri menkul emval 
Muhtelif borçlular 
Esham mevduat hesabı carileri 
Ticari kabuller borçlularr 
Kefalet borçluları 

Lit. 
Dahili hususi hesaplar Lit. 

Yck(m Lit. 

Sendikler 
CUCCİA • GARRONE • MARTİRE 

TAGLİAFERRİ • VERARDO 

• 
1 

368.258.0~0,64 

1.076.114.419,19 
87.273.243,35 

854.502.929.47 
242.173.381,53 

ı os.ı 42.086, 11 
49.809.699,35 
29.500.000.-
13.379.153,21 

148.159.500,-
56.818.895,40 

t 02.401.551,71 

3. ı 36.532.900,62 
2.429.076.29.6,97 

5.565.609.197 ,59 

DOYUN AT 
Sermaye 
İhtiyat akçesi 
Hesabı cari ve tasarruf mevduatı 
Esham mevduatı 
Alacaklı muhabirler 
Tedavülde çekler 
Adi çekler 
Muhtelif alacaklılar 
Ticari kabuller 
Eşhası salise hesabına kefaletler 
Evelki devrenin kar bakiyesi 
Devrei haziranın safi karı 

Dahili hususi hesaplar 

Yekun 

Murfhhas dircktôr 

VER Ot 

Lit. 200.000.000,-
42.280.840,l 5 

694.802.610,65 
148.159.500,-

1.7 58.895.148,32 
84.885.467 ,16 

2.450.fü 9,41 
36.504.232, 7 6 
56.8 ı 8.895,40 

lOZ.401.551,71 
3.0Z7 .457,4 7 
6.306.57 7 ,59 

0 

l.it. 3.136.532.900,62 
Lit. 2.429.076.296,97 

Lit. S.565.609.197,59 

'Ba§ muhasip 

NAZARE'11.'H 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz! 
-

GRiPiN 
1 

11 

1 B d. . ı 1
1

1 

aş, ış, sı-

Kullananlar ağrı nedir bilmezler 

1 nir ve adele 
1 

ağrılanna karşı · 

dainza 
seri ve kat'i 

tesir ! 
Mideyi bozmaz, 
kalbi, böbrekle

ri yormaz. 
RADYOLİN fabrikası 

1 
kimyagerlerinin daımi 
nuareti altında yapılır. 

• • 
1 

Kaşelerini tecrübe ediniz! 
Her eczanede vardır. 7,S kuruşa satılır. 

10 Ton Hamızı kibrit 

1 
-!!!!!!!' · 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 400 lira olan yukarda miktarı 

yazılı malzeme Sah pazarında Askeri Fabrikalar İstall" 
bul yollamasında Toplanan Satınalma komisyonunca 
13 Eylül 9 3 5 tarihinde Cuma gunu saat 16 da açık 
eksiltmeyle ihale edilecektir. Şartname parasız olaral; 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 3 O lirayı Beyoğltı 
Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkiıt' 
gün v.e saatte Komisyona müracaatları. ( 4368) ssı5 

'"ıı•ını•ıı ıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı ıııı• ı ıııı•ııııııııı•ııııı ııııı ııııı ı ı ııı ıııııı ıı ıı ııııı 
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Vadeli 
Mevduata mukabil 

ADA P A Z ARI 

TÜRK TİCARET BANKASI 

ara sahiplerine 
ük K yhkl 

yapıyor 

Eğer Bankada paranız varsa: 

ihtiyaç halinde - va.desi gelmeden 

• •• 
• 
• • -• -
• --• 

• 
il~ sınıflardan itibaren ecnebi liıanına çok ehemmiyet verilir. Kıılar kııımı ayrı dairelerdedir. ·f .. 

M cktebın huıuai otöbüsleri ile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. isteyenlerin adresine tart 
name gönderilir. İkmal imtihanları Eylülün ikisindedir. Kayıtlara başlanmıştır. Her gün 10 dan_!!]~ 

kadar Direktörlüğe müracaat. Telefon: 20530 -- ~ 

~--------~~~~~ı...---~~----~-------------------------
• ~ ı A. ı il 

•,~~ IS IKLAL LiSESi 
• D i R E K T Ö L 0 G 0 N D E N: • 
• 1 • hk; orta .e liıe kısımlarına, yatı ve gündüı, kız Te erkek talebe kaydına batlanmıftu. 

2 • Kayıl İçin hergün ıaat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir • 
3 • istiyenlere, kayıt şartlarını bildiren Öğrenekten bir tane para11z olarak gönderilir. 

.- 4 • Bütün sı nıfların engel ve bütünleme yoklamalarına 2 Eylül. Paıarteıi günü batlanacakbr. -~-= -~~~~~iiiiii_iııiii~~- Şehıadeba,ı Polıı karakolu karşısında Telefon 22534 ~=:: . ---~' 
Devredilecek ihtira f Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyYahlar• 

beratı K 
•• Hidrokarbon yağlarının tahvi- 1 Banka omerçiyale ltalyana ~) • 

• li" hakkındaki ihtira için alınmı§ o-

1 

Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeai: 580,000,000 
_ • lan 25 Eylül 1929 tarih ve 824 nu· 1 . TraıJellera ( Seyyahin çekleri) satar l&ıJl 
~ L - maralı ihtira beratının ihtiva ettiği : Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak .sa~i· 

• • ilirsin·z vans a 
• hukuk bu kere başkasına devir ve- bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı keınalı ~ da• 

• - yahud icara verilmesi teklif edilmek- yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tara ~~1 ilk 
• tc olmakla bu hususda fazla mallı- şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri e~ ~u~niı· 

• , - mat edinmek isteyenlerin Galata'da tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal ede~ılı~~t1a· 
;:= • • Aslan Han S nci kat 1-4 numaralara l l ' na~ravellers çekleri liakiki sahibinden başka kimscııın9 ) 574F 

"llllll llll• llll l lllll llll• lllll lllll llll l l llll l l lllllllllllllll lllll lllllllllllllll lllllllllllll:ll müracaat eylemeleri ilan olunur~237 ~ayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. <fkv---..-


