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- Sağlık öğüdı.i - Sevili
meler, evlenmeler. 
Son haberler - İcmal -
Yazılarımızın çoklugundan 
"Matmazel Doktor"u tehire 
mecbur olduk - Kıdem 
zammı alan oğretmenler. 
Memlekette TAN - Şat
ranç dersleri - Spor. 
İzmir panayırına aid resim
ler. 
Avrupa matbuatına 
hfidıscler. 
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1'iirkiye Çalzn
lnış Haklarını 
Geri Alıyor! 

l'ürk c;ionomik kalkınması -
~ en kısa v.e -Ozliı ta if ini ilk 
Qkı1 ---t • t t •• .._• ı,••U-.a.&..&.-••""""-'G 

tu Uyoruz: Türkiyeyi tam ku -
'1.~lu ve ergin - kendisinin sa
li ıbı • bir ekonomik bütünlük ha
~1ne getirmek! Bu tarif dilden 

01~tıgı günün senesinde gerçek 
k· U. Hesap edersek hatırlarız 
b1

' bes senelik planın tatbike 
lnaşıandığımn bugün henüz 16 

cı ayındayız. 

ı 1 sınet Inönünün di-c .... 
't .. g .ı yerini buldu: "Pamuk 
~kıyesinin pamuklu bezi, ta
boı 1'ürkiyesinin buğdayı gibi 
Ilı ve ucuz olmalıdır.,, Bir ham 
~cadde memleketi olan Türki • 
'<>de sanayileşmenin manası bu 

lde acık yazılıdır 
h~konomi Bakanı Celal Ba -
tıa.r, arsıulusal beşinci İzmir pa
ti Yırını açaııken, davayı en kes-
0~C Yoldan ve en veciz surette 
tiy a~a .koydu: "Türkiye Cumu • 
tt\ie~tı~1~11 baş şian, Türk ekono
"'a. •nı iki ana temel üzerinde mu 
~c~clendinnektedir. Bu muva -
ll1a. e büyük ziraatle - bu, ham 
q~ dde ziraati demektir. - en -
tia::riyi tamamladığımız gün 

1 anı olarak kurulacaktır.,, 
'O tlanıimaz bir netice olarak 
~0~1enebilir ki, Türk pamuğu 
Çok Usunda harice çıkardığımıza 
lıiıd Yakın bir miktarı bugün da
~ar e t:arcıyoruz ve dışarıya çı
arııacag~mızı da fazla istihsalle 
~1:naga ıneobur bulunuyoruz. 

teri ır Baıkırköy, bir Dev Kay -
tin' onun biraz ötesinde tekni ,.. 'n il~ri vasıtaları ile cihaz -
YUkı·~k hır Ereğli ve nihayet bü
. en, u te. ~ayseri ile boy ölçü -
llctj Yenılıkte belki hepsinden 
~Çtla olan Nazilli ve yakında 
~ala~ak en büyük kombinamız 
bliııYeY~, ~u temel değiştiren 
lar. ıstıhalesiııe sebep oldu • 

t, llell'ı · 
1 

~~Cre lr Ve kimya dışta kalmak 
~ttn P _?na giren bütün konu -
tıtilın ~agu bu sene sonunda bi • 
~a g ış olacaktır. Demir ve kim 
<la.~aknc Türk endüstrisine baş 
tla.h· olacak bu iki büyük is 

1 c ' :ı: 
llarqk b~ ~1.sa zamanda ele' alı • 

ıtırılecektir. 
f Arkası S incide 1 

Ali Naci KARACAN 

Yukarıda geçit töreninde tanklar. ve uçaklar - Mareşal Fevzi Çakmak ve diğer kuman
danlar töreni takip edıyor:lar - Aşağıda törenden tki görünüş 

İzmir ve Nazilliye gitmis olan 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar ve 
kendisine refakat etmekte olan Sü

- ~ ein.lıtörü N'!f-Ueh Eut 
Sümer. Bakırkoy :Bez fabrika.ı di-
rektörü Fazlı ve kendisine refakat 
eden gazete muharrirleri dün ak
şam Sakarya vapurilc lstanbula 
dönmüşlerdir. 

Celal Bayar rıhtımda Rus Sovyet 
Dış Tecim delegesi Voroliycff ile 
Ekonomi Bakanlığına bağlı mües
seseler direktörleri ve Türk Talebe 
Birliği tarafından hararetle karşı
lanmış ve talebe taı;afmdan kendi
sine bir buket verilmiştir. 

Celil Bayar Galata rıhtımına çık
tıktan sonra doğru Floryaya Deniz 
köşküne gitmiş ve Atatürk tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Kayseri fabrikasm1n açıhşı 
Aldığımız malumata göre, Kay

seride kurulan pamuklu mensucat 
kombinası 16 Ey!Ulde büyük tören
le açılacaktır. Sovyet Ağır Sanayi 
Birinci Komiseri Petakof memleke
timize gelerek Ekonomi Bakanım,.. 
zın davetlisi olarak bu törende bu
lunacaktır. Bütün Kamutay azası 
ve memleket gazetecileri törene da
vet edilecekler, Kayseriye hususi 
trenler kaldırdacaktır. 

Haber aldığımıza göre, İzmit ka
ğıt, Paşabahçe cam ve sömi kok fab· 
rikalarının açılma törenleri Birinci
teşrinde yapılacaktır. 

Merinos ipliği çıkaracak olan 
Bursa Kamgorn ve sun'i ipek fab
rikalarının temelleri de ayni ay i
çinde atılacaktır. 

Kredi ve satlş kooper.a
tiflerı kanunu 

Haber aldığımıza göre incir, Ü· 
züm ve diğer mahsulatımızın eksik 
fiyatla satılmasının önüne geçmek 

[ Ozcl olarak gönderdiğimiz 
aytarımızdan] 

\ üzere Ekonomt Bakanlığı kredi ve 
Altay, General Salih Omurtak, Ali r-

1

--------------.\ satış kooperatifleri için ayn ayrı 
Sait Akbaytugan, Mustafa Galip. Ke
mal Doğan, Keramettin ile Edirne il
bayı Faik U&tiinalana gelerek yer gJ
dılar. Geçit törenine General Salih ve 
erkaniharbiyesinin geçişi ile başlan -
dı. Kıtalar. zama!'lın azlığından do • 
layı bölük cephesı halinde geçiyorlar

Krrklarcli, 26 
21 Ağustos~a Trakyada başlıyan 

garnizon tatbilCatı talimleri dün bit • 
miş, bugün de Kırklarelinde kıtaları -
mız!n iştiraki ile büyük bir geçit tö
rem yapılmıştır. 

Daha sabah yediden itibaren, Kırk
lareli caddeleri ve sokakları otobüs -
}erden, otomobillerden, arabalardan 
geçilmez bir hale gelmişti. Kesif bir 
halk kalabalığı geçit törenini görmek 
üzere, küme küme koşu alanına gidi 
yorlardı. 

Tören icin hazırlanan koşu alanı, 
daha salıaht>an sulandırılmış ve lazım 
gelen her türlü tertibat alınmıştı. 

Alanın sol tarafında Mareşal Fev
zi Çakmak ve yüksek komutanların 
takip etmeleri için tribünler yapılmış 
tı. 

dı. 

Bütün kıtaat binlerce hallan coşkuııı 
gösterilerile karşılanıyorlardı. Bilhas
sa topçu ve süvari alaylarının dörtna
la yaptığı geçiş, herkesi heyecan için
de bırakmış ve hayranlık uyandırmış 
tır. 

r A rkasr .'i incide 1 
pıowr.ıa ..................... ,~ 

Ge~it törenine ait 
diğer resimlerimiz 

7 nci sayfadadır 

~ 

Celal Bayar 1zmirde işçiler Bir
liğinin açılma töreninde 

birer kanun hazırlamıştır. Bu ka· 
nunlar meclis encümenlerinden çık
mıştır. Kamutayın açılışında umumi 
miizakcrelerine başlanacaktır. Ka
nunlar miistahsillerin vazivetini ve 
ürünlerimizin satışını müstahsiUerc 
zarar verebilecek spekülasyonlara 
mani olacak surette intizam altına 
almaktadır. Kredi kooperatiflerin -
deki müstahsiller bu kanun ahka
mına gö.rc satış kooperatiflerinde a
za ve hıssedar olacaklardır. Böyle 
olunca satış kooperatiflerinin elin
de incir istihsalatımızın yüzde elli
den ve üzüm istihsalatımızın yüzde 
otuzdan fazlası bulunacak ve bu 
mikwrlara sahip olunca satı koo • 
peratifi borsada tüccarın ve komis

[Arkası 5 .incide] 

Geçit başhyor 
Saat St4S tc Or"enerill Fahret~ .... Nazilli fabrikasının a,ıima töreninde bulunan Nuillller 
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00,SöNDöKCI; 
BiR ÖLÇU -ln~iltere'de bir ilkmektf'p 

mualli.:p1i, talebesine dünyanın 
en güzel leri neresi olduğunu 
sorar ve 'İngiltere!" cevaomı 
veren bir çocuğu, vatana bağlı
lığm en aşağıltk cinsi olan şo
vinizmle itham ederek paylar. 
Avam Kamarasına kadar akse
den bu hadise, Kültür Bakam- · 
nın sigaya çekilmesini icap et
tirecek kadar nasyonalist ve ko
münist saylavlar arasında mü
nakaşalara sebep olmuş: Birin
cilere göre muallim haksız, 
1kincilere göre haklıdır. 

Afyonlarımız iste
nilen evsafı ahyor Ne Dersiniz? . ..... 

\ 

KUÇUK HABERLER KADIKÖY 0SK0DAR 
SU ŞiRKETi 

Bence, vatanını dünyanın her 
yerinden ziyade güzel bulan İn
giliz çocuğunun cevabı, lngilte
re hudutlarından dışarıya bak
tığı halde bile hiçbir güzelliği 
göremiyen iki gözü kör bir yurt 
sevdasından doğmuşsa, mual -
lim ve komünistler haklıdırlar· 

' fakat bu cevap, hangi sınıfta 
olursa olsun bir ilkmektep tale
besinin zihninde mükemmel bir 
tecride erişmiş olmasına asla 
imkan bulunmıyan vatan mef
humunun çekirdeği halinde, ço
cukları muhite bağhyan insi
yakların ve sempatilerin ma
sum bir hulasası ise, küçük ta
lebe ve nasyonalistler haklıdır
lar. Çünkü toprağının hususi 
vasıflarile doğup büyümesi za
ruri olan bir filizin yetişmesin
deki her türlü mahalli tesirleri 
anlamıyaııak üstüne baltayı in
diren bir fikir, ancak en müte
assıp şoven derecesinde aşağı • 
Jık ve dar bir kafada yer bulur. 

Peyami SAFA 

217 den kırkı seçilecek 
Darüşşafaka lisesine girmek isti

yenlerin müsabaka imtihanlarına 
dün devam edilmiştir. Dünkü imti
han yazılı olmuştur. Bundan evvel 
yapılan sözlü imtihanlar 350 kişi 
girmiş ve bunların 217 si kazanmış
tı. Dünkü imtihana giren bu (217) 
talebenin en iyi cevap verenleri a
rasmda kur'a _çekilecek ve 40 ki§i 
cılınacaktır. 

Muallim mektebi mezunları 
ve mUnhaller 

Geçen ders yılı ortasında muhte
lif sebeplerle boşalan ecnebi azlık 
okulu öğretmenliklerine vekiller 
tayin dilmiş ve okullar bu suretle 
idare olunmuştu. Bu yıl muallim 
mekteplerinden mezun olanlardan 
SO kadarı bu münhallere tayin edi
leceklerdir. Bundan sonra ecnebi 
azlık okullarına yalnız Muallim 
mektebi mezunları tayin edilecek • 
tir. 

Ekmek on para indi 
Belediye nark komisyonu dün 

toplanmış ve borısadaki un fiyatla
rın' gözden geçirdikten sonra yal
nız elan~k fiyatını 10 para indir -
miştir. Francala fiyatı eskisi gibi 
bırakılmıştır. Buna sebep francala 
yapılan un fiyatlannda nark ko
misyonunun bir düşüklük görmeme
sidir. Yeni nark yarından itibaren 
tatbik edilecektir. 

No. 10 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 
Sellin kızaran ve yaşaran gözlerini 

birkaç defa kırpıp açarak hayret ve
rici bir manzarayı seyre haztrlanıyor
muş gibi toplandıktan sonra Gcmile
ye bütün dikkatile baktı. Kmn göz
lerindeki müstehzi öfke bir köpük gi
bı dağıldıktan sonra kirpiklerinde kı
sa süren derin bir zaf süzülüşü pey
da olmuıtu. Fakat Selim'in gözlerin
deki keskin dikkat bu zifın üstün
den bir bıçak sertliğile geçerek Cemi
le'yi önüne bakmağa mecbur etti. 

Selim elini burnuna götürerek, gü-
1 ümsiyen bir sesle: 

- Dehşetsiniz 1 dedi. 
Bu sesin içindeki alay bir saniye 

daha devam edecek olursa Cemile Se· 
li?1'i bir daha görmemek üzere çıkıp 
gıtm~ğe karar vennit gibi yüzüne 
ikincı defa tehditle baktı. Selim he
men ciddiyetini toplamıştı : 

- Affediniz beni. dedi, kendimi 
tutamadım. Konuştuklarımızı dinle
dinizsc sizin için neler hissettiğimi de 
anlamışsınızdır. 

Selim'in bu teslim oluşu üzerine 
Cemile yatağın kcnanna ve onun bir 
dizine iyice yapışarak oturmakta hiç 
tereddüt etmcnıişti: 

- Ha şöyle t dedi, benimle doğru 
dogru, dosdoğru konuş. Ben Şaziye 

. A~yon .inhiaa.rı idareıi geçen yıl 
çıftçı~e _bı~ tamım göndermi§, afyo
nun ıutunu alırken nebatı fazla ka· 
zımamalarını, Üıareyi demir veya 
teneke kaplarda muhafaza etme • 
melerini tavsiye etmiıti. Bu yıl ba· 
zı mıntakalardan toplanan afyon 
mahsulünde bu kayıtlara dikkat 
l'dildiği, afyonun gerek renk ve ko· 
ıku, gerekse morfin derecesi itibari. 
le eakiıinden çok elveriıli olduğu 
görülmüıtür. lnhiaar idaresi, Türk 
afyonunun yükaelmeai için Çlllıfan 
köylüyü azami ıekilde tatmin etıme 
ğe çalııacak, iyi cina mahsul yetiı
tirenlere ikramiye verecektir. 

Bugün bu çalıpnalar sonucunda 
Türk afyonu, diğer memleket af • 
yonlarının rekabetlerini uzaklaıtı • 
racak bir dereceye çıkanlabilecek· 
tir. 

TiFO BAHSi 
KimHyİ ürkütmek ve alemi uel- •ailık meaeleaile alakalı bu tifo 

ve/eye vermek iatemiyoru%. Fakat ı. 
herbirimizin tanıdıklanndan bir 

va"'alarına ciddi suretle parmak 
ba•mak uliyoruz. Çünkü birkaç 

iki kiıinin ıu veya bu .zamanda ti· d ,. ay ır bir türlü önü alınnııyan tifo 
foya tutulduiunu öarenerelıı ta- ı.• l .. va" a arı, eylül aonlarına doğru 
aalanmakta ve bunlan gördükçe 

mekteplerin açıldığı .zamana ka • 
hem kendimiz, hem fehirli kütle· 

dar aürerae airayet ihtimalleri da
ai için kayguya clüımekteyiz. 

ha /azla artar. Onun için §İmdi· 
Hele yemitin çok olduğu ve çiy d en haatalığı hafif gibi göıterc
yendiii bu mevaimde ti/onun baı 

rek "normal" bir fey saymaktan 
kaldırmaaı ürkülecek bir ıeydir. · 

ı•e lü.zumundan .ziyade titizlik 
Bu haatalık neden bir türlü aindi· 

6Ö.terip kökünü kurutmak daha 
rUeme.z? Ora•rnı karıflırmak bi· /ayclalıdır. 
.zim iıimi.z değildir. Fakat halkın 
•eai olduğuna inandriımız 6a.zetc· 
lerin en Önemli iılerindcn biri olan 

Bi~ böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

• Sultanahmette eski Bizans e· 
se rlerini arast ı ran Baksterin men
sup olduğu ~emiyetin başkanı, çı
kan eserleri görmek üzere şehrimi
ze gelmiştir. 

• 'fccim ve Endüstri odası mec
lisi, bugün toplanacaktır. Bu top
~a!1tı?.a .. oda memurlarının sandığı 
ışı goruşülecektir. 

• Yeni Macar konsolosu Georges 
De .B3:rkoczi, dün İlbayı ziyaret 
etmıştır. 

• Cenderede çiftlik sahibi Mus
tafanın çobanı Süleyman yolda dü
şerek ölmüştür. Ölümünün sebebi 
anlaşılamadığından cesedi morga 
kaldırılmıştır. 

• ~ü!us -~yım ~ürosu, dün İlbay 
muavını Rukneddın Sözerin yanın
da toplanmış, nümerotaj işlerini 
gözden geçirmi.şt~r. Bundan başka 
sayım cetvellerının çabuk bitirilme
si kararlaştırılmıştır. 

Her yıl lstanbulun başına bir 
ecnebi şirketinin derdi musal· 
lat olur. Her yıl lstanbul gaz.~· 
telerinde bir ecnebi şirkete h~· 
cumlar yapılır. Her yılın l>ır 
söz dinlemez, üzerine aldığı öde· 
vi yerine getirmez ecnebi şirke
ti modası varoır. 

Bir yıl telefon, öteki yıl tra~· 
vay, daha öteki yıl elektrik şır: 
ketleri yaptıkları mukaveleterı 
yerine getirmemekte boy göste· 
rirler. 

Bu yıl Kadıköy ve Usküdar 
Su Şiııketi, geçmişteki benz~r· 
lerinin aksiliğini, halkı hıçe 
saymalarını kat kat bastırdı. 

Avn.ıpadaki kartele dahil afvon 
fabrikaları, uyusturucu maddeler 
inhiaan idaresi ile münferit temas
lara ve alanlara devam etmektedir 
ler. Uyuşturucu maddeler inhisarı 
genel direktörü Ali Sami, bu hu • 
auata bir muharririmize ıunları aöy
lcıni§tir: 

30 Ağustos Zafer 
Bayramı programı 

Romanya ile bir 
Anlaşma yapılabildi 

• Şehi r t iyatrosu artistleri ara-
sında hisse meselesinden bir anla
samamazlık çıkmış ve bu yüzden 0 .. 

peret tatil edilmi şti . Verilen malu
ma ta göre bu an J aşamamazlı k halle
dilmi sti r. Bu sebeple operet önü • 
müzdeki perşembe akşamından iti
baren yaz temsillerine devam ede
cek ve Yalova Türküsünü oynaya
caktır. 

Kadıköy ve Üsküdar yakala· 
nnda suyu hazan saatlerce kt" 
serek, hazan zemzem dağıtıyor: 
muş gibi damla damla akıtara~ 
bize çektirmediğini bırakmıyaıı 
bu şirketten heşap sonnarı•11 

vakti gelmedi mi? 

'' - Fabrikaların şimdiye kadar 
alıma geçmemeai evvelce Avrupa • 
da mühim stoklar birikmit olmasın 
dandır. Fabrikalar bu vazivetten 
iatifade ederek karşılarındaki te • 
ıekkülü yıkmak istemişler fakat 
muvaffak olamamıslardır. Bunun • 
la beraber, fabrikalarla aramızda 
hiçbir anlaımamazlrk mevzuubahis 
değildir. Bunlar biziım tabii müşte • 
rilerimizdir. M\iıteriaini memnun et 
mek her ticari müeueaenin vazifesi 
dir. 

M ümeaaillerinüzden aldıirmız 
malUınata nazaran, devlet inhiaarı
nın aattığı afyonlan müıtehlikler, 
aerbeat zamana nazaran her huıu11-
ta d" ha yi.ikıek ve i111erine daha el
~ eritli bulmaktadırlar.,, 

Eczacı kalf alarmm 
Hafta tatili 

P r a t i k Farmakoloğlar Birliği 
başkanı, dün Sıhhat Bakanınr ziya
ret etmiş ve kendisile uzun müddet 
görüşerek birliğin dertlerini ve is
teklerini anlatmı!f1:tr. Bu :e;örüşme
lerde bilhassa <:ezacı kalfalarının 

hafta tatili mes ele.sine c,oıa cqiI
miştir. Farmakoloğlar Birliği ayrı

ca Bakanlığa bir heyet göndermiş
lerdir. Bu heyet Bakanlıkla temas 
ederek meslek ark< dastarının dilek
lerini bildireceklerdir: 

Şehir Tiyatrosu bUtUn tem
sillerini bir binada verecek 

Şehir Tiyatrosu rejisörü Ertuğrul 
Muhsinle Şarbay arasında bir gö
rüşme olmuştur. Bu görüşmede Şe
hir tiyatrosunun yeni yıl hazırlık
larına temas edilmiştir. 

Bundan bir müddet evvel dram, 
operet ve çocuk tiyatrolarının ayrı 
ayrı yerlerde oynanması düşünül • 
müştü. Son defa bu işin çok masraf
lı olacağı gözönünde tutularak vaz
geçilmiş ve her üç tiyatronun da 
ayni binada oynaması kararlaştırıl
mıştır. Haftada üç gün dram, dört 
gün de operet ve cumartesi, pazar 
sabahları da çocuk tiyatrosu oyna
yacaktır. 

değilim. 
Sclim'in yüzüne kitabı yerken sol 

kaşının üstüne düşen sorgu işareti bi
çiminde saçlarım Cemile parmakları· 
mn ucile kaldırarak ilave etti: 

- Arkadaşça konuşursak konuşu· 
ruz. Anladın mı? 

Selim kızardı ve titrek bir sesle: 
- Emret! dedi. 
- Alay etme. B-en ciddi bir §ey 

söyliyeceğim. 
- Alay etmiyorum: Emret! 
Cemile şehadet parmağını kaldıra· 

rak ve kaşlarını çatarak: 
- llk tanıştığımız zaman bunu 

söylemek istemiyordum ama beni öğ
renmişsindir artık. Fartam, furtam 
yoktur. Düşündüğümü söylerim. 
Sabredcmem, patlarım. 

- Emret. 
Cemile birdenbire yatağın kenann· 

dan atlıyarak ayağa kalktı: • 
- Ben bu evi yakmak istiyorum! 

dedi. 
Selim'in hayretle büyüyen gözleri

ni öyle bir §Üphe doldurmuştu ki Ce
mile kısa bir kahkahasını tutamadı: 

- Yüzüme öyle kurbağa gibi bak
ma. dedi, adım deli çıkmış ama deli 
değilim. Boğazına sarılmam, merak 
etme 1 Ev sigortalı. Ben burada otur
mak, bu semtte yaşamak istemiyo • 
rum. Annem de evi satmağa, bura
dan çıkmağa razı değil. Kumpanya
ya çaktırmadan bu evi yakabilir mi
yiz? Sen ondan haber ver! Aptallar 
gibi fazla düşünme, çabuk söyle 1 

Selim, Cemile'nin biraz evvel alnı
nın üstünden geçen elinin hatırasını 
arıyormuş gibi avucunu başına götür· 

30 Ağustos Zafer bayramı prog
ramı hazırlanmıştır. Tören Beya
zıtta Üniversite meydanında yapı
lacak, kıt'alar, mektepler ve sivil 
teşekküller törene iştirak edecek
lerdir. 

Saat 9 dan 9.45 e kadar İstanbul 
Kumandanlığında kumandanhlc ta
rafından subaylar ve hükfımet me
mur!arile istiyen zevatın tebrikleri 
kabul olunacaktır. Geçit resmi Be
yazıttan başlayacak ve sıra ile as
keri mektepler, Harbiye bandosu 
Harbiye alayı, yedek subay okulu: 
Kul~lı ve Maltepe askeri liseleri, 
Denız bandosu, deniz lisesi, Deniz 
hazırJama erbaş okulu, muhtelif sı
~ıfl.ardan mürekkep kıt'alar, polis, 
ıtfaıye müfrezesi ve otomobilleri 
tayyare timsali, Şehir bandosu v~ 
sivil mektepler geçecekler bunu da 
sivil teşekküller takip edeceklerdir. 

Üniversit~ meydanında Komutan-· 
lıkça yapılan teftişten sonra törene 
bir subay tarafından İstiklil Harbi 
hakkında verilecek nutukla başla
nacak. Komutan da mukabele e
decektir. Söylevler bittikten sonra 
Harbiye o k u 1 u bandosu İstiklal 
marşı çalacak, kıt'alar selam duru
mu alarak bu suretle kahraman şe
hitleri selamlamış olacaklartirr 

Bundan sonra geçit resmi başla
yacak ve Beyazıtta yapı ldcd.. • . ... ı 
bir tribün-önünde Komutan ilhııv 
ve diğer zevat geçit re3mini seyre· 
decek1er4ir. Al , B yazıt, :B brW 
ve Xaraköy tarikile Taks~me çık_ı
cak, Cumhuriyet abidesine çelenkler 
konacaktır. Gc.ce muhtelif askeri 
ve sivil teşekküller fener alayları 
yapacaklardır. 

Türk Hava kurumu da Zafer bay 
ramı için bir program hazırlamak
tadır .30 Ağustos günü saat 16 da 
Edirnekapı şehitliğinde bir tören 
yapılacak ve kahraman <ıehitleri -
miz hörmetle seHimlanacaklardır. 

TUtUn rek~ltesi iyi 
Bu seneki tütün rekoltesinin iyi ol

duğu anlaşılmakta.dır. latihsal mik • 
darı geçen yıldan fazla olacaktır. Ge
çen yıl elde edilen 35 milyon kiloluk 
tütün mahsulüne karşı bu yıl ürünü • 
nün 38 milyon kiloyu bulac·ağı umul
maktadır. 

