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Yurtdaş, ayramın 
Büyük baycanı 
Yurdumuzun heryerinde 

heyecanla kQtlulanclı 
Bugün aynı zamanda, bize değerli kumandanlar 
!Jetiştiren~eref li mektebin yüzüncü yıldönümüdür 

Bugün 30 Ağustos Zafer Bay
l'arnıdır. Her sene olduğu gibi bu 
~e de bu şerefli ve ünlü gün 

~iİYiik merasimle kutlulandı. Da-
a. sabah erkenden her taraf bay-

~aklarla donanmıştı. Beyazıt mey 
danında Üniversite kapısının ö -

lliine büyük bir tribün yapılmıştı. 
~eydanın etrafı tellerle cevril
ltıi,, geçit yerleri polis ve i~zibat 
lneıtnurları tarafından tutulmuştu. 
lialk daha yediden itibaren akın. 
akın Beyazıt meydanına geliyor: 
4~,,,._';8· yandan da tramvaylar 

:QJ{j~, 'yen şehrin her tarafın -
~~ ı laşıyordu. Saat sekize 

'~.~ğl'p keri kıt'alar, mektepliler 
'-'1~rf·ıda doğru gelmeğe başla -

a tramvay seferleri tatil edil-
ltıiş, tramvay arabaları depolara 
Çekilmiştir. Saat dokuz buçuğa 
kadar bütün a keri kıt'alar, mck
~liler, polis, itfaiye müfrezele-

ri, cemiyetler Beyazıt meydanın -
da toplanmış bulunuyorlardı. 

Saat dokuz ile dokuzu kırk 

geçeye kadar İstanbul kumandan 
lığında kumandan Halis Paşa za
bitlerle hükumet memurlarının 

tebriklerini kabul etmiş, saat ona 

-Arkasr 5 nci sayfada-

. . . . . . 
~-=.········8;;;·ü;;··k·~;i~i·~;···;~;;.-. 
: şımızı kat'i bir netice

i@il~ISl~;~;Jf : ye iriştiren ;:so ağustos 
1922 zaferinin yıldönü-
münü kutluluyoruz. 

Bu şerefli günde; Tür· 
ke istiklftlini temineden 

bu zaferi kazand1ran 
Büyük Şefimize, ve de· 

ğerli kumandanlarımıza 

kahrzman Türk ordusu-

na minnet ve şükranla
rımızı ifade eder, ve 
Türk milletinin istikUUi 

uğruna canlarını veren 

aziz şehitlerin hatıra

: larını hürmetle anaraz. 
:························································· 

kutlu olsun! 

.................................................................................. . .... 
Tayyare Cemiyetine yardım etmek 

her Türke bir vatan borcudur -........................................................................................... 

Bugünkü geçit resminden intibalar: 
1: Süvari kıt'aları tefti§ ediliyor - 2: Piyadeyi teftit-3 ve 4: Harbiyenin 

yeni mezunlnn geçit resminde - 5 : lstanbul Kumandanı Halis Pa§a nutuk t 
söyl.üyor - 6: Geçit resminde tayyare timsali - 7 : Bahriyelilcrimiz - 8: 
Gcçıt resminde 16 ncı alny 7 nci bölük. 
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Avusturyada bir Haymver 
kışlasında isyan çıktı 

Asiler ikiye ayrıla
rak birbirlerini 

vurdular 
Viyana, 29 (A.A) - Röyter 

Ajanıın.ın muhabirinden: 

''Namo ismet,, 
Reisicümhur Hazretlerinin Başvekil 

Paşaya bir tel yazısı 
Dün kuvvetli bir poliı müfre • 9 Eylul beynelmile panayırının sel işindeki daimi ve f aııla11z İr§at 

ve idarenizin her gün yeni f e
yiz vermekte olduğunu tazimle
rimle arzcylerim Büyük Reiıi · 
cümhur Hıızretleri. 

Polis müsabaka imtiha
nında kimler kazandı 

Terfi eden 182 polis memurunun 
isimlerini neşrediyoruz 

Ankara, 29 (Hususi) - Ha- j ket, lzmir ı 75 Halil Eliziz ıS 
ziranın birinde açılan müsabaka 1 M. Sadri, İstanbul ~ 188 lınıail, 
imtihanına muhtelif vilayetlerden Çanakkale 27 Remzi, lstanb'lll 
İ§tirak edenlerin sayısı 831 di. 705 Mustafa Arif, Kırklareli 9 

Poliı teıkilit kanununun 19 uncu Şükrü, latanbul 1703 Suat, Or • 
maddesindeki ıartları haiz ve im· du 9 Ahmet Aıım, Ankara 321 
tihanda muvaffak olanlar 182 ki- H'" .. 1 b 1 293 Hulusi, 

uınu, stan u 
tidir. Bunların isimlerini bildiri· · tell 
yorum: 

Ankara 30 Hamdi, Buna harıÇ 

Oıman Hüseyin, Kırklareli ... ~ 
Ankara 273 Ahmte Hamdi, Murat, Bursa 31 Sıtkı, Burı• ~ 

Ankara 274 Sabri, lzmir 76 Ali, İ h aıı 

Erzurum 18 Ali, Bursa 10 Kamil, 
Ankara 275 Haki, Ankara 286 

Abdullah, İstanbul 1308 Ali Su· 
at, Ankara 168 Ziya, Çanakka· 

Sırrı, ıtanbul 554 Abdurra 111 { 

Muğla 5 Semih, lıtanbul 4l zesi Floridıdorf'da bir Haymver· j açılııı münuebetiyle Reisicumhur 
---Heimvvehr- kıılaaında tahar- Gazi Muıtaf a Kemal Hazretleriy
riyat yapmıf ve iıyan hareketine le Baıvekil İsmet Paıa arasında 
iıtirak etmit olan Haymver'ler • telgraflar teati edilmitti. Bu tel· 
den bir kısmını tevkif etmiıtir. grafları bugün burada neırediyo • 
isyanın sebebi, bu kıılada bulu ~ ruz: 

Başvekil: İsmet le 45 Cemal, Ankara 276 Neıet, 
Baıvekil lamel Pata Hazretlerine Ankara 238 Ömer, Çanakkale 36 

Mustafa, Antalya 2 Cemal, }ı.rı
kara 256 Niyazi, Buna 46 Ab ' 
durrahman, Afyon 9 KazıJO, 
Ankara 306 Mahmut, Ankat• 

302 Ali, lıtanbul 366 Necdet. 
İstanbul 546 Abdülhamit, it" 
tanbul 778 H. Avni, Ankara 288 

nan genç Haymver'lerin yeni ta · Reiıi Cümhur Hazretlerinin 
yin edilen bir kumandanı isteme· yükıek huzurların•: 
meleridir. Haymver'ler yeni ku · "Bugün lzmir beynelmilel pa· 
mandam, Haymver'lerin gayesi nayırını açtık. Eıer eıki harabeleı 
olan itleri bilımemezlikle itham üstünde cümhuriyetin kurduğu 
ederek azil ve tevkif etmişlerdir. bir abide halindedir. Büyük 
Bunun üzerine kıılada bulunan memnuniyetinizi celbetmeie la · 
efrat ikiye ayrılınıı, sadık kalan yıktır, BJ huıuata çe-lııanları 
efrat ile isyan edenler arasında takdirinize arzetmeje cesaret e· 
çarpıtma olmuı, silah atılmıf, sün derim. 
gü kullanılmı, ve bir çok yarala· lzmirli ve diier vilAyetlerden 
nanlar olmuıtur. gelen binlerce yurtdaı büyük re -

Polisler, alelacele, "süngü tak,, isicümhurun yüksek adını coıgun 
vaziyetine ge]mitler, kıtlaya gir- sevgi ve derin saygılarla anmıı. 
meğe muvaffak olarak aaileri tev lardır. Memleketin iktııadt yük • 
kif etmiıler bir saat ıüren müca· 

dele~en ıoiıra sükutu iade elmİt· Milli havacılıg" ımıza 1 
lerdır. 

Kıılalar ve ,ehrin aevkulceyı 
noktaları polis tarafından tutul-
muıtur. 

Yeni ve heyecanh bir 
muhakeme 

Viyana, 29 (A.A) - Yeni bir 
heyecanlı muhakemenin bqlıya · 
caiı L-inz'den bildirilmektedir. 
Bu muhakeme bugün daiıtılan 
çiftçi federasyonu reisi sabık na
zırlardan Baıinger ile arkadaıı 

mühendis Pampel'e aittir. Bunla· 
rm daha Şubat ayında fırkaları· 
nm reyini bir milyon mukabilin -
de Hitlercilere ıattrkları bildiril • 
mektedir. 
-~ 

Hitlerin muavinleri 
kimler olacak? 

&erlin, 29 (A.A) - Deyli Tel
graf muhabirinden: 

Siya.t mehafil, M. Hitlerin ıa· 
bip olduiu Uç vazifeyi idare için 
üç ,.haiyet tayin edeceğini zan ~ 
netmektedir. 

A1eltimum Von Blomberg, M. 
Hete ve M. Goering'in isimleri 
zikredilmektedir, 

yardım için •• 

On yıl içinde elli milyon 
lira verildi 

Ankara, 29 (A.A.) - Tayyere 
Cemiyeti reiıi, Rize meb'uıu Fuat 

Bey, 30 Aiuıtoı Tayare Bay· 
ramı münaıebetiyle tu beyanatta 

bulunmuıtur: 

"On yıl içinde milli havacılık 
için elli milyon lira teberrü etmit 
olan büyük Türk milleti, bu ıene 
de orduya 26 tayyare hediye et • 
meğe muvaffak olmutur, 

Yarınki harbin, bir yıldoı:m 
ıibi göklerde patlıyacağını artık 

anl&'mıyan hiç bir millet kalma . 
mııbr. 

Kemaliıt TUrkiyenin tayyareci
liğine kartı yurdun her tarafın · 
da görünen milli kaynapna bu • 
günkü aletile devam edecek olur· 
ıa, bu büyük ite gösterdiğimiz a· 
likadan çok iyi bir verim alabi 
leceğimize her zamakinden daha 
fazla inanıyoruz.,, 

Sabah gazeteleri ne 
VAKiT - Mehmet Asım Bey Mekteplerimizi, Harp Akademile

''Harp bilgileri,, başhklr makale- rimizi istikbal harplerinin icap 
sinde eskiden kalma "Harp hile- ettirdiği her türlü terakkilerle a
dir,, sözünün artık ehemmiyeti a- henktar olarak yürütmeği en baş
zaldığmı ve bu asırda harpte ga- ta .gelen vazifelerimizden bilınif 
lebeyi temin eden şeyin hile dl2- lerdir.,, Harbiye Mektebinir 
ğil, harp bilgisi, harp fenni ve memlekete büyük hizmetlerini sa 
harp san'atı olduğunu kaydettik- yan Mehmet Asım Bey "Bugün 

ten sonra şöyle diyor: "Harp bil- gençliği yetiştinnek hususunda 
gilerinin bu derece ehemmiyet vazifesini mi.ikemmcl surette yan-

ı peyda edişi tabii olarak harp bil- mış olan Harbiye mektebimizin 
jl1-IBi iA'r*n mekteplerin o bundan sonra da ayni milli terhi
ni~pette ehemmiyet peyda etme- , ye volunda muvaffak olacağr, is
c;ini icap ediyor. Onun için bizim i tikbalin icap ettirdiği terakk" 
de devlet adamlarımız Harbiye 1 hamleleriyle ilerlemekte devam 

lzmir. Hurıit, lstanbul 480 Sadetitn, 

"lzmirde açılan budunlar ara · 
ıı panayırın açılııı ve bunu aça· 
nın yüksek duygularını kavrıyan 
tel yazınızı seninle beraber üze· 

rinde bulunduğum Kocatepe ha
tırasını anan yüzlerce Türk genç · 
liği içinde okuduk. 26 Ağusto! 
Türk budunu için her yıl yepyenı 
kazançlar terimi olacaktır. Bu 
kısa sözün kendisi sen olacaksın, 
bu inançla bu yazılar yazıldı. Na· 
mo İsmet. 

Gazi Mustafa Kemal 

Deniz silahlan 
Japonya, Vaıington 

muahedesinin feshini 
istiyecek 

Tokyo, 29 (A.A.) - Hariciye 
nezaretinin beyanata salahiyettar 
memuru, Japonyanın Vatington 
muahedesini hemen feshetmiye -
ceğini, fakat T eırinievvelde, Lon· 
drada cereyan edecek iptidai bah· 
ri mükilemeler esnaımda bir itila
fa eripekten ümit kestiği takdir
de ihtimal ki buna mecbur olaca· 
ğını beyan etmittir. 

Mumaileyhin ilave ettiğine gö· 
re Japonyanın teklifleri arasında 
muahedenin tadil veya tebdili d'! 
vardır. 

-0--

Lehjsfan]a AJmanya 
gizlice anlaşmışlar mı? 
Paris, 29 (A.A.) - Havaı ajan

sı bildiriyor: 
Liberte gazetesinin Vartova 

muhabiri bildiriyor: Doğru zan • 
Lehistan ile Almanya araıında a
demi tecavüz miıakından baıka 
gizli bir siyasi itilafta mevcuttur. 

diqorlar? 
edeceği şüphesizdir,, diyor. 

CÜMHURIYET - Zafer Bay
ramından bah&eden Abidin Da
ver Bey "Dumlupmarda kazandıı
ğımız hayattır, kaybetseydik ha
yattan daha nıilhim bir şey kay
betmiş olacaktık,, diyerek bu za
ferin ehemmiyetini tebariiz etti
riyor. 

MiLLiYET ve ZAMAN dal1i 
Ahmet Şükrü ve Ebüzziyazade 
Velit Beylerin imzalarım taşıyan 
basmakatelerinde büyUk sava
~m yıl dönUmiinden bahsetm.ckte
dir1er. 

lıtanbul 1240 Mehmet Fikri, lı-

tanbul 269 Neıet, Ankara 207 1 Etem, İstanbul 554 M. ferilı 
Şükrü, Kocaeli 11 Faik, Anka· lıtanbul 886 Salahattin, lıtall' 
ra 221 Asım, Kastamonu 11 Ha· 582 
lil İbrahim, Ankara 310 Salim, bul 1155 Kazım, lsatnbul 1 

lstanbul 414 Abdullah, Mardin Rü9tü, Ankara 44 Turhan, ~ 
yaribekir 3 Ki.mil, Ankara 1 

20 Hamit, Samsun 16 Haıan, k. 
Diyaribekir, 15 Mustafa latan· Bedrettin, lıtanbul 97 Sadı 
bul 942 Sami, lzmir 26 Osman, İzmir 148 Mahmut Nedim, ~~ 
lzmir 23 M. Hilmi, lıtanbul 400 sa 56 Sadık, Bursa 25 Tev •.,' 

Bursa 3 Necip, Kocaeli 15 Ar• 
Ahmet, Buna 15 Recep, latan· ()8 
bul, 1189 Hakkı, lzmir 161 H. lıtanbul 803 Şekip, Ankara 1 

Hulusi, Yoziat 8 AbdülkerİJll' 
Avni, lzmir 25 Emin, lıtanzul 1 

İstanbul 877 Cemal, lıtaııb"t 322 H. Baıri, Mut 10 Hikmet, 
1298 Salim, Trabzon 51 Mahlll" 

Çoruh 16 Hüıamettin, lıtanbul l 
581 Sakıp, lstanbul 795 A. Ri. Nedim, Edirne 5 A. Hamdi, . •; 
fat, latanbul 557 Latif, lıtanbul tanbul 220 l. Hakkı, Deni~b . 

848 Hakkı, lıtanbul 356 Kemal, Cemil, Afyon 6 Ba.hri, K~ 
lzmir 8 A. Kenan, Manisa 23 6 llyaı, Bilecik 1 Zühtü, g; 
Ahmet, Tekirdai 19 Kazım, lı, eli 4 Faik, lıtanbul 343 tzs~ 
tanbul 833 Salim, Eliziz 12 Nu· Gaziantep 28 Sabri, lzmir 14 

rettin, Seyhan 39 Ziver, Anka· 
ra 87 Recep, htanbul 267 Ham· 

di, Urfa 16 Ali Sedat, İzmir 52 
Tahir Zühtü, Ankara 252 Vefa, 
Niide 14 Ragıp, lıtanbul 556 
O. Cemal, Babkeıir 36 Halit, 
Ankara 269 Fahri, Ankara 260 
Ahmet, lzmir 129 Ali Nazmi, 
Ankara 167 Ali Rıza, lıtanbul 
679 Abdurrahman, lıtanbul 894 

Ali, htanbul 752 M. Arif, la • 
tanbul 584 Saim, Muila 9 A. 

Sırrı, Antalya 24 Zühtü, AP ' 
lftlya 5 Haıan, Seyhan 82 Alı' 
nlel, Ankara 54 Ahmet, ~-~ 
rı 8 Münir, Burdur 4 Seyıt, J 
tan bul 1698 Ahmet, lıtaP~, 
1256 lbrahim, Burdur 7 M. J 
min, Ankara277 Nuri, lıtaııb. 

1
,,,,, 

520 Ömer, lıtanbul 540 Hu il 

Erzurum 12 Zühtü, lıtaıı~ 
1322 M. Kamil, lstanbul 11 

izzet, lıtanbul 107 Beh~et, it 
tanbul 1040 Hamdi Beyler. 

Rıza, lıtanbul 606 Ramazan, 
lıtanbul 1652 H. Avni, lıtanbul Dahiliyede yeni tayinle' 
571 Sabahattin, lıtanbul 28 M. Ankara, 29 (Huıuıi) - 901' 
Lütfi, B. B. meclisi 9 Ramazan, valisi Ali Rıza Beyin Biledi~ 
lıtanbul 1770 Ali, lzmir 138 M. Giresun valisi Salih Cemal Se~ 
Cemalettin, lzmir 150 Abdülka· _,,. 
dir, lıtanbul 1544 Kazım, Bur· Soluya, Kırtehir valiıi N• ·~ 

f eyin Orduya tayinleri taıdik• 1 

ıa 65 Muıtafa, lıtanbul 302 Ah· 
ran etmi,tir. 

durrahman, lıtanbul 1450 Sadul· V ' 
lah, Ankara 203 Bedri, Çorum Bilecik, Ordu valilerinin ~' 
6 Hamdi, lıtanbul 1447 Cavat, ki.Jet emrine alındıkları ıöy)eıı' 
Gaziantep 42 Akkaf, lıtanbul yor. 

1472 Halil, lıtanbul 430 Fuat, Tokat mektupçuluiuna J'ı~ 
lıtanbul 443 Talat, İzmir 27 Sa· 1'•' hir mektupçusu Şevki Bey, _dl 
lim, Malatya 14 Ömer, lıatn • HüteY~ tehire Tokat mektupçusu -'( 
bul 1163 Hüıeyin Avni, htanbul a 

Bey, Maraı mektupçulutuıı• ~ 
1688 Halil, Urfa 27 Mehmet, lı- 8'1 

tanbul 1437 Halil, İstanbul 1422 kirdağ mektupçusu Mithat bJ 
Edirne mektupçulujuna lat~ ~ 

Hasan Hüınü, Erzurum 20 Hüı· tk•i<ı v 
nü, lıtanbul 1494 Seyfullah, lı- hukuk İ!leri müdiriyeti te ı ~ 
tanbul 307 Rifat, Balıkesir 18 biiyet memuru Tevfik Bey, ı'oJ 
lımail Hakkı, Amasya 5 Abdül· kırıya Marat mektupçusu ff 
kadir, Ankara 313 H. Avni, Ko· Bey, Sinop mektupçulutuıı• 1 
caeli 17 Tevfik. Denizli 3 Rüt· parla nüfuı müdürü Rifat ~ • 
tü, Edirne 15 Hüınü, Ankara Gümü9aneye Burgaz nahiye ~1' 
216 Abdülhalik, lstanbul 171 dürü Cemal Bey, lzmir 111e1' p' 
$ükrü. f tteı'lbul 830 Mehtl"rt E. çuluiuna lıkilip kaymakanU 
dirne Ali, Kastamonu 10 Şev • ha Bey tayin edilmi9lerdir. 
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~ ~ <;JOtllŞUlff: 

---------""wwws ~----
iş bankası sergi 
Şampiyonu! 

\t~erJi mallar ıergiıinin hemen 
~ 8 

1 •ıra. Galatuaray binasında, ı 
&ıJ •• l.nkaaı ıergisinin açılmaaı, te· 
"'llllf .• 
' un çok garip ve çok ibret a· 
~ bir cilvesini teıkil etti. 
~iruıu, itiraf ederim: 

HABER~ Ak,am Postaai 

Polis Birinci K~miseri Mucip Bey 
randevücülerden rüşvet almış mı? 

t ': Adanı ıen de ... it Bankaaı, M h k • d •• k •• ) • d •• •• h d 
~~ı, lrıenıleketin çok ehemmiyet u a emenın un u ce sesın e curmumeş u u yapan 
~~-ıı müeue&e•i ama, bir ·eski ikinci Şube Müdürü Demir Bey bildiklerini söyledi 
\ . •ergiıi de neymİf ki ... Aca 
~ lÖtırıek değer mi? ... -diye dü· Beyoğlu polia merkezi birinci 
~~IC İçeri girdim. komiseri bulunduğu sıralarda ha-

\ ~ Ribi yerlere, meılek icabı zı randevu evlerinden haftalık 
~Rid~nler aruma katılmak a • para aldığı iddiaaiyle mevkuf 
~ ~1'en, yukanki düfüncenin Mudp Bey ile Madam Merzuka 
~ ~l~, -biraz da yerli mallar isminde bir kadından iki yüz lira 
~r••nin insam bu gibi te§ebbüs· rüıvet almak ıuçundan maznun 
L~~eıt ıoğutucu hatırasile-- lı Beyoğlu polis merkezi taharri me· 
~ınun göstermek istediğine murlarmdan Remzi bey hakların· 
f~kta acele etmemiştim. Me - daki muhakemeye dün öğleden 

rı Ya.ntlmııım ! sonra asliye üçüncü ceza mahke· 

~ Cene mukayeseli .ayliyeyim: mesinde bakılmr,tır. 
~il lllallar i,inde, mevzu unsur· Her iki maznun ile bunlara 
~ ite kadar çoktu. Bunlarla ne • rüıvet veren Kıvırcık Maryam, 
~Prnıa:k, halka neler öğret· Sabahat ve Gülizar, Çaycı Hatice 

ık l d b 1 k k hannnl.ar ve rütvet itine vaırta ol· 
J, ne te in er e u unma a· 
ili, lialbuki, mitıi iktisat pro- maktna ıuçlu güzel gözlü Maryam 
llttdaıı için bu biçilmit kafta • hanım ve sütçü T odori mahkeme-

. J bir Çarıamba pazarına, ikin • ye gelmit bulunuyorlard. 
lletecede bir panayıra döndü· Muhakemeye baılandığı vakit 
du~:~ .. •• d"''.: mevkuf taharri memuru Remzi 

ıs .. nu gor u ....... 
"' bey, Mucip bey ile beraber mu • 

l l\llpıdan içeri gir. istersen sa· 
~ ı hakeme edilmekte olduğunu, hal-
i' e dolaı. Pazarlık edip fiyah 

ı.J• buki kendi ıuru ile Mucip Beyin 
'I d"' •• "' b lk" T 

u,urmene ragmen e 1 ge- suçunun birlettirilmeıi k.anunt bu-
'1da.nm~t olarak bir miktar ö • lundufunu, muhakemede maznun 

· ti alabilirdin; lakin, manevi 
t veya şahit ııfatiyle haZJT bulunan 
.. •ey edinmek? itte, bu, aıla ıaww-•11Nnt11B--llll-llftl .... lnnnrıa-
lltlcun değildi. 
~eğerse, iş bilenin, kılıç wp.· 

If. Bankanın ıergisi, yerli 
· litrı tam zıddı oldu: Salibat
~ .~efik Bey gibi cidden zevk 
~bi bir zatın guıtosunaı istina • 

tertip edilmif olan bu ıeTgi, 
~ıa, çehre•İ itibarile çok güzel 

Belediye seçmeleri 
faaliyeti 

kadınların if ad el eri ve ıehadetle
riy le kendi muhakemesi neticele· 
nemiyeceğini, esasen kendiıini a· 
lakadar eden noktanın, rüıvet ver 
diği iddia olunan Madam Merzu· 
kanın getirildiği vakit aydınlana
cağını söylemi§ ve Madam Mer· 
zukanm mutlaka mahkemeye ge· 
tirilmesiyle dinlenmesini, ona gö
re bir karar verilmesini istemiş· 
tir. Müteakiben Mucip Beyin haf· 
talık rüşvet meselesi etrafında es· 
ki polis ikinci şube müdiri Demir 
Beyin malumatına müracaat edil· 
miştir. Demir Bey rüşvet iılerin • 
den evvelce haberi olmadığını 
söylemiş, polis müdiri .tarafından 
kendisine verilen bir emir üzerine 
Beyoğlundaı yaptığı cürmümeıhu· 

du anlatmıştır. Demir bey, Mucip 
Bey hakkındaki kanaati soruldu .. 