Verilen malfımata göre, geçen se
neden 300 bin kilo kadar stok kalmıt 
tır. Eski alıcılardan batka, Polonya 
ve Macaristan da memleketimizden 
tütün almak isteğini 2'.Östermişlerdir. 

dü ve saçlarının arasına sokarak: 
- Mesele ... diye mınldandı. 
- Sen cıgara içmez misin? 
- Içmem ama yarın sabahtan baş· 

larım. 
Cemile biraz düşündü; oda kapısı

na doğru yürüdü: 
- Ben seni koridorda bekliyorum, 

biraz giyin gel. 
Dışarı çıktı ve eline idare lamba· 

sını alarak iki dakika kadar bekledi. 
Cemile karşıki odada yatan babası

nı uyandırmamak için ayaklarının 
ucuna basa basa yürüyen Selim'i 
elinden turarak merdiven altına gö
türdü: 

- Bak, dedi, burası gaz kokuyor. 
Sizden evvelki kiracılar buraya gaz 
~işelerini koyarlardı. Siz de koyanıı· 

Romanya yolile orta Avrupaya gön 
derilecek ihraç emtiamız hakkında Ro 
ma~y~ hükumeti ile yapılan görüşme
ler ıyı sonuçJara varmıştır. Bundan 
böyle yaş meyva ve sebzelerimizle 
ihraç eşyalarımızın mühim bir kısmı 
Köstence yolile ve transit olarak 
sevk edilecektir. 

Romanya devlet demiryolları, Ro • 
manya deniz kumpanyası ve arsıulu • 
sal nakliyat anlaşmasına giren diğer 
memleketler emtiamızın naklinde ten 
:zilat yapacaklardır. Haftada iki va
pur kaldınlacak. l:zmir ve Istanbuldan 
meyva ve sebzeler Berline kadar tonu 
256 liradan. yumurtalar 262 liradan 
tasınacaktır. Anlaşma üzerinde di~er 
tcferrüat ta tesbit edilmek üzeredir. 

Üsküdar muhtelit orta oku'u 
Usküdar Muhtelit orta okulu yer

sizlik yüzünden şimdiye kadar Üs
küdar San'at okulu binasında ted
risat yapıyordu. Mesleki Tedrisat 
direktörlüğü san'at okullarına orta 
tedrisat mekteplerini biribirind~ 
ayırmak istediğinden san'at okulu
nun işgal ettiği binayı san'at mek
tebine tahsis -etmiş ve Üsküdar Muh 
telit orta okulunun baska bir bina
y~ taıınması kararlaştı;ılmıştır. Bu 
cıhet mektep direktörlüğüne bildi
ri!ıN~tir. 0,ıküdar .Qr:ta ol:iulu 12 
ı.ubcli icli. Yeni bina tut\llduktan 

"sonra itıdcı ot'ccaır Ü j !ıula d.:ah• .. 

çılacaktır. Münasip bir bina aran
maktadır. 

DarUşşafaka resim sergisi 
Resim öğretmeni Agahın teşeb • 

büsile meydana getirilen Darüşşa
faka resim sergisi dün öğleden son
ra törenle açılmıştır. Sergide (300) 
den fazla resim teşhir edilmekte -
dir. Talebeden Faris Ferid'in yap
tığı Atatürk büstü ile 38 kadar mü
teaddit tablolar takdirle karşılan • 
mıştır. Sergi 15 gün açık kalacak
tır. Herkese serbesttir. 

Ordu mülettişliOi 
Ord~ enspektörlerinden orgene

ral Alı Saidin Yüksek Askeri Da
nıştay ü;;eliğine, yerine de Jan -
d~rma Genel Kumandanı orgeneral 
Kazım ~rbay'ın tayin edileceği ha
ber verılmektedir. Boşalacak Jan • 
da~. Kum~ndanlığına da general 
Nacının getırileceği söyleniyor. 

nız. ~en bir akşam buraya elinde cı
gara ıle gelirsin. Gaz bezi üstüne bir 
kıvılcım düşer. Senin haberin oJmaz 
giıya... Halbuki o paçavranın altına 
bir kibrit çakarsın. Gündüzden bütün 
bu ta?taları gazleriz. Anladın mı? 

Se.~ım ellerini arkasına koyarak ba
şını onilne eğmişti; alçak sesle: 

- Anladım, dedi. 
Fakat hiç anlamış görünmüyordu. 

Ayaklarının ucuna b:-•arak tekrar 
odaya döndüler. Selim hep yere ba
kıyordu. Mırıldandı: 

- Anladım ama, dedi. ben bu me
seleyi sizinle daha etraflı konuşmak 
ve düsünmek isterim. 

Ce~ile Selim'i itecekmiş gibi bir 
kolunu uzatarak an kovmağa benzer 
bir hareket yaptıktan sonra· 

• Şehir Tiyatrosunun yazlık tem 
silleri tiyatrodaki kooperatif tara
fından idare ediliyordu. Duyduğu
muza göre kooperatif meccani da
vetiye verdiğinden dolayı 100 lira 
para cezasi le ceza1ı_ndırılmıştır. 

• Mensucat fabrikalarında kulla
nılan nişasta ve seksterin patates
t'Cn istihsal etmek üzere Balta Li
manında bir fabrika kurulması için 
müsaade istenmiştir. Bu fabrikayı 
kuracaklar biri Türk ve diğeri Bul
gar olmak üzere iki kişidir. 

• Şirketi Hayriye bazı iskelele· 
rinde yoku salonu yapılması lazım 
gelen dükkanları kiraya verdiğin -
den ve bu iskelelere reklam levha· 
ları koyduğuQdan belediye bunla
rın kaldırılmasını istemişti. Aradan 
uzun zaman geçtiği halde bunların 
kaldırılmadığını gözönünde tutan 
belediye dün Sosyeteye yeniden bir 
tezkere yazarak dükkanların boşal
tılmasını ve reklim levhalarının 
kaldırılmasını bildirmiştir. 

• Nümerotaj çalışmaları sürmek
tedir. Bu iş için son defa on bin li
ra daha istenmiş ve paranın veril
mesi de kararlaştırılmıştır. Şimdiye 
kadar nümerotaj işlerine sarf.edilen 
para 60 bin lirayı g~mi oluyor. 

• t:ıı .rd.11.ıntt:sı ~ır.ın: ;ı: uı; J.I' ""'" 
sörlüğüne tayin edilen Fransı~ pro
fesörlerinden Savart şehrimize gel
miş ve Üniversiteye giderek rektö· 
rü ziyaret etmiştir. Profesör bu 
ders yılı dersine başlayacaktır. 

• Lis.c ve orta okullara leyli 
meccani girmek için yapılacak olan 
müsabaka imtihanlarına müracaat 
hergün biraz daha çoğalmaktadır. 
Şimdiye kadar 650 den fazla müra
caat vaki olmuştur. Bunun bine va
racağı umulmaktadır. Buna muka
bil leyli meccani alınacak talebe 
yekunu 160 dır. 

• Edebiyat Fakültesine bağlı Ya· 
hancı diller mektebinde ikmal jm
tihanları 29 Ağustosta başlayacak
tır. 

• Hukuk Fakültesinin yazılı ik
mal; yoklamaları iki ve sözlüler de 
17 Eylulde yapılacaktır. 

• Evkaf Genel Direktörü Fah
rettin Kiper, şehrimizdeki tetkik
lerini bitirerek Ankaraya dönmüş
tür. 

Evkaf Genel direktörlüğü mua-

- Aman. dedi, bana öyle katip ağ
zı kullanma. Ya olur, ya olmaz de, 
çık. Benim içim tezdir: Uzun mua· 
meleye gelemem. 

Selim küçük bir kahkah; smı Cemi
le'ye sezdirmemek için boğazında eri
tecek kadar yutkunduktan sonra doğ
ruldu: 

- Olur 1 dedi. Fakat eşyaları na
sı] kurtaracağız? 

- Sizin kaç parça eşyanız var 
sanki? Bugün görmedim mi sanıyor· 
sun? Bakla açan Emine'nin kulübe
sinde daha fazla eşya var. 

- Yansın mı? 
Cemile bir sabırsızlık hareketi için

de bütün vücudünü salhyarak: 
- Eşyanın kolayı bulunur, dedi. 
Selim, Cemile'nin bu odaya ilk adı

mını attığı andanberi sert bir rüzgar 
yiyen alev gibi yanıp sönerek devam 
eden hayretit içinde yine düşünmeğe 
başlamıştı : Deli Cemile, burnuna vu
rulan kitap. saçını kaldıran parmak· 
lar ve yangın .•• Bütün bu içiçe geç
miş tesirlerin arasında müstakil hiç
bir şeyi muhakeme edemiyordu. 

Cemile ona birdenbire: 
- Kaç yaşındasın sen? diye sordu. 
Arkasındaki maksat belli olmadığı 

halde bu damdan düşercesine sual, 
Selim'in kibrine dokunmuştu. Başı 
ansızın doğruldu: hemen kalınla§an 
sesile şu cevabı veriyordu: 

- Yirmi üç. Neden sordunuz? 
Fakat Cemile'nin vereceği cevabın 

gizli korkusu içinde ita ve etti: 
- Ben hazırım. Doğ:-usu bu yan

gın dfü~üncesini ivice kavrıyamadım 
ama hazırım. 

Daha ne günedek suyumuzla 
oynryan bu laf anlamaz kurıJ • 
mun elinde oyuncak olacağız? 

Orhan SELiM 

Tenis· Dans 
Tecim ve endüstri odası idare tıe ' 

yeti, tenis kortlarının dans yerlerİ11~ 
kıyasen yüzde 90 nisbetinde kazat1 
vergisine tabi tutulmasına karar 91er· 
mişti. Oda meclisinin bugünkü toplı~ 
tısında rasdikten geçecek olan bu Jc', 
rar, şimdiden bazı itirazlar uyandıt1, mış. ilgililer bu nisbcti çok ağır bil. 
duklarını bildirmişlerdir Vergi. !<O~ 
ların işgal ettiği gayrimenkulün gaı~ 
safi iradından alınacaktır. İtil'QZ, eo; 
ler, bir spor şubesi olan tenisin t 
suretle rağbctsizliğe uğrıyacağını. fı5 
le dans yerlerine hiçbir suretle kQ4 

olunamıyacağını öne sürmektedirle;: 
Oda meclisi. bu itirazları bugün te 
kik edecektir. 

vinliğine atanan İstanbul vakıf P'~ 
lar müdürü Fahrinin yerine Saın~P 
hususi idare müdürü Kemal tar 
edilmiştir. 

• İzinli olarak Lehlstana gitıtl" 
olan Leh 'Sefiri Comle Jlıotoksl<i d Jl 
·-:'-""' ff,.:tr5bula 2clmistir. SeJir 
hıstan nnısar ıa"'t~b1'fuu ·-"" ~ 
rnak için münakasa açacağını ve

1 
f 

meyanda Türkiyeden tütün ~ 1
1 ması ihtimali olduğunu söylernıştıl' 

• Dün Vice Roy Of 1ndia "''( 
rile şehrimize beş yüz kadar tıı 11 
liz seyyahı gelmiştir. Sı>yyalı fi 
şehirde gezintiler yaptıktan so11,r 
akşam Akdeniz limanlarına gitftl 
!erdir. ~ı· 

• Lehistan Protokol müdürü ·t()' 
rol dün gezinti maksadile şehr1 

ze gelmiştir. a~ 
• İzinli bulunan Belçikanın Ser' 

res sefirine vekalet etmek U~f• 
Bükreşe gitmiş olan Belçika d6JI' 
reti müsteşarı Motte İstanbula 
müştür. . 1 

• Atatürk köprüsü ihale51 aıı'' 
Teşrinievvelde yapılacaktır. ff{ ô•r 
kasaya girmek üzere şimdiye ıc:ô'· 
46 firma belediyeye müracaat r 
rek şartname almıştır. Yakında 1' U' 
bayın başkanlığında toplanacıı ""° 
lan bir komisyon bu firmalarııt 
sikalarmı gözden geçirecekti~ 

-- "' - Arkadaşların da yardıtn ede! 
• ;ı .,.. 

mı. . ııeflr . 
Selim, bu sualin arkasındakı }Jlfil 

lan da anlıyamamaktan ge~e!l 
bir sıkıntı içinde cevap verdı: derıe:• 

- Ederler belki. .• Ederler, e )(Of'' 
Cemile iki elini de kalças~n~ ,1,ıı· rak ve bir şey eziyormuş gıbı torıı' 

nın ucunu yere kuvvetle baS1P 
ğunu havada salhyarak: . rirıdel' 

- Bu işi bir de sigorta ış~e 
anlıyan biı ine danışmalı, ded1·ıcrııı>'~· 

- Elbette... Evi boşuna ya !)if 
lım. ··yle 

- Senin tanıdığın var mı b0 

adam? 
- Bulurum. 

Ne vakit? 
- Birkaç gün içinde... ınısıl11 
- Hayır, yann bularnaz 
- Ararım. 
- Ara ve bul, olmaz nıı? 
- Ar:lr ve bulurum. • 
- Tabii beni söylemezsın· 11 
- Tabii... 0 sa~. 
Bir kere daha baktşt!l';{' bire ıc~,. 

Cemile Selımin başını bır wn dudJIC e• 
dine çekti ve yanağını onuıı 50nr• ;,11 
rı üstüne bir an koyduktan··yıeııı' 
men ayrıldı, bir kelime 50 

odadan çıktı. 
·ıı· 

• n dertl~~-
Selim yalnız kalınca, ıcıı::rıeril'I dİ' 

denberi yaptığı şa§ırtıcı te~nin "'r f ' 
tüne binen bu son hareke:arışıl<. ıı~.,. 
ği tadı, hayreti ve karına -11 tııÇ ,!11' 
sasiyeti hazmedebilmek ııii~ir şt>~,ı~f 
mıldamadı ve muayyen onıın 
şünemedi. Yukarı katta SJ varJ 

[Arka 
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BEKTAŞİ AYiNi YAPANLAR 

Nevşehirli Tarikatçilerin 
Muhakemelerine Başlandı 

(Ozel aytarımız bildiriyor] 

d l3~gü11 Ankara ccııa mahkemesinr:. evşehirde yakalanarak şehri
' ~ze geıtirilmiş olan 25 i kadın, 5 i 
tı~ ek olmak üzere otuz tarikai.ci • 
lt~n nı~hakemesine başlandı, muha
iı ille ogleden evvel ve sonra olmak 
zere İki celse sürdü. 

~Suçlular, öğleden evvel yerlerine 
b Crleştirilmek üzere, iJkönce salon 
tao~~Itüdı ve suçlular ilk tahkikat
lc .1 .sıraya göre, maznun sandalye
clı;~ ıle samiin yerlerine yerleştiril-

r. 
be Muhakeme başlamadan evvel, on 
lıe ş Yaşındaki genç kızlar ve se k~en 
$o§ Yaşındaki ihtiyarlarla, çolukiu 
kctUldn 25 kadının mevkufen m;ıh
ltt l'l'ıeye sokulduklarınt gören halk, 
... crak ve tecessüsle salonu doldur
""11Ştu. 

ler~e~s. evvela maznunların hüviyet 
t\> nı sordu. Bundan sonra tahkikat 

rakı okundu. 
)a.~ahkikat evrakında, din ile dün
ki ışl~rini birleştirmek suretile, es
likıtarıkatçiliği diriltmek ve böyle
li e ~enfaat temin etmek için giz
t~ c~nııyet vücude getirmek ve bu 
Jıa~Yete adam kaydetmek,kayıptan 
ııaı? 'Vermek, muskacılık yapmak, 
ttırı ılCt' ve rakıslarla alemler tertip 
da ek ve en nihayet bütün bunlar
ka~ rnenfaat temin etmek için tari
lcn Çılıgi büyültmekle itham edi
inc· ııuçlular, 667 sayrlr kanunun ı 
llıı, 1 maddesi ve Türk ceza kanunu
io n 163, 313 ve 315 inci maddelerine 
\tere cezalandırılmaları isteniyor 
tşr li~çlulardan çoğunun Nevşehirin 
'te a 1?dan bulunmaları dolayıs.ilc, 
lıak1Yız mahkemesinin kararile, mu 
4\ııkl'?ıelerinin Kırşehirden naklen 
~ı arada görülmesi kararlaştırıl -
~ ~ld1;1g~. zikrediliyordu. 

Ankara, 26 
- Şeyhlik yapıyormu~unuz, doğ 

ru mu? 
Zeynep - Yalan efendim, ben ma 

sumum. Benim bundan haberim 
yok. 

Reis - Yüzün neden kapalı? 
Yoksa burada da mı namahrem ol· 
dun? 

Zeynep cevap vermiyor. mütema· 
diyen ''masumum,, diyordu. 

Sıra Haticeye gelmişti. Hatice 
yaşlı bir kadındı. O da inkar etti. 

Reis - Böyle ayinler cumhuriyet 
devrinde yasaktır. Neye yaptın? 

Hatice - Vallahi, billahi yapma
dık. 

Reis - Ya daha evvel yaıpar mıy
dın? 

Hatice - Haşa sümme haşa f 
Kadriye ise, kocasının ayağından 

yaralı olduğunu. beşinci sınıfta o
kumakta olan iki oğlu bulunduğu
nu, şimdi çocuklarının mektepsiz 
kalacağını, ayine iştirak etmediği
ni, böyle şeyler bilmedigini ağlaya
rak söylüyordu. 

Kadriyenin ağladrğını gören di
ger kadınlar da ağlamağa başladı -
lar. 

Sıra, suçluların en ihtiyarı olan 
85 yaşlarında Pembeye gelmişti. De 
di ki: 

- Onların oturduğu mahalle, be
nim oturduğum mahalleden çok u
zaktır. Benim şeyhlikle alakam yok 
tur. İhtiyarım. ayağım topaldır. Ben 
oraya nasıl gider, gelirim? 

Hakim, kadının Nevsehir müstan
tikliğinde verdiği ifadesini okuttu. 
Kad"ı:n bu ifadesinde Nak:;ibcndi ta
rikatine mensup olduğun~ söylüyor 
du. Mahkemede: 

- Yaşıma hürmet edin, beıı böy
le bir şey söylemedim. 

Sıra Şefikaya gelmist.i. O da bu 
işlerle ilişiği olmadığını söyledi. 

Reis - Seni bu ise nasıl oldu da 

Macar Bayra
mını Kutlulama 
T elyazıları 

Ankara, 26 A.A. - Reisicumhur 
A tatürkiin Macar ulusal bayramı 
münaseebtile Kral Naibi Amiral 
Hortiye gönderdiği tebrik telgrafı 
ile buna gelen cevap aşağıdadır; 

Kral Na.ibi Amiral Horthy 
Macar ulusal bayramı dolayısile 

altesinizden candan tebriklerimin 
ve özel gönenciıı.izle asil dost ulu
sun genl,iği için beslediğim dilek
lerin kabulünü rica ederim. 

Kama/ ATATÜRK 

Sorıekscıi.:.'ns K<!mal Atatürk 

Türki~e Cumur Başkam 
Ulusal bayram münasebetile izhar 

etmek liıtfunda bulundukları ıyı 
temennilerden dolayı en hararetli 
teşekkürlerimi kabul etmenizi ek
selansınızdan rica ederim . 

Macarstan K118l Naibi 
HORTHY 

Bazı Yeni 
Tayinler 

Ankara, 26 (Özel aytarrmrz bildi
riyor) - Gaz:i Terbiye Enstitüsü 
kimya muallimlerinden Avnürrefi
kin Talim ve terbiye azalığına, ilk 
tedrisat şube direktörlerinden Hic
rinin BiJ.ecik kültür direktörlüğüne 
tayinleri yüksek tasdike iktiran et
miştir. 

Adliyede tayinler 
Ankara, 26 (Özel aytarımrz bildi

riyor) - İstanbul asliye mahkeme
si başkanlığına, Temyiz raıportörle
rinden Necip Nadir, ikind sınıf ad
liye enspektörlüğüne Malatya ihti
sas müddeiumumisi Hasan Tahsin 
tayin edilmişlerdir. 

Evkafta bir tayin 

ASKERLiK 

İtalyan Ordusunun Manevraları 
Geçen sene İtalya ordusu Alpla

rın cenubunda 100,000 kişilik bir 
manevra yaparak o senenin en bü • 
yük kara manevrası rekorunu kır • 
mıştı. Bu sene bıinu da yeter gör
miyerek 500,000 kişiye ;ıkarmıştır. 
Bunda her şeyden evel Alptan zor
layıp geçmesi muhtemel kuvetlere 
veya daha doğrusu Avusturya. ile 
birleşmeğe çalışan Almanyaya kar
şı bir gözdağı gösteri imek ist~ndi
ğini bilmiyen kalmadı. Bu 5uretle 
İtalyanın Afrikada muhtemel görü
len uğraşması zamanında anayurt 
hudutlarını emniyette bulundur -
mak istediği de aşikardır. Biızat 
bu manevraların yapıldığı yerler da 
hi İtalyanın düşüncesi, hatta siya
setinin ana hatlarını göstermesi iti 
bari le şayani <iikkattir: 

İki sene evvelsi daha Roma arı laş
·ması yapılmamış ve Almanlar silcih
Ianma serbestliğini kazanmamış iken 
İtalyanlar sonbahar manevra lannı 
şimali garbi ve hatta tamamen garp 
hudutlarında yaparak tehlikenin bu 
yandan gelebileceğini anlatmı~lar
dı. Geçen senenin manevrası bu iki 
sinin ortasında yapılmıştı. Bu sene 
ninkilerin ise en ehemmiyetlileri 
Avusturya hududuna yakın yerler
de yapılmakta ve birkaç gün evel
ki tayyare ma·nevrasında da olduğu 
gibi düşmanın Tirol istikametin • 
den beklenildiği bütün dünyaya İ· 
lan edilmekten çekinmemektedir. 

Bu senenin ağustos ayı içinde 
yapılacak başlıca manevralar sun • 
!ardır: .. 

1 - Milano mıntakasında 3 piya
de, 1 alp. 1 çabuk tümen tarafından 
yaıpılacak ve bu ~anevrayı orgene
ral Amentea idare edecc!~tir. 

2 - Bozen mıntakasında (Avus
turya hududu) 4 piyade, 2 alp ve ı 
motörlendirilmiş çabuk tümen ta -
rafından yapılacak, manevrilyı or
general Ago idare edecektir. 

3 - Udine mıntakasınd:ı (Avus • 
turya hududu) 3 piyade, 1 alp ve 
1 çabuık tümen tarafından yam:a -
cak, manevrayı orgeneral Zoppi ida 
re edeceıkti r. 

4 - Napoli ve Bari kolordulari
le bunların teskil ettikleri hususi 
bir çabuk tümen ara'Sında yapılacak 
manevrayı orgeneral Perris id1re 
edecektir. 

Kral, Mussolini ve diğer büyük 
devlet adamla.rı Avusturya hudu -
duna en yakın olarak geçecek olan 
2 ve 3 numaralı manevralarda ha-

zır bulunacaklardır. Bilhassa Bo • 
zen mıntakasında yapılacak manev 
rada geniş ölçüde motörlü kıtalar 
bulundurulacaktır. T e k m i 1 bu 
manevralara iştirak edecek insan 
mevcudu 500,000 ni dahi geçkin bu 
lunacaktır. Yukarıda izah olunan 
gösteriden ba!ika büyük kumanda 
heyetinin yetiştirilme5i ve büyük 
sevk ve idare için yeni esaslar tes
biti de vardır. Menzil ve ikmal isi 
de dikkatle tetkik olunacaktır. Ye 
ni silahların ve tayyarelerin tet • 
kik olunacağı, birçok ihtiyat ve mü 
tekait subayların da İ§tirak edece
ği anlaşılmaktadır. 

Bu büyük manevranın çerçevesi 
dahilinde ber tümenin bir alayla 
muharebe atışı yapması ve tümen 
topçusile kolordu topçusunun da 
bu atışları takviye etmesi kararlaş 
tırılmıştır. 

Hududa yaklaştıkça manevrala -
rın daha büyük ehemmiyet alması 
bilhassa hudut kolorduları mevcut 
larının sefer mevcuduna yakın ol
masr dolayı!;ile daha büyiik kuvvet 
lerin harekata iştirak etmiş olma • 
sın dandır. 

Manevrada ehemmiyetle araşttrr· 
ı~:~k noktalardan birisi de şu bir • 
lıgın ne derece süratle basarılabile 
ceği tesbittir. İtalya yeni birtakım 
kanun ve kararnameler ile seferber 
liğin yapılmasını en kısa zamana 
sığdırmak amacını gütmektedir. Ye
ni kararnamelere göre. sefcrberli • 
ğ~n ikm~l~. için kıtalar\na iltihaka 
gıden butun şahıslar bılcümle na -
kil vasrtalarmdan serbestçe istifa
de etmek hakkmı haizdirler. 

Demiryollar üzerinde bulunmı • 
yan köy ve şehirler halkını nakil 
için ordunun tekalifi harbiye oh -
rak alacağr otomobillerden maa • 
dasını valiler derhal seferberliğin 
ikmali isinde kullanabileceklerdir. 
Bu esnada sivil münakalat tama • 
men durdurulabilecektir.Bu kararna
melerin ne dereceye kadar tatbik 
olunabileceği de yeni manevralarda 
arastırılacaktır. 

Hulasa: Bir taraftan İtalyanın 
her ihtimale karsı hazırlrğını gös
termek, diğer taraftan da İtalyanın 
girişmesi muhtemel büyük sava~ -
lar için tecrübeler ve yeni esaslar 
toplamak için yapılacak bu manev
raların ne dereceye kadar faydalar 
temin edebileceğini önümüzdeki ay 
]ar gösterecektir. 

M. ŞEVKi 
lıı. eıs, ılkonce Hamurcu İsmail oğ
'41:ı Şeyh Ahmedi sorguya çekti.Şeyh 
ıı l'l'ıet te cürmü meşhutta yakala
u;ııardan bir.isi idi. Fakat kendisi 
"e )Upten iş aramak için geldiğini 
bııl srnailin evinde misafir olarak 
'ö~~~dugu sırada yakaJandığmr 
ı..~t~or, a!i'!~ iJt~~~.tiip ilfilıi o-

soktular? · 
Şefika - Ben de bilmiyorum. 

bizi şahit diye çağırdılar, sonra 
tevkif edip buraya getirdiler. 
ııv~Jl:'tlwardan..Ha.tiçı; c;le s.unları 

Ankara, Z6 (Özel ayta.rımız bildi- ı·ş Ban kas . y ld .. .. .. 
r~~~.r) - İstan~u! Evkaf. direktör- 1 n 1 n 1 On Um U 
lugu muhasebecısı Bedrı, Konya 

cıs sordu~ 

\a~ S~n Mel~mi ~rikatineı adam 
terek edıyor, dızlerıne seccade ör
~ac 1 • kasıdeler okuyormussun, Mus 
•ıı.n 1 ık, üfürükçülük yapıyormuş -
)or~ Sana gelen çamaşrrlara oku~ 
ş Uşsun. Bunlar yalan mr? 

tfc~~~ Ahmet - Bunlar isnattır 
~ıtı .1.nı. Bana adaveti olan şahısla-
~:ıUzünden _ben bu hale geldim. 

ltıed· 8. "":"' P.ekı, okuyup yazmak bil
~,r~~ını söylemiştin: Ha!buki ü
bır b· e doksan seneJık eskı harfli 
ile d uy~cü kitabı bulunmuş. Buna 
ş ersın? 

ltıideyh Ahmet - Ben o kitabı ca
to11~ a!dım .. 1~ .buluncaya kadar 
otren e~Ien~ıreyım ve eski yazıyı 
rııy0 e;rım dıye yanımda bulundu-
~ ~durn. 

t~c~ıs - Canın sıkılıyor idiyse, bir 
lti bıre ~amaz mıydın? Ne diye es
tlııı.c bkıta?ı aldın? ~onra kendi ken 
~Cteı- ~ kı tap la eskı harfleri öğre-
Ş .ıı:tın? 