Yahya çarpan vapur 

Şeref kaptanın idaresindeki 
Şirketi Hayriyenin 57 numaralı 
vapuru, dün Arn8ıVUtköy iskele • 
sinde yanlı, bir manewa yüzün -
den yazmacı Kopemik efendinin 
yalısına çarpmıthr. Vapurun di • 
rekleri hasara uğramıştır. Tahki-
kat yapılmaktadır. • 

ğu zanıan §Öyle demittir: 
"Mucip beyi Eminönü birinci 

1'omiserliğinde bulunduğu ııra· 

larda eşi bulunamıyacak bir za· 
bıta memuru tanının. Hatta Be· 
yoğluna nakledildikten sonra da 
birçok icraatını işititm ve gör· 
düm.,, 

Bundan sonra Eskitehir adli
yesince istinabe suretiyle ifadesi 
almmıf olan Nevin isminde bir 
kızın ifadesi okundu. Nevin ha· 
mm ifade~inde Mucip beye hafta· 
da otuz beş lira para verilmekte 
olduğunu o zamanlar işittiğini ve 
fakat gözüyle görmediğini bildir
mekteydi. 

Haftalık paralan Mucip Beye 
verdiği iddia olunan güzel gözlü 
Maryam hanrmm vekili, müekki· 
lesinin bir cürmü mahıuı ise bu • 
nun affa tabi olduğunu ve bina· 
enaleyh takibattan sarfınazar e· 
dilmesini bildirdiğinden mahke -
me heyeti t;u husuıta karar ver • 
mek üzere muhakemeyi başka gü
ne bırakmııtır. "•MH\11~" 

-1n11wnm-...ıın•nı1111ııttıııu",._...__,1111~ı--

Maarif Vekilinin 
reisliğinde toplantı 

Dün sa.at onda maarif vekili 
Abidin beyin riyasetinde ve Rek· 

tör Cemil, Yüksek Tedrisat Umum 
müdiri Hamit beylerin ve fakülte 
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Bir kere daha 
inanalım! 

Bulgaristanın Ankara sefiri M. An. 
tonof, Cemiyeti Akvama daimi mürah • 
has tayin edildiği için, memleketimiz " 
deki vazifesinden ayrılıyor. Bu müna • 
sebetle, Novi Dni gazetesinde, bize ta .. 
allQk eden beyanatta bulunmuştur. ~ 
aash bir kaç cümlesini alıyoruz: 

"- Türk • Bulgar münasebatı da • 
ima samimiyetle meşbu olmuştur. Tahad 
düs eden suitefehhilmler halledilmelC 
üzeredir. Gerek Sofyada, gerek An .. 
karada tali ehemmiyeti haiz bazı h!di
seler ileri sürülmektedir. Lakin, bun
ları izam etmemelidir . ., 

Muhterem M. Antono!, §Uphesi.z ki_ 
şahsen, hayırhah bir siyasidir. Bilhaa· 
sa, aramızda yaşadığı zaman zarlmda 
bizim ne derece sözil, özll C§ insanla?' 
olduğumuzu gördüğü için "komşulan " 
rruzla iyi geçineceğiz r,, derken, ne de • 
rece samimi olduğumuzu farketmiştit, 
Filhakika, şimdiki Türk rejimi, ne~ 

yapacağını söylemişst.:, bunu bir "a~ .. 
latmaca,. olarak söylememiş, mutlalal 
tatbik etmiştir. Trakya hadiseleri üre • 
rinc, "museviiere tazyık yapılmasına: 

mani olunacak r,, demesi kuru bir a8.ı.o 
den ibaret kalmamıştır. 

Belki, şimdiki rejim, bunu, aamlml ... 
yetle beraber, kuvvetli bir hUkQmri 
teşkil etmiş bulunmasına medyundur. 

Filhakika, şimdiye kadar, Bulgarls • 
tanda kuvvetli bükQmetlcr yoktu. O • 
nun için, Bulgar siyasileri, bize taallOli 
eden meselelerde doğrudan doğruya 

yahut dolayısiyle söyledikleri sözleri 
tutamadılar; komitecilerc söz dinlete • 
mediler; fikirlerini tatbik edemcdiler.1 
Şimdiki Bulgar rejimi ise kuvvetlidir " 
Samimi de olduğuna kani bulunduğu • 
muz için, "tahaddüs eden suitefehhüm • 
ler halledilmek üzeredir!,, diyen M. 
'Antonofun beyanatı bizi memnun etti, 
Ancak, ııefirin bu ihtilafh meseleleri 
tali telakki etmesi doğru değildir. Bun
lar, çok esaslı, çok ehemmiyetlidir: 
Trakya üzerindeki Bulgar emelleri. 
Bulgaristandaki milyonla Türke yapı
lan tazyik, az 9cy midir?. 

Maamafih, mademki biltiln bunlarm 
artık nihayet bulacağı vadediliyor. Bir 
kere daha inanalım ve bekliyellm .. 

HUseyln Faruk 
' biğer cihetten, öğretici ol· 

Belediye intihabab için faali
yet memleketin her tarafında cu· 
martesi gününden itibaren başlı· 
yacaktır. lstanbul ıbelediye inti.Jı.aıp 
işleri hazırlanmı§ bulunmaktadIT. iki yangın 

Dün aktam üzeri Samatyada 
Hüseyinağa mahallesinde oturan 
Madam Dirikin evinden yangın 
çıkmışsa daı etraftan yetişilerek 

dekanlarının iştirakiyle üniversi • •==-·--·-"""-""""" ,,.,..,www_,,w__, .. ...,, .. ...,, .. "'"""'_'_"_,,,,,_ 
•ıfatile de, !imdiye kadar 

. leketimizde yapılan bütün 
•ler arumda birinciliği kaza
~. 

~ıt bet oda dolqıyrosunuz. 
· ~ornııyacak gibi tertip edil· 

1'latiıtiklere, diagramlara, !İ• 
•e hulasalara kısa bir na. • 

'ttrorıun\1%. Bankayla alaka· 
~Utün iktiıadiyatı kuşbakışı 
l ıöre biliyonunuz ! 
9ıt senesinde iki mil1on dört 

~.!ctı._. bin lira mevduatla ve 
~' )'.Uz elli küıur bin lira plu· 
\ • ite başlıyan banka, 1933 te 
~1~ mevduata otuz üç mil· 
~aınana eriıinciye kadar 

91lfbalardan geçmit? Bun • 
~uz "da, diğer bankaların 

liesaplan arumda iş 
naııl birinciliği almış? 

d •eneler kaç ıubesi, kaç me
~e•cuttu? Masrafı? Safi ka 
· ~7 Kömür, mensucat, 
L 'te ıair teıebbüsleri .. Hepsi
:~tııı avcunuzun içi gibi öğ • 

~ llZ. 

~· , bu ınuvaf f.akıyetli ve öğ· 
~ lethiderle, lı Bankası, ala· 
~-d~~l'!-1duğu müe11eaelere da 
, 

1~ua.ra bile cevap ver-
~Pullu teker fabrikasında 
· · ti~ çok k.a.zandığr aöy • 

dlU'uJ.lD'. Sergide, fasılları 
~ •ütunlar yapılmıf, bun -
~~llıda., köylüye, hükUmete 
~ l> .. ranm, ne dolgun yekun 
t4' 0Qunı yanında hissedarlara 
~iYetab bir yekBn ayrıl • 

Belediye kanununun 32 nci 
maddeıi mucibince intihap encü
menleri iç.in mahallf'lerden ıeçil· 
miı olan iki,er zat belediye ıube
lerinde toplanarak ıaralarmda ku
ra ile intihap encümenini teşkil 
edecek olan zatları ayırırlar. Ma· 
hallelerden mümessiller seçilmit· 
lerdir. intihap defterleri mahalle
lere cumarteıi günü asılacaktır. 

intihabatın, teşrinievelin ilk cu • 
matın.da yapılmaıı kuvvetle muli· 
temeldir. intihapta 68 aza. seçile
cektir. ., ... = 
gu gi'bi döndüğü için, zihinlerde 
iyice yer etmesi, bir daha dediko
du yaprlmamaıı istihdaf edilmiş 

kanaatini veriyor. 

F abt, bir nüktedan arkada· 
§ım, "acaba hu bir kaç yüz bin 1i -
ra kaç kiıiye hi11edar payı olarak 
aynldı? O da gösterilseydi!,, de· 
di. Dostum müfrit devletçi olduğu 
için, sitemile kendisini yalnız bı
rakalım. Ben, bu burgunun zih· 
nimde açtığı mü.spet ifade1i deliğe 
ICurt dü,ürmedim. 

Şurası muhakkaktır ki, iş Ban
kası, teşebbüslerile iktisat ve ma· 
liye alemimizde rekorlar kırdığı, 
fampiyon olduğu gibi, ıergicilikte 
de ayni mertebeyi ibraz ebniştir. 

Pek bariz olarak göze çarpan bu 
huıuıiyeti tebrik e"deriz. Bilha-ssa 
bütün sımf arkadaşlanmt bu mü· 
esseıenin en yüliseK mevkilerlnde 
görmek, heni büsbütün memnun 
etmektedir. 1 

-
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tede bir toplantı yapılmış ve muh Ticaret umum müdürle-
telif İ§ler hakkında görüşülmüş • rinin tetkikleri 

söndürülmüttür. . .;.. 

Basma h1rsızı 
Dün gece Sirkecide Hüdaven· 

dikar cadeıinde lekeci Hakkı e· 
fendinin dükkanından yangın 

çıkmıt ise de itfaiye tarafından 

aönd ürülmüttür. 

Kumar oynarlarken 
Nesliıaluultan mahallesi köp • 

rü batı caddesinde İsmail Haıl<lu 
efendinin kahvesinde balıkçı Av
ni, Taki, Haaan, Cemil iınıin
de kimseler kumar oynarlarken 
cürmü meşhut halinde yakalan • 
mışlardır. 

--0-- . 

Türk lisesi kapahldı 

tür. 

iki gün evvel istifa eden hu • 
kuk fakültesi Dekanr Tahir bey de 

dün Üniversiteye gelerek meşgul 
olmuı ve yapılan toplantıya işti 

rak etmiştir. Münhal kalan yere 

yeni bir dekan tayin edilinceye 
kadar Tahir bey vekalet edecek • 
tir. 

~-

Bar ve gazinoların vazi
yetleri tetkik edilecek 
Şehrimizde faaliyette bulunan 

bar, birahane, dansing ve bahçeli 

gazinoların umumi vaziyetlerinin 
tetkikine ab,Ianmııtır. 

Gerek polis ahlaki bürosunun, 

iki sene evvel açılmıt olan Sa- gerek poliı merkezlerinin bu gibi 
raçhane ba§mdaki hususi mektep- yerleri iıletenler, çalı,anlar ve de· 
lerden "Türk lisesi,, evvelki gün vam edenler hakkında yapacakla· 
Vekaletten gelen bir emirle ka- rı tahkikat muntazam bir kayda 
patılmııtır. bağlanacak ve umumi ahlaka mu-

Verilen haberlere göre; bu Ji. gayir olarak fuhuşla meluf bulu
senin kapahlmasına sebep> bazı nanlarm, birkaç sabıkası olan 
yolsuz hareketlerde bulunulması kimselerin devam ettikleri yerle-
ve talimatnameye muhalif hare- · ka t 1 'h t' ·d'l 
k d·ı 'd' rın pa ı ması cı e ıne gı ı e-

et e ı mesı ır. kt" 
Maarif Vekaleti, bu mektebe 

1 
ce ır. 

kayıtlı talebenin Aksa.rayda Per- Bundan ba,ka zührevt hasta-
tevniyal lisesine nakledilmesine 1 hklarla mücadele talimatnamesi
lüzum görmüttür. Bu münasebet- ne aykm olarak 21 ya§ından aşa
le bu mektep talebesinin orta ve ğı müstahdem kullanan bu gibi 
lise kısmı ikmal imtihanları da yerlerin de muayyen müddetlerde 
Pertevniyal lisesinde yapılacak • Kapatılmaları polis merkezlerine 
br. bildirilmiıtir. , 

Şehrimize gelınit bulunan Ti
caret Umum Müdiri lsmail Hakkı 
Bey dünden itibaren yükseli Ti • 
caret mektebinde meşgul olnuya 
bqlamıştır. 

lsmail Hakkı Bey bu ıene ye
niden tanzim edilecek olan yüli • 
ıek lktııat ve Ticaret mektebi 
programlarmm tanzimiyle ıneı • 
gul olmaktadır. Mumaileyli tnm
dan başka şehrimizde bazı ilmsa• 
di işler1e de meşgul olacaktır. 

---o--

Lastik tekerlekli yük 
ara balan 

Gürültü ile mücadele için ve
rilen kararlar arasında yük araı
balannın tekerleklerinin lastikli 

olması kaydı konmuttu. Yük ara• 
bacıları bu karara: itiraz edere1' 
yük arabalarının yayh bir kıımı • 
nm yapılmı' olduğunu, muhacir 
arabalarrnın da bu kayıttan istis
na etmesi lazımgeldiğini ileri 
sürmüşlerdir. Bu müracaatlar be· 
lediyece tetkik edilmektedir. 