~ıtı ıh Ahmet - Ben iş aramak i'd evşehire geldim. Qazete ala • 
"ld1'tı1nı, param yoktu. İşte o kitabı 
~ ~Cd· 
ıı.yllp11 - Ya kendi kendine nasıl o
§c anlayacaktın? 

~k/h Ahmet - lşte öyle baka 
§eyhnlayacaktım, Reis bey. 

tdıy0 dAhmet mütemadiyen inkar 
O r u. 

hcy~~~n sonra. Şeyh Ahmedin ağa
'orgı.ı 1

'11 ogJu 17 yaşında Süleyman 
11 ı tJ/~ çekildi. Süleyman amcası
tcıdi ~u?e cağırmak için Ncvşehire 
l ~,f1nı söylüyordu. 
iltı da - Amcan mürsitmis. Adam
. Siiıeogru yola gctirlrmiş: 

bıı- . Yrnan - Ben böyle seyler 

- Ben Nevşehirli değilim. Bes 
çocuğum var. Nevşehirdc kimseyi 
tanımam. Yolda Aliye rastgeldim. 
O akşam beni de yakaladılar. 

~:~:~~i~~1~4~M ınuhue~i~ OU n · r-e1( Pa rlaku·Kotfaf andı 
Kırklareli kUltur direktörU 

Yine suçlulardan Fatma da 'Les 
çocuklu olduğunu ve masum bıılun: 
duğıı.nu söyledi. 

Geç vakte kadar devam eden mu
hakeme, ba§ka bir güne brrakıldı. 

Ankara, 26 (Özel aytarımız bildi
riyor) - Krrklareli Kültür direk
törü Rami, İstanbul, Üsküdar 17 in
ci ilk okul öğretmenliğine tayin e
dilmiş, yerine ortamektep direktör 
yardımcısı İsmail Hakkı vekil ol
muştur. 

. ' :{t-.~'' ·~· ~' ' . • . ; ,:-·· i. . i11%%Q 

HUSUSi 

Gelen Muhacirler Veni 
Evlere Yerleştiriliyorlar 
Aı:.k~~~:L 26 (Öz~l ~yt~rıınız bildiriyor) - TraJkya genel ens

pektorlugu muhacır ıskan programına tam manasile önem ver
mektedir. İskan işleri, Edirne, Malkara, Keşan, Burgaz Vize 
Babaes~i .taraflarında, bi~hassa Burgazda oldukça kesaıf ~t pey~ 
da etmıstır. 
Bural~rda İç Bakanlığın verdiği tahsisatla yaptırılmakta 

ol~n. göcrnen evleri çok güzeldir. Evvelce gelenler yerleştiril • 
mıştır. B~ndan sonra gelecek olanlar da reni evlere ycrleştiri
leceklerdır. Gelenlerle kaymakam ve nahıye müdürleri erzak 
toh~m!uk. ve ~oıpra:k vermektedirler. Çanakkale ve Tekirdağd~ 
da ıskan ışlerı hararetlenmistir. 

Kırkl~relinde Yeni Mektepler 

iş bankacıları grup halinde bir arada 
lş bankasında çalışanlar, diin ban

kanın kuruluşunun yıldönümı.inü kut
luladılar. Şimdiye kadar milli para ile 
Y.a~ılan .. büyük, küçük işlerde, herbi
nnın buyük küçük emeği geçen ban
ka mensupları. dün bu münasebetle 
Şir~eti Hayriyenin 53 numaralı vapu
ru ıle Boğazda bir gezinti yaptılar, 
Tarabyada, Tokatliyan otelinde, ken
di aralarında samimi bir hava içinde: 
yemek yediler. · 

Vapur, sa'ilt 11 de köprüden hare -
ket etti. Evvela Kadıköyüne uğradı 
ve oradan da yolcularınr aldıktan son
ra, Boğazın yukarısına doğru bir gezi 
yapt.~ ve dönerek Tarabyaya uğradı. 

Turk Bankacıları saat 2,50 de sof-

raya oturdular ve bu önemli günü 
haklı bir sevinç içinde, şen, şatır ge· 
çirdiler. 

Yemekten sonra, dönüşte vapur Pa 
şabahçeye uğradı, cam fabrikası ge -
zildi. 

Bankacılar, bizde bin bir iz.Jeriın
den biri olan İş Bankasının kurucu
su büyük Atatürk'e saygı ve sevgi
lerini sunmak için aralarında bir 
heyet seçtiler. Atatürk heyeti kabul 
etti ve çok mütehassis oldu. 
Akşam üstü vapur geziden döndü, 

aralarında güzel ve unutulmaz bir gün 
geçiren bankanın gayretli işyarlarını 
Köprüye çıkardı. 

iNiŞ, YOKUŞ 
lnıanlar gitgide çok daha ziya• 

de kolaya yatıyorlar... Kolay yol, 
kolay iş, kolay yaşayış hatta kolay 
ahlak. Dünyada belki güçlükler 
çoğaldığı için bu kolaya doğru akı~ 
başgö&tenniştir ama bana sorana. 
ruz bu hiç benim ho~uma gilm.iyor. 

Güç işin asaleti, güç yolun çe· 
tinliği, güç yaşayışın gururu ve giıç 
ahlakın tadı başkadır. Şüphe yok 
ki; bunu tatmak icin b:lyli güçlük
lere göğüs germek gerektir ama> 
bu güçlÜkler ıırasma göre iyi ya
pılmış bir teknenin kar§ıdan esen 
ııert rüzgara karşı orsa, ama ala
bildiğine dar ona ile gitmeıine 
benzer. Zordur, hatta tehlikelidir. 
Tekne yatar, fa!tat cinıı bir at gib; 
köpüre köpüre kar§ıdan gelen rÜ'z· 
gi.ra doi;iru yürür. 

işte ııon zamanm hepimizi ko
~a!lığa doğru akıtan cereyamnın 
J~~nd~ tektük gördüğümüz böyle 
ruzgara karşı yelken kullananları 
her şeye rağmen içimizde yatan 
inııanlık benliğimiz takdir etmek • 
tedir. Hianalaya dağına tırmanan 
adamın adını bütün dünya yiğitler 
arasında sayıyor. Şimdi herkes ini
~i anyorken, dünya kalabalığı, le• 
pesinde iki metre kar ve kayala• 
nnda yabani keçiler lulunan Hi· 
malaya'ya • ç~ayı delilik sayar• 
ken, medenı alem faydaııız güçlü. 
ğü göze alan bu adamı yiğit sayar. 
Çünkü adem oğlunun tabiatlte t\a• 

va§a girmesini, görebilen her göı: 
mutltaka heyecanla, takdirle gÖ• 
rür. 

Fransada daha geçenlerde ııe3-t 
ıiz aedaıız ölen ( Dreyfüs) i~ini oku· 
muş.ııunuzdur. Bu Yahudi zabiti 
ııahte veııikalarla diva-r harbe ve
rildi. Bütün Franıız gazeteleri Ya• 
hudi zabite hücum ettiler. Divanr 
harpte caauııluk cünnile mahkum 
oldu. O zaman (Emil Zola) he.rke
ııe karşı, umumi kanaatlere karşı 
yürüdü ve sonunda ( Dreyfüıı) be
raet etti. O adamı mahva yürümüf 
olanlar berbat oldular. Böyle güç 
işlerin seyrine doyamaı:n. Herkes • 
ten bu çeşit cür'et beklenemez. Za· 
ten bu gibi yiğitlikler nadir olma• 
aa değersiz olur. Ukin gönül isti• 
yor ki; böyle (jest) leri hep ae. 
velim, takdim edelim. Olçülerimiz• 
de aııalet ve yiğitlik çokça bulun • 
ııun. 

insanlık eğer böyle yapmazsa, v. 
hep inişi &evip yokuştan kaçarsa 
ine ine bilmem nereye kadar ine• 
cektir? 

S. FELEK 

Kazım Dirik 
Dün Geldi 

General talebenin hararetli 
gösterisile karşılandı 

Trakya Genel Enspektörliiğüne 
tayin edilen sabık İzmir ilbayı Ge
neral Kazrm Dirik dün Sakarya va• 
purile lzmirden İstanbula gelmiş .. 
tir. 

Türk Talebe Birliğine mensup bir 
heyet vapura giderek İzmir köyle
rini gezmegl: giden arkadaslarma 
hüsnü kabul göstermiş olan General 
Kazım Dirik'i selamlamışlar ve ken
disine bir buket takdim etmişlerdir. 
Talebeler Kazım Dirik'e teşekkür 
etmişler ve bilhassa İzmirli olan iç
lerinden birkaçını İzmirin Kazım 
Dirik gibi degerli bir ilbay kaybet
mesinden dolayı müteessir olduk • 
Jarrnı, maamafih memlekete hizmet 
yolunda dah'1 yiıksek bir makam iş
gal etmesinden dolayı sevindikle· 
rini söylemişlerdir. 
Kazım Dirik, talebelere teşekkür 

~tmiş ve: ''1.çimöe hüzün ve sevinç 
ıle ka~ışık hısler vardır. Bu iki duy 
guy~ ı.fa<le etmek güç bir şeydir . ., 
demıştır. 

Kazım Dirik, talebenin alkışları 
a~a~ın?a vapurdan çıkmıştır. Ken -
dısı ~ırkaç gün lstanbulda kalaral: 
resmı mahafille temaslarda buJunct· 
cak. ve. buradan Edirneye gid•rek 
vazıfesıne başlayacaktır . 

b '{[}ıyo ~ 
'"~el .:uın. Yalnız amcam şarkı ve 
~eı880Yler. İlahi okur. 

Kır~larelı 26 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Trakyanın birçok 
yerlerınde olduğu gibi, Kırklarelinin köylerinde de yeniden bir
ç~k ıı:ı.ektepler ,Y~P~rrılacaktır. Bu mektepler üç modeldir. Zen
g~~ k~ylerde. bırıncı model mektepler inşa edilecektir. 935 kö _ 
yun butçelerıne tahsisat konmuştur. inşaata harıman sonunda 
başlanacaktır. insan enerjisi, bütün enerjilerin en büyüğü ve 

yükseğidir. Çünkü bütün enerjileri insan yaratır. 

' Çetinkaya Telefon şirketinde 
en 1 Bayındırlık Bakam Ali Çetinka-c"tıa r.:- llk ifadende, kadınlar am

'1rı. uya tabir ettiriyorlar demis-
d Suıey ~ 

11lt, zrıa.n - Ben öyle şey deme-
d ~Cis 
, cilde h Nasıl demedin? Eski ifa-
lt0tıra 'ila,~~ gece toplanır, şarkıdan 

r, g ı okur, kadınlar da din-
h.l>ar~ceye kadar da diğer ayinler 
t Stile~ demişsin. 
tl~ı, bey~n ""'.'.' Tamamen yalandır 

Ilı, en oyle şeyler söyleme-
tıı Suıeyrn 
.ı ~l:ı~, .... anın sorgusundan ı;onra, 
\il) ... c "·ı tc:ıc b og eden sonra saat on 

ırakıldı. 

~Saat 14 ikinci celse 
1~ç dol te nıahkeme yine hınca

~ ~Cjg d~UŞtU, 

11C1ttı!(te~ger erkekleri de sorguya 
tbe •ord:?nra, kadınlardan Zey-

' 

Yunan Üzümcüleri Ayaklandı 
At~na, .26 (Özel aytarımız bildiriyor) - Kalamata, Filpatra 

ve ~ıparısya da kuru üzümcüler büyük gösteriler yaptılar. Ki
ı:ansyada üzüm idaresini taşlayıp, depolarını tahrip ettiler. Mil
h bankayı da yaıkmak istediler. Asker mani oldu. 

Kralcılar Yorgiye Başvurdular 
At~~a, 26 (Özel aytarıınız bildiriyor) - Kralcılar, kral Yorgi

y~ muracaat ~derek, plebisitten evvel Yunanistana gelmesini, 
ege~ ~e!mek. ıstemezse Prens Nikolanın gelmesine müsaade et
mesını ıstediler. 

İzmirde Üzüm Fiyatı 
İzmir. 26 (Özel a~tarımız bildiri~or). - Bugün kuru meyva 

Tutulacak 

20 lLKTEŞRlN-PAZAR 

GENEL NÜFUS SAYIMI 
BİZE TÜRK ULUSUNDAKİ BU ENERJİLERİN EN DOÖRU 

SAYISINI TANITACAKTIR. 

Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğü 

ihracatçıları birliği üyelerinden mühim bir kısmı ofiste topla -
n~r~ üzüm satışları h~kkmda uzun uzadıya görüştü. Yarın da 
~?ruşmelere devam edılecck .. Ah~acak karar, birliğin mütea -
kıbcn toplanacak genel heyetıne bıldirilecektir. 

Tesbit edilecek fiattan daha aşağr fiatlarla ve kararlaştırıla
cak .şartl~rdan ~ykırı şartlarla dış pazarlara oferto yapılmaması 
temın edılecektır. 

ya, dün Telefon Sosyetesine gel
miş. kat'i şeklini alan satış mukave
lesi etrafında iki taraf delegeleri i
le görüşerek izahat almıştır. 

Mukaveleye temas eden · teferrü
at üzerinde temaslar ve konuşmalar 
devam etmektedir. 

Askeri Terfi listesi çıkti 

Her. se.ne 3.0 ~gustosta çıkan sil· 
el terfı lı.~tesı Yuksek tasdikten çık 
mış ve Su Bakanlığına gönderil-
miştir. Sü Bakanı General Kazım 
Özalp dün akşamki trenle Ankara
ya gitmiştir. 

Tarım Bakanı Muhlis de dün ak
şamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

Muhlis Erkmen Ankaradan Doğu 
vi !ayetlerimizde bir tetkik gezisine 
&1hMkUır. 
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No. 122 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Kadın Kalbi 

Başkası için ağlayan 
bir sevgili 

lngilizler İşgal Edecekleri Yerleri Önceden Etüt 
Ettirir, Sonra Evlerine Girer Gibi Girerlermiş! 

Kadın kalbi yalnız romanlar için 
bir konu değildir. Onun, duyguları 
bakımından, temayüllerini, sık sık 
değişmelerini incelemek ruh işleri 
uzmanı romancılara dü~erse de, 
maddi sağlığını düşünmek hekim
lerin işidir. 

O da zaten hekimleri düsündür
mekten hiçbir vakit geri kalmaz. 
Kadın vücudü her tarafından na
zik olduğu halde, kadın kalbi o vü
cudün en nazik azasından biridir. 

istroi. O zaman: "Hayır, dedim: 
bu ateşle seni an/'3-mak istiyorııtnı 
sende ne var?,, O zaman şu itiraftı 
bulundu: 
"- Ben 6/müş, belki de kemikl~· 

ri çürlimU§ bir sevgilinin bıra~tı~ı 
betoohtım. Benim hayatım, bıtın11 
bir mum gibidir .Ben hayatta yalnız 
onu severdim. Ne yazık ki ecel o
nun kalbinin safiyetini kıskan_d1: 
o.limd~n eld'.. Şimdi birçok vaktıl111 

onun mezarı başmda geçiriyor, es· 
ki hatrrala:rum a.nıy-orum. orı_ııl1 
mezarı benim en mukaddes yerını· 
dir.,, 

- Sizin kavas Ali Ağanın mahdu
mu Ibmhh Zeki Efendiyi 500 kuruş 
r. •• • • · ıimanlığa aldık. 

:> .i. teşekltür eder. Beni görmek 
ı~terler. Çağırdılar. Sadrazam çok 
beğendi ve iltifat etti. Siyasal ve dış 
işlerin tercümelerini bana verdiler. 
lngiliz Sefaretine ait her i§ için mut· 
laka ben memur olur, ben giderdim. 
Az zamanda maaşım 2.000 kuruş oldu. 

Nihayet bir gün misyoner kuru -
mundan emir geldi. Londraya çağırı
yorlardı. Sakal ve bıyığımı traş et -
tim. Sarık ve cüppemi attım. Ceket, 
pantalon ve silindir şapkamla lngil
tereye döndüm. 

Herbert'e gelince: 
Herberte gelince, bu da sözde, 

bektaşiliği anlamağa memur edil
mişti. Bu behane ile Konyaya gidi
yordu. Görünüşte hiç 1ngilize ben
zemez: Konuşkan, güler yüzlü, 
akşamcı, dedikoduyu sevmez, her 
§eye ''eyvallah,, der bir adam. 
Türkçe, arapça, farsça bilir, şiir
ler, kaside !er, gazeller, methiyeler 

Eski bir Uvrens: Fas ta karışıklık
lar çıkararak Mevlayı Azizi tahtın
dan indirip yerine Mevlayı Hafizi 

getiren İngiliz 

surup öptüm. Benim bunlara karşı 
ilgilendiğimi gören Mister Con de
di ki: 

- Vay, Mustafa Efendi, sen bu 
kadar mutaassıp mısın? Yahu, se
ni bir türlü yoia getiremiyeceğiz 1 

Sonra misyoner b<işkanının evine 
gidiyorlar. Yemekte Putingers din
ler hakkında çok görgülü bilgiler 
verdikten sonra (o zamanki) türk· 
çenin ve imlanın sakatlığından 
bahsediyor. Yazı dili ve yazı imla· 
siyle söz dilinin ayrılığından çıkan 
güçlükleri, !;Ocuklara, köylülere 
ve yabancılara türkçeyi öğreteme
mekten doğan zararları anlatıyor 
ve şöyle bitiriyor: ''Şarkta diyor
lar ki, Osmanlı Türkleri türkçe 
bilmezle.r.,, 

Misyonerlikten bahsederken di
yor ki: 

[Arkası var] 

(J) Entellicens Se<rvis'ı'n bir şu

Küçük kız on üç, on dört yaşına 
gelip de, genç kız olacağı vakit 
- kolayca anladığınız sebepten do
layı - kalbi birdenbire. pt:k nazik 
olur. Yürek çarpıntıları, nefes dar 
lığı, baş ağrıları gelir. Bunlar genç 
kız kalbinin - bereket versin ki 
geçici olarak - biraz büyüdüğünü 
bildirirler. Tabii derneğe mecbur 
olduğumuz bu arızalara pek de 
ehemmiyet vermeğe lüzum yoktur. 
Kuvvet ilaçlarının - biraz da za
manın - tesirile bunlar kaybolur
lar. 

Sevgilinizin, sevdiğiniz birinin 
sizin yanınızda bir başkası için ağ
ladığına şahit oldunuz mu? Olma
dmızsa biliniz ki bu, aşkın en acı, 
en yürekler acısı bir faslıdır. Amma 
sevgiliniz ölen sevgilisi için ağlı
yorsa, bunun büsbütün başka bir 
tesiri vardır. 

İşte bize Kurtuluştan Ulg ... işa
retile mektup yazan genç böyle bir 
acı içinde. Uzun mektubunun sev
gilisine ıstıraplarını anlatır ümidi
le aynen konmasını istiyor. 

Ulg ... sevdiği kızı bir aile toplan
tısında tanımış; onun yazıya, ede
biyata, şiire me.rakmı görmüş. Son
ra sıcak bakıslarında ümide dil§· 
müş ve bir gÜn ailelerinin de işti
rak ettiği bir vapur gezintisine çık
mışlar. Sevginin de, acının ve inki
sarın da başı bu gezintinin gece
sindedir. Mektubu aynen okuya
lım: 

Onu söylettlğime pi§man oJdudJ• 
Ufacık gözlerinde bkiken yaş/af'I• 
nr bendo,11 saklamak için ya.nrmdaJJ 
uzakla~mak istedi, bırakmadım, ~a· 
pum geç kalmama.mızı söyledııtl• 
içimde merhametten ziyade bir sev· 
giliye beslenen yüksek hürmeti h~· 
tırld.ım. Bana sıkı SMrJdı ve af dı· 
/edi, geldiğimiz yoldan vapura dön
dük. Baaa daha zlyade bağlanf!1• 
sonraıdı.\11 anladım ki, b.enim tabı~· 
tım, duruşum, konufUşum sevgi/isı• 
ne benziyormu§. 

~zar~~u~ Mhl~an~ i~i----------------------------
Mehmet Alidir. En çok ·gittiği yer-

BEL TON besi demektlr. 

Fakat, genç kızların da, delikan
lrlar gibi, &por eğlencelerine faz. 
laca düştüklerindenberi kadın kalbi 
hekimleri d4ha ziyade dü§ündür
mektedir. Çünkü spor yanlış yapı
lın-ta, tahammülden ilersine gidi
lince kalp büyümesinin başlıca se
beplerinden biri olur. Hele genç 
kız, çocukluğunda koşup oynamaya 
alışmamış olup da, biraz büyüdüğü 
zaman birdenbire dansetmeğe, faz. 
la tenis oynamağa kalkışırsa, biraz 
da annesinden geçme bir kalp isti
dadı olursa, çarpmtılar, nefes dar
lıkları daha çoğalır. O vakit spor
lardan uzunca bir müddet için vaz
geçmekten başka çare yoktur. 

"Vapu1'umuz Boğazda bir tenez
zühton sonra doğruca Acfaya gitti, 
Adada birkaç salat Jralınmak üzet'e 
demü attı. Annelerimiz vapurda 
kalmak istediler, bize izJ,n verdi
lw. 1 ki arkadaş gibi kol kola çam· 
lrkları:ı doğru ilcrlemeğe b~ladık, 
etraf sessiz, mehtap ve reçine ko
kusu ir;ersindc, kurumuş çam yap
raklarının hı§ırt11a.1'1 üU:rıiıden yü
rüdük. Bir k.ayanım üzerinre otur
duk. Ufacık dalgaların seslerini 
dinliyorduk.. 

"Artık seni yalmz br.rakmıyacr 
ğım,, <lo4im. Şimdi kendisiyle gayet 
samimi iki arkadq gibiyiz. B~t! 
günkr sevgilisinin mezarına gıdı· 
yoruz. O bir çocuk gibi meza'l'I~ 
üzewitd~&i toprakları ulaltıyor, ç~· 
çek ilda.nları dikiyor, v-e günfeıı· 
miz mazisini anmakla geçiyor. sıı· 
nun somı. ne olıacak? 

ler kahvehaneler, meyhaneler. ve 
bozacı dükkanlarıdır. Çünkü bura
larda herkesle çabuk ahbap olmak 
kolaydır. 

Herbert (Mehmet Ali) Konyada 
kendini çok sevdirmişti. Bir gün 
bektaşilerden biri dedi ki: 

- Adına kurban olayım. Noksa
lnn nasipsizliktir. Gel artık, pir e
vine girelim. Orasını da gör, nasi
bini al. 

Mehmet Ali (Herbert) cevap ver
di: 

- Hay hay! Benim de dileğim 
bu idi. Ehlibe}Tte, Aliabaya canım 
kurban! 

Bütün masrafı Mehmet Ali ver
di. Sofralar kuruldu. Paralar dağı
tıldı, pir evinde bektaşilik ayinleri 
yapıldı ve Mehmet Ali bektaşi ol
du. 

Mister Con (İbrahim Zeki) 6Ö· 
zünü tamamlıyor: 
_. - lşte bizde misyoner (l) böyle 
yetiştirilir. Dünyanın her tarafın
da, en girilmiyecek yerlerde, me-
1öela Afganistanda, Afrikanın vahşi 
yerlerinde, Avustralyada, adalarda 
böyle yetiştirilmiş adamlarımız 
vardır. 

Mustafa Efendi, şunu bil ki ne 
bir insan, ne de bir hükumet dil, ya
şayış ve adetlerini bilmediği bir ül
ke veya bölgede uzun müddet ka
lamaz. lpgiltere işgal edeceği yer
leri önceden o kadar iyi tetkik eder 
ki oraya girdiği zaman kendi mem
leketine girmiş gibidir. Yüz yıl 
sonra ya,pılacak bir işi bugünden 
düşünür ve hazırlığa başlar. 

Birkaç gün ısonra misyoner ce
miyeti başkanı Mister Putingers ile 
frarunason başkanı Mister Voytstid 
Mehmet Ali (Herbert) beraberinde 
yanıma geldiler. Beni cemiyet 
merkezine ç.ağmyorlardı. 

Putingersle konuşurken diyordu 
ki: 

"- Ben Hindistanda tahsilimi 
bitirdim ve orada çah§tım. Hindis
tana ait büyük bir eser yazdım. 
Hintlilerin 87 milyonu Hindu, 20 
milyonu (Meratihi) 45 milyonu 
Bengati), 16 milyonu (İbadnilügu) 
dillerile konuşur. Propaganda için 
bütün bu dilleri iyi bilmek gerek
tir. (200) milyon mecusi ile 80 mil
yon müslümanı (3) milyon hıristi
yan ile çevirmek ve zaptetmek ba~· 
ka türlü olamaz. 

Hintlileri idarede en güç kısım 
müslümanlardır. Çünkü birliktir
Jer. Mecusiler ise (5000) mezhebe 
ayrılmışlardır. 

Mason başkanına gelince, o da 
yıllarca Turusinada, Arabistanda, 
çalıştı. çok işler gördü. Ağzı pek 
bir adamdır. Bakınız, size adını bi
le söylemedi. Mister Con ise, gör
dünüz ya, çok boş boğazdır. Ken
dinden başka beni de ıSİze anlat
mış. Madem ki iş bu şekle girmiş, 
ben de sonunu tamamhyayım: 
Araplarda bir ata sözü vardır: ''Sır
.rmı ~aklıyan işini görür,, derler. 
Sonra sizin de bir mısramız var: 
"Ser vermek olur, serri ayan eyle
mek olmaz,, dersiniz. Fakat size 
itiraf edevim ki ben bektaşiliği se
verim. Çünkü protestanlıktan far· . 
kı pek azdır. Biz "Baba, oğul, ruhul 
akdes,, deriz. Bektaşiler de ''Al
lah, Muhanunet, Ali,. derler. Biz
de on _i k.i .havariyyun bektaşilerde 
de on ıkı ımam vardır. 

Ertesi gün misyoner dairesine 
gittik . .Her ditıe "' ·, •s bir şube, 
büyük bir 'dıli ' vardı ki dine 
ait dünyanın jıemen bütün kitapları 
bulunuyordu. Cey_Ian derisi üzerine 
yazılmış çok eskı mushaflar gör
düm. Bir tanesini yüzüme, gözüme 

500 den fazla koltu§unu yenileştiren lstanbulun 
en tık ve kibar halkının sineması ismini yaşıyan 

j MELEK, 29 Ağustos Çarşamba aktamı 
Kapılarını .ayın halkımıza açıyor. İlk proa-ramda Franıııea södü 

KAÇAK SEVDALILAR 
Oynıyanlar : 

ROBERT MOrtTGOMERY • MADCiE EVAttS 
DiKKAT: Bu sene MELEK sinemasında göste-

1 rilecek filmlerin hepsi iPEKÇi KARDEŞLER şirke· I 
' tinin malt oldu§undan bu mevsim lcjinde BEYOÖ· 
LUrt'DA başka hi~bir sinemada_ gö~terilmlyecekt~JI) 

Genç kız yeni gelin olduğu vakit, 
yeni duyguların, yeni heyecanların 
tesirile kalbi yorulur. O zaman en 
önemli vazife kocasma düşer. Ye
ni evlenmiş delikanlının, kendisine 
emanet edilmiş kadın kalbinin pek 
nazik bir alet olduğunu bilmesi, o 
aleti hırpalamaması lazımdır. 

Kadın kalbinin en ziyade nazik 
olduğu zamanlar şüphesiz ki gebe
lik zamanlarıdır. O zamanlarda iki 
can besliyen kalp çabuk yorulur. 
Damarların içindeki tansiyon artar. 
Hele ağırlık tesirile bacaklarda va
risler de bulunursa bundan kalp 
daha ziyade yorulur. 

Anlatılıyor ki bu .genç kızın ya· 
rası henüz yenidir ve Ulg ... bu ya" 
raya hürmet etmekle, genç ku:ıl' 
matemine iştirak etmekle, hatta O' 

ruı sevgilisinin mezarına kadar 
refakat et~kle çok iyi yapmıştıt• 
Bu ıuretl~ onun §imdi dostluğunıı 
ve minnettarlığını kazanmış. Ha~: 
kalbini bile kazanmış olduğunu ı 
dia edebiliriz. 

Fakat tue ve derin bir yari 
var, ki bu yeni hissi, bu yeni se~· 
giyi örtüyor. Yaranın kapandığı bır 
gün gelecektir. Bugünün gelmeme• 
sine imkan yok. Hangi yara iyile~· 
memiş, hangi acı unutulmamıştı!• 
Yoksa kim sağ kalırdı?.. ı 

... UJg'un arkadaşlığı, refakat 
- hele mezar ziyaretleri azalır vı 
Ada gezintileri çoğalırsa - bu ya" 
ranın daha çabuk kapanmasını telstanbul üniversitesi rektör

lüğünden: 

Daha sonraları kadın yaşlanıp ta 
anne olabilmc.k kudretini kaybede
ceği akit kalbi yine orgun1uk a .. 

~mc~eri g~okri~ ~~d~ ~nlhi":" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ en ziyade o vakitlerde hürmet gör- • 
meğc ihtiyacı vardır. 1 

min edecektir. 

Hiç konu§111uyorduk, yalnrz o ba
na ben ona bakıyordum. Sanki göz
ler.imiz!::: komışuyordıık. Birdenbi
re titrıedi, gözleri bir dakika içinde 
değişti. "Ne oldu?,, diye .sordum. 
Sdıkln bi'J' sesle: "Hayat nedir diye 
düşünüyorum ••• Bf.r hiç, kayan bir 
yıldrz kadar hiç • ., cevabını verdi ve 
devoill11 edemedi, hıçkırıyordu. Şüp
hey,e düştüm, acaba onun ba§ka bir 
sevdiği mi vardı? <A!vap verme
dim. Ajlatrlilsı bitince benden özür 
diledıl, mazur olduğunu ltJl/atmak 

Türk İnkilabı derslerini bitirme ve engel imtihanları 
9 Eylül 935 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. İl
gililerin bildirilen gün ve saatte Üniversite konferans 
salonunda hazır bulunmaları. (5079) 

Bütün bu hallerde yüreğin sağ
lığını koruyacak en iyi çare 8akin-
lik ve istirahattir. Her türlü yor -
gunluklardan, her türlü heyecanlar
dan kaçınmak lazımdır. Fazla ye
mek yemenin, kızartma etlerin, in-u• • • •t R kt•• ı •• v •• de • kibaz çekmenin kalbi nekadar yor. nıversı e e or ugun n • duklarını şüphesiz bilirsiniz. Zaten 
yorgun bulunan kadın kalbi için, 

1 - Üniversitenin bütün fakülteleri 1 birinci teşrin sakinlik ve istirahat içinde, daha 
1935 salı günü açılacaktır. ziyade sütlü yemekler. yumurta, ta

vuk ve piliç gibi beyaz etler, piş-

iTTiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine aigorta muameleleri icra eyleriz· 
Sigortaları halk İçin müsait §eraiti havidir. 

Merkez.i idareai : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
2 - Üniversiteye yazılma 2 Eylül 935 pazartesi baş. miş yemişler, durmuş ekmek lazım-

layacak ve Eylül sonuna kadar sürecektir. Yazılmak is- dır. Pek sıcak, uzun süren banyo- ·~~~iiiiiiiliiii~~~-- ~~!!_~~- !!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~!!~~~~~~ 
1 d'l k 'l - d lardan, hamamlardan, hele deniz _ teyenlerin Rektörlüğe sunu acak bir 1 e çe 1 e aşag} a- banyosundan kaçınmak ta iyi olur. kt "f( 

Telefon : 4.4887. 5746 

ki belgelerle doğrudan doğruya Fakülteye müracaat et- Lokman Hekim ~lllllllllllll~llllllllllllllllllUlllll~ Trabzon Ele rı 

mc:leri. ~ Denız yolları ~Türk Anonim şirketind611 
1 - Tahsil vesikası. Dr. t H s A N s A M ı - : 1 Ş L E T M E S 1 § Heyeti umumiyemizin 17-t-935. t~; 
2 - Hüviyet cüzdanı. OKSURUK ŞURUBU : Acenteleri: Karaköy Köpröbap ;: rihli içtimaında tirket ıermayes~ 
3 - Sağlık ve aşı raporu. Öksürük ve nefes darlığı boğma- = Tct 42362 - Sirkeci MühUrdar- = üçyüz altmıı bin liradan. ill' 
4 - Eyi halini ve oturduğu yeri gösterir kağıdı. ca ve kızamık öksürükleri iÇin §

111111 
zade Han. Tel. 22740. 111111~ otuz yedi bin beşyüz liraya ten~ı~ il' 

5 - Kartonsuz 4,5 X 6 büyüklüğünde altı Fotografı. pek tesirli ilaçtır. Her eczanede T b I - karar verilerek hisse ıenetler~f 
(5080) =- ra zon yo u =- kıymeti 10 liradan 5.liraya indir 591 ve ecza depolarında bulunur. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~6-0-8~2 ~~ZURUMnpu~ V Atud~: ~duğundınti~~tkwununun ij~ 

lstanbul l ·ımanl sah"ıl Slhh"ıye mer- §SALI günü .aat 20 de Riıeye =- inci maddesi hükmüne tevfikan rfıll' 
..------------------.... ilan tarihinden itibaren üç ay ı;a st' OPERATo··R : kadar. (5037) 6453 - · se 

k · d : - da hissedarların ellerindeki hıS 'frSb' kezi Satın alma Omısyonun an: DOKTOR rtlMET ; Ayvahk yolu : netlerini damgalatmak üzere. 1ıe-
7 h f · · 09 Ankara caddesi Zorlu apart- = : zonda şirket merkezine tevdı. eıcet' Tabib ve memurlar için 1 O mu a ızlar ıçın 1 mu- : BANDIRMA vapuru 28 Ağustoı : meleri ve bu müddet ı:arfrnda §1~ .. il' 

d d k 1 -1 man No. 21. Pazardan maa- - 1 •••• '-amba ile gemiciler için 63 a e ca et panta on yag I h · =- ÇARŞAMBA aünü Hat 19 da :_ tevdi edilmiyen hisse senet .. eı.ır· 
'!s da crgi.ın saat 2-6 hastalarınJ • tu•· 9 gemici muşambası ve 30 çift lastik çizme kapalı zarf usu kabul eder. 4932 : Ayvalığa kadar. (5092) : şirketçe iptal edileceği ilan ° 595 
lile satın alınacakdır. · ~111111111111111111111111111111111111111r: ~ 

A - Tahmin bedeli 5083 liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız 

olarak alınır. 
C ·-Eksiltme 17 Eylül 935 Sah günü saat 15 de Ga

l'1tada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Liman 
Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda yapı
lacakdır 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır . 
E - Muvakkat teminat 382 liradır. 
F - İsteklilerin bu iş ile halen meşgul olduklarına 

dair 935 senesine aid Ticaret Odası vesikalarını göster
ınek mecburiyetindedirler. Aksi takdirde münakasaya 
giremezler 

G - Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarf usuli
le teklif mektuçblarını saat 14 de kadar zarflar mühür
lü olarak makbuz mukabilinde Komisyona vermelidir
ler. Saat 14 den sonra teklif mektubu kabul edilmez, 

H -Teklif mektubları verilmezden evvel muvakkat 
tf',minat1arın merkez veznesine yatırılması ve mukabele
ten n1akbuz almaları şarttır. (5094) 

Teşekkür 
Vefatile efradı ailemizi hasret ve 

eleme koyan sevgili babamızın defnin 
de bizzat hazır bulunan veya telgraf 
ve mektupla teessürlerimize i tirak 
eden zevatıkirama ayrı ayrı teşekkü 
re imkan bulamadığımızdan gazeteni· 
zin delaletlerini dileriz. 

Müteveffa Damatzade Hakkı mah
tumları ve ailesi namına oğlu Hilmi 

İstanbul beşinci icra memurluğun
dan : 

Mahcuz paraya çevrilmesi mukar
rer ev eşyası ve ayaksı Navman, 
Singer dikiş makineleri 28-8-935 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 
16 dan itibaren Şişli Osmanbey Sa
manyolu Sokak Bomiştayın apartıma 
nrnın birinci dairesinde sat1lacağın
dan taliplerin yevmi mezkurda ma· 
hallinde bulunacak memura müra
ç.ı.ıtı..rı ila.a elMD.uı' .(Uis-4) 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Umum ldareai ili.nları 

ğıdil 
Mubamnıen bedeli 8856 lira olup mıkdarları aşa ....,b'1 

'h" d carşaw ı yazılı olan yatak eşyası 1 1-9-19 3 5 tarı ın e - kaP~ ı 
o·i1r1ü saat 15,30 da Ankarada idare binasında erıle' 0 

• • • • teY zarf usuln ile satın alınacaktır. Bu ışe gırmek _15 karıll: 
rin 664,20 lir~~~k m1:1vakkat t~min~t ve~melerı .~ekarılJ:~ı 
nun tayin ettıgı vesıkalar ve ışe gırmege manıı i gLırı 
bulnnmadığına dair beyanname ve teklifler ile aY~ IB' 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verınele~Jilf11 
zımdır. Bu h;e ait şartnameler Haydarpaşada ~e esirıd~ 
ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme daır . 
parasız olarak dağıtılmaktadır. a şilte.~1: 

200 dane pamuk şilte; 30 dane seyyar karyol kii<;tl~ 
1600 dane yatak ve yorgan çarşafı ; 20.? ~ane 

50 
d'1J1e: 

yasdık yüzii; 1000 dane büyük yasdık yu.ıu; ~ ıoO 
küçük baş yasdığı ; 300 dane bi.lyük baş yasdıgı, 
cLine ciblıılik. (50gJ) 



-
ITALVA NASIL YOLA GELiR 

Italya • Habe§ davasını İncele • 
tııek .. Ko uzere Pariıte toplanan Üçler 
ln ~naının inkıtaından ı o n ıra 
l K~l~z kabinesi bir içtima yaptı. 
r~llız bakanlan yaz dolayuile say• 
.;:ede bulunuyorlardı. lngilterede, 
1' ~'llarır. tatillerini yanda bıraka· 
~ londraya dönmelerini istilzam 

e ecek mesele cidden önemli bir 
llıeaele olmalıdır. 

''T· I ımes., gazetesi, iatirahatte bu-
unan bruranlarm ansrzın iıleri ba

tna geri dönmek mecburiyetinde 
almalarını ''facia,. telakki ediyor 

\le bunu, ltalyanın Habe~istana kar· 
!' :aptığr haksızlığı bile geride bı • 
a acak bir haksızlık sayıyor. 