--o-

Ehil hayvanlar sergisi 
Vilayet Baytar Müdürlüğünce 

her sene tertip edilmekte olan eh· 
li hayvan sergisi bu ıene de açı .. 
lacaktır. Sergi, Edirnekapıda be •· 
lediye tarafından yapılan tanzifat 
ahırlarında tesrinievelin birinde 
açılacaktır. icap eden tedbirler 
timdiden almmışbr. 
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Yıldız sarayında, hiç bir za • 
man, o gunkü kadar birbirini ko • 
valamaDll§, o günkü kadar birbi -
r ini ~ğa düıürmeğe çalı§~ -
mı§b. 

:CHaft Cemiyetler)" i elde et • 
mek gayesiyle aarfedilen mesai 
tamamiyle hedefini kaybetmi§ti. 
Herkes diğerinin sırtından mevki 
ve rütoo kazanmağa bakıyordu .. 

GiSnül i!leri 'de o günlerde Yıl· 
aız sarayında almıı yürümü§tü: 
Saadet, Necdeti seviyor. Necmise

. her 4.te Kazını beyin peıinde ~oıu
yordu. 

Yalnız il:>u Jiadar mı ya? •.•• 

Dqanya çıktığın zaman bana (Ni
Y.etli ıeker) al, getir, Parası· 

m da verdiğim halde niçin alıp ge· 
tirmiyorıun? 

Diye söylenmİ!ti. 
Betir ağa ikbal ile daima taka

laırrdı: 

- Yarın alıp getireceğim, cici 
xrzmı! Fakat, o ıekerlerin için.den 
niyet kiğrtlarmı kaldırmışlar. 

Diyerek ikbali başından sav • 
mak istemitti. 

ikbal §ımank bir çocuk gibi, 
barem ağumm boynuna ıanldı: 

- Ben niyetli §ekerden isterim. 
Onlar eğlenceli oluyor. Talihimi 
deniyeceğim. Bak lım neler çıka· 
oak? 

Şimdi 'ae nu lieyecanlı salineye 
ikbal çrkmı§b. Bu güzel Çerkes 
kızı da :A-bdülliamidin _ ikinci Halbuki böyle kağıtlı feylerin 
aerecede olsa - gözdeleri srrasm• llariçten saraya getirilmesi yasak-
aaydi. b. 

Harem ağası, ikbale bu yasağı 
İkbalin mab'eyinci Nuri beyle 

arasından su sızmıyordu. Zaten 
Jkbalin Yıldız sarayma almmaaı
na Nuri bey sebep olmu§tu. 

Bir gün Tophaneden geçerKen, 
:4..dapazarmdan yeni gelmi olan 
ikbal annesiyle Nuri beyin önünde 
yürüyordu. 

ikbal o vakit on üÇ, on ·dört 
yaşlarında bir çocuktu. Faliat, ne 
gmel, ne sevimli bir 90Cult •.• 

Nuri bey kendisinin ıaraya 

mensup olduğunu söyliyerelC: 
- Seni saraya götiil'Sem gelir 

misin? demişti. 

Bu teklife k kir ve Kimsesiz l>ir 
ltadmm vereceği cevap eThette 
müspet olacaktı. 

Nuri bey tk'Dali annesinden sa
fın alarak saraya götünnü, ve bir 
müddet terbiyesiyle me§gul olduk
tan sonra. padi ha takdim ehnİJ
t1. 

ikbal, :Alidülliam:idin çoli !iop
na giden gözdelerinden biriydi. .. 
Kızıl Sultan lkb_ıdin elintien. nar 
şerbeti içmesini pek: severCJi. 

Patli§alim lJiendisinıe fazlaca 
yüz verdiğinden eesaret alank 
hazan ötekine, illerikine çatan ve 
istemiyerelt Ciiğer sarayhlarm ıial· 
bini laran ikbal, o gün Koridorda 
Be}lr a'ğa ile karşıla mca, arabm 
ltohm<ıan yalCalaımş: 

- Sana kaç defa rica ettim .. 

Tefrika numarası : 63 

nasıl anlatsm?. 

- Peki, getirece}im .• 
Dedi.. Zaten her görOtünde ona 

bu iki kelimeyi tekrarlamaktan u• 
sanml'fh .. 

ikbal, Betir aga ile 'konuşurlien, 
birden, harem ağasının koynun • 
dan yere uf.ali( lıir iklğıt parçası -
nm düJtiiğünü gördü.. Sesini çı • 
liarmadr .• Kağıdm üstüne aya'ğnu 
l:iastı. 

- Haydi, ağacı'ğmı ! Kuıura 
balana .• Seni ne kadar çok sevdi
ğimi bilirsin! Camın o tekerden 
çok iıtedi de .• Ben böyle ıeyleri 
senden ba§ka kime söyli}:ebilirim. 
Şekeri unutma, e mi?ı 

Beıir ağa gillereliı 

- Unutmam... ;yann ~l:ınauıa, 
ölrur ıgiin muha.kliıde rgetireceğim. 

Dedi .••• Gen.it brr nefeı alaraJC 
yürüdii .. 

~e lk};a.1, brenı ağasmm ar&. .. 
amdan yere eğildi .• '.Ayağile bastı
ğı kağıdı yavqça aldı .• '.Avucunun 
içine SIKqtırclr •• 

Koıara'C oClasma: ıgeldi. 
lkbal kendi kendine söy1eniyor

uu: 
- Beşirin liesap pusu1alann"dan 

biri olmalı .• KSfir ıarap, zavallı 
cariyeleri soyup soğana çeviriyor. 
Ve k9.!ıc1r açtı .. 

O ?' N • "-" • • - ne...... . ecmısenerın ım· 

şk mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nil) 

Şi~edeki cila yan yarıya ineli .. O bi
tince halinı ne olacak bilemem... Yeni 
içtimai mevküıni tam manasiyle temsil 
etmiı olncağım.. 

"Fikret, maksadım sana telmihte, 
ıit.c:mde bulunmak değil, fakat böyle ha
§İn cümlelerle konuıarak, seni adeta 
sarsmak, daldığın uyuıUkluktan uyan • 
dmnak istiyorum... Nedir bu miskinli· 
ğin ... Adeta dayak yemekten korlanuı, 
yılmıı ve sinmit çocuklara döndün ... 
Dükkanmm bedeliyle bir miktar borsa 
oyununa giriıtik, bunu knybcttin, onra 
Vehbi beyden borç aldm P da gitti, 
altı aylık maaımı kırchrdm, keza kay • 
buldu ... Bu, anhaminha, üç dört bin lira· 
lık bir mu~ledir. Bu kndarcık bir pa· 

•hal yeniden bir teıebbüse giriımek 
~~ ~ mı? Artık muvnffalk 

ni tekaüde sevket
t!a"a teıebbüs sahasında ndnn 

bnama!a karar venni~ "bir edama ben· 
zİyorsuıı-

Fikret, kansından ilk defa olarak 
böyle azar itiliyor, onun tarafından 

ıiddetle tenkide uğruyordu. Ne söyli
yeceğini bilemiyerek: 

- Peki ama, diye kekeledi .. f nrzr. 
mahal yeniden bir teıebbüse giriımck 
İstesem, para nerde?. Bu sefer, borç &· 

lacak bir ahbabım kalmadığı gib~ kır
dınıcak maaınn da yok •• Her hnlde be
J.ayi ilahi gibi İstanbul §Ubesinden ar • 
kam tıra buraya gönderilen §aİr Nuri ~ 
den istikrazda bulunacağımı ummaz11n. 

Türkan: 
- Meramın elniden bir ıey kurtul

maz, dedi •• 
- Canım, ne meramı? irade ile 

madde bnzılarmı zannettikleri gibi biri
birine o kadar bağlı değildir. lstediğin 
kadar nzimk8r ol, öyle §erait vardır ki, 
para yaratamazsın. •• Yeni den borsa oyu
yununa girmek üzere, kalp akçe basa • 
cak değilim a-

:Türkan isbnfamla dudak büktü: 

İhtiyatlı koca (Merdivenden yuvarla
rurekn)- Ap.ğıya dUştUğQm zaman 
ne olacağım bilinmez, hayat sigortası 
poliçem bankada, vasiyetnamem yuka
nki yazıhanede, doktorun telefon nu -
ınarası da 224467 diri 

zaıı ... 
ikbal gözlerine inanamıyordu. 
- Kazım beye hitaben yazıl

mış ... 
Diye mmldanarak'. ve bir elini 

kalbinin üstüne koyarak okUdu. 
İkbal, Necmiseherin Kazmı be

yi sevdiğini bilmiyor değildi. Da-
1ia o günün sabalir, ~kbal, Necmi· 
sellerle JConuşurlCen, onun Kazmı 
beyi ne kadar çolC seidiğini, gös
terdiği alaka<Jan anlamıştı. 

- Mel'un liadm .• Bu ite de mi 
bumunu so1mıuf. 

Diyerek dütünmiye ]:)qlaCJr. 
llCbal seviniyordu. 
Henüz bir eye karar vermemit· 

ti .. 
F aliat, bu mektup Necmiıeh'eri 

lier zaman yerden yere vurmağa, 
lier saat ıiendi peşinden lioştur
mağa ••. Haatlı 'köpeK gı-'bi yerlerde 

süründümıe'fe kafi geleceKti. 
Necmiseher bu mektu,;uncıa 

yalnrz KAzım beye yardım vaCJet
mekle kalmıyordu. Kelimelerin 
araam<Ia bazı manalı S3zler (le 
vanlr. ikbal bu sözleri birer pa· 
rola mahiyetinde teliklii ~ereıi 
paCJişalia mül>alağatı m '81Q1de 
anlatabilmH. 

Zaten, ~b.dülliamıt, Necmise'lie
ri'n kazım beyle gizliden gizliye 
muhabere ettiğini, ona yaruım e
aeceğini !(!uyarsa, ilmnbilir ne !ita
dar çoli hiddetlenecetdi. 

Padi~ll Kazım beyin tamamile 
:tecrit edildiğini zannediyordu. 

lkl>al !bunları 'düşünerek yum -
nıklannı birbirine vurdu: 

- Oli .. Ne ala I ŞimCli ikisi <le 
elinide .• 

-Aptal ... 
- ı .. 
Fikretin kalbi cız etli ... 
Ömründe ilk defa olarak sevgiliai 

tarafından böyle ağır bir tahkire uğru.. 
yordu. Türkinın gözleriniıı içine bekb, 
orada bir latife ifadesi aradı... Bir an 
bekledi ••• lstedi ki, senç kadın, bir kah· 
kaha atarak, boynuna aıanlıın, §aka söy
ledim diyerek, sesinin perdesini deği1-
tirain. 

Foknt Türkn katlarmı çabnıf, baırnı 
önüne eğmiı, abus ve düıünceli duru· 
yordu. 

Söylediği sözün, ortaya ntbğı fikrin 
doğnduğuna katiyen itimat etmiı bir 
ifadeyle devam etti: 

- Elinin altında yüz binlerce lira 
bulunup ta, bundan kendi nam ve he
sabına istifade etmesini bilmiycn ada • 
ma adile sanile ptal derler. 

- Hangi yÜz bin lira ••. ? 
- Bankanm kasasındaki ... 
Delikanlı, suratına şidedtli bir tokat 

ycmiı gibi sarsıldı, iskemlesini devire
rek nynğa kalktı: 

-Türkan! 
Türkan, soğuk kanlrlığınr asla boz -

nuyordu. Esasen söylediği sözlerin doğ· 
ruluğuna da kat'i surette kaildi. 

so Agustos 1esy 

Adata meAtuplau 

Ankara Halkevinde 
bir kaç saat •• 

Temsil kolu gençleri lzmirli 
arkadaşlarile tanışmıya gidiyorlar 

Ankara muhabirimiz yazıyor: 
-"AY.ağınız uğurlu geldi, tem· 

ail kolunuz bir iza daha kazandı! 
Ye üatiinden kibarlık sadelik 

akan genç laza dönerek: 
- Bugünden itibaren evimizin 

çocufuıunuz, numaranızı unutma 
ymız em.i?. 241 •• 'de.dl. Önündeki 
iri kaplı defteri itina ile kapadı. 