d Kabinenin bu önemli toplantısın· 
a. ne kararlar verildiği kesin ola • 

~~~.malum değildir. Fakat bildiril
tı •gıne göre, ltalya • Ha be§ davaııı
.r~ hbanı yolile halline çalışılmaıı 
~0ruıülmüı ve ltalya barış yolile 
~.eaeJenin halline yanaımadığı tak-
1' •l"de alınacak z e c r i tedbirler et
o~f ınd.a 1!1üzakere. cereyan etmiı, 

llp hır Jlllll haberı, I tal ya aleyhinde 
!ic~i tedbirler alınmasına karar ve• 

1
• dığini de bildinmektedir. Bu va • 

t.ıyette hemen akla §U sual geliyor: 

lt· - ltalyaya karıı zccı·i tedbirleri 
h~ın alacak. Ve bu ttıdbirlerin ma· Of eti ne olabilir? Zecri tedbirler, 
ili Uılar Kurumu Konseyi tarafından 
)' 

1r'lJnaıına karar verilir.se, !U aanksi
tn.0.~ Yeni müeyyide şeklini alır. Bu 
~~yYİdelerin mahiyeti uzun ve et
l'ı olarak Uluslar Kurumu paktı • 
ı·'n on altıncı maddesinde izah edi· 
,J>'0 r. ilk tedbir olarak mütecaviz 
ı-·Cvlet ile ekonomik münasebetle • 
•n k ·ı . ı· B" t. esı mesı ge ıyor. ınaenaleyh 

t te:r- ~lu&lar Kurumu 1 tal yayı mü _ 
h~tavız t c ıl i k k i ederek &ley • 

1 •nde müeyyidelerin tatbikini karar 
-c1•'tıracak oluraa, kurum azası olan 
~v:ıetleı-in ltalyaya. mesela ham 
l a de göndermemeleri lazım ge • 
teektir. 

Ct Şitndiye kadar hiçbir de~let hak • 
d ın~a tatbik edilmiyen bu müeyyi
b1"'"-~talya hakkında tatbik edile· 
~ e~~gı çok §Üphclidir. Çünkü 
)' çuk devletler biliyorlar Jti, ltal
tl a • Habeş davası büyük devletler 
• raaında bir sömürge payla§ılma • 
•I '1te 1 °d 0 l ' :L. se esı ır. Araıu usal bır pren-

&Q&n. tatha,; --•--'- • •• ·-
ı,·· Oh halde müeyyidelerin tatbiki 
1' Uyuk devletlere ve bilhassa lngiltere 
eye t tt•• d b" · tı,j ere up e en ır vazıfe hali • 

tı alıyOT. lngilterenin yalnız batı • 
't'~thalyayı yola getirecek bir kud
•ela e ?.lduğuna §Üphe yoktur. Me • 
}" Süveyt kanalını kapasalar Ital· 
~~Yola gelir. Eğer zecri tedbir alın
d ıına karar verilirse beliti de enin 
ı:gijnunda yapılacak İş te budur. 
ıket tere bunu yalnız başına hare • 
da hderek yapabilir. Fakat bu yol
ltıa) areket edeceği yerde bunu U
~if ar K~rumundan alınmıı bir va. 
İti e 'eklınde yapmalan lngilizlerin 
lrı;1.ne. daha elveriılidir. O zaman 
dii 1 1z unparatorluğu namına değil, 
tt\ii~a banşmı korumak vazifeıile 
'llıııa cllef olan Uluslar Kurumu na
ler, 1 hareke~ . etm~f gibi. ~örünür • 
)id tc lngıl!z dıplomasısı müey • 
'l'ol'e er bahsınde bu amacı güdü • ·-* Cıı $ 

' l' rakya Manev-
tala rı Bitti 

S fBaş tarafı 1 incide] 
~ıı:at l 1,30 da alanın nihayetinden 
~en ve zirhlı otomobil kıtalan gelir
lllıt' ~.f~kt~. kahraman uçak filoları
laıııtForunduler. Zırhlı otomobil ve 
ti ta arımız tribünün önüne geldikle
tiııd illan, uçak1ar da alanın tam üze
tıc iten ve çok alçaktan geçerek töre -
'tıtıt:tılmışlardı. Kalabalık hav& filo-
1)1\ b.n alçaktan geçişi, orada bulunan 
ktını~~lcrce yurtdaşm içlerinden coş
oıdu h fışkıran gösterilerine vesile 
"ar0i 1 

cp bir .ağızdan çıkan: "Yaşa, 
~ııı Ilı'• ~eslerı, kahraman uçaklarrmı
~ar1ş1 akıne ve ıpervane gürültülerine 

Yordu. 
lli)h . 

tulld assa bır uçakmammızın alan üs 
lı~ck~~ap.tığı çok mahirane akrobasi 
tlln a en, halkın heyecanını büsbü
ba.ıt1" rttırıyor, binlerce göz hep ona 

,,ordu. 

Mareşal Fevzi 
'l' Çakmak'ın diyevı 

hı ;:çu_ töreni bittiği zaman, Mare
'iibaylvzı Çakmak, bütün kamutan ve 

._ .~rıa şu diyevde bulundu: 
''lJ Al'kadatlar, 

lıtı-d, ~un ve sürekli geçen, çetin dağ
ltı;llde apılan garnizon tatbikatı talim 
l>.ıllrı n ~onra, efradımızı bugün ya
rıunjeçıt r mıinde gösterdikleri in
ılt 01'/11 dolayı takdir ederim. Bu çe· 
ta.ııa.rı:;;u Yetiştiren kamulan arka • 
' v 17..a teşekkür ederim. Bütün 

t efradın burada göıterdikle· 

İstanbul - Londra Yolu için 
Arsıulusal Bir Kongre 

Bu<lapeşte, 26 A.A. - Londra ile İstanbul arasında, kıtalar 
arası bir yol yapılması için toplanacak olan arsıulusal kongre, 
bu yolun geçeceği topraklara sahip ulusların da iştirakile 10 ey • 
liilde açılacaktır. 

~ngiliz, Fransız, Yugoslav, Bulgar, Tü11k ve Belçika eksper -
lerı, yolun yapılmasına dair olan meseleleri aytışacaklardır. 

Arsıulusal turizm birliği, arsıulusal yol cemiyeti, kızılhaçlar 
arsıulusal kurumu delegelerile. uluslar sosyetesi seyrüsefer ko
mitesi delegeleri, 14/9 tarihinde bitecek olan kongre çalışmala
rına iştirak edeceklerdir. 

Fransa - Yugoslavya Dostluğu 
Paris, 26 A.A. - Yugoslavya Başbakanı Stoyadinoviç, Petit 

Parisien gazetesine verdiği bir diyevde, ezcümle demiştir ki: 
"Fransa ile olan siyasamız, sarsılmaz. Fransa ile Yugosiavya 

arasında ancak dostluk ve birlik vardır. Ve bu dostlukla birlik, 
yalnız geçmiştekiler derecesinde değil, hatta imkan olursa, 
ondan daha sıkıdır. 

Çaldarjs Pazartesi Dönüyor 
Atina, 26 (Özel) - Hükumet taraftarı Vradini gazetesi Baş

bakan Çaldarisin önümüzdeki pazartesi Atinaya döneceğini 
yazmaktadır. Başbakanın krallıktan yana beyanatta bulunacağı 
nı tahmin eden kralcılar kendisini karşılamak için büyük tören 
hazırlamaktadırlar. 

Ellinikos Mellon gazetesinin Başbakanın bulunduğu Kaplı -
calara gönderdiği özel aytarı çok çalışmasına rağmen Başbaka
nın rejim hakkındaki fikrini öğrenememiştir. 

Pesmazoğlu Kralla Konuşacak 
Atina, 26 (Özel)__:_ Finans Bakanı Pasmazoğlu Kaplıcalarda 

Başbakan ile görüştükten sonra Londraya gitmiştir. Pasmazoğ
lunun Londrada eski Yunan kralı ile görüşerek kendisine Yuna 
nistanm rejim hakkındaki durumunu anlatacağı muhakkaktır. 

Dış İşleri Bakanı Maksimos Eylülün ilk haftasında istirahat 
için 1 tal yada Salço Maçore'ye gidecektir. 

HARP YÜZDE YÜZf 

ingi,ltere Maltayı ve 
Adeni takviye ediyor 
Mussoliniye göre ltalyaya karşı tedbir alanlar 
ltalyanların silahh düşmanlığile karşılaşacakmış 

Londra, 26 A.A. - Malta adası 
ile Adendeki garnizonları takviye 
etmek üzere bu hafta içinde bin ka
dar asker gönderileceği teyit edil
mektedir. 

lngilterenin Akdeniz 
filosu toplanıyor 

Londra. 26 A.A. - Glorios adın
daki uçak gemisi, ikinci yaz gezi
sine ait normal program mucibince 
Maltaya gitmektedir. Akdenizdeki 
İngiliz filosu da bu programın tat
biki için toplanmaktadır. 

Mussolini U:uslar sosyete· 
sına ateş pUskilrUyor 

1 n-evrede kararlaştırıldığı takdirde 
İtalya, Uluslar Sosyetesinden der· 
hal çekilecektir. Şunu anlamak ge· 
rektir ki, İtalyaya karşı tedbir al· 
mak istiyenler. bütün bir ulusun si· 
lahlı düşmanlığı ile karşılaşacaklar· 
dır. 

Uluslar sosyetesi, bir somurge 
mücadelesini. tatmin edilmemiş 
hırsl~ra k~pı açacak bir Avrupa 
harbı şekline sokacak kadar ihti • 
Y~tsızlık gösterirse, böyle bir harbe 
mılyonlarca hayat kurban gitmiye· 
cek midir? 

Londra, 26 A.A. - Daily Mail ga 
zetesi, Roma özel aytarmrn Musso- , 
!ini ile yaptığı bir görüşmeyi yay
maktadır. Mussolini ezcümle şunla
rı söylemiştir: 

"İtalya. ged dönemiye.cektir. İta! 
yan hükumti durumunu değiştirir
se. şimdi Doğu Afrikasrnda bulunan 
iki yüz bin İtalyan askeri kendilik
lerinden ateş edeceklerdir. 

Böyl~ bir felaketin soravı, doğru
?an dognıya UI uslar Sosyete.sine a
ıt olacaktır. Bütun dünyaya, İtal
yanın durumunu kesin olarak açık
ça an_latmak niyeti ile Uluslar Sos· 
y~tesı ko_;:seyine bir delegasyon 
gonderecegım. Orada birçok vesi • 
kalar ve fotoğraflarla davamızın 
haklı ?,ldu~unu göstereceğiz. 

Bize karşı tedbirler alınması Ce-

ri kahramanlıktan dolayı, kendilerine 
selamlarımı bildirmenizi rica ederim.,, 

Geçit töreni bütün ordunun Ata • 
türk'e olan bağlıh~mı teyit eden, bir 
büyüklük ve mehabet manzarası i
çinde devam etti. başmdan sonuna 
kadar her göğsü gururla, iftiharla 
kabartan bir intizam içinde bitti. 

Bugün de bir sUvari 
gösterişi yapılacak 

Öğleden sonra kıtaat kısmen bu • 
radan ayrıldı. 

Kolordu süvarisi yarın saat ı O da 
Mareşal .Fevzi Çakmak, Orgeneral 
Fahreddm ve hakem heyetini kuran 
~enerallerin huzurunda, buraya 25 
kılometre uzaklıktaki Kaynarca sırt • 
larına doğru bir süvari akım gösterisi 
yapacaktır. 

Trakya genel enspektörlüğü saygılı 
konukları şerefine bu aksam sı:.at 20 
de süel mahfelinde yüz otuz kişilik 
bir şölen verecektir. 

Bug.un bıle esir tedmi yapan Ha
beşlerın barbarca yaşayışlarına ait 
~~r sandık dolusu kitap gönderece
gım. 

Bu vesikalar, incelendikten sonra 
Ulusl~r Sosyetes!nin Habeiistana 
yaptıgı muamc!enır; aynini talya
ya yapamıyacagını ıddia edebilirim. 

1talya. Lo~a.rno ve Stresa paktla· 
rmın sınırı .ıçınde elbirliği yapmak 
~ususundakı arzusunu ispat etmiş-
tır.,. • 

Vesikalar içinde neler var 
Paris. 26 A:A. - Mussolini, Daily 

Mail gazetesıne verdiği bir diyevde, 
Cenevreye, Habeşistan hakkında 
beslediçi ~uygul.~~ır; ~saslı sebep • 
lerden ılerı geldıg.ını ıspat eden bir 
sandık dolusu veaıka gönderece~ini 
söylemiştir. b 

Matin gazetesi, bunu izah ederek 
diyor ki: 
.~·~.talya de!eg~lerinin Cenevreye 

gotureceklerı kıtaplar ve vesikalar 
arasında, kölelik aleyhinde sene • 
terce mücadele etmiş olan, İngilte
re kııki Dı~ Bakanının karısı Ledi 
Simon tarafından toplanan ve Ha _ 
beşistanda hala kanunsuz muamele
ler yapıldığını ispat eden bütün ve
sikalar bulunmaktadır. 

s 

KÜLTÜR iŞLERi 
•• 

Yeni Kıdem Zammı Alan Oğretmen
lerimizin Listesini Neşrediyoruz 

Ankara, 26 (Özel aytarımız bildiri 
yor) - Kültü' Bakanlığı, orta ted • 
risat muallimlerinden 414 ünün kıdem 
zammı almaları lazımgeldiğini tesbit 
etmiştir. 
Kıdem zammı alacakların tasdik 

edilen listesini aynen bildiriyorum: 

Maaşları 70 liradan 
80 lira olanlar 

Emirgan orta mektebind"., lbrahim 

55 liradan 70 lira olanlar 
Kayseri lisesinden Cafer, Istanbul 

kız lisesinden Sabri, Kandilli kız li • 
sesinden Sadık, İstanbul orta mekte -
binden Omer, İstanbul kız lisesinden 
Cemal, Konya orta mektebinden Veh· 
bi, Kütahya lisesinden Hamdi. 

45 liradan 50 lira olanlar 
Ankara erkek lisesinden Rıza. Ada

na orta mektebinden Zeki, Eyüp or
ta mektebinden Şükrü, lzmir kız li
sesinden Emın, Sivas erkek muallim 
mektebinden Kazım, Izmir erkek mu
allim mektebinden Akif, Trabzon or· 
t-a mektebinden Osman, Kandilli li • 
sesinden Muhsin, Kilis orta mekte • 
binden Zühtü, 

40 liradan 45 lira olanlar 
Eyüp orta mektebinden izzet, Si

vas ikmal mektebinden Arslan, Ispar
ta orta mektebinden Süleyman, Es -
kişehir lisesinden Derviş, Karaman 
ikmal mektebinden Cemal, Amasya 
orta mektebinden Osman, Bolu orta 
mektebinden Yusuf, Bursa orta mek
tebinden Fuat, Tokat orta mekte • 
binden Ali. Sivas erkek muallim mek
tebinden Abdurrahim, Afyon lisesin
den Omer, Antalya lisesinden Tah • 
sin, Haydarpaşa lisesinden Tevfik, 
Erenköyden Mediha. Havdarpaşa· 
dan Emin ve Ismail Hakkı, Bursadan 
Abdullah, lzmir Karataş orta mekte
binden Asaf, Nişantaş orta mekte • 
binden Zeki, Bartin ikmal mektebin • 
den Emin, Konya ortadan Emin, ls
tanbul kız orta mektebinden Rahmi, 
Kadıköy erkek orta mektebinden Ke
mal, İstanbul kız orta mektebinden 

ı Rahmi. ve Fethiye, Kadıköy erkek or
ta mektebinden Kemal, İstanbul erkek 
muallim mektebinden Sara, Bursa or
ta mektebinden Muhtar, lzmir Karşı
yaka orta mektebinden Tahsin. Tar -
sus orta mektebinden Adnan, Bartin 
ikmal mektebinden İhsan. Artvin orta 
mektebinden Safa, Davutpaşadan 

Memduh, AfyonJisesinden Sami. ls
tıanbul erkek lisesinden Nejat, Gelen
ocvı orta meıtteoınacn \;ilft:ı-

35 den 40 liraya 
Kabataştan Ihsan, Ankara erkek 

orta mektebinden Abdüssamet, Erzu. 
rum erkek muallim mektebinden Ah • 
dürrahman, lstanbul erkek muallim 
~ektebi baş muallimi Hidayet, Simav 
ıkmaldcn Tevfik. Uııküdar orta mele • 
tebinden Şahap, Silifke orta mekte • 
binden Faik, Giresun orta mektebin
den Şevki. Tarsus orta mektebinden 
Rıza, Ankara kız lisesinden Azize, Ay 
dm orta mektebinden Avni, Balıkesir 
muallim mektebinden Emirhan, Ni • 
şantas orta mektebinden Muazzez, To 
kat orta mektebinden Muammer, An
kara erkek lisesinden Nureddin. Ka -
bat~ştan Senih, Nişantaş orta mek • 
tebınden Semine. Bolu orta mektebin
d:n ~uri, Tekirdağ orta mektebinden 
Şukru, Mersin orta mektebinden Ali 
Gire.sun orta mektebinden Nesi:ı~Cu~ 
murıyet orta mektebinden Ihsan, Iz
mir erkek lisesinden Esat. ı~tanbul 
kız lisesinden Bahri, Afyon lisesin • 
den Edip, Malatya lisesinden Bahri. 
lstanbul erkek muallim mektebinden 
Ihsan, Kabataş lisesinden Ihsan, Ve • 
fadan Ekrem, lzmir erkek lisesinden 
İzzet, Edirne erkek mualli mmektebin 
den Reşat, Tokat Orta mektebinden 
Halis, Kabataştan Edip. Aksaray orta 
n:ıektebin?en Seyfettin. Konya lise -
sınden Mıthat, Isparta orta mektebin
den Hilmi, Bursa orta meJ,tebinden 
Sa?i, Vefa lisesinden Nüzhet, Kırkla
re,lı orta mektebinden Hadi. Istanbul 
kız muallim mektebinden Fuat, Edir
ne kız muallim mektebinden Saime, 
~urs.a erkek lisesinden Salih, Antalya 
lı~e.sınden Şerafettin. Uşak orta mek
te~ındcn Ethem, lzmir kız lisesinden 
Kamran, Kayseri lisesinden lbrahim, 
1 stanbul kız orta mektebinden Celal, 
Eskişehir füesinden Ferruh Kars li
sesinden Rauf, Usküdar kız ;anat mek 

cak tedbirlerin kesin olarak tatbi
kinin haro demek olduğunu söyle
yen yalnız M ussolini değildir. 

Bu keyfiyetin her zaman böylece 
kabul edildiği, Cenevrede kayde
dilmektedir. 

İtalyanın dünya kamoyu önünde 
davasını izah etmek ergesile Ulus
lar Sosyetesi konseyine geleceğini 
söyliyen Mussolininin bu diyevi İ· 
yi karşılanmaktadır. 

ltalyan manevraları 

tebinden Necmiye. Istanbul kız lisesin 
den Fuat, Kütahya lisesinden Ubeyde, 
Erenköy lisesinden Kamran ve Mü • 
berra, Gazi Osman Pa a orta mekte· 
binden Zihni, Samsun orta mektebin
den Rüştü, Nazilli orta mektebinden 
Emineddin, Emirgan orta mektebin • 
den Emin, Bursa orta mektebinden 
Vehbi, Bolu orta mektebinden Nar.ide, 
Kırklareli orta mektebinden Haİide, 
Nusrat, Edirne orta mektebinden Re
cai Bursa lisesinden Necati, Akhisar 
ikdıaı mektebinden Sait, Ankara kız 
lisesinden Hilmiye, lstanbul kız lise
sinden Hüseyin ve Rauf, Ankara kız 
lisesinden Nimet, Milas orta mektebin 
den Muharrem, ödemiş orta mekte -
binden Eyüp, Bolu orta mektebinden 
Hikmet. Eskişehir lisesinden Ayşe, 
İstanbul erkek lisesinden Şükrü, Bur
sa lisesinden Gülbahar, Gelenbevi or· 
ta mektebinden Zehra, Çatalca orta 
mektebinden lsmail, Ankara erkek or 
ta mektebinden Hasan, Kabataş lise
sinden Ridvıan. Istanbul kız muallim 
mektebinden Nebahat, Edirne kız mu 

İsmail Hakkı, Eskişehirden Hakkı, 
Üsküdar kız san'at okulundan Fah
riye, Vefa lisesinden Necati, Gala
tasaray Ali.Diyarbekir Sabri,Tarsua 
Hasan, Çanakkale Ekrem, Kayseri 
Güzide, Ordu Salih, Erzincan Per
vin, Yalvaç Adalet, Konya erkek öğ 
retmen okulundan Rasim. Erzurum 
Nusret, Konya Tahsin. İzmir Uıtfi, 
Adana Zeki, Cevdet, Konya kız Be
dia, Akhisar ikmal orta okulundan 
Salahaddin, Devliden İbrahim, Os
maniye İsmail, lşkilip Rauf, Eren· 
köy kız lise inden Seher, Gaaltasa
ray Lutfi, Pertevniyal Mesut, Af· 
yon Vasfi. 

allim mektebinden Rabia. ' 

Maaşları 30 dan 35 
olanlar 

Gelibolu ortamektepten Hayri, 
Gelenbeviden Ziya, Eyüpten Emin, 
Emirgandan Adnan, Davutpaşadan 
Ziyaeddin. Boludan Kamil Balıke
ri erkek ortamektebinden İbrahim, 
Elazizden Malha, Gelenbeviden 
Tevfik, Ordudan Yusuf. Bılecik • 
ten Halit, İzmir Bucadan Nusrat, 
Kastamonudan Cevdet. Adanadan 
Muhlis, İstanbuldan Nüzhet. Balı
kesirden Sabahat, Kadıköy erkek -
ten Halit, İstanbul erkek muallim 
mektebinden Ahmet, Kandilli kız 
lisesinden Mehmet, Kabataş lisesin
den Muhiddin, İstanbul erkek mu
allim mektebinden Sedat, Eskişehir 
lisesinden Mecdettin, Balıkesir er
kek muallim mektebinden Baki, Di· 
yarbekir lisesinden Hakkı, Eskişe
hir lisesinden Alişan, NaziJli orta
mektebinden Niyazi, İstanbul kız 
lisesinden Hulusi, Balıkesir erkek 
muallim mektebinden Ziya, Erzu • 
rum erkek muallim mektebinden 
İdris, İzmir kız lisesinden Faha -
met, Konya lisesinden Faik, Kilis 
Qrtamekte·pten Zihni, Konya lise · 
sinden Fahri, Pertevniyalden Mus
lihiddin, Tekirdağ ortamektebin • 
den Safder, Kars lisesinden Cevat, 
Trabzon ortamektcbinden Ömer, İz. 
mir kız lisesinden Mübaıhat, İstan
bul erkek lisesinden Bahri, Balıke
sir ortamektebinden Hamit, Antal • 
ra Ji-efnden Nuaret, Vefa lisesin
den Celaleddin, Erenköy kız lise • 
sinden Fatma, İstanbul kız lisesin
den Sabiha, Eyüp ortamektebinden 
İbrahim, Konya kız muallim mekte· 
binden Seniha, Kadıköy kız orta
mektebinden Sıdıka, Yalvaç orta
mektebinden Hurşit, Galatasaray li 
sesinden Ali Fevzi, Adana erkek li
sesinden Halis, Galatasaray lisesin
den Esat ve Safer, Ankara Gazi li
sesinden Numan, Konya erkek mu
allimden Hamdi, Ankara kız lise • 
sinden Mihriban, Konya kız mual
limden Meliha, Kastamonu lisesin
den Sırrı, Konya lisesinden Arif, 
Buru kız muallimden Nuriye, Sı
vas lisesinden Tahsin, Edirne kız 
muallimden Vasfi, Adapazan orta
mektebinden Ahmet, Akşehirden 
Semiha, Aydından Hürrem, Biga 
ikmal mektebinden Faik, Burdur or 
tamektebinden Rüştü, Muğladan 
Tahir, Cumhuriyet ortamektebin • 
den Handan, Niğdeden Kazım, Sam 
sundan Narziye, Edirneden Hamdi, 
Osküdardan Ahmet, Elazizden Ser
vet, Kadıköy kız ortamektebinden 
Belkis, Zonguldak ortamektebinden 
Selçuk, Erzurumdan Osman, Gazi
osmanpaşadnn Rasim, Gelenbeviden 
Emin, Kırşeh!rden Ziya, Maraştan 
Ali Avni. 

25 1 radan 30 liraya 
çıkanlar 

Bolu ortamektebinden Nami, Ma· 
nisadan Celal, Burdurdan Şevket, 
Uaküdardan Nevin, Maraştan Nuri, 
Üsküdardan Rıdvan, Edirneden Na
dide, Cumhuriyetten Hamiyet, .Ada 
nadan Mihriver. İzmir erkek lı~e • 
sinden Fazıl. Kastamonu lıse
sinden Vasfi Mahir. Nazilli orta
mektebinden Seyit, Sıvas ikmal mek 
tebinden Ali Rıza, lzmir kız lise
sinden Fahriye, Ankara musiki mu
allim mektebinden Ferhunde, Bur
sa ortamektebindcn Nazim, lstan • 
bul kız lise.sinden Kamile, Trabzon 
ortamektcbinden Nureddin, Öde
mişten Himmet, Ankara erkek lise
sinden Münevver, Kütahya lisesin
den Ekrem, Galatasaray lisesinden 
Şevket, Balıkeıir ortamektebinden 
Halit, ~ntalya lisesinden Hüseyin, 
Bartın ıkmal mektebinden Rahmi 
Vefa lisesinden Hacer. ' 
Maaş aslileri 22 liradan 

25 olanlar 

Maaş aslileri 16 liradan 
17,5 olanlar 

Galatasaray lisesi ilk kısmından 
Ali, Saim, Eskişehir Ayşe, Nezihe, 
Galatasaray Muhiddin, Antalya Hüs 
niye ve Nuri, Erzurum erkek öğ • 
retmen okulundan Salim, İzmir Ah· 
met Hikmet, Bursa mektebi Hacer, 
Ankara musiki Ragıp, Giresun ôrta 
okulundan Suat, Manisa Nefise, Ay 
dın Nimet, Kilis Taha, Edirne Ham 
di, Siirt Abdülvehap, Samsun Hay· 
riye. İsparta Adnan. Haüdarpaşa 
Salih, Samsun Faik, Üsküdar Mela
hat. 
Maaş aslileri 17 ,5 liradan 

20 olanlar 
Bolu orta okulundan Fakihe, Ma· 

raş Adalet, Emirgan Afif, Bilecik 
Refik, Edremit Fatma. 

Türkiye Çalın
mış Haklarını 
Geri Alıyor ! 

(Baş tarafı 1 incide] 
Bu gidişle bir sene sonra meın 

leketin genel göreği şudur: A
nadolunun bellibaşlı her böl -
gesi modern tekniğin en ileri 
eserlerinden birisile cihazla • 
nacak, her bölge endiıstri -
leşme planından kendine düşe • 
ni alacak, refahın seviyesi ve 
onunla birlikte alım ve harcama 
kuvveti artacak, memleket ürün 
lerinin sürümü emniyet altına gi 
recek, yeni memleket fabrikala
rında en az yarım milyon ton 
iazla kömür harcanacak, en az 
20 bin amele çal~acak; bu, şu de 
mektir ki, en az 100 bin Türk 
yurtdaşı ekmeğine katık değil, 
daha ~ok yüksek yaşamak im • 
kanları bulacaktır. Bunlar kal· 
kınmanm yapacağı doğrudan 
doğruya tesirlerdir. Dolayısile 
olacak tesirleri ise diğer bir ol· 
çilde hesaplamak gerekir. 

Celal Bayarın lzmir panayı • 
rında ve Nazilli kombinasıntn 
açılışında söylediği nutukl~rla 
ekonomik politikamızın belırt -
tiği neticeler bunlardır. 

Ekonomik kalkınmamızın sı
yasal manası da şöyle tarif olu· 
nabilir: Türkiye çalınmış hak -
larını geri alıyor! 

Bundan yüz yıl evvel Türkiye 
bütün dünya pazarlarına ev sa
nayii mamuiatım süren bir mem 
leketti. Garpteki teknik devrim, 
yalnız dünya pazarlarından 
yüksek vasıf ta Türk mallarını 
kovmakla kalmadı, Türkiyeyi 
ürünü nazla alınır bir tarım 
memleketi haline de soktu. Bu 
hadise, bütün bir milletin ve 
memle~etin kendilerine haraç 
vermeg: mahkum edilişinden 
ba ka bır şey değildi. lmpara • 
torluk Türkiyesi ile burunkü 
Türkiye arasındaki fark, e~ir bir 
sömürge ile kendine ::ahip bir 
memleket farkıdır. 

Bu bakımdan göğsümüz ka -
bararak diyebiliriz ki, kurduğu
muz fabrikalar bizim kendi ken· 
dimize sahip olmak irademizin 
çelikten ve t~tan anıtlarıdır. 

Ali Naci KARACAN 

Ekonomi Baka
nı Dün Geldi 

Generallerin toplantısı 
Generaller bugiin öğleden sonra sa 

at 16 da ordu karargahında toplandı
lar. Garnizon talimleri etrafında gö • 
rüşmelcr yaptılar. 

Mussolininin diyevi Cenev 

Paris. 26 A.A. - Bugünkü gaze
telerin hiçbirisinde, İtalya islerine 
dair hiçbir mütalea yok gibidir. Bu
n unla beraber. bu isler~n önemi a
zalmış görünmemektedir. Gazetele
rin çoğu, özel aytarlarınrn hazır 
bulunduğu İtalyan manevralarına, 
birçok sütunlarını ayırmışlardır. 

Çamlıca kız ortamektebinden Emi
ne, Ordudan Mehmet. Kastamonu -
dan Nadide, Cumhuriyetten Emine, 
Tokattan lsmail, Gümü hane Lut • 
fullah, Bordur Fahriye, Heybeliada 
Müedile. Kırklareli İsmail, Merzi
fon Fikri, Balıkesir erkek ortamek
tebinden Kemal, İstanbul erkek mu
allim Raif, Galatasaray lisesinden 

[Baş tarafı 1 incide 1 
yoncunun köylUnün malını ucuza 
a~~ak. v~ bugün İzmirde yapıldığı 
gıbı hıçbır sebep olmadığı halde fi. 
yatları kırmak gibi teşebbüslerine 
imka~ bırakılmıyacaktır. Bu koo
peratıflerin müdiir ve muhasebecisi 
Ekonomi Bakanlığın<:a tayin edile
cek, idare meclislerini hissedar
lar istedikleri gibi seçecek ve bu 
suretle kredi ve satış işlerinin kon
trolü de emniyet altına alınacaktır. 

rede iyi karşılanmadı 
Cenevre, 26 A.A. Uluslar Sosye

tesi nizamnamesi mucibince alına-
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Çanakkalede Sıtma Salgını 
ile Mücadele Başlad ı 

Çanakkale, (Özel aytanmız bildiriyor) - Bursa - Balıkesir 
sıtma mücadele heyeti başkanı doktor Kadri ile görü!'tüm. Mü 
cadele mıntakasındaki gezisinden yeni dönen Kadri bana şun
ları söyledi: 

" - Trakya genel rnüf ettişliğinin müracaatı üzerine sihhat 
Ba:kanlığmın bu mıntakada yaptırdığı tetkikler ve bu tetkikler
den alman sonuçlar hakkında önemli bir rapor hazırlanmıştır. 
Sıtmanın salgın durumu karşısında bu mıntakada yeni bir ser
vis kurulmuş ve 1 doktorla 3 mücadele memurundan mürekkep 
bir mücadele grupu derhal işe başlamıştır. 

Grup, çıplak köyüni.i meJ.ikez ittihaz ederek araştımıalara gi
rişmiştir. Bu sahanın bütün halkı muayene edilmektedir. Mu -
ayene ve tedaviler üç koldan yürümektedir. Batakhklarm kuru~ 
tulması bütrül{ bir devlet işi olmakla beraber bu da ergeç ya -
pılacaktır.,, 

Doktor Kadri, Bursaya gitmiştir. 

Sebze Ve Meyve · Ucuzluğu 
Hayrabolu, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bu sene sebze fi. 

, yatları bir hayli ucuzlamıştır. 100 biber 5 kuruşa, 13 patlıcan 
5 kuruşa satılmaktadır. Domatesin kilosu 1 kuruş, 6 kiloluk 
karpuzlar 4 kuruştur. Turfanda üzümün kilosu 10 kurus taze 
ekmek 6 kuruşa satılmaktadır. ·" 

Samsun Üç Uçak Aldı 
Samsun, (Özel aytanmız bildiriyor) - Hava tehlikesi için 

önemli çalışmalar devam etm•ktedir. Bugün Samsun kasaplar 
esnafı, her sene için mezbahada kesilecek koyunlar ve kecilerin 
bellerinden iki, kuzu ve oğlaklardan bir, sığırdan beş ve~ man
dadan on kuruş venneği yüklenmişlerdir. Bu yüklenme yılda 
ıbir iki bin lirayı bulmaktadır. . 

Miihendis Kadri Çelikiz, hava kurumuna 520 lira tebenii et
miştir. Samsun halkı tarafından alınan üç uçak 30 Afustosta 
Samsuna gelecek ve ad konma töreni yapılacaktır. Bunlarla 
$;amsun orduya dört uçak arnıağan etmiş oluyor. 

TA 
Y ozgatta tifo 
Aşısı yapıhyor 

• 

Yozgat, (Tan) - Kentimizde baş 
göste.ren birkaç tifo va kası dolayı
sile vilayet hıfzıssıhha meclisi hal
ka tifo aşısı yapılmasına karar ver
miştir. Beş yerde aşı merkezleri 
kurularak derhal işe başlanmıştır. 
Yukarki resim bu faaliyeti tespit 
etmektedir. 

Merzifonda Zafer bayramı 
hazırhk ları 

Merzifon, (Ozel aytarımız bildi -
riyor) - 30 Ağustos zafer bayramı 
için büyük hazırlıklara başlanmıştır. 
Bu münasebetle bir balo verilecektir. 
Balo hazırlıkları ilerlemiştir. 

Trabzonda grup 
birincilikleri 

Samsun, (Ozel aytarımız bildiri 
yor) - Samsun bölgesi futbol şampi 
yonu idman yurdu takımı. grup bi -
rinciliklerinc iştirak etmek üzere dün 
Aksu vapurile Trabzona hareket et
mişlerdir. Sporcular ilbay. kalabalık 
bir halk ve arkadaşlan tarafından 
uğurlanmıştır. 

Samsunda nüfus sayım ı 
hazırlıkları 

Samsun, (Ozel aytanmız bildiri -
yor) - 20 Teşrinde yapılacak genel 
nüfus sayımı için burada hazırlıklar Kızılelma Cinayeti 

• yapılmaktadır. l stanbulda yapılan nu-
. Bartın, "(özel aytarımız bildiriyor) _ Kızılelma köyünde bir mara pJakalan ~elmiş ve nümerotaj 

cınayet olmuştur: işine başlanmıştır. 

_Cinayetin sebebi harmanda çıkan bir kavgadır. Sarı Jsmail Merzifonda da peçe 
ogullarından Rıza, arkadaşı Kazını.. tarafından av tüfeği ile öl- yasak edildi 
düriijmüştür. Yakalanarak sorg a c;ekilcn. Jıta..n, ÖftM Rıza- Merzifon, <O ael aytanmız bildiri -
nın kendisine ate e tiğıini iadia .etmi tir. hkikat devam et- yor: - Belediye Kurulu. ilfclla b.. 

rahim Altıokun ba k nlıgında top n 
ınekfedir. mış. peçenin yasak edilmesine karar 

Maraşta Gençlerin Şöleni 
Maraş, (Tan) - Maraş gençlerinin hazırladıkları şölende 

llbay, Şaııbay, Parti Başkanı, Kültür Direktörü, jandarma Ko
mutam ve daha birçok davetliler bulunmuşlardır. I1 işleri üze· 
rinde samimi göriişmeler yapılmış, ilbay, kültür meselelerinin 
esaslı surette takip edileceğini, ekonomik kalkınma çareleri 
arasında Ceyıhan nehrinin faydalı bir hale sokulacağını, köyie
rin mükemmel şekilde ıslah olunacağını anlatmıstır. 

v~rmiştir. Karar derhal tatbik edilme 
ğe başlanmıştır. 

Çarşaf Cumuriyet bayramında ya -
sak edilecektir •• 

Havagazı fabrikas ı 
devrediliyor 

İzmir, (Özel aytarrmız bildiri
yor) - Havagazi fabrikası ve tesi
satının oraya devri hazırlıklarına 
başlanmıştır. 15 Eyllılde sosyete bü
tün tesisatile uraya geçecek ve uray 
tarafından işletilmeğc başlanacaktır. 

Uray, tesisatta birçok yenilikler 
yapmağa karar vermiştir. 

• ça,,akkale, (Tan) - Ezinede 
spor ve avcılar birliği büyiık bir tÖ· 
renle kuruluşunun dördün~ı.i yıldö
nümünü kutlulamıştır. 

• Yozgat, (Tan) - İlbay köy 
işleri üzerinde in<:elemelerine de
vam etmektedir. 

• Bordur, (Tan) - Halkevi Yıl
dırım spor kliıbü bisikletçileri 1600 
kilometrelik gezi den dönmüşler -
dir. 

• Sıvas. (Tan) - Hava kuıumu 
enspektörlerinden Baha Sait To
kattan ilçemiz.e gelmiştir. 

- 10-
TAŞ ALM AK 

Düşman taşlarının nasıl alınabi
leceklerini anlatmadan evvel, taş 
almakta gözönünde tutulması la· 
zımgelen bazı prensipleri söyliye
lim: 

ı - Şatrançta taş almak isteğe 
bağlıdır. Taş almak, ancak oynana
cak başka bir oyun olmadığı zaman 
mecburiyet haline girer. 

2 - Şatrançta bir defada yalnız 
bir tek ta alınabilir. Yani Damada 
da oldugu gibi üç beş taş birden 
alınamaz. 

3 - Şah'tan başka herhangi bir 
taş alınabilecek durumda bırakıla
bilir. Şah'ın nicin bırakılamıyaca
ğmı ilerde söyliyeccğiz. 

4 - Şatranç'ta.. taş almak, bir dü ·
man taşını yerindetı kaldırmaktan 
ve yerine onu alan kendi ta. ını 
koymaktan ibarettir. Bunun için 
hiçbir taş, almaksızın, başka bir ta
şın yerine geçemez. 

• Şatranç'ta paytaktan başka taşla-
rın, taş almaları çok basit ve açık
tır. Bu taşlar, hareket ettikleri şe
kilde taş alırlar. Yani gidebilecek
leri bir hane üstünde bir dü~man 
taşı bulunursa (paytak veya saire), 
o taşı alıp yerine yerleşebilirler. 

Daha iyi anlatabilmek için bazı 
misaller gösterelim: 

b c d c 

A KLAR. 
Yukardaki şekle bakınız: 
A - (c4) hanesinde bulunan ak 

Fil isterse: 
l - Hiçbir şey almaz ve engel 

olmadığı için (d3) veya (e2) veya· 
hut da (fl) hanelerine gidebilir; 

2 - Yolunun üstünde bulunan 
(b3) hanesindeki kara paytağı ala
b,lir, fakat bu paytağın üstünden 
atlayıp da (a2) hane.sine gidemez; 

3 - il~ --'lıdn &uJcı.J hcuG ....... 

alarak onun yerine geçebilir ve on
dan sonra da ayni suretle (a6) ha
nesindeki öteki kara At'ı alabilir. 
Yani bir defada iki atı birden ala
maz. 

4 - Diğer taraftan bu ak Fil ne 
(d5) hanesine gidemez ve ne de 
(e6) hanesindeki düşman Fil'ini 
alamaz. Çünkü kendi taşlarından 
birisi (yani dS hanesindeki ak 
Paytak) bu hareketlerde bulunma
sına engel teşkil eder. 

B- Gene yukardaki şekilde görü
leceği üzere iki tarafın Şah'lan 
biribirinden nizami mesafede bu
lunmak me<:buriyetindedir. Şah'lar 
biribirine yaklaşarak biribirlerini 
alabilecek duruma giremezler. A
ralarında daima hiç değilse bir ha
ne aralık bulunmalıdır. İşte bunun 
içindir ki (g4) hanesinde bulunan 
kara Şah (g3) hanesindeki düşman 
At'ını alamaz:. Zira (g2) hanesin
deki Ak Ş;ıh tarafından alınacak 
duruma girmiş olur. 
Yarın Paytakların taş alma şe

killerini göreceğiz. ........ ..._._..... ........ .__, -
ltalyan · Yugoslav Elçi

lerinin ziyareti 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 

Aras dün İtalyan sefiri Gali ve 
Yugoslav sefiri Yankoviç ile Dani
marka maslahatgüzarının ziyaretle
rini kabul etmiştir. 

SPOR 

Altlncı Balkan Oyun-
1 arına Hazırlık 

Atina Şarbayı Balkan oyun
J arana bi r kupa getiriyor 

Altıncı Balkan oyunlarının yapı
lacağı tarih yaklaştıkça, bu oyun
ların etrafmdaki heyecan ve aJaka 
gittikçe artmaktadır. Organizasyo
nu ıdarc eden yüksek komite ince
lemelerini bitirmiş, teferrüata ait 
hcrşeyi hazırlamıştır. 

Dün, halkın kolaylıkla Kadıköye 
gelebilmesi ve Fenerbahçe stadına 
kadar rahat bir tramvay servisi bul
ması için alakadar müesseselerle te
masa girilmiştir. 

Yunanlıların Altıncı Balkan o
yunlarına. bundan evvelki oyunlar
dan daha fazla önem verdikleri his
sedilmektedir. Yunan Atletizm Fe
derasyonu, işlerinden izin alamıyan 
bir kısım atletleri gece çalı.~tırmak
tadır. Amerikadan gelen yeni Yu -
nanlı atletlerin, Altıncı Balkan o
yunlarında oynayacakları rol çok 
merak edilmektedir. 

Atina şarbayhğı, Balkan oyunla
rı için kıymetli bir kupa koymuş
tur. Bu kupa, şampiyonayı üstüste 
üç sene, yahut fasılalı be~ sene ka
zanan takıma verilecektir. Eğer 
kupa, herhangi bir takıma mal e-

dilmeden Balkan oyunları, her ne 
sebeple olursa olsun inkıtaa uğrar· 
sa kupayı elinde tutan Federasyon. 
onu Atina şarbaylığına iade ede· 
cektir. 

A tina şarbayı, kupayı kazanaıı 
takıma vermek üzere şehrimize gc· 
lecektir. 
Yunanlıların altıncı oyunlara fas 

la ehemmiyet vermeleri, son oyu?' 
larda, Zagrepte, Yugoslavlardan cı~ 
di mukavemet görmelerinden iJerı 
gelmektediT. Filhakika Yugoslav : 
lar, Altıncı oyunlara çok kuvvetli 
bir takımla geliyorlar. Du takırnıfl 
Yunanlıları süpüreceği tahmin e: 
dilmezse de, birinci oyunlardanberı 
Yunan takımile ara• 
s ı n d a k i mesafeyi gittikçe kapa• 
yan Yugoslavların, bu sene müsava" 
ta yakın bir netice umduklarını söY
liyebiliriz. Yugoslavların Almanya· 
dan son defa gelen Hırvat ve Slo
ven atletlerle, takımlarını çok kuV· 
vetlendirdikleri söyleniyor. aer 
halde Altıncı Balkan Qyunları. 1~· 
tanbul sporcuları için müstesna bır 
fırsat teşkil etmektedir. 

öz Türk~e cep Klavuzu ~ıkıyor 
Türk Dili Araştırma Kurumu 

şehrimizde çalışmalarına devam et· 
mcktedir. Kurumun çıkaracağı dil 
klavuzunun basılmasına başlanmış
tır. Klavuz iki kısımdır. Biri Os-
manlıcadan türkçeyc, diğeri de 
türkçeden osmanlıcaya söz karşılı
ğıdır. Osmanlıcadan türkçeyc olan 
kısmın basılışı bitmiş gibidir. Bu 
kısım bir ön söz ile 23 formadan 
mürekkeptir ve cep klavuzu şeklin
dedir. Bu kısma 7500 - 8000 yaban
cı kelimenin karşılığı konmuştur. 
Bu kısmın mukabili olarak bir de 
türkçeden osmanlıcaya kısmı vardır 
ki onun da basılmasına başlanmış
tır. Bu kısmın da basılması bitince, 
her ikisi birden satılığa çıkarıla -
caktır. 

Türk Dili Araştırma Kurumu 

klavuz satışında kendisi için maddt 
bir menfaat gözetmediği için buJ1ıl 
gayet ucuz bir fiyat mukabilinde 
satmağa karar vermiştir. Osmanlıca· 
dan türkçeye olan kısım yirmi kıl" 
ruş gibi gayet cüz'i bir bedel mukll" 
bilinde satışa çıkarılacaktır. Diğer 
kısım bundan birkaç kuruş fazlasın• 
satılacaktır. 

Klavuz Kanunuevveldenberi'~ii· 
ren uzun çalışmalar netice.sinde v?· 
cuda getirilmiştir. Yeni kelimeJerıJ1 
birçoğu geçenlerde gazetelerde Jit• 
te halinde çıkmıştı. . . 

Bu neşriyat üzerine Türk Dı1 1 

Araştırma Kurumuna yeniden baı• 
teklifler gönderilmiş, bunlar göı • 
den geçirilmiş. ilk yapılan neşirde 
eksik görülen yaban<:ı kelimeler de 
klavuza katılmıştır. 

Edirne Şarbayllğından: 
aSG6 J; ... "" &~ fiti.. ... ~ L ..... h .. ı-.ı. .. ~:.tıı Dut ....... 'LT--;ı- ____ ,,__ 

hasında yapılacak ilavei inşaat 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. Talipler şartnameyi Edirne 
Şarbaylığından isterler ve görürler. İhale günü 7 Eylül 
935 Cumartesi günü saat 11 de Edirne Uray Devamlı 
Encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müracaatları i .. 
lan olunur. (5085) 
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Selliloz Paket ) 20/9/935 Cutll• 

Kağıdı ) günü saat 14 de 

idaremiz ihtiyacı için şartname ve nümuneleri ınucı' 
bince yukarda isim ve mıktarları yazılı malzeme pazar'" 
!ıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin pazarlığ~ 
istirak etmek üzere hizalarında yazılı gün v~ saatte te' 
~inat paralariyle Kabataşda levazım ve mübayaat şube'" 
sindeki alım konlİsyom.ma n1üracaatları. ( 4935) 
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.No. 100 Kendisinden şüphe etmiyo- yınız, ben anlarım! Derken telefonu açtı. diın.. - Bugun uzerımde bır 1 

Y OSMA! 
Etem lzzet BENJCE 

Güney uyuyordu. 
Doktor giyindi, kahvaltı et -

ti, Marika'ya: / 
- Güney uyanınca bana tele

fon etsin .. 
Diye evden çıktı. Kapıdan 

çıkarken düşünüyordu: 
- Karımı uyandırmadnn. 
Bakalım bugün bir yere çrka-

cak mı?. 
Hiçbir şeyden haberi yok! 
Adamlarım çalışıyor .. 
Artık, bu iki hafiyem varken 

nıesele yok. Güney nereye adı
mını atsa ben bileceğim! 

Bu izlemeleri ona hiç belli 
~tmcmeliyim. 

Nesi var nesi yok, bensiz ne
ler yapıyor, her şey birkaç gün 
~de ortaya 'ıkari 

rum ama, bir kere de böylelikle Şeref: - Alo.. Diye cevap verdi. V c bir hk var. 
onu sınamak, iyice güven bul- - "Baş üstüne.. - Ben im .. Güney!. parça daha karşılıklı naz, cilve, Hiçbir yere çıkmıyaca~J111·· 
mak istiyorum! Dedi. Sadık ta bu sözlere baş Doktor şendi: sevişme yaptıktan sonra telefo- Canını evde kalmak isuyor·• 

Bütün bu düşünceler içinde sall<ldı ve biribirlerindcn ayrıl- - Nasılsın karıcığım? nu kapadılar. Telefon kapanır- Her şeyden sıkılryoruın .. 
sokağa çıkmıştı. İ lk önce ken- dılar. Doktor yurda, onlar iş ba- - İyiyim. ken doktorun ayrı bir sevinci Sinirlerim çok yorgun ... 0 
disini Şeref karşıladı: şına !. 1 - Yeni mi kalktın?. de Güney' in bir yere gidip git- Kendimi gevşek hissedıY 

- Bayım buradayız. Ö - Epey oluyor. Niye telefon miyeceğini s ö y 1 e m e m e • rum !.. ~ itı' 
Doktor hafiyelerini böyle sa- ~ 1! .. --~~-~.~- etmemi tenbih ettin? siydi. Doktor bununla: Bugün beynim gezıne~e, al"' 

bah sabah karşısında görünce Güney uyandı. - Hiçbir şey için degil. Sa- - İyi ki söylemedi. Nereye san gönneğe, iş başannaga,ldlr· 
sevindi ve bu sevincini sırıtan Banyosunu aldı. bahleyin s e n i göremedim. giderse öğreneceğim. Böyle - la gelen gelmiyen her şeye1Jyll"' 
yanakları dışarıya vurdu. Söy • Tuvaletini yaptı! Uyandırmak ta istemedim. Hiç si daha iyi. Hafiyelerimin de- şı bir bezginlik gösteriyor. 
liyecek laf bulamadı: Kahvaltı etmedi. olmaz ise telefondan sesini alır, dikleri ile Güneyin söyledikle • yacağım 1. ata1' 

- Daha çok erken. Saat ye- Marika: u kadarla kendimi a'\ı-uturuın <li· rini kontrol eder, karnnın ben- Ve bu kararla kalktı, Y 
di. Ben en geç sekizde yurtta - Doktor gideııken telefon- ye düşündüm! den saklısı var mı, yok mu öğ- odasına gitti. 
bulunurum. Onun için bu kadar la kendisini aramanızı söyle- Bu cümlelerle başhyan ko • renirirnl Uç gUn Uç "g~C~ 
eııken sokağa çıkarım. Fakat, mişti.. nuşmaları belki yarım saat sür- Diye kendisini avutuyordu! ... ..~ __ .. lıt , 
iyi ettiniz. İşde özeni severim.. Dedi. Güney sordu: clü. Güney de şendi. Tatlı, ha- Bir •. hayır! Güney'in bu sinir yo~gu~sı.J' 

Diye bir şeyler söyledi, son- - Ne vamuş?.. yıltıcı, arada bir alaylı konuşu- ğu, dinlenme iht iyac~, ~şt~~i Ulf 
ra sıkı srkı tenbih etti: Hizmetçi: yor, kalbi kahıçılayan kahkaha- Akşam üzeri Marika sordu: lığı, bezginliği, keyıfs.ızlı~deJl 

- Her akşam gelirken sizi - Bilmiyorum!. lanm savuruyordu. - Bir yere çıkacak mısınız?.. gün üç gece sürdü. Hıç e Fa• 
Haııbiye istasiyonuda bulmak, Diye bu soruyu karşıladı. Telefonu kapatırken doktor Elbise hazırlıyayım nu?.. çıkmadı. Hep yataktaydı. rrıı • 
raporlarınızı almak isterim. Geç Güney kendi kendisine: sordu: Güney sadece: kat bundan en çok hoşlan · iJÇ 

H ' H r· etcrı vakit verl!ceğiniz rapor olursa - Doktor böyle şey istemez- - Bir yere çıkacak mısın?. - ayır.. yan doktor oldu. a •Y • 
telefonla söylersiniz. Lakırdıya di. Bu da bu sabahın doğuşu Gi.iney buna: Dedi ve sonra, kendi kendi- gündiir kendisine, sadece ·_,.ı 
ba~larkeJı doktor hası. var de- ,o~A. - DeJM& lı.i~.i.r jeY dii;iinnv- • kou~w: ~ 
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Trakyada manevralar bitti ve Ege 
26Ağustos g~çit töreni yaplldı 

ürünlerimiz kurtanhyor 

--

Geçit reminden muhtelif görüler 

Bir Yifrük kızı Celal Bayara lzmir incirleİi ikram ediyor 

Celal Bayar Keçiburlu kükürt fabrikasının kapısında kurdelayı kesiyor 

Celal Bayar ziyafette Kazım 
Dirik'Je konuşuyor - Keçibur • 
lu kükürt fabriaksı - lzmirde 
Cef 81 Bayar ve General Kazım 
Dirik'i te§yie gelen Yörük 

kızları 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
KONGSBERGTE !Meşhur Meseldir: Biri Yer Biri 
Prusya panayırmda türkiye Bakar, Hep Gürültü Ondan Çıkar Habeş 

INGILiZLER OiYORLAR t<i 

işine KarışmıyalıfTl 
B~rli.•or Tagcblatt'an: 

Türk - Alman tecim münasebet
le.ri (İthalat ve ihracat) ı 933 yılına 
nısbetle 1934 yılında yüzde 60 nisbe
tinde bir fazlalık göstermiş ve 1935 
yılının ilk altı ayı içinde de yüzde 70 
artmıştır! Fakat bu müddet, 1933 
yılının ilk altı ayı ile karşılaştırıla
cak olursa, o zaman yüzde 122 nis
betinde bir fazlalık olduğu görülür. 
Alman dış teciminin umumiyetle a
zaldığı bir sırada karşılaşılan bu va
ka, bilhassa Türkiyenin doğu pana
yırında 200 metre murabbaı bir alan 
üzerinde memleketimize ihraç ettiği 
~addeleri her za~an~inden daha ge
nış ve daha zengın bır şekilde teşhir 
etmesindeki önemi teyit etmektedir. 
Fakat Türkiyenin doğu Prusyada ilk 
defa olarak bir sergiye iştirak etme
si, selahiyettar makamların da itiraf 
ettikleri gibi, doğu panayırının sa· 
de şark cihetinden değil, aynı zaman
da cenubu şarki cihetinden de ulus
lar arasın.da ekonomik bir mutavas
sıt olduğunu isbat ediyor. 

Almanyada Türk tecim odasının 
genel sekreteri Osma~ Zeki Königs
berg mümessilimizle vaki olan bir 
mülakat esnasında, Türkiyenin en
düstrileşme gayretlerinin, her iki 
memleketin tecim milnasebetlerine 
zarar vereceği hakkında bazı kimse
ler tarafından izhar olunan endişele
rin yersiz olduğunu etraflıca anlat
mıştır. Bilakis TürJdyede ulusal .en
düstrinin gelişmesi, tecime! müna
sebetleri takviye edecektir. Bu esna
da maksat ve gaye, şimdiye kadar 
Türkiyede istihsal olunmadığı hal
de hayati bir önemi haiz olan mad
delerin tedarilHdir. (Büyük savaş es
nasında Türkiyede bir kilo şeker 50 
altın marka satıldığı ve akla gelmeye 
cek kadar yüksek fiatlar teklü olun
masına rağmen kumaş bulunamadığı 
sıralarda çekilen kıtlık hala hatırda
dir.) Esasen Almanya, bu yeni en
düstrileşme faaliyetinin icabettirdiği 
makine ve aletleri temin etmek itiba
rile çok yakından alakadardır: Mese
la, Demiryolu ağının genişletilmesin
de kullanılan malzemenin yüzde 95.ı 
Almanyadan tedarik olunur. 

İşte doğu panaymndaki Türk pav
yonu, oraya gelen Şarki Prusyalıla
ra ve diğer gezicilere, gerek ihracat 
ve gerek ithalat bakımından mevcut 
zenğin imkanlan gôstermek suretile, 
esasen çok canlı olan Tühc - Alman 
tecime! münasebetlerin daha ziyade 
gelişmesine yardım edecektir. Al
manyada pek çok kimseler, en belli 
baslı tiftik ve keçi kılı mliteahhidinin 
Türkiye olduğunu, aynı zamanda 
mühim miktarda pamuk gönderdiği
ni ve sert buğday arpa gibi hububat 
da sattığını bilmezler. Türkiye bun
dan başka doğu panayırında debağa
ta ait ham maddeler,muhtelif maden 
cevherleri (Manganez, Krom) neba
tat yağları (gıda maddesi ve en
düstri yağı olarak en önünde zeytin 
yağı gelir). Bütün dünyaca tanınmış 
Türk halıları, el işleri, meyvalar 
tütiin, velhasıl heyeti umumiyeıi iti
barile Türkiyenin kapasitesi hakkın· 
da vazih bir fikir vererek yeni im
kanlara yol açacak en önemli müba
dele maddeleri teıhir etmektedir. 

Fakat işin en ziyade dikkatç değer 
tarafı Türkiyenin panayıra sade bir 
satıcı sıfatile iştirak etmemesidir. Ge 
çen yıl doğu panayınnı etraflıca in
celeyerek o zaman elde ettiji malu
mata dayanarak bu özel sergiye işti
rak edilmesini temi neden genel sek-
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

ha saygılı davranıyorlardı. Fakat on
ların, bu saygılarına rağmen ben, ıı
kıntıh bulunuyordum. 

Bu kadar ehemmiyetli bir sırrı öğ
renmiş yabancı bir memleket ubiti
ne karşı, bu kadar yüksek saygının 
herhalde bir mana ifıade etmesi lazım 
dı. Biliyordum ki bir gün, bir saat ge 
lecek, bu sırn öğrenmiş olmamın ce
zasını çekecektim. Fakat ne zaman ? 
Ve bu cezayı, niçin bu kadar geciktiri 
yorlardı? 

Anlamıyordum. Hatta anlamağa 
zihnimi yormağa bile takatım 
y o k t u 1 Günlerden beridir ki 
herşey artık aşikara dökülmemiş miy
di?. Kendimi, gene mukadderata bı· 
rakarak, ılirüklenip gidiyordum. Harp 
padangıc ı vermeden evvel, benim ge 
çi:diğim acıklı, endişeli saatleri, kim
se geçirmemiştir. 

Bu, Alman yatının içinde, gökle 
deniz arasında lç.aybolmuş bir Fran
sız zabitinin geçirmiş olduğu şu müs
tesna vaziyeti, bir kere gözünüzün Ö· 
nüne getirin. 

O gunün akşarnı. sofrada. yemek 
7crken Schnauze, kapıdan göri.indü, 
İfaret etti. 

New Chronicle'den: 
Daha başlangıcından sarih bir su

rette belli idi ki, Habeşistan mesele
si, münhasıran Siğnor Mussolini ile 
Ethiopio lmperatoru arasında bir 
mücadeleden ibaret kalmayıp çok 
daha derin mUnazaları ihtiva edecek
tir. 

Bu mesele. milletler arasında müs
temleke sahibi olan ve olmıyanlar 
arasında temadi edegelen çarpışma
nın en son tecellisidir. İtalya yayila
bilmesi için saha istemektedir.- Ta
şan nüfüaunu barındırabilmek için 
arazi ve manifaktUre eşyaları için 
de ticaret mahreci, alıcı piyasa, ara
mak mecburiyetindedir. Sir Samoel 
Hoare onun bu tevessü ihtiyacını ta-

• nımıştır. 

Dr. SCHTHT 

reter Zekinin de ifade ettiği gibi,Tür
kiye kendi tarım ekonomisinin inkişa· 
fı için.doğu Prusyanın tarımından ve 
hayvan cinslerini ıslah usullerinden 
de istifade etmek niyetindedir.Bu su
retle doğu Prusyaya yeni bir sürüm 
alanı açılmış oluyor. Çiftçiler birliği . 

başkanı direktör Lilienthal'in Tiirkj! 
yeye yaptığı iki seyahattan sonra, 
Türk koyun cinsini ıslah etmek ve 
bu suretle daha fazla yün istihsal 
etmek maksadile doğu Prusyadan 
iki yüz tane koyun gönderilmiştir 

ki, bu suretlede Almanyaya daha faz 
la yün ihraç etmek imkanı hasıl ola
caktır. Esasen ihracatının verimli o
lacağı anlaşıldığı takdirde. Türkiye
de bir çok maddelerin daha ziyade 
istihsal edilmesi mllmkündüt. Hay
vanlannm ıslahına ve bakımına çok 
büyük bir önem veren Türkiye, 
Prusyada salahiyettar muhafillerle 
sıkı bir iş birliğine gidşerek, sıcak 

kanlı Troken cinsinden atlan mem· 
lekete sokarak yerli hayvanların cin
sini ıslah etmek fikrindedir. Türkiye 
mesela hayvan hastahklarile müca
dele gibi, hayvan yetiştirimnide ö
nemli olan alanlarda da, doğu Prus
yn'da gördüğü örnek ve tedbirlerden 
istifade edecektir. 

" Türk • Alman tecim münasebet· 
leri son zamanlarda o kadar ilerle
miştir ki, bu münasebeti daha ilerlet
mek ve derinleştirmek için, hiçbir 
masraf ve zahmetten kaçmmamaklı
ğımız gerektir.,, Genel Sekreterin 
bu sözleri, çok canlı bir şekilde tan
zim edilen Türk sergiisnin ehemmi
yetini teyit ediyor. Bunun için sergi
nin Alman • Tü_rk teciminin ilerle
mesine yardım etmesini arzu ve te
menni ediyoruz. Gerek Türkiye el-
çisinin ve gerek tecim odası başkan 
ve muavınının Alman doğu pana
yırında hazır bulunmaları bu işe ve
rilen önemi aydın bir surette göster
mektedir. 

Möewe, peşkirini derhal attı.ve he· 
men dışarı çıktı. Çok geçmeden gel· 
diği zaman yüzü gülüyordu. Elinde 
bir kaat, telsiz telgraf kabinesinin, 
o her zaman gördüğüm sarı kaatların 
dan biri ... 

İskemlesinin kenarına yaklaştı ve 
ayakta durdu: 

- Aziz dostlarım, dedi. Size, çok, 
amma çok mühiuı bir haber verece • 
ğim: Dün, 23 Temmuz, saat on se
kizde Belgraddaki Avusturya ve Ma
caristan sefiri Baron Giesl. Sırbistan 
Hariciye Nazırı Pothou'ya bir illti
matom verdi. 

Bu haberi öğrenir öğrenmez, salon 
da bulunanlardan her birimiz, donup 
kaldık. Gerçi bir felaketin cıkması ih 
tim.alini beklemiyor. değildik. 

Warner Golovine' birdenbire doğ 
ruldu, sesi titreyordu: 