Halkevi müdürii sözünü henüz 
bitirmitti ki, otuidulumuz terle· 
miz odanın liapıımda titrelC bir e
lin Clolaıtıgmr (luydulC, bir saniye 
sonra 'kapı ağır ağır liarelCete gel· 
ai, beyaz, bembeyaz bir baıın bi· 
ze doğru uzan'Clrğmr gör'düli.. Bu 
itina bir çelireydi: < 

Müdür '.Ali Rıza Bey: 
- HO§geldin üıtat, diyereli ye· 

rin<len kalktı: 
- Ne iyi teıadüf ıize yeni lza· 

mızı tanıtırım, çoli içli ve ince 'dü· 
tünüılü bir Tüm kızı,, aedikten 
sonra, Genç Hamına hitaben: 

- Siz üstat lbnirrefilC '.Alimet 
N • B • a ..... 1 • ., un eyı, taıunnuz, egı mı •.. 
Cliye sorau .• 

_., Himmetin oğlu,, muliarri • 
rini tanımaz mryım efendim? 

lbnirrefik '.Ahmet Nuri Bey 
"Himmetin oğlu,, piyesini 932 ee

neıinde yazmıı ve bu PİY.ea Cüm • 
huriyet Halk FrrlCur temsil !Ube-

tİ tarafm<lan 1934 Y,Ilmda batıl • 
mqbr. Piyes üç perdelili muzilöa:lr 
JComedidir. Mevzuu basittir: 
IDmme~ ~~ ismiılde, hali n.K

ti yerlılde bir köylü: Oğlu iVeliY;i 
liuıruıt tahsil etmek: üw-e lSt8n • 
oula gönaerir, Yeli me~oo (le .. 
vam e'OOoeği yer(Ie göz lmınaşfI• 
ran ve yol ~ sefaliat alemle
rine öalar. Samuel ismbide liaba 
aosfU J bir muraooliacr, Yeli~ 
Rimmell :Ağayx iflAsa sevie'O.ecelt 
Ka.dar geniş bir kre"di açar. Samu
el günün birin'de elliide nof.erl.i.K
fen fas'dkili seneE olduğu lialoe 
Himme~ '.Ağanın :Köyüne giaer. Ye 
Ji 'de lföyüne· 'dönmüştür. Banası 
oğlunun f.ansilini fütiidiğini 'dü
şünerelt Kalpf.en bir eevinç <iuy
maıtt.idır .. Bu arada Samuel elin
ae senet çıKagelir. Himmet ~ğa, 

Dedi ki: 
- Eneli: o lia<lar heyecana kapıl • 

ma.. Yerine otur bakalım.. Vallahi, fa. 
cia aktörlerine benziyonuıı, ıinirime 
dokanuyol'SUn ... 

- Canım, sen ne söylediiini biliyor 
lltUlun?. 

- Biliyorum cl't;.He .. 
- Bu, beni hrraızlıia teıviklir. 
- Niçin hırsızlık olaıun? Para çal 

demiyorum ki ... 
- Öyleyıe, suüıtimal ••• 
- Zimmetine geçir de demiyorum .. 
- Onun gibi bir ıey .• 
- Hayır, tekrar yerine koymak üze-

re alacaksın, canım •• 
- Hakkım yok .• 

-Oh efendim, oh •• Kör kadı gibi doğru 
luğa kallcrıırsan, bu hayat ortasında a
cınacak mevkie dü§ersin, habier vere .. 
yim! Bu i~: ::- t,3.,ı.. ··i' .. _ _. ·.. r.i~c:· 

11ana söyliyeyim, hali: Elime bir avuç 
para alsam da "tek mi? çift mi?,, diye 
sorsam, belki bir defa, üç defa, be§ defa 
bilemezsin. Ebediyyen bilmemen kabil 
midir?. Biz de, borsa oyununa, yüksek 
bir sermaye ile devam edelim.. Şimdi • 
ye kadar üç PÖbet ziyan ettik.. Büyük 
talisizlik oldu. Bankann kasalan eli-

Yetiye hiç bir şey sezdirıllede~ 
ilesinin şerefini kurtanilBk ~ 
tekmil mal.mı satar, oğlunun 
muele olan borcunu öde~. ~ 
nm bu yüksek kalpliliği ~· 
'da Yeli, köyden sessizce ve ~ 
seye göriinme'den sıvJŞil'. '.AJ1Jl · 
nin ken'disine gön.derdiği soO 
ile ticaret hayatına atılır. ~ }isıf 
zaman zarfm'da, ÇOK 'dürüst. ~ 
ket etmeli suretile, ICeıidisinl ~~ 
ret aleminoe t.amtır ve bir ~J 
:Kazanır köyüne öönerelC ~~ 
nm sattığı emlaki f.eKra.r saf.ıtl. 
lrr. Yaklnlarm'dan bir lföylü f 
evienereK 'dana büyii'K işler f 
mal{ üzere köyden aynln-.. 

lbiıirrefili '.Ahmet Nuri JJe 
l>u piye.sin-de ne 'dereceye 

muvaff alC olduğunu 
mevzuumuzun liaricinCiedir, 
mz HalJCevi temsil Jiolu ıe~l 
nin, eseri ruhlandırmalC içiılr .. ~ 
la l>aıla çalııtıklan muliaklC~ 
Temıil Kolu gençlerinin l>u ~ 
çalıımur sayeaiıide(lir ki 1'11J 
'.Anliara HallCevinCie biribiri 11'1 
smCJan ·dört ·defa temıil e'dittıı 

• • • 
Anliara HallCevi temail ~ 

Clan otuz kitiliK bir Jiey:etin_~ 
ımrtulu§ l>ayramma iftirali ~~ 
üzere lzmire aitme'li üzere ol; 
malftnldur. :(nICara Hallievi t 
ıil xolu böyle bir ıeJ.a}iate ıııi
fa çı1Dyor. Bu aeya!iatin tzt1Jlt 
tulut gününö rutlamau Cla 
liatten 1ie1'1enen g&J:enm ~ 
iini göıtermeliteCiir. -

&ıJiara T«t Jzmirin lialiçl 
lerinin tanqmalanm Te aati' 
mdan liaynaıma)anm ~ 
celi olan 6u ıeziııtinin a).111 
Cfa ~n&r. Hallimnln 
tarzı lialOOnCla Jzmirmerı 
bir liliir Tereceğİ fftpliealidf1•, 

H n: " l • • _J_:,fJ~ aı&e't'I ıenç ennm •ıa. 
masa gelmeleri, an.Iarnida 
tiler tertip etmeleri memle~ 
çoK faydalı, verimli ola~· 

Bu suretle tia11Cçı ıençler' 

memlelieti tammali Jrnatr "' 
rilmit l>ulunaca1dtt. 

6. "•"' 
nin altın a olduktan tonn, 
CJar, iki misli uttıra attıra . 
hem etki zararlan çıbnr. heot "' 
gireriz.. 

..... .... 
Fihet cenP, •eımlJoaau• 

sabit bir nokta,. mlmq, . ,-
bakıyordu. 

,Türkan, i.,ar etth 
- Deiil mi? •• HalC ~ 
Delikanlı, ailkincliı 

- Çocuk .• Beni nerelere 
istiyorsun.. ıf" 

- Hayatta mevcumyel .S-t, · 
miskin adamdan hoıtamnaııı .. it 
musun?. ·Fransızlann "risk,, ~ 
bir fey vardır; onu yapmadaııt lı 
dini tehlikeye atmadan, in,.0, 
muvaffalC olamaz.. 

• 1 • • • • ' 

- ~llo .... 

- ~llo - fi 
- Sen misin, Fikretçiğfn,·· tJI' 

bakayım?. Meraktayım .• Ne h' 
- Bırak allahmr seversen.• ı 

of• 
Telefon farrakkacfak ~ ;~ 

Türkan, ayni numarayı bir ' 
radıt tf 

(D~ 
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-Son sayıfadaki resme bakın J ~ ı 

Martoz köyünün mezarlıiı için
den geçiyorduk. 

Karıımıza, birdenbire müael· 
l&h bir adam çıktı. Elinde epeyce 
eski uıul bir tüfek vardı ve atılma 
11. müheyya bir vaziyette tutu· 
Yordu. Saçı sakalı birbirnie karıt· 
llııı, gözleri kan çanağma dönmüt 
til. 

- Eyvah ... diye saatimi ve 
eüzdanımı muhafaza etmek iıter· 
teaine tuttum. -Eıkıyaya yaka • 
landık. .. Bizi soyacak... Belki de 
CSldürecek. 

Arkadaıım güldü: 
- Merakl.anma ... O, eıkıya de

lil. .. Hem, dirilerle iti yoktur ... 
Biçare adam, bir ölüyü vurmak 
İçin böyle mezarlıkta dolaıır •.• 

- Allah Allah ... 

Sahiden de, tüfekli adam, bize 
bakmadı bile... Baıhı ilemlerdey 
di ... Taılar arumda ıeasiz, pür· 
dikkat dolaııyordu... Avlamak 
için birinin ruhunu arıyordu ha? .. 
~e garip ... 

Bu ruhun kime ait olduğunu, 
dostum, bana anlattı: 

• 

Bu adama Baba Mitel derler .•. 
karııı, köyün güzel kadınlann· 
dandı. fakat, ıüzelliğinden fazla, 
•ofuluiu ile meıauldü. Delikan· 
lılar ve genç kızlar, bura.da, epey• 
ce mübalataızdırlar •.• Kendilerini 
aık oyunlanna hayli kaptırmq· 
lardır Cinai ahlAk ıeviyesi cihetin 
den, köy, memleketin en düıkün 
noktaııdır denebilir .. Yalnız Mi· 
telin karraı Nini, bu f&ibeden u
:a.ı~tı. Eıaıen iffet ve namuaıaı pek 
diitkiln olan kocuı, onu, güzelliği 
içi?" değil de bu huıuıiyeti için al· 

ftlıfh. 

Kadmcaiızın iti ıücü ibadet
ti. Elinde küçük incil, ıntında bol 
elbise, 'boynunda iıtavroz, yüzü 
gözü bir müılüman hatuncağız gİ· 
bi mesture, hergUn, önüne baka • 
r&k, kilisenin yolunu tutardı. Kö -
yün pa.pa11 ondan çok memnundu. 
Kara aakalmı uzun iri parmakla
nyle olqıya olqıya, heybetli vücu
du ve kabn ıesile pazarları varz 
verirken, köy kadınlarına, hep, 
Niniyi "aaUhatı niıvandan,, diye 
misal ıöaıterirdi. Kadınlar, onun 
?a'zma kikir kikir, fıkır fıkır gü • 
~lerken, skkalı hiddetinden ho -
rozunkuyruiu gibi açılır, kabarır; 
hu he.ile celallenmesi üzerine önün 
deki rahlelerde hemen yatıııp ıi· 
ilen bu fıkırdak tavuklar üzerine 
P&pu, bütün ağırlığı ile çullana
cak, onları ezecek gibi olurdu. 

Bu hafifmeırep köyün kancık· 
1-rı da, belki, papası bu hale getir 
lll~k için önünde böyle yaltakla
llırlardı. Fakat, rahip, hiç birine 
tUler yüz ıöaıtermezdi. Zira, hep· 
•ini zındık, cehennemlik addettiği 
llluhakk~ktı. Yalnız, varsa yokıa 
"''. . &ııını ... 

Günün 'bir çok saatlerini hera· 
her geçirirlerdi. Günah çıkarma 
lculübeainde kapanrrlar; sonra, 
l'&hibin odaıına çıkarak, mırıl mı
tıl incili Şerif kıraatine dalarlar • 
dı. 

Nini, ancak, kocasının eve dö
l'leceği saate yakın, ibadetten beti 
benzi ıüzülmüf, gözlerinin altı çü· 
1'lhnüt bir halde, bu eevap yuvasın 
dan çıkardı. 

. Mi,e), onıa dokunmak, çeneıi· 
111 olqamak istedikçe, uzun, aöl • 

ıeli kirpiklerini, çiçek tüveyçleri 
gibi açar: 

- Bırak ... Muhterem rahip bu· 
gün gene beni uhreviyete intikal 
ettirdi... Pek yorgunum, pek .•• 
·derdi .•. 

Kocası da, karıımın tef aatile 
Cennete gireceğini umarak, ıeı 

çıkarmazdı. 

Meğerse, mukadder olan cen • 
net değil, cinnetmif ... 

Evet, bir gün, genç kadm, garip 
a'raz göıterdi •.. 

llkönce kahkahalar attı. Sonra, 
çırıl çıplak soyunup sokağa çılana
ğa kalkııtı: 

- Kiliseye ibadete a-idiyo
nım ... -diye haykmyordu.- Ah, o 
ıenin erkeklik timıali ,ahane ıa • 
kalını seveyim,muhterem peder ... 
Nerdeain, nerdesin? ... Senin için 
öldü diyorlar ..• Fakat, bu, kabil 
mi? ... Senin gibi kaya parçaaı, as
lanların aılanı ölür mü hiç? ... 

Kocası, nafile yere kadınıteı· 
kine uğraıtı. Yatağına yatITmağa 
~ah,tı. Fakat, ikide bir de buh· 
ran geliyordu ... 