- Ultimatom. .. imparatorun ulti
matomu ha 1 .. diye kekeledi... Müm
kün mil? Nasıl olur? Ve ... Eğer Sır
bistan reddedecek olursa ı .. 

Olü gibi sararmıştı. 

Möewe, güvene gilvene cevap ver
di : 

- Reddedecek... Ve başının bela-
sını bulacak 1 

- O halde? .• Oyle ise? .. 
- O halde, harp olacak! 
- Harp, hal .. 
Bu müthiş kelime, Marysc'i heye

cana getirdi: 

Ve fakat bu İtalyan yayılma ame
liyesinin metodu ne olacaktır? Sig
nor Mussolini istedi~ini kapma yolu 
ile tahakkuk ettirmeyi tercih ediyor 
gibi 2örünüyor. Şayet dünyada sul
hun Oıükümranını temin eden her 
hangi bir teşkilatın. organizasyonun 
devam edebilmesini dileyorsak. bu 
kapma zorbacılığına mani olmak la
zımdır. 

Fakat zorbacılığa kalkısan millet
lere, sadece "hayır, olmaz .. diyip me
seleyi orada halledilmişcesine bırak
mak, kifayet etm'!z. Ne İtalya ve ne 
de Almanya basit bir "hayır.olmaz,, ı 
cevap olarak kabul etmiyecekler
dir. Biz, yayılma hareketlerine mü
sait zemin bulmak için, başka bir 
yol, başka bir çare bulmalıyız. 

Signor Mussolininin gazetesi mese 

MUSSOLINI 

leyi gayet açık olarak vazetmektedir. 
" Brintanya, ki arzın bir taksim 

dördüne sahiptir, müstemlekeleri ol
nuyan Devletler lehine olmak üzere 
Kolonilerin yeniden ve tadilen tev
ziini tasvip ve kabule hazır mıdır ?,, 
Habeşistan buhranının işte aalolarak 
meydana koyduğu hakiki mesele bu
dur. Buna bizim cevabımız nedir? 

Dominyonlar, tabiirdir ki, müsta
kil devletlerdir ve kendi nam ve he
saplarına söz söyliyebifüler. Onlar 
beyneddüvel münasebette vaziyetle
rini tamamen müdrikdirler. Fakat, 
Büyük Britanya, kendinin olan ge
niş müstemlekatın uçsuz boşlukları 
hakkında ne yapmayı düşünüyor. 

Eğer bunların etrafına sımsıkı bir 
set çekecek ve istismarını münhası
ran !cendimize tahsis edecek olursak, 
ergeç bir harp ile karşılanacağımız 

- Ne korkunç şeyi diye bir çığlık 
kopardı. 

Fakat kimse bu çığlığa cevap ve
recek kudreti bulamamıştı. 

Framond, ellerini çırptı; garsonu 
çağırdı: 

- Ludving... Ludving ... Şampan
ya! .. Şampanya getir ... Haydi, dur
ma ... Çabuk! 

Sofrada, kadehler lahzada sıra
lanôı. Tapalar patladı, köpükler 
saçıldı. 

Möwe bir kere daha ayağa kalk
tı ve kadehini kaldırdı, galibane 
bir eda ile: 

- !çelim, dedi, büyük Habsburg 
lmpara~or~nun yüce şerefine içe
lim. Aılesınden alçakça akıtıla:ı 
kanlar, elbet müşevvik küçük mil
letten intikamını alacaktır. Büyük 
müttefikimiz Avusturya - Macaris
tan İmparatorluğunun şerefine içe· 
Jim. Hi.p, bip hurra! 

Herkes doğruldu. Bittabi ben 
de ... 

Framond, Möwe, Lauffen kadeh
lerini tutuyorlardı. Werner Golo
vine'in kadl!hi parmaklarının ara· 
sında titriyordu. Kaldıramıyacak 
gibi müteredditti. Maryse ise kade
hini masanın üzerine bırakmıştı. 

İçilecek sırada bütün gözler ba
na ccvrildi. Ben de kadehimi onla
rınkinden daha yukarı kaldırdım. 

Uluslar Sosyetesi Genel Sekreteri 
AVENOL 

muhakkaktır; öyle bir "Harp., ki 
"Hak'' bizim tarafımızda olmıyacak
tır. 

Bu vaziyete mukabil takib edilebi
lecek yol, İtalyanlara ve Almanlara 
kolonilerle tamamen bizim tabi oldu
ğumuz şartlarla ticaret yapabilmele
rine, ve onlara tıpkı bizim haiz oldu
ğumuz hukuk ve imtiyazatı tanıya

rak ,orada temekkün edebilmelerine, 
müsaade etmektir. Ve bu şekilde bir 
"arrangement" nın de,~ımlıhğını te
min için Brintanya müstemlekelerin
den bazıları isteyerek Milletler Ce
miyeti Mandası altına verilmelidir; 
bu suretle ticarette müsavat temin o
lunur ve Mandaterlik kendisine tah
mil edilmiş olan devletin orada kura
cağı hükumet ve idare hususiyetin
den dolayı "Cemiyete karşı mesuli
yeti de tetmin olunmuş olur. 

Tabiidir ki, böyle bir teklif lmper
yalistlerimizin namusuna dokunur. 

Fakat aksi takdirde, neticetün ne
tice muhakkak olan harbi mi tercih 
ediyorlar; sorarız. 

Leon Blum Habeş 
i~in ne düşünüyor? 

S°'yali•t lideri Leon Blum, Papu
laire 6a3'cfe•İnde, Jtalya'ya hakem
liiin ~rla ltabul ettirilmeaini iate • 
rn•kte devam etmektedir. 

Leon Blum, diyor ki: 
"Ar.ıulu.sal kamuy, hakemliğin 

kabulünü veya reclclini, bir muta • 
ı·aat yahut muhalefet, ve hakem 
kararını taarru" veya ademi taar • 
ruı:un •ar•ılma" bir miyarı gibi te • 
lôlıki edecek bir eğitim dereceaine 
yükHlmittir. Hakem teklifini red
detlecek olan devlet giz.ti kötü 
oÜfÜncelerini acıia vurmuı olur. 

lngiltere, hakem teklifinde bu • 
lunabilir. Bunu yapaın, Fransa ve 
Ru•ya. lıua bu teklifi yapabilirl~r, 
yap•ınlar. Bu hakkı fahaen hais 
r;[an bir adam vardır. Bu adam U
lu•lar Soayeteıinin bugünkü ba;ka· 
nı olan Litvinol'tur. 

BrionJ, dünya barıfı için bundan 
daha as tehlikeli olan bir durumda 
bu hakkı na•ıl kullandıyaa Litvi • 
nol ta ıimdi kullanmalıdır: 

Yüksek sesle: 
- Medeni dünyanın bu cinayete 

mani olmak için müdahalede bulu
nacağını ümit ederek içiyorum. 
Kanlı harp heyulasının bertaraf e
dileceği ümidile içiyorum. 

- Bravo! 
B~ _sözlerim üzerine Maryse ka· 

dehını yakaladı ve benim kadehime 
öyle şiddetli vurdu ki, bir kristal 
şangırtısı içinde kadehler kırıldı. 
şampanya sofranın üstüne döküldü. 

Maryse iki elini kalbine götür
dü, gözleri bulutlandı. 

Möwe: 
- Feına alamet, dedi, Allah bi

zimle beraberdir. Bu harp, benim 
harbim olacaktır. 

Lauffen ve Framond bağırdılar: 
- Hip, hip, hurra! Yaşasın mu

harebe 1 
Ve kadehlerini boşalttılar. 

• 
Hadiseler biribirini kovalıyor • 

du. 
Temumzun 25 inde Aviatik Şi

mali Şarkiye doğru yol almıştı. Ar
tık dönüyorduk. 

Çok geçmeden, neredeyse Fran
sız kıyılarını görecektik. 

Fakat akşam üstü Aviatik yolu
nu değiştirdi. Bu sefer Cenuba doğ 
ru inmeğe başladı. 

Acaba yine ne olmuştu? Schna
u2e öğleden sonra Möwc'yc birka~ 

Daily Mar'J'den: 
Esliha ticaretinin harbi temenni e

den mümessilleri bu günlerde fevka
lade bir faaliyet içindedirler: Habe
şistan vaziyeti etrafındaki asabiyet
leri hemen en yüksek haddine var
mıştır. Mamaih bu büyük Britanyayı 
düşündürebilecek bir cihet değildir 
ve meseleye müdahale, ancak İn
giliz menfaatlerine zarar ika etmek 
demek olduğu ~ibi sulhu da tehlike
ye maruz kılmaktan geri kalmaz. ls
rarla İngiliz milletini ikaz etmeliyiz 
ki, bu memleketin, harici politikada 
bir askeri sergüzeşte atılabilmesi i
çin hazır kudret ve servet kaynakla
rı yoktur. İtalyayı mağlubetmek uğ
runda, Britanyanın feda edilecek 
milyonlarca askeri ve parası bulun
mamaktadır. Binaenaleyh, politikacı
larımız bunu hakikat bilmelidirler ve 
buna göre artık Avrupa kıtasının 
meselelerine şurdan hurdan müdaha-
1e etmekten vazgeçmelidirler. 

Her şeyden evvel, 1ngtiz Devlet a
damcılığı, JaponJarın Mançuryadaki 
yayılma hareketine o vakit göstermiş 
olduğu m~;naneat dolayısile, uzak 

Mançukuo imparatoru 
PUi 

şarkta i lemi olduğu hatayı imdi 
de Habeşistanda da tekrarlamamalı. 
Şimdi görünüyor ki, bu arazinin Ja
ponya tarafından işgal edildiği tarih
ten beri ora ile olan İngiliz ticareti 
iki misli artmıştır. Buna rağmen bu 
ticaret İngiliz top yekün ithalatının 
ancak yüzde üç nisbetini teşkil et-

defa yine o sarı kağıtlardan getir
mişti. 

Ben gemide serbestçe dolaşabili
yordum. Hakkımda hiçbir tedbir 
almamışlardı. 

Aviatik bütün süratile ilerliyor -
du. Deniz de çok kabarıktı. Dalga
lar güverteyi aşıyorlar, bem -
beyaz köpükler içinde dağılıyorlar
dı. 
Bazı barıı Maryse'i tekrar gördü

ğüm, zahiri de olsa, hürriyetimi ka
zandığım için duyduğum sevinç, 
şu önümdeki dalgalar gibi dağılı • 
yor, endişeler başlıyordu. Mukad • 
deratın elinde nasıl kuştüyü gibi 
hafif kalmıştım. Denize atılmış bir 
cöpten farkım yoktu. Ne olacaktı? 
Bu işin sonu nereye varacaktı? 

Saatler geçtikçe harbin gölgesi 
büyüyor ve ihtiyar Avrupanın üstü
ne çökmeğe başlıyordu. 

Fransa ya dönebilecek miydim? 
Alayıma iltihak edebilecek miy • 
dim? Kimbilir Almanarre'da kira
ladığım kilçük köşke alaydan emir 
gelmemiş miydi? 

Halbuki ben Aviatik'in köpeşte
sine dayanmış, herşeyden aciz, öy
le bekliyordum. 

Yat iri dalgaların içinde bata çı
ka ilerliyor ve Fransadan uzaklaş
tıkça uzaklaşıyordu. 

• 
26 Temmuz sabahı, ~lj Cew..bA 

KRAL ]OR/ 
mektedir. Demek Mançuryadaki 111

: 
giliz ticaret menfaatleri pek eheııı. 
miyetsizdir. Habeşistana gelince. b~. 
radaki menfaatlerimiz çok daha V 

dır, zira, geçen yıl bu memlekete~~·~ 
tığımız ihracat ancak elli bin lnı; .. ı 
lirası kıymetinde idi. . 1 

İngiliz hassaslarına ve insa11ıfe 
severlerine göz yaşlannı esirgeme!~ 
rini tavsiye ederiz. Max Grühl adı~ 
daki ve Habeşistanı içinden dışın.d~ıı 
tanıyan Alman alim ve seyyahı!\ ır 
hu memleket hakkında yazmış olÔ r• 
ğu güzel ve değerli eseri okusun!•. 

Bu zat İtalyanları hiç te sevrneı; 
ve cidden Habeş muhibbidir. fa"'ıı 
Ethiopioda çok rağbete mazhar ~ıa r 
esir ticaretine dair yazdığı tas"ır~~ 
çok korkunçtur. Burada tatbik cd1 f 
gelmekte olan nefret uyandırıcı .1 

kencelerin tablosu tüylerimizi iil" 
pertir. · ,,ı 

İngiliz hükumeti bu kabil ha)~· 
şartlarının ve çirkin vaziyetleriıı .~ ~ 
küm sürmesine göz yuman bir ır (ıl 
nasıl zahir olabilecek derecede ~~.ır 
avlanabilir. Bir türlü izah ederT1~ 

1 
ruz. Şayet Milletler Cemiyeti Ha ~ 
lileri (bir dereceye kadar) tut~ 
olursa, bu memlekette ezici bir c. '! 
riyct.; onun ortadan vok editrncsı rf 
lehinde bulunacağı muhakkak &1 

dir. 
Onun, dünya sulhu karşısında dl' 

kileduran bir tehdit olduğu yo1U11eft! 
ki söz, artık, hem bir darbir11 f"' 
hem de bir taktik ehemmiyet ,,e 
mulünü iktisabetmiş bulunuyo~ 

~ 

® 

- cıc· 

doğru gidiyoruz. Günümüz sotl 
rece tatsız ve sıkıntılı! 

Oturduk, briç oynadık. fıııc'' 
Akşam saat dörde doğru, u 1 f şerit gibi iki dumanın uzandıl '

1 
rüldü. r~ 

doğru ,,. 
Aviatik bu dumanlara dl· ~ 

alıyordu. Mesafe epeyce ,,ar 
marama indim. aı1"t11 

Tekrar yukarıya çıktığım ;eııiı~ 
mesafe epeyce daralmıştı· ktall 1 

kirli kurşuniliği içinde ~ı~ 
geminin hayaleti belirmışt.1• UP~e' 
. Harp gemileri olacak, htÇ t ·~ 

sız... bl 
Gayet yavaş gidiyorlar ~~. 0 

bekliyor gibi görünüyo~1~0,,;rıe~, 
Yanıbaşımda Warner 0 \'Ü' : 

da sessiz sessiz bakıyorddU·50rdıı~1 ., 
d b.. ''k b' h'' ··n var 1• aı 1 

e uyu ı r uzu 
1
• ~ v ·1cr r 

- Bu gemiler, ne geını e 
yor musunuz? . beııidl f.! 

- Hayır, dedı, sonr~ di Jıdrf 
ilişiğim var? Bu yatta şırn ıc• · 
esrar haline geldi. ğ bir yıı·~•· 

Biraz ilerde, bir .aşa ı, si ile 1 

rı dolaşan Möwe'yı çene de' 
ret ederek: lere 6 1r 

- Bu ıat, en kötü. hab;: bild~f· 
ta seviniyor. Hem b.ız~ 1caldır'wc" 
ken, gülüyor. kadehın~. ordU· 

Möwe bize doğru ge ıy 
ner Golovine sustu. ,tJ 

(Ar~" 
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lstanbul 

I~~ -Yarım Kalan Hikôye 
L..,, Yazan MI. FA. 

hanla bir daha yalnız kalamamış • 
tık. Fazla işi oldugundan bahsede
rek öteki hikayelerimi de makine 
ile yazmaktan vazgeçmişti. O gün
kü hikayenin baş tarafında cidden 
ileri gitmiş oldugumu bana anlata .. 
rak bir meslek dersi mi vermek is
tiyordu? Hikayenin son cümlesi 
hatırıma geldi: .. Gögsünün göğ
sümde kalan izlerinin uçmasını is
temiyormuşum gibi kollarımı ka· 
vusturmustum.,, 

Böyle ~zun zaman kollarımı k;;r.. 
vuşturup durmıya razı olmadım ve 
bir akşam Perihanm evine gittim. 
Yoktu. Annesi bana Perihanın bir 
tüocarla evleneceği'l'li, Bursaya gi. 
derck orada ya~ayacağmı haber 
verdi. 
Perihanı dokuz sene görmedim~ 

Geçen ay Mudanyadan İstanbula 
geliyordum; vapura girer girmez 
güverte merdiveninde karşılastık.; 
Ben onu daha evvel tanımıştım. 
Bu benim dikkatimden ziyade faz
la degişmiş ve gtiç ta'l'lınacak bir 
hale gelmiş oldugumu ispat eder. 
Perihan da bunu benden gizleme
di. lstanbula gelinceye kadar gü
vertede biribirimizden ayrılmadan 
konuştuk. Bu dokuz seneyi hep 
Bursada geçirmiş; kocası ona beş 
ay evvel hatırı sayılır bir servet bı
rakarak ölmüş. Bu dokuz sene i~in• 
de bütün hikayelerimi ve romanla· 
rımı hususi bir alaka ile takip et• 
tiğini de söyledi. 

Dedim ki: 
- O zamandanberi üç yüzden 

fazla hikaye, sekiz tane roman yaz
dım da, sizin hikayeniz yarıda k,al
dı. O z~ki ltaftşınızın sebebini 
de iyice anlamı§ değilim. 

Bakf!ları Marmarada kaybolaraJC 
gülümsedi: 

- Bana ait bir hikayenin alela• 
de bitmesini istemiyordum, dedi. 

- Evet, dedim. şimdi mevzu oı .. 
dukça ehemmiyetle devam ediyor. 
İçinde dokuz senelik bir zaman fa. 
sılası, izdivac, ölüm ve romanlara 
mahsus bir t;sadüf, hatta benim ba
şımda romanlara mahsus beyaz saç
lar var. Siz çok degişmemişsiniz. 
Kadınlık şahsiyetinizi ve üslübu .. 
nuzu da doldudarak size daha fazla 
yaraşmış. 

- Şimdi söz mü söylüyorsunuz? 
Hikayeye devam mı ediyorsunuz? 

- İkisi birden, o gün çok' acele 
ettiğimi ve ileri gittiğimi söylu
yordunuz. İtiraf ediniz ki bugün 
de hikayeyi bitirmek için epey ge .. 
cikmiş sayılırız. Ne zaman bitire .. 
cegiz? 

Perihan cevap vermedi. Vapur 
Tophane rıhtımına yanaşmıştı. Biz. 
den evvel merdivenlerden indirilen 
bir koyun sürüsünün geçmesini bek 
ledik. Elinden paketlerini almış • 
tım. 

Koyunlar geçtikten sonra önüm• 
den yürüd~. B!ra~ evvel hayvanlar • 
a1>Il\a mcrdıvenı kırletmiş olduktan 
için J_>eri~a?m .. a~sızın ayagı kay
dı:. B~~ dı.zı buk~lcrek yere çök .. 
mU§, .ote~ı bacagıle bü~ün vücudU. 
mcrdıvenın sag tarafındaki boşlu • 
ğa dogru sarkmıştı. Onunla bera• 
b~.r yuv~rlanarak on, on beş metre 
yuks~.klıktcn rıhtımın taşları üstü· 
ne duşerck parçalanmayı göze alıp 
ta, heme~ ilk önce bir bacağın~ 
s?nra belıne sarılmasaydım gitmiş· 
tı. 

Rıhtımda ahali, hamallar bir çıg• 
hk kopardılar. Birkaç kişi birdeıı 
n;erdivene koşmuştu. Hepsini it· 
tım ve Perihanı kollarımın tam hi· 
mayesine alarak agır agır yıirüttüın 
ve rıhtıma indirdim. 

Bir otomobile atladık. Yüzü bem• 
beyazdı, titriyor ve bayılma tehli· 
keleri geçiriyordu. Onu Tak&imde. 
ki apartmanıma götürdüm, bir di· 
vana uzattım. Uzun süren bir i• 
pumozdan sonra kendine geldi. 
A~ y~~~ini. beraber yedik 

ve hıkiyeyı bıtırdık. Bu sonu iki. 
miz de beğendik. O kadar ki ... Ni• 
yetimiz bir romana ba§lamak. 
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lstanbul Komutanhgı 
Satınalma Komisyonu 

llanıar1 

İstanbul Komutanlığı 
Birlikleri ihtiyacı olan 150 
ton ekmeklik un 4-9-935 
Çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
n ulmuşdur. Tahmin bedeli 
on altı bin beş yüz lira olub 
ilk teminat 1238 liradır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar yani saat 
14 de kadar teminat mek
tub veya makbuzlarile bir
Iikde t~klif mektubları İs
tanbul Komutanlığı Satın
alma Komisyonuna verme
leri. ( 4807) 

6209 

İstanbul Komutanlığına 
bağlr birliklerin ihtiyacı i
çin beş bin kilo sade yağı 
2 Eylül 935 Pazartesi gü
nü saat 15 de açık eksiltme 
ile alınacak dır. Tahmin be
deli 7 8 kurl.l§ olup ilk te
minat 293 liradır. Şartna
mesi her gün Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak
tı muayyeninde ilk temi
nat mektub veya makbuz
larla birlikde Fındıklıda 
Komutanlık Satınlama Ko
misyonuna gelmeleri. 

(4862) 6244 *. ~ 
Çatalca ve civarındaki 

birlikler ihtiyacı olan 6150 
kilo 'zeytin yağı 12 Eylül 
935 perşembe günü saat 
1 S tedir. Açık eksiltme ile 
alınacaktır. Beher kilosuna 
tahmin edilen bedel 3 8 ku
ruş olup ilk teminatı 176 
liradır. Şartnamesi Fındık

lıda Satınalma Komisyo
nunda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin teminat 
makbuzu ve Ticaret odası
na kayıtlı olduklarına dair 
vesikalariyle .birlikte vak 
tinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 5 O 8 2 ) 

• • • 
Hadımköyündeki kıt'at 

ihtiyacı için açık eksiltme
ye konulan 3000 kilo ko
yun etinin ihalesi 11 Eylül 
935 çarşamba günü saat 15 
dedir. Be:ıer kilosuna tah
min edilen bedel 4 5 kuruş 
olup İlk teminatı 102 lira
dır. Şartnamesi Fındıklrda 

Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin İlk teminat mak 
buzları ve Ticaret odasına 

kayıtlı bulunduklarına dair 
vesikalariyle birlikte vak
tinden evvel Komisyonda 

istanbul Harict Askeri Kıtaatı ilinları 

Balıkesir ve Susığırlık 
garnizon kıtaatmm 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 Bah
kesirde Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 14 6) 
(4722) 6091 

* * ı;: 
2500 tane Hayvan va-

lensesi kapalı zarf usuliJe 
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-
935 çarşamba gunu 
saat ondadır. İlk temi-
natı 2250 liradır. Eksiltme
ye girecekler 2490 sayıl: 
kanunun 2,3 cü maddele
rinde yazılı belgelerile bir
likde teminat ve teklif mP.k 
tublarım havi zarflar en 
geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonu
Reisliğine verilecekdir. 
(154) (4723) 6092 

* * * 30000 metre yazlık elbi-
selik bez kumaş kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuş
dur. Hepsinin biçilen ederi 
16300 ve ilk inanç parası 
1222 lira 50 kuruştur. İha
lesi 6-~-935 cuma günü 
saat ondadır. Şartnamesini 
almak ve örneğini görmek 
isteyenlerin her gün eksilt
meye gireceklerin ilk i
nanç parası ve teklif mek-
tublarile inaie saafin8an 
bir saat evvel Ankara M. 
M. V. Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 15 9) 

(4749) 6170 

Komisyonundan alınır. Ek-! Kırıkkale San'at Lisesi 
siltmeye girecekler İlk i- için Riyaziye ve Fizik 1 6 5 
nanç parası mektup veya liraya kadardır. Diğer ders
makbuzlariyle 2490 sayılı lerin aylık ücreti 126 lira
kanunun 2 ve 3 üncü mad- ya kadardır. Konya orta o
delerinde yazılı belgelerle kulası için bütün derslerin 
birlikte teklif mektupları- iicreti 108 liraya kadardır. 
nı ihale saatinden bir saat Erzincan orta okulası bü
evvel Ankarada M. M. V. tün dersler 12 6 liraya ka-
Satmalma Komisyonuna dardır. 
vermelert. ( 184) ( 4930) 6 - Maarif okulalarınd · 

6337 dersi olan öğretmenlere 

••• 
42365 kilo Emait pazar

lıkla eksiltmeye konmuş
dur. Hepsinin biçilen ederi 
48719 lira 7 5 kuruş ve ilk 
inanç parası 3654 liradır. 
İhalesi 12-9-935 perşembe 
günü saat 11 dedir. Şartna
namesini görmek isteyen
ler bedel mukabilinde M. 
M. V. Satınalma Komis
yonundan alınacakdır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminatla bir
likde belli gün ve saatta 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. (192) (4983) 

6338 

*** 
Kıtaat ihtiyacı için azı 

67 5 ton çoğu 900 ton un 
tahmın bedeli 1O1 2 5 O lira 
teminatı 6313 liradır. Azı 
500 ton çoğu 800 ton arpa 
tahmin bedeli 26000 lira
dır. Teminatı 1950 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmeleri 
5-9-935 perşembe gunu 
saat 1 O da unun ve aynı gün 
saat 15 de arpanın eksilt
mesi Sarıkamışda Askeri 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacakdır. Şartnamesi 
parasız olarak Sarıkamışda 
Komisyondan alınır. İs
teklilerin kanunda yazılı 

vesaıkle beraber belli saat
tan bir saat evvel teklifle
rini Komisyona vermeleri. 

(193) (4984) 63::9 

* 1(. • 

Askeri Lise ve Orta O-

ders başına ücret verilir. 
7 - İsteklilerin 1 Eylül 

9 3 S tarihine kadar müra
caatları. ( 15 5) ( 4 7 2 7) 

6094 

••• 
Elmalıda bulunan kıt'at 

için 188 ton un 1 O Eylül 
935 salı günü saat 14 de An 
talyada Askeri Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf 
la eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli Kilosu 1 O 
kuruş 75 santimdir. Muvak 
kat teminatı 1516 liradır. 
Şartnamesi İstanbul Leva
zım Amirliği Satmalma 
komisyonunda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatten bir 
saat evvel teklif mektupla
rım komisyona vermeleri. 

(200) (5099) 

*** Bursa ,Mudanya ve Ban-
dırma garnizonları ıçın 
1007 ton tüvenan maden 
kömürü satın alınacakdır. 
Tahmin edilen bedeli 15 5 44 
liradır. Şartnameler Ko
misyondan bedelsiz alınır. 
Eksiltme 12 Eylül 935 
perşembe günü saat 15 de 
Bursada Tophanede As
keri Satınalma Komisyo
nunda olacakdır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat teminat 116 5 lira 
80 kuruşdur. Teklif mek
tubları saat 14 de kadar 
Satmalma Komisyonu Reis 
liğine verilmiş olacakdır. 

(203) (5098) 

* * * Pınar hisarın 5 2 2 O O O 
*.* k ö ullara ğretmen aranı- kilo arpasına İlk pazarlık 

günü olan 20 Ağustos 935 
de yine istekli çıkmadığın
dan son pazaı:Iığı 5 Eylül 
935 Perşembe saat 1 7 ye 
bırakılmıştır. İsteklierin 
Vize Satmalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 198) 

Kastamonide bulunan 
kıt'atın iaşesi için 190000 
kilo Un kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 28025 li
radır. Eksiltme 9 Eylül 935 
pazartesi saat 15 de Kasta
monide Askeri Satınalma 
Komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 2101 
lira 88 kuruştur. İsteklile
rin teklif mektuplarını bel~ 
li saatten bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(184) (4855) 6212 

*** 
İzmir müstahkem mevki 

kıt'atı için 66101 kilo sa
deyağı 4 Eylül 935 çarşam
ba günü saat 16,30 da ka
palı zarfla eksiltmesi İz
mirde kışlada Müstahkem 
Mevki Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Şart
namesi 528 kuruş karşılı
ğında Komisyondan alınır. 
Tahmin bedeli 50558 lira
dır. İlk teminatı 3827 lira 
90 kuruştur. İsteklilerin 
kanunda istenilen vesika
larla birlikte ihale saatin
den bir saat evvel teklif 
mektuplarını komisyona 
vermeleri. ( 181) ( 4858) 

6213 

* * * Bir tanesine biçilen eaer 
2 O O kuruş olan 2 S bin tane 
şaplı koyun deresi kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 14 Eylül 
935 cumartesi günü saat 11 
dedir. İlk inanç parası 3 7 5 O 
liradır. Şartnameler 250 

yor. 
1 - İstanbul ve Bursa

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 vasıflan taşıma
ları gerekdir. 

3 - Bu gibilerden istek
li olanların dilek kağıtları
nı 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
kulamn 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 ayrıca hüsnü
hal ilmühaberi, sıhhat ra
poru ve teahhüt senedi is
tenecekdir. 

S - Ücretler şöyledir : 
İstanbul'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-

(5097) 
i: * * 

79 bin kilo oduna istekli 
gelmediğinden eksiltmesi 
7 Eylül 935 cumartesi saat 
1 O dadır. İlk inanç parası 
90 liradır. Bir kilosunun 
muhammen fiatı bir kurus
tur. Şartname eskisi gibi
dir. Her istekli komisyon
da okuyabilir. Eksiltmeye 
gireceklerin belli olan saat 
ve günde muvakkat temi
nat makbuzları ve lazım
gelen vesaikle beraber Cor
ludaki Komisyona gelme
leri. (201) (5096) 

* ıı: * 
Kor Merkez Kıt'atı için 

400.000 kilo Buğday unu 
11 Eylül 935 çarşamba gü
nü saat 15 de ihalesi yapıl
mak Ü-';ere kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Şart
namesi Levazım A. Satın
alma Komisyonunda gö
rülür. Muvakkat teminatı 
2 8 5 O liradır. Tahmin be
deli 38000 liradır. İstekli
lerin belli saatten bir saat 
evvel tekliflerini Balıkesir
de Kor Satınalma Komis