Ah, eğer on bet gün evvel pa • 
paı "Allafnna kavupnamıı,, , bu 
f ant dünyaya gözlerini yumma· 
mıt olsaydı, ıüpheıiz ki Miıel, he 
men onu alarak, hatuncağızmın 

yanına koıtul'\11' ve kara ketif~, 
bir üfürükte a-enç kadının aklmı 
bqına getirirdi. Adamcaiız, bu 
itikattaydı. Neylersiniz ki, iyi a • 
damların ömrü az olur... Nite
kim, kendi yavruları da Y•tamıf 
mıydı? .•• Hepıi de, birbirinin ar· 
dı ııra göçüp gitmiJlerdi. 

Kadmı, birdenbire: 
- Feda olıun sana, hef!eyim 

zaten feda oldu, daıha da olıun. .. 
-diye haykırdı.· Çocuklarım, ko 
cam, kendim •.. Bize o mel'un ha.
tahğı a§ıladın; fakat, ge~ de za· 
rar yok... Çocuklarım, frengiden 
öldüler... Ben, bu illeti kocama 
geçirdim... Onu, senelerce kan
dırdım, inandrrdmı, doktora Y,Ol· 
lamadım ... Hastalık ikimizin vü • 
cudumuzda da ilerledi... İ!te bu 
hale geldim ..• 

Bir kahkaha attı: 
Bu esnada, gözü, kocaıına ilit· 

ti. Dehıetle üı-perdi: 

- Sen burada mıydın? ... Evet, 
ıeni senelerce, ıofuluk markeıi 
altında kara papaıla aldattım .•. 
Bütün köy kadınlan bana gıpta 
ediyorlardı ... Benim yerimde ol • 
mağı, keti!e metreılik etmeği öz· 
lüyorlardı ... Fakat, onun gözleri 
benden baıka. kimseyi görmedi ... 
Helal olıun ... Helal olsun... Fa
kat, sen, beni vuramıyacakıın ... 
Silaha davranma ... İ!te, kendimi 
müdafaa için, yatağıma balta 
aakladmı ... 

Fakat, baltaya davranmaıına 

mahal kalmadan, Mi,el, tüfeğini 
patlattı... Kadın, hala aletin sa -
pını avcunda tutarak, yatağa yı -
ğıldı. 

Adapı: 
- Öldüreceğim ... Ondan inti • 

karnımı alacağım! -diye sokağa 
fırladı ..• Rahibi bulmağa gitti. .. 

lıte, azizim, frengi Miıelin 
beynine vurdu, hala böyle mezar· 
lıklarda dolatıp duruyor.Rahibin 
ruhunu bulup onu vuracağına ka· 
ildir. Dirilerden kimıeye zarar 
ve:miyeceği maliim olduğu için 
ona kimse ilİ!miyor . 

( Hatice SUreyya) 

dotnı. ~andan J>&!& otomob.ıl • falof luna saparak Sirkeciye in· Meraıim ıaat 8,45 te baıladı, 
l~ Onıvertıte bahçesıne ı•lmıt • mitlerdir. Alay Sirkeci· Eminönü önce miralay ve kaymakamlar 
tırA.ı, kıt' 

1 
. . Karaköy • Şithane karakolu· Te- ıaat 9,5 ta pafalar tebrikte bulun'. 

eri a arl~ ukert v~ ıl'vıl pebatı • lıtikli.l caddesi yolu ile mutlardır. 
~ektepler ~ cemıyetler Onı~e~ • Taksime varmıı ve burada abide· Milli Müdafaa Vekaletinde 
ııte bahçeıınde yangın kuleıı cı • nin etrafında yer almııtır. Tak· tebriklerin kabulünden ıonra he· 
vannda evvelce bazırlanmıı olan ıimde abideye belediye tarafın • 
krok

. l · yet Büyük Erkanıharbiye Daire· 
ıye göre. yer enni a1mıılar- dan hazırlanan bir çelenk kon • 

d Ort d b kü l 
ıine giderek Mütir Fevzi Pa•a 

ı. a a ır "rıü yapı mı§b. m "t k.b kıt' ı ı :r 

O 
Uf ve mu ea ı en a ar yere· Hazretlerini tebrik etmiılerdir. 

niverıite kapıamm önüne me· rine aitm k ··z d ğ l ı d . • e u ere a ı mıı ar ır. Ayni zamanda Cümhuriyet 
raıım atıııru yapacak bir batarya Al G ı t k.. ·· ·· ·· · . . . . S ay a a a opruıu uzerın· Halk Fırkaıında da bir reımi ka· 
getırılmııtı. aat on buçukta Ja. d k b""t•· ı· d k. en geçer en u un ıman a ı b 1 ] t 
tanbul kumandanı yanında Vali 1 d"'d""k . u yapı mıt ır. 

b ı d
. . . M h. . B l vapur ar u u çalarak merasıme Bunu mu""teakı·p Cu""mhurı"yet 

ve e e ıye reııı u ıttın ey o - . • k ·kt . 'b· 
d 

... h ld d d l ııtıra ettı erı gı ı tam ıaat on d d . . b ugu a e mey an a yer a an . . , mey anın a ıeçıt resmıne &f• 
kıtaatı, mektepleri teftit etmif, ıkıde Beyazıt~a~ı topçu batarya • lanmıttır. Ordunun en genç za· 
ıonra hitabet kürsüsünün yanına :ından ive Selımıyeden 21 er pare bitlerinden mülazim Nuri Beyin 
gelmiJ!ir. op atı mıtbr • nutkunu fırka kuman.danı Fikri 

Bu ıırada ordunun en genç pi· Saat 'bir buçuğa doğru Beya· Paıa ile, Tayyare Cemiyetinden 

d ab
.tle . d b. ..

1
.. . zıtU. toplanan halk dağılmıya ba§· M·· .. H ki k yae z ı nn en ır mu azım . uruvvet . m nutu arı ta ip 

Bey 30 Ağustoı batkumandanlık ladığı gıbi tramvaylar da itleme- etmif, ayrıca eınaf cemiyetleri 
muharebeıini anlatan bir nutuk ye batlamııtır. Gece aıker tara· namına Ankara demirciler cemi· 
.öylemİ!tir. lıtanbul kumandanı fından fener alayları yapılacak, yeti reiıi Sadri bey :tarafından 
Haliı Pata buna cevap vemıiı, bazı meydanlarda mızıkalar ça • Hakimiyeti Milliye meydanında 
Harbiye mektebi bandosu tarafm lacaktrr. lıtanbullular bugün 3o bir nutuk ıöylenilmittir. 
dan istiklal Mar•ı çalınmııtrr. Ağuıtoı Zafer bayramını gece :s 1 Merasimle Gazi heykeline 

Mar• çalınırken bütün askerler yarı arma kadar kutlulıyacaktır. :ır B çelenk konulmuıtur. Bu aktam 
ve ıiviller ıelim vaziyetini almı•· izi hu günlere kavuıturan UJu 21 s parça top atılacak ve muhafız 
lar ve bu suretle ıehit aıker ıellm Gaziye, kahraman ordumuza bin alayından bir tabur da fener ala· 
lanmıttır. Şehit aıkerin aelimlan· minnet ve tülCran ! yı yapacaktır. Ankara miıli az ıö· 
maımdan sonra lstanbul lamıan • Harbiyenin 100 Üncü rülür bir neıe ve ıevinç içindedir. 
danı, Vali ve belediye reiıi Oni • yılı kutlulanıyor Şehir battan atağı bayraklarla 
venitenin Beyazıt meydanma ba· Harbiye mektebi, bugün aaat donatılmıı bulunuyor. 
kan kapııından meydana çıknııı• 15 t b" '"k · ı ku ı 
1 

·b · d 1 1 d e uyu merasım e ru utu· Fevzi Pş. Hazretlerı·nı·n 
ar ve trı Un eyer a mıt ar ır. .. Ü •• l kul l k , . • nun yuz ncu yı ını t u ıyaca • 

Saat on bıre dotru ıeçıt reımı b teşekkürleri 
başladı. Meydanın her tarafı, bil • r. E •-<!! H b. R · ı·ı· Ankar 30 (A A ) B k . • . rKAnı ar ıye eıı ı ı nut • a, . • - üyü 
tün yollar, cıvardakı bınaların ku d -Lt b. ·h · E k"' h b" R · · M · F . n an sonra, Meo.K e ın tarı çeıı r anı ar ıye eıaı ütır evzi 
bütün pencerel~rı ~alkla dolmu~ anlablarak "and içilecek tir. Pata Hazretleri yükıek zaferin 
tu. Meydanda ınzıbat erkenden So H b. k · " · 
t 

. d·ıd•t• • . h. b. k nra ar ıye me tebı ta)ebesı, on ikinci yıl dönümü münasebe • 
emın e ı ı ı ıçın ıç ır araa· 1 b"' • 
1 k 

.... 
1 

.. d M . mezun an ve utiin aıkerf lııeler tiyle ordu namın.aı almıı olduğu 
ıa ı gonı muyor u. eraaım ge· 1 .. • , • namma can ı nutuklar aoylene· resmi ve hususi tebriklere ayrı ay-
çıııne Harbıye bandosunun m&r§ı k d tı·ı ·k d'l k · . re , ave ı er ı ram e ı ece tır. rı ceva k ·· k.. 1 d 
çalarak geçmesıle batlandı. Ban-

0
.. d H b. k b. d P verme mum un oma ı· 

d t "b·· ·· ·· ·· d t'kt un e ar ıye me te ın e, ğından mukabil tebrik ve tefek· 
0 rı unun o~u? en geç 1 en harbiye alayına sancak verilme k .. 1 · · ·hl"'" A d 1 · 

ıonra yana çekıldı ve çalmaia de . . ur erının ı agına na o u aıan· 
• . merasımı yapıldı. Sancak veril· t •t b ı d vam ettı. Bandodan ıonra Harbı· . . aını avaı uyurmuı ar ır. 

me meraıımınden aonra, mektep 
yeden bu ıene mezun olan 600 mezunla .k. • f 1 b . llllnlnH"""""'"'"'""'°"""llll~-. . . . n ve ı ıncı ıını ta e eıı 
ıenç zabıt vekılı ıeçtı. Çok mun • •t • t Bu k h lstanbulsporlular . ıeçı reamı yap ı. ço eyecan 
lazam hır surette geçen genç za· l · · A k d b·ıı .dd 

1
. b. Ik ı merasım, saat 16 buçukta nıha· n ara a 

ı er f l et ı ır ıurette • ıt • t b ld 
landılar. Zabitlerden M>nra Har • ye u u. 
biye mektebi talebeleri, ihtiyat Ankarada yapılan merasim 
zabit mektebi talebeleri ıeç.tiler. Ankara, 30 (Telefonla, Hu· 
Bunlan Kuleli, Maltepe liıeleri susi muhabirimizden) - 30 Ağus 
talebeleri takip etti~ Kuleli ve tos Zafer ve Tayyare bayramı i· 
Maltepe liselerinin önünde kendi çin bugün Milli Müdafaa Vekal~
mekteplerinin muzikaları yürü· tinde büyük meraıim yapıldı. 
yordu. Mekteplerden sonra deniz Tebrikler, Milli Müdafaa Ve· 
bandoıu, deniz harp mektebi, de- kili namına müıtefar Nazmi Pa-

Ankara, 30 (Telefonla} - la
tanbulsporun ikinci kafileıi bu 
sabah geldi; Ankara Sporcuları 

taraf mdan hararetle karıılandı. 