yonuna vermeleri. ( 19 7) 

(5101) 

Demirköyündeki kıt'atm 
ihtiyacı için 500 ton Un 
1 1-9-9 3 5 çarşamba gunu 

lstanbul yakası varidat tahakkuk 
müdürlüğünden: 

Mükellefin 
İsmi 

i.Lütfi 

Adresi Vergisi Cezası Verginin • 
Lira Ku. Lira Ku. Nev'i Senesı 

Sultanahmet 5 25 150 00 Eğlence ve 932 
Gençler birli- Hususi İs· 
ği Reisi. tihlak. 

Yukarıda yazılı adresinde bulunamayan Lütfinin 93~ 
senesine aid olmak üzere 1629 sayılı eğlence ve hususı 
istihlak vergisi kanuna göre namına S lira 25 kuruş 
istihlfık vergisi ve 150 lira nakdi ceza tarhedildiği ilaneıı 
tebliğ olunür. ( 5088) 

Kültür bakanlığı siyasal bilgiler 
okulu direktörlüğünden: 

2 Eylül pazartesi günü Siyasal Bilğiler okuluna narrı· 
zet ok.ur yazılmasına başlanacaktır. İsteklilerde Şu evsaf 
ve şartlar aranır. • 

1 - Türkiye Tabiiyetinde olmak' 
2 - Yaşı 18 den aşağı 2 5 ten yukarı olmamak 
3 - Hüsnühal sahibi olmak 
4 - Sağlam olmak 
5 - Liseyi bitirimiş ve olğunluk sinacını verıniŞ 

olmak. 
İstekliler Nüfus cüzdanı, şehadetname sağlamlık ve 

aşı raporu asılları altı tane 4,5 x 6 büyüklüğünde Fo .. 
tografı ve dilek kağıdı ile Eylülün sonuna kadar pazar .. 
tesi ve perşembe günleri saat 1 O dan 16 ya kadar Yıl .. 
dızda okul Direktörlüğüne baş vurmahdırlar. Bu ta .. 
rihten sonraki müracaatlar dinlenmez. Taşrada bulu .. 
nanlar istenilen evrakın asıllarını posta ile gönderebı .. 
lirler. Fakat bu bilğiler nihayet Eylülün Yirmi beşinde 
okulda bulunmalıdırlar. 

Istek liler alınacak okul sayısından fazla olursa ara
larında edebiyat, felsefe, ve İçtimaiyat, Riyaziye, Ta .. 
biiye tarih Cografya ve ecnebi lisanı derslerinden bit' 
seçme sinacı yapılır. ( 5107) 

Hava yolları devlet işletme idare" 
sinden : 

Yoku Tayyaı:esi ve telsiz cihazları alınacağı hakkıJ1" 
da İdaremizce yapılan ilanlar üzerine bir çok FirmalaJ 
şartname istemektedirler. Satın alacağımız tayyareler' 
le telsiz cihazlarının ana vasıflarını bildiren bu ilanla~ 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresince yolcu tayyaresı 
ve telsiz cihazları satın alınacağı hakkında bütün firma' 
ları vaktinde haberdar etmek için yapılmış ve en uzalC 
yerlerdeki Firmaların da satmak istedikleri yolcu ta1" 
yareleriyle telsiz cihazlarının türlü vasıflarını, fiatlarıtı• 
vesairesini Dı)CI1nnelerine yetecek .. Kadar bir zamsi1 
bulabilmeleri için tekliflerin 1-11-935 tarihine kad~' 
kabul ve tetkik edileceği bildirilmiştir. Bu tarihe k3' 
dar geJecek kataloğlar ve malumatlar üzerine inceleme' 
ler yapıldıktan sonra şartnameler ikmal ve ayrıca gaze" 
telerle ilan edilecektir. 

Evvelki İlanlarda istediğimiz tayyarelerle telsiz ci" 
hazlarının yalnız ana vasıflarının bildirilmesile iktifa ~
dilmesinin sebebi muhtelif firmaların daha geniş bJ( 

mikyasda teklifler yapabilmelerine meydan bırakına1' 
ve binnetice incelemelerimizi daha bol teklifler üzerinde 
yapabilmektir, 

Bu se heple yolct~ tayyaresi ve telsiz cihazları sa trna1' 
isteyenler aletlerinin bütün tafsilatını emsallerindet1 
üstün olan hususiyetlerini ve ilanlarımızdaki ana "~' 
sıflara ne derecelere kadar uyğun olduklarını açık lJı~ 
ifade ile 1-11-935 gününe kadar Hava Yolları Devle 
İşletme İdaresine bildirmelidi.rler. Keyfiyet şartnat11e 
isteyenlerce bilinmek üzere ilan olunur. (5074) / 

Afyon memleket hastanesi baş 
Tabipliğinden: 

Memleket Hastanesinin 935 senesi eczayı tıbbiye il1; 
tiyaç listesiyle şartnamesi İstanbul ve Ankara sağlı 
!·ardım direktörlüklerine gönderilmiştir. İstekli olaJ1" i 
larm yukarıda yazılı Direktörlüklere müracaat etınele~ 
ve ihalesi 13 Eylül 935 cuma günü saat on beş buçıı}(t, 
açık eksiltme suretile icra kılınacağından taliplerin ~ıı .. 
kanda yazılı günden evvel teminatları asğari fiat cıe 
turaları ve teklif mektuplariyle birlikt edaimi enciirrıeil 
müracaatları ilan ol~nur. ( 5 08 9) 

saat l O da kapalı zarfla De
mir köyündeki Satmalma 
Komisyonunda alınacaktır. 
İlk teminatı 63 7 5 liradır. 
İstekliler şartnamesini pos 
ta ücretini göndermek sure-
tiyle Komisyondan alabi
lirler. İsteklilerin mektup
lan ile istenilen vesaikle 
belli saatten bir saat evvel 
Demirköyündeki komisyo
na vermeleri. ( 19 5) 

(5042) 
* • * 

Bursa, Mudanya ve Ban
dırma garnizonları ıçın 
23300 kilo sade yağı satın 

·ıet1 
alınacakdır. Tahmin edaa" 
beher kilosu 85 kuruş ı-t' 
bedeli 19805 liradır. s~el' 
name komisyondan be~)'' 
siz alınır. Eksiltm~. ı.~ scıat 
lül 935 pazartesi gunu ede 
15 de Bursada Topha~W 
Askeri Satınalına J{~siW 
yonunda olacakdır. ~ıedi!· 
me kapalı zarf usu 1 

14s.S 
Muvakkat Teminatı 'f e}(Jif 
lira 38 kuruştur. .. 5:ı:ıt 
mektubları 16 Eylul J{O' 
14 te kadar S~tı_ı:~ı~avel"il' 
misyonu ReısJıgın 202 
miş bulunacakdır'c 5\ 0z ) 
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~PiRİN 
've 20 konınrim,.lik ambalajlarda 

t>ulunur. 

Alllbalaj ve komprlmeıerırı 
tzerinde halisliğin timsalı 
olan (B markasını arayınız. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
l3aytar Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine 
l'alnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari talebe 
~lınacakdır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şart-
ara uymak gereklidir. 

l - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
tıı Yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış olmak 
.(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını 
lalnıamış Enstitüye alınamaz) ve Türk Tabiyetinde bu
Unrnak lazımdır. 

2 -İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden nak
lE"n gelecek olanlar orada okudukları sömestrelerden, 
t14Uvaffak ol}:qı.wlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar. 
lıraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 
alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa
kiiitenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana
toıni dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakül
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 
ke 25 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş 
aydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden mesleklerinin lüzum 
~öste:-diği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

... s - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
~g~ık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikle
f1n!n lüzum gösterdiği beden kabiliyetini gösteremeyen
erın Enstitüden ilişiği kesilir. 

1l1 6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or
n an ç;ftliğinde 1 o ay staj görmeğe mecburdurlar. 

U staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
~ak Yer Çiftlikde parasız sağlanır. (Stajiyer talebenin 
cl~ın~si ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken-
ıJerıne bu 3 O lira verilmez). 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız nam ve hesabına Avrupaya mUsa• 

baka ile muhtelif sanayi mühendisliği tahsili isin 
on talebe gönderilecektir. 

Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik şube· ' 
leri mezunlar1na ve diğeri de Lise mezunlar1na 
aid bulunmak üzre aynı zamanda iki müsabaka 
imtihanı yapllacakt1r. 
Müsabakaya girebilmek İCjin şartlar bervechiltidir: 

A - Universite kimya ve elektro mekanik şubeleri 
mezunları İCjin: 

1 - Türk olmak; 2 - Yaşı 20 den 25 arasın· 
da bulunmak; 3 -- Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4- Tam sıhhatli olmak; 5 - Üniversite 
kimya ve elektro mekanik şubelerinden son UCj 
sene zarfında diploma almış bulunmak; 6 - Ban· 
kaca istenecek kefaleti verebilmek. 

B - Lise mezunları iCjin: 
1 - TUrk olmak; 2 - Yaşı 18 • 25 arasında 
bulunmak; 3 - Askerlik vaziyeti muntazam 
olmak; 4 - Tam sıhhatli olmak; 5 - Bir TUrk 
Lisesinin son ÜCj sene zarfında iyi derece baka· 
loryasını almış bulunmak; 6 - Bankaca iste· 
necek kefaleti verebilmek. 
Kayıd iCjin Sümer Bank Umumi mUdUrlU§Unde 

Kimya sanayii şubesine müracaat edib afağıda 
yazdı vesaiki vermek Uizımdmr. 

1- nüfus tezkeresi veya noterlikCje mUsaddak 
sureti; 2 - Mektep şehadetnamesi veya noter· 
llkCje mUsaddak sureti; 3 - Askerlik vaziyeti· 
nln Avrupaya tahsile gitmeğe mani olmadığına 
dair askerlik vesikası; 4 - Sıhhatte oldu§una 
dair Şarbayhk doktorluğunca tasdikli sıhhat 
raporu; 5 - Dört vesika fotoğrafişi. 
Kayıt mUddeti 15 EylOI 935 tarihine kadar olub 

bu tarihden sonraki müracaatlar sureti kat'iyye· 
de kabul olunmıyacaktar. 

imtihanlar EylOI sonunda yapllacak olup kat'T 
1 gUnU ayraca bildirilecektir. _ 6442 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Muvakkat teminat Tahmini fiatı Kilosu Nevi 
Mikdan lira lira 

825 ı 1,000 200,000 Arpa 
Pendik Bakteriyolojihanei baytarisi hayvanatının 

senelik ihtiyacı olan 200;ooo -fdlo ..Krpa 3 Eylül 935 
Salı günü saat 15 de Fındıklıda Güzel San'atlar Akade
t. isinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde müteşek
kil Mubayaat Komisyonunda kapalı zarf usulile ihalesi 
yapılacakdır. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 
Fındıklıda Yüksek Mektebler muhasebeciliğine ve 
münakasaya girmek isteyenler yukarda gösterilen 
3 Eylfü 935 salı günü saat 14 kadar mezkur mu
hasebecilik veznesine teminatlarını yatıracaklardır. 
Kendi nam ve hesabına eksiltmeye girecekler 1935 
vıh Ticaret Odası vesikası ve Şirketler namına eksiltme
ye girecekler idare merkezlerinin bulunduğu yer mah
kemesinden veya kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından 
veva sair resmi bir makamdan şirketin sicille kayıtlı ve 
ha.len faaliyette olduğuna dair bir vesika ile şirketin 
v e k i 1 i o 1 d u ğ u n u gösterir sirkülerini veya 
noterlikden musaddak vekaletnamelerile birlikde zarfın 
saat 15 de Komisyona vermeleri. ( 4836) 6220 

Kız, Erkek Geceli, GUndUzlU 

.. ? - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev-... e~ .. 
§ı .. ı ıçınde, sonradan meydana gelen mucbir haller dı- Ana, ilk, Orta ve Liıe kısımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. , 

bllda olmak üzere, kendiliğinden stajını veya okumasını 

IŞIK 
Ni~antaşında 

"fEYZiYE,, LiSESi 
lr k Türkiyenin en eski buıuıi lisesidir Talebe yazılması için hergün 

h-. a anlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hüku-
.... ,et mektebe müracaat ed ,Jebilir. istiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. 
c it Ç~. yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verile- Telefon: 440

39 ~~ numuneye göre Notelikden tasdikli bir kefaletname ~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1nır. • 6159• 

bo 8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra
U 1dan başka nüfus kağıdını, aşı kaadını, polis veya 
\7erı~ayJardan_.ala~.akları U zgid.~m kağıdını, Orta mekteb 
ehrıselerde gormuş oldukları suel dersler hakkındaki 
b~ıı{etI?-am.eleri ili.ştirerek el yazıları ile yazacakları 
el ... U hır dılekçe ıle ve altı tane fotoğrafı ile birlikde 
e~i:ruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü-

ne başvururlar. 
ilı ~k- Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdların 

ş~ olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 
c:la O - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar arasın
llı·n ka~ul edilecek talebe diploma derecesine ve başvur
~ tarıhlerine göre seçilirler. 

1 ~ - Cevab isteyenler aynca pul göndermelidirler. 
tılind - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü
nu en Eylülün 30 uncu giinü akşamına kadardır. 

ndan sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( ı 7 5 7) 
~ (4080) 5779 

~~'-Uni neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem lzzeı BENiCE 
"'~ete l"k 

cı 1 
• ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanhul. Ankara cad-

desi, 100.- Basıldığı Y.Cr: TAN matbaası. 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI, 

1 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın 4 üncü ka
tında, 27, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 3 7, 38, 39, 40 No.lı 
odalar. 

2 - Üsküdar, Durbali mahallesinde Rüfai tekkesi
nin şeyh meşrutası. 

3 - Kasımpaşa Süruri Mehmed Ef., cami arsasında 
60/ 62 No. lı baraka. 

4 - Eminönünde Valde hanında 23/12 No. lı bir 
oda. 

Kira uzu : 936 senesi Mayis bitimine denlu. 
5 - Mahmutpaşa, Kürkcü hanı içinde 11 No. lı 

dükkan. 
6 - Arnavutköyünde, Tevfikiyc camii altında 38 

No. lı dükkan. Kira uzu : 938 senesi mayis bitimine 
denlu. • 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konmuştur. İstekliler 2 Eylül 935 pazartesi 
günü saat onbeşe denlu Evkaf Miidüriyctinde Varidat 
Kalemine gelmeleri. (5007) 5374 

. 
\ 

Osmanlı Bankası 
T o r k An o n ı m Ş i r ket i, esi s Tarihi: 1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası . 

Türkiyenin başhc:a şehirlerile 

Paris, Marsilya, rtis; Londra ve Man~esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. s1sc 

Her tOrlü a'Bnka muameleleri yapar. 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden 

1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzre beş yıllıktır. 
Yatılı ve bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır. 
Bunların orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları on 
beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şartlı
dır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma gün· 
leri mektebe baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacak· 
lan istidanamele~ine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtla .. 
rını, mektep diplomalarım veya tasdikli diploma suret· 
lerini ve polisce tasdikli iyi hal kağıtlarım ve velilerinin 
izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesikalık 
fotoğraflarını iliştirmeleri gerektir . 

5 - Yazılma işi 6 Eyliil 1935 cuma gününe kadar· 
dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o günü saat 9 da 
kendilerinin mektepte bulunmaları ge~ektir. ( 3 788) 

5778 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

75 top 45 X 50 boyunda 1 ~i hamur zamhk ka~ıt 
250 top 57 X 82 boyunda I cı hamur battal kağıt 

50 kilo (Gleitsman) marıka muhtelif renkte mürekkep 
Belediye pul ve makbuzlarında kjlllamlmak üzere lazım olan 

ve yokarda miktarile cinsleri yazılı bulunan malzeme açık ek -
siltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1961 lira 80 kuruş değer 
biçilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ve nümunelerdc 
ve matbaada görülür. Eksiltmeye girmek için de 2490 N. h art
tırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 174 liralık muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 28-8-935 çarşamba 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. "B." (4714) 

İstanbul ikinci icra memurluğun- , 
dan : 

Bir borçtan ötürü haciz altına alı
nan ve satıl•p paraya çevrilmesine 
karar verilen Galatada Firengiyan 
hanının birinci katında bulunan ya
zıhane eşyası 28-8-935 çarşamba gü
nü saat 10 dan onbire kac'lar yukarı
da yazısı e-eçen yerde birinci açık art 
tırma ile satılacağından almak iste-
yenlerin sözü geçen verde bulunacak 
işyara başvurmaları bildirilir. 

(13956) 

lst. 4 cü icra memurluğundan 

Bir borçtan dolayı satılığa çıkan• 

lan Beyoğlu İstiklal caddesinde 328 

numarada mevcut muhtelif renk ve 

muhtelif parçada kürk ve canşon ve 

sairenin birinci açık arttırması 

29-8-935 nerşembe günü saat 9.5 -
10,5 kadar satışa başlanacaktır. 

Taliplerin mahallinde memuruna 

müracaatları ilan olunur. ( 13955) 
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z ~ Paralarını Yatıranlara • 
" Mütcaddid biıkülü kablo" hak

kmda istihsal olunan 20-11-1929 gün 
_ lcmeç ve 837 sayılı ihtira beratı bu 

• -• 
il 
-• 
• 
--• 
• 
• 
• 
il 

il 

• 
• 
• -• 
• 
• 
• 

Her Ay Faiz Veren 
A D A p A z A R 1 

o iC R ' 
Gösterdiği Kolaylıklar: 

1 - Aydan aya faiz alan "Kuponlu vadeli 
mevduat.. sahipleri ayllk faizlerini ve vade
sinde ana paralannı bankanın hangi şube
sinden isterlerse masrafsız olarak alabi
lirler. 

2 - Keza gerek faizlerini, gerekse vade
sinde ana parayı başkası namınadahi mas
rafsız havale yapabilir veya çek alabilirler. 

3 - Bir ihtiyaç zuhurunda paralannı va
desi gelmeden evvel de alabilirler. (Bu hu
sustaki çok müsaid ve tamamen müşteri· 
ler lehine olan şeraiti Banka gişelerinden 
öğrenebilirsiniz.) 

Siz de, Bu . 

• defa mevkii fiile konmak üzre ahe
re devrüferag veya icar edileceğin-

11 den ta1ip olanların Galatada, İktisat 
hanmda Robert Ferriye müracaatla
rı ilan olunur. . ---------------------t LAN 

nur. 

Beyoğlu Tapu baş M. . --------------------

I 

Milli fabrikalarımız ma.
mulatından (dumansız yerli 
av barutu) adı altınnda yeni 

bir çeşit av barutu piya· 
saya çıkanlmışttr. Bu ba· 
rut, yabancı memleketler 

yapısı benzeri barut 
lar ayar ve evgafın· 
da kuvvetli bir ba· 

ruttur. Hem yer· 
li yapısı olması 

hem de iyi ev
safta bulun· 
m asın dan 
ötürü bu ha· 

rutu kul· 
landıgı -
nızda du

yacağı· 

DiZ ha:ı 

iki kat· 
lı ola

caktır 

Ycrlı 

barutumuı. 

yüz ve iki 
yüz elli gram· 

hk kutular • icinde olarak 
yüı gramlığı 70 ve 250 
gramlığı 175 kuruşluk fi-
yatla idaremizin Tophane 
satış mağazasiJe belli baş· 

h ıaheılarımız tarafından 

satılır . 

Kullanışta kutuların üıe· 
rindeki tanımlara dikkat 

edilmesi ve 'her çap için 
gösterilen mikdarlardao 

daha fa:r:la barut hakkı kullanılmaması gerektir • 

; "Muntazam ve sağ am irat,,tan: RLAR iDARESi 
. - ~::z==$P 

• istifade ediniz~ 
- Terzilik ve kürkçülük okulu direk

törlüğünden: • 
• "Kuponlu vadeli mevduat,, hesabına 50 liradan 

itibaren para kabul edilir. 
1 - Namzet talebe kaydına başlanmıştır . 
2 - Mezuniyet ve ikınal imtihanları 2-9-935 de baş~ 

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

•ıııı ı •ıııı•ıııı•ıınııııı•ıııı•ıııı•ıııı 3 - Okulda Üç Şube vardır. 

(J>1. 

~ 

c<J1L ' ' stktcl şe~. 
f alflJf .... fıalJİr, 

madgmki, 
.7fold 7Uemli 

GIBBS 
tr~ sabunu. vardır. 

Jju sahurda 
' TRA~ 01.llAlf 
BİR ZEvKoıR! 

1 K u ç_u_K __ ı L_A_n_L_A_R_I 
Koca Mustafa Paşa civarında Ha

q Haın:ı:a mahallesinin Had Piri cad 
desinde 72 numaralı üç oda elektrik. 
k'uyu ve bahçeli (Yedikule ve Samat 
ya tramvay istasyonlarına beş daki
ka mesafede) hane satılıktır. Saat 
9 dan on ikiye kadar derunundaki
lere müracaat. 

6404 

1 

. 

1 

1 

il 

1 

ı ı 

A - Dikiş Şubesi, Tahsil zamanı Üç yıl 
İstanbul ikinci ticaret mahkeme - B - Biçki Su besi Tahsil zamanı bir yıl 

sinden : C - Kürkçülük Şubesi. Tahsil zan1anı Üç yıl 
Türk bandıralı Suat vapu;u Zon· 4 - A ve C ~ubelerine kayıt olmak idn en az 111' 

guldaktan İstanbula gelmekte iken ~ 3" 

13-8-935 tarihinde Kuruçeşme önün okul mezunu. yaş 12 den küçük 16 dan büyük ol111a' 
ı de duçar olduğu büyük avaryadan mak, okula nüfus kağıdr, aşı, sıhhat, göz raporları ve 4 

Boğazi.çi Liseleri 
FEYZiATI Lisesi Eski 

Kuruc;eşme Kazez kömür deposu rıh- 'k f f lA d 
Bo§azi~inde: ArnavutköyUnde: Çifte Saraylarda tımına çarpma neticesi vapurdaki ha- vesı a otogra r vermek azım ır. . 
Kız ve Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk kısmı, sarattan dolayı raporun alınması 5 - Biçki Şubesine kayt sartları da dikiş Şubesi gt' 

mezkfır vapur kaptanı Ahmet tarafın bı'dı"r. Yalnız yaş 16 dan ku''çu''k 20 den. bu"yu''k olma"3' 
Orta okul ve lise ıınıflannı havi ulusal bir müessesedir. J 

dan istenilmiş ve mahkeme günü ola- cak ve dikişten imtihan verilecektir. . 
Yıllardanberi kaz.andığı muvaffakiyetle tanınmı• olan mektep rak 28 8 935 tar'h' ·· d'f ar 

"' • • 
1 ınc musa 

1 
ç • 6 - Okul yatısız, parasız ve niharidir. Fazla bilgi 

kayıtlara başlamıştır. Kayıt için hergün saat ondan on altıya şamba giinü saat 14 te tayin kılrn-
kadar mektep yönetimine başvurulabilir. İsteyenlere mektep mış olduğundan ~emi veya yükle ve- için okula baş vurulması. ( 4981) ' 

ya kazadan alakadar olanlar rapor Adres: Sultan Ahn1et Dizdariye. "Telefon. 22480' ~ 
·- - - tarifnameai gönderilir. Telefon : 36 210 ~~"""!!"""~"""'• alınırken tayin olunan gün ve saatte 637.1 

6254 mahkemede hazır bulunmaları deniz -------------------------------------------------------------------- ~~-ticaret kanununun 1065 inci madde- •ı~~~~~ ~· 
sine tevfikan ilan olunur. ( 13946) I 31 Ağuıtoı Cumartesi günü ve akşamı - - - ~,..,. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satın Alma komisyonundan: 

Motörler için 79 kalem eşya kapalı z~rf usuliyle şart
namesi üzerine satın alınacaktır. 

A -Tahmin bedeli 6577 liradır. 
B - Adı geçen eşya için şartnameler Merkezimiz 

Levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 6 Eylül 935 cun1a 

günü saat 15 de Galatada Kara Mustafa paşa sokağında 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - İğreti inanç parası 494 liradır. 
G - Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usuliylc 

teklif mektuplarını saat on dörtte kadar komisyona 
mühürlü olarak vermelidirler. Saat 14 ten sonra teklif 
n1ektupları kabul edilmez. 

H - Teklif mektuplan verilmezden evvel teminat
ların Merkez veznesine yatırması ve mukabeleten mak-
buz almaları da şarttır. ( 4846) 6222 

PANORAMA 
Hele •UkUr ya· Bahçesinde 

••mak zevkini s Ü N N E T D Ü G Ü N u 
elde etti ' -~~ HergOn bahçe müdüriyetine müracaat. Telefon: 41065 ~94 63 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. sir
1"'i 

sınıflara bu sene 928 dogv umıuıarl~ 
1et••, 

daha evvelki doğumlulardan arta kalanlar allnaca 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar .," .. 
det" 

lundukları yere en yakın okula, çocuklarını k•Y S) 
tirmelerini v61ilerden rica eder. (501 631s 

---------------------------------------~ 
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Grip • nevralji ·Baş ve Diş ağrıları· Artritizm • Romatizma 

rıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Hayatı artık tahammülfersa bir 
hal almıştı. Zira ı ztırab veren avak
larile yürüyemiyordu. R A D ·ı O 
S A L T S banyolarını yapmağa baş
ladıgı vakittenbcri kendisini hafif 
ve cevval hissediyor. Bu tuzla yapı
lan aya·. banyoları sayesinde adale
ler kuvvetlenir ve a:!rılar ve şişkin
likler zail olur.En dar ayakkabıları· 
nızla hiçbir ıztırab Çt'kmeden istedi
ğiniz vakit yürüyebilirsiniz. Her ec
zanede satılır. 

Yüzdeki çilleri ve sivilceleri geçirir. · ~ 

Askeri Liseler müdürlüğünden: e' 

Askeri Liselerin son sınıflarına talebe abnınağ~11f rıe vcırr. e~ilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 t~r~ise' 
kaciar Istanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askerııcerti1' 
lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya As 27, 

Şubelerine müracaat etmeli. ( 181) ( 4908) 
6 