Gelenler ar.aıında Milli takım 

oyuncularından Sami Bey de var· 
dır. 

lstanbulıpor, burada, yarm ve 
öbür gün ikimaç yapacaktır. 

niz liıeıi, denizli gedikli mektebi r--..... __ , ......... -... ·- ------··--··-···----------.. ·--· .. ..._.. 
küçük zabit hazırlama mekteple- 1 
ri ta_ıebeleri de aı1a,ıar araaında 1 Büyük Bag~ Eg~ tencesı· 
geçtıler, Mekteplerden sonra bi- i İ 
rinci fırka band0tu ve kahraman : Eğlencemiz, Topkapı dıtında Remzi Bey Amerikan Nümune 
piyade askerlerimiz, süvarileri- bağın~a, yüzlerce aıma kameriyeler altında yapılacaktır. 1 
miz, topçu, makine~ tüfek, leva- Üzüm salkımlarmm, tepenizde rengi.renk birer avize gibi ıal .1 
zım, nakliye kıt'alan geçtiler. l~ndığı bu bağda yiyeceğiniz bir öğle veya akıam yemeğinin zev J 
Şanlı ve muzaffer ordunun genç kıni düıünün ! 1 
askerleri çılgınca alkıılanıyordu. Eilencemize ittirak .edebilmek için aon sayfadaki kuponları-f 

Kıt'aların geçiti yanm saat mızı toplayın Bir aylık kupon toplamıf olanlar iıtifade görecekler4i 
ıürdü. Sonra poliı kıt'a11, itfaiye idir. İ 
müfrezeıi ve itfaiye otomobilleri ı· CAZ SAZ 1 
muntazam bir ıurette geçtiler. Ar· ' ... İ 
kadan tayyare cemi~eti Arafı~ • Kendinizi eğlenceli geçecek Sonbıiharın en üze! j 
dan hazırlanan ve bır otomobıle 1 .. .. h I . g 1 

konmuı olan tayyare timıali ıeli· gunune azır ayınız li 
yordu. Tayyare timsalinin yanın. ·- ==-·---- ·-.. --.................... -.. .. 
da genç kızlar yer alm19tı. Müte· 
akiben tehir bandosu ve arkasın· 
dan yükaek mektepler, liseler ta· 
lebeleri ile kız liıeleri izciler ve 
daha ıonra da eınaf cemiyetleri 
geçti ve bu ıuretle geçit reami 
bitti. Bu sel'lA!ki geçit reımine itti· 
rak eden kıt'alar daha çoktu. Bu 
yüzden geçit mer.a'limi iki ıaat ka
dar sürmüıtür. Geçitten sonra 
kıt'alar yürüyÜf sıralarını takiben 
Beyazıt • Çemberlitaf yolu ile 



1 Balıklar uyurlar mı 
, ___________ ...., _________________________________________ ~, 

Halk evi gençlerinin marşı 
içinizde belki merak edenler ol -

muıtur. Acaba babklar uyurlar mı ?. 1 
Fakat Iİz, doğrudan doğruya bizi uy·! 

Gazinin gözlerinden şimşelrler ufku deldi: 
O mavi şimşeklerden neş'e ve ümit geldi.. 
Gençlerin kalplerine "Halkevleri,, yükseldi; 
Bu abideyi kuran öptüğümüz o eldi, 

Göğsümüz kabararak bağırdık gür nefesle; 
Alakamız kalmadı eskilerden bir acsle ... 

kaya ıevkeden ıeltebi, biliyor muıu- Mutlak yükseleceğiz elele biz herkesle .. 

nuz?. Medeniyet yoluna atıldık bu hevesle .•. 

Uyku elenilen hadise, vücudun yor • 
1 

pnlaldarmı dinlendirmeie ve böylece 
etki kuvvetini iadeye hizmet eder. 

Gençlik bu evden koşar hızla zafere doğru, 

Kavuştuğu zaferin sönmiyecektir nuru ... 

Gençlik bu evden koşar, hız la zafere doğru, 

Kavuştuğı.ı zaferin sönmi yecektkir nuru .. 

Karada yafıyan hayvanlann çoğun 
da, dedijimiz bu tabii hadiseyi, görü -
rüz. Y alnrz uyku tekli, devamı fark-

Bu diyar ufkunda da sönmez meş'ale yandı, 
Nura susayan kalpler bu meş'aleyle kandı. 

Gençlik istiyor birlik; ülkülere yanaşmak; 
!tafalardaki ülkü medeniyette taşmak ... 

bclır. Mesela atlar ayakta uyurlar _ I 
Gençliğin istekleri; geldi yerine andı .. İki cereyan gönülde: Biri muasırlaşmak, 

Öteki usanmadan yenilikleri aşmak .... Yüce Türkün gençliği bu evde halkalandı .... 
Kirpiler. yuvarlak bir ıekil alarak bü • 
zülürler. Yılanlar, kertenkeleler, tim
sahlar, kurbağalar gibi soğuk kanlı hay· 
nnlann uykusu büsbütün ayn ıekilde
dir. 

Gençlik bu evden koşar, hızla zafere doğru, Gençlik bu evden koşar, hızla zafere doğru, 

Kavuştuğu zaferin sönmiyecektkir nuru .. Kavuştuğu 

Bunların vücutlan uyuımut hare • 
ketsiz bir halde kalırlar, uzun müddet 
1"r atalet ( temebllik) devresi geçirir • 
ler. Buna kıt uyksu, derler. 

Soğuk kanlı dediğimiz bu hayvanla
nn vücutlarında (kırmızı kan) ile (ka
ra lam) kanırlc olarak deveran eder. 
Bu sebepten vücutlannın hareketine 
tabidir. 

Havalar soğuyunca bu hayvanlar 
toprak altında bir takım çukurlara sak
llnırlar, yemezler, içmezler. Yalnız ha -
fif hafif teneffus ederler. Vücutlann -
da yazın biriktirdikleri yağ tabakalan -
nı eritip hazmederek yaz gelinciye ka
dar uyumuı kalırlar. Havalar 11ınmrya 

baılayrnca bunlann vücatlanndaki ha· 
reket yükselir; sür'atlefİr. Balıklar da 
soğuk kanJı hayvanlara benzerler. Aca· 
ba balıklar da uyuma kabiliyeti biç 
yok mudur?. 

Bir çok alimler bunu tetkik etrniıler
dir. Bazılan balıkların, muhitleri çok
ça ısındığı zaman, dalgın bir tavır al • 
dıklannı görmüşler, bunu uyku zannet
miılerdir. 

H.U.ki, .. haldl&i ~- .......... 
..-iın :vudiii .sersemliktir ki, bir çok 
hayvanlarda sıcağın husule getirdiği 

ltaygmlık bunu İspat eder. Bazdan 

da müvellidülhamuzaıı ( okıijen) azal -

Faydah mal O mat 

Ankara ve 
mahsülleri 

(Her hafta Anadolu vilayetlerimizle 
bu vilayetlere bağlı kazaların başlıca 

mahsulatını işaret ~deceğiz). 

A N K A R A 

Ayat, Bala, Beypazarı, Çubuk, Hay

mana, Kalecik, Keskin, Nallıhan, Polat

lı, Şerefeli( Koçhisar), Yabanabat .. 
Buralarda çıkan mahsuller: 

Tiftik, pirinç, buğday, yulaf, 
armut, bal ve her türlü meyva .. 

AFYONKARAHİSAR 

arpa, 

Kazaları: Bolvadin, Dinar, 
Sandıklı. 

Aziziye,, 

Mahsulleri: 
hububat. 

Afyon, maden 

AMASYA 

suyu, 

Kıızaları: 

fon. 
Gümüı Hacıköy, Merzi -

Mab•ulleri: Hububat. meyva, av de
risi, yumurta. 

Örümcek 
mlf ıularda balıldann ea .. edilderini gö- Bu hayvana en .ziyade •.avanlarda. 

terek, bunun uyku ihtiyacından ileri tozu alınmamış yerlerde, mahzenlerde 

geldiğine zahip olmuılardır. Halbuki tesadüf edersiniz. örümceğin sekiz ta -
babklann eınemesi havanın azalmaım- ne ayağı vardır. Yerde ve duvarlar-
dan dolayı teneffüılerinde güçlük biı • 
aetmeleri neticesidir. da sür'atle yürür. Bilhassa bir böcek 

Oyle iıe bu iki hal uyku sayılmaz. gördüğü zaman yıldınm gibi koşar. Ağ· 
Hayat mücadelesinde babk!ann müra- zmın etrafında iki tane kıakaç görür • 
caat ettikleri yegane çarenin kaçmak • sunu.z. Bu kıskaçların tepeleri delik -

tan ibaret olduğunu düıünüraek, uyku- tir. Onları böcek gibi küçük hayvan
D'llll balıklarda hiç mevcut olmaması la- • lann vücutlarına batırdığı vakit bu 
mn geleceğini kabul ederiz. Haki- deliklerden bir zehir akar. Avladığı hay-
katta da böyledir. vanı onunla öldürür. 

Balıklarda uyku yoktur. Örümcekler yumurtlarlar. Her yu -
Naime Halik murtadan bir yavru çıkar. Bu küçük 

Talililer 

Rusçukta 
Bulgaristan 

Sek erci 
Melımetoğlu= 

Ali Bey 1 
---.. -· --·-·----! 

{Srümcck 1cklini deği1tirmedcn büyür. 

Bunların Arabiatanda akrep gibi insa
m öldüren zehirli bir nevi de vardır ki, 
renkleri siyah ve korkunçtur. 

HABER 
Çocuk Sayfası Kuponu 

30 Ağustos 1934 

öz dilimizJe sınan~ llar: 

Ankara ve gökler 

Ankara gök yüzüne en yakın kent -
lerd<!n biridir. Onun için burada her 
gün, başımızı bulutların arasında gi
bi duyar, güneşi ve yıldızları kendiniz
den uzak bulmazsınız. 

Başınızı dikince gördüğünüz bulut
ların aklığı biraz çetin, gökteki gökçül 

boya biraz serttir. O bakımdan An
kara, yumuşak boyalariylc altında ya -
şıyanları gevşeten kmtlerden özgedir. 
Bulutları pamuk yığınmt andıran yer -

lerde, atılan adımların sert, verilen yar
gıların çetin olmayışına, olur ki göz 

yumabiliriz. Gel gelelim göklere salt 
yakın olan Ankarada yumuşaklığın ve 
gevşekliğin izini arıyan boşuna yoru-

lur. 

Burada .zorlu zorlu esen yel, nasıl 
bulutları dağ tepelerinden aşırarak 

bir yöne toplarsa, burada hepimizin yü
reğine ülkü veren büyük Başımız da 

bütiln ıönüllerimi.zi acunu kavnyan ka
natlannm a1ttttc!a tbp~ 'Mı: 1rilrta1 

gibidir. 

Yer gök kıranları, başka yerlerde ye 

rin gökten ayrıldığı çizgilerdir; bura • 
da ise o kıran, yerin gök yüzüne kavuı
tuğu aınırı çizer .. 

Mehmet Nureddin 

IBugünkü bilmece mizl 

Vücuduntızde 1, 2, ~harflerim ol • 

madan yaf8yamazıınrz. 2, 3 harflerim 

zaman ifade eder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harf. 
lerim ıize eski zamanlarda ıpk verir -

di. 4, 5, 6 harflerim olmadan konup
mazsınız ! . 4, &, 6, 7, 8 barflerimle ıi.ze 

çok konuıkan derler. Boğaziçinden ge

çerken ıizi daima görürüm! 
Bildiniz mi, ben nereıiyim?. 

Doiru halledenlerden birinciye ıık 

bir FOTOCRAF makineıi ile aynca 

150 okuyucumuza da muhtelif hediy• 

ler veriyoruz. • 

(Bilmece müddeti 15 gündür.) 

Dünya Panoraması 

zaferin sön mi yecektir nuru ... 

Şundan bundan: 

Kakao lekesi 
nasıl çıkarılır? 

Kakao veya cikolata lekesi çıkarmaı· 
için lekenin üstüne boraks yani tene-

kar serpmeli ve kuma§ı soğuk suya ba

tırmalı. Eğer lekelenen kumaı renkli 

ise, kumaşın solup ıolmıyacağını anla • 
mak için, bir parça kumaşın üstüne 

boraks serpip tecrübe etmeli. Çikolata 

ve kahve lekelerini çıkarmak zordur. 

Bunun için bunları yer ve içerken 

dökmemeğe çok dikkat etmelidir. 

K.akao ve kahve içerken masa örtü -
aline dökülmemek için çok dikkat et • 

melisiniz. Kaıığınızı dikkatle kullan -

mahsmı.z. 

Çikolatalı dondurma yerken de üze
rinize dökmemeğe çalışmalısınız. 

Leke çıkarılırken şunlar kullanıl -
~dır; 

1- Leke çıkarırken kumaşın altına 

koymak için bir ka~ tane eski temiz 
bez. 

2 - İspirto ve ga.z sürmek için yu

varlak uçlu bir cam kalem parçası. 

LEKECi 

Uçan tüyler 
Bir avcı - avı vurmayıp kaçıran -

lardan • bir keklik ıürüsüne iki defa 

ateı etti: Bu1np bum.. ve köpeklerine 

bağırdı: - Aport Çoço, aport Fın • 
dık. 

Köpekler burunlan yerde kotuı • 
tular, fakat ikisi de bir teY ıetirme • 
diler. 

Biraz ilerde, bir çitin arkaımda bir 
adam çalııryordu. Avcı ona sordu: 

- Kuılardan birini vurdum dr.iil 
mi? Siz de benim gibi tüylerin uçtu -
ğunu gördünüz ya! 

- Evet, ·diye adam cevap verdi. 
Tüylerin uçtuğunu ben de gördüm. 
Hem o kadar güzel uçuyorlardı ki, 
keklikleri de beraber götürüyorlar -
dı. 

1 Hayvanların kuvveti 

Siz hiç hayvan!arın ku~ 
acaba nasal ölçülür diye düıün bel" 
mü? Bazı merak sahipleri bunu • 
etmişler ve vücutlanna makuaeD ~ 
nasipolduğunu anlamıılardır. :..., 
bir hayvan ne kadar yüksekse o~ 
az kuvvetlidir. Şu halde bir • 1ıft 
bir filden daha kuvvt!tli olduğuna. W 
pire:-ıin bir insandan daha ~ • 
tığını söylers.em taaccüp mü 
siniz. ... 

Sakın taaccüp etmeyiniz .. Köpek. 
çi, fare nisbeten bir filden daha ~ 
vetlidir. Fakat ıint"k ve çe~ı....ıt 
reden daha kuvvetlidir. Hara- _ 
en büyüğü olan fil (2000) kilo JÜ~ ~ 
ıır. insan, umumiyetle kendi ~ 
nın iki ve nihayet üç misli kadar "1lf ~ 
vetli olsalard' at (1200) • (1800) fil 
(8000) • (9000) kiloyu kolaylıkla;; 
ııyabileceklerdi. Fakat böcekler,.<.~ 
gram ağırlığında bir çelik cetveli 111'"""'" 

ve taııdığr bu yük kendisini o ıı:_.!: 
az rahatsız eder ki, batmı kola,.-
kaldınp indirebilirler. Karmca ._..
daha kuvvetlidir. Bu çalııkan hd ' 
van!ann, sabahtan akpma kadar, 
da cüssesine nisbetle gayet büyük 
ler olduğu halde, büyük engel1·•llll'llll• 
geçtiklerini '1epiniz görmüşsünii%diit ... 

Fakat pire hepsinin fevkindedir· 
renin zıplama hususundaki sür'atııl' 
insanlannkini mukayese etmiılerdir• 

Eğer insanlar, nispet dahilinde,.:; 
re kadar kaçabilselerdi, lıtanlııuJda _.il 

adım attıklan zaman, top gibi ~~ 
fırlayacaklanna nazaran, ikinci a~ 
lzmitte buluncaklardı. 

Bunu hesap ederek bulmuıl~ 
Hayvanlar araamdaki niıbet sade J
taşımada değil, yük çekmede de .,.i' 
dir. 

lnaanın bir yükü çekmekteki ~ 
reti ağırlığına müsavidir. Birma,;.~·· 
ceği (350) gram bir arabeyı, bir 
kendisinden (100) defa daha ain" I' 
bir yükü çekebiliyor. Demek ki 
husuıta hayvanlar insanlan geçi~ 
lar. . ""' ____________________________ __.__ , 

Hem okuyor, hem çalışıyd: 
Amerikada 7 yatında bir ı~ 

ma artisti var ama, çalıttıiı ~ 
panya ile töyle sözletmittir: 

"Sizinle çalııırım. Fakat 
panyanız, benim derslerimi de 
kutacak hoca bulmalı. F ıraat .,~ 
melidir.,, 

Bu küçük artist, cahil 
istememektedir. 

Talililer 

5••••••••n••--•n•••••n••İ 

1 Aksarayda 1 
1 Sorguçcu J 

ısokakta No.I 
15 Dürnev H. 1 
• 1 

! ·················--·······= 

ltalyada çaylak acv'indeıı bir (Muhabere kuıu) yetiıtirmişlerdir. Bu kuş Romanyada yirmi kilometrelik bir mesafeye mektup götürmüs ve cevab mı alıp gelmittfT. 2 - Madritte yat'!. 
lılll son bola davi196nden bir sahne, S - Londra civannda konaklıyan bir sirkin filleri seyircilerle bir arada, 4 - F loransada bir ateş gecesi, talisiz ateş üs tünden atlarken, s - Dünyanın en .~ 
yak yelken ıemiai: Avulturalyadan kalkarak 96 cUnlük bir yolculuktan aonra İngiltereye gelmiıtlr. 6 - Lon drada yapılan (Zarif köpekler) müsabakasında birinci celen u.zun bacaklı Jdfr~ 



80 Alu•to• 1934 

Askeri terfi listesinin 
tamamını neşrediyoruz 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
Askeri terfi listesinin bir kıs - 1 

llılJlI dün birinci ve ikinci tabıla
~da neşretmiştik. Ankaradan 
~!~nıa alınan bu listede bazı 
"""'11t1ik1erin bulunacağım düşü -
~k bugün listenin, Anadolu A
""'lSI tarafından verilen, tam met
lliıti neşrediyoruz: 

Ankara, 29 (A.A.) - 30 A
Justos Zafer bayramı münasebeti-

bi~ terfi eden erkan, ümera ve za
tannı listesi şudur: 
Erkanıharp miralaylığından 

lllİrlivalığa terfi edenler: 
Rüştü, Ekrem, Mustafa Sabri 

;rlJsuf Ziya, Veysel, Reşit, Şem
lettin Tahir, Beyler. 

Erkanıharp kaymakamlığm
tJtıı miralaylığa terfi edenler: 

lI. Fehmi (Hereke), Mehmet 
~Yler. 

Erkanı harp binbaşılığından 
~Y'lnakamlığa terfi edenler: 

Tursun (Trabzon), Hüseyin 
(köprülü) Beyler. 

Erkanı harp yüzba§ılığından 
binba,dığa terfi edenler: 

Ekrem Hayri (İstanbul), Eşref 
(Üsküdar), Ahmet Remzi (Ayaş) 
A.Iaettin (Bursa), Ziya (Araç), 
lrlithat (İstanbul), Nedim (lstan
buı), M. Sadık (Kırklareli), Ne· 
cati (Bursa), Behaettin (Berga
lrıa), Cevdet (rzurum) Ziya (Kır
§ehir) Beyler. 

Piyade kaymakamlığından mi-
1'layhğa terfi edenler: 

Ahmet Habip (Kastamonu), 
?tfehmet Murat (Kzanlık), M. Fa
Zil (Selanik), tsmail Hakkı (Üs
küdar}, S. Fethi (Harput) A. Sa
hip (Gümilcine), H. Cevdet (Sü-
~lnani •e, lbrahim Karagümrük, 
~U (Lofça), Hasan Tahsin (Kas
laınonu), Hasan Basri (Toygar
f.epe), M. Bahir (Kıbrıs), Hasan 
(Çerkeş), Osman (Ermenak), 
t>na.ver (Tophane), Y. Nazım 
(liasankale) Necmettin (Üskiip), 
lf Usa ( Selanik), Ali (Y edikule), 
'rah$in ( Kü{'ükpazar), Lütfi (Fa
tih), A. Nihat (Erzincan), Nuri 
(Üsküdar) Beyler. 

Piyade binbatıhğından kayma
lt.ınlığa terfi edenler: 
. Salih Fedai (Çeşme), Tahsin 
(}{üçükpazar), Naşit 'Yenişehir), 
~· Kemal (San'a) Kemalettin 
(Nazilli), H. lhsan (Etyemez) . 
Cemalettin (Gergök), Abdülka
dir (Tathkuyu), Ziya (Selimiye), 
~·Tahir (Harput,) M. Cemal 
(El'ZUrum), lzzet (Üsküdar), Ha 
tan Rüsünü (Üshiidar), Hüseyin 
(Çeknıece), İsmail Hakkı (Har
~t), M. Galip (Manastır), M. 
~im (Trabzon), Nuri (Süley
llıaruye), A. Talat ( Köpıülü), 
lliisnü (Kayseri), Hasan (Feri -
köy), A. Muhtar (Bıçakçı) Halil 
fOnye), Şerafettin (Eğrikapı), 
Zahit (Girit) Süleyman Faik (Se · 
lanik), Yusuf Sezai (Edirne), 
.\. Zühtü (Bursa), M. Ziya (Er 
turum), Fettah (Süleyman iye). 
1.tuhiddin (Edirne), 1\L Fevzi 
~~rabzon, (Sabri (Süleymaniye), 
~Yler. 

Piyade yüzb&Jılığınden binba
lılaia terfi edenler: 

Fazıl (Manastır), O. Eşıef 
i~Ykoz), İsmail (İstanbul), 1\1. 
:~mı (Divıik), Ali (Pazarcık,) 

~Reşit (Diyarıbekir), 1. Zühtü 
A. rgüp), Yusuf Ziya (1\fannaris) 
: liüseyin (Harput), Hüsamet
~ (Çınar), Lütfi (Üsküdar), M 
t ecdi (Sıvas), Nazmi (İzmir) 
~k.)enıaı (Reşiktaş), Reşat (fşkod 

, Rıza (Denizli), H. Sabri (Di-

metoka), M. Kamil (Pirzerin), A. 
Şükrü (Şarki Karahisar), Hüse -
yin (Çemberlitaş), Hüseyin Hüs
nü (Üsküp), Hüsnü (Dimitoka). 
Kaznn (İzmir), H. Sabri (Fethi
ye), İbrahim (Trabzon), M. Sait 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no. 20 

(Üsküdar), Yunus (Gerede), Re- Süleyman, lakı.·dıyı kavga ha- yevmiyeden alınacak avans için .. 
şit (Erzurum), Osman (Harput) • disesine getirmek istiyordu. Bu şe- - İşin yevmiye ile alakası 
Kaşif (Selimiye), Rüştü (Üşkü- kilde sorgularla işin uzayacağını yok .. Tamamile başka bir iş .. 
dar), N' uri (Arapkir), Niyazi (İs- anlı yarak doğrudan doğruya me - - Öteki ark:lda§ların da bu : ............... . 
parta), Kazım (Gfüniişhane, !h- seleye girmeyi daha faydalı bul- işte alakadar mı? !Yazan: 
san (Sakız, O. Nuri (Bitlis) Bey- d E t : 

u. - ve.. f Rıza 
ler. - Size, dedi, f<aç gündenberi - Bu İş bu seyahate ait mi? : 

Piyade birinci mülazimliğinden bir şey sormak istiyorum. Fakat Mehmet fazla açıldığının i Şekip 
yüzbaşılığa terfi edenler: fırsatını bulamadım. farkına varmış olacaktı ki, birden =···-·-·-

Ferit Beşiktaş, Mazhar !stan- _Buyurun... bire kendisini topladı ve: re boyun eğmeden b&Jka çare gör 
bul, İbrahim Gence, 1\1. Nmi Da- _ Hartuım'dan hareketimiz - Hayır, dedi.. remedi. 
day, Fahri Harput, Şahan Ak - günü çok müteer.sir görünüyordu- Süleymanm şüpheleri yeniden Ertesi günü gene Abdüısame • 
şehir, M. AU Dedeağaç, Emir To- nuz, ne olmuştu? canlanımıftı. Kayık sahibi tarafın din kayığı ile Nile açılacaklardı. 
kat, Celalettin Samsun, Zekeriya Mehmet sualden memnun gö- dan hepsi de ayrı ayrı tatmin e • Abdüssamet Süleymana yaklata· 
Maraş, M. Niyazi Bursa, H. Ke- rünmedi. Fakat, belli etmemeğe dilmiı olacaklardı. rak: 
mal İstanbul, S..ılih İstanbul, '!\!. de çalışarak: Bunu kendilerine kar§ı yapıla- - Cüneynenin bir ideti var• 
Şi.ikrii Edirne, tsmail Hakkı İs · - Abdüssa.met.le aramızda kü- cak fenalıkla alakadar görüyor - dır. Yalnız Nile açıldığınız vakit 
tanbul, Celal Harput, S. Faik A - çük bir mesele geçti. Canımı sık- du. Bu vaziyetle, Abdüssamedin değil, Allahaısmarladığa gittiği • 
namur, Ra~it Üsküdar, ~elfıhat tı, dedi. kayığı ile yola devam etmek bile- niz yerlerde de bir sığır keımek 
tin f'"sküdar, Asaf Şam, MUnür - Benim öğrenmemde bir rek tehlikeye atılmak demek ola- lazımdır. Emredersen bir sığır a • 
Bursa, SPyfettin !stanbul, Edip mahzur yoksa söyler misiniz? caktı. Şüphesini arkadaşlara his- lıp hareketten evvel "eselim, de-
Zonguldak, Selahattin Tstanbul. - lkimiz arasında bir ill .. Bil- ttirmeden ba•ka bir kayık ara- _J• :r se , :r uı. 

Refik Girit, l\L Tayyar İstanbul mem size açmak doğru olur mu? manın daha doğru olacağını dü - Adete muhalefet doğru o1maz• 
l\L Ali Maraş, Ahmet Küçük - Para meselesi mi? şündü ve Abdüssamet gelmeden dı. Süleyman da bunu dütünerek 
:\fuştafapaşa, Cevdet Defterdar. - Evet para ile de alakadar· bu meseleyi halletmek için dııa - kabul etti. Süratle pazardan geti· 
A. Rrza 1stanbul, Şi\krü İstanbul dır. Bana avans olarak bir miktar rıya çıktı. rilen sığırın boğazından akan ka· 

Esat PerlepP, Muhtar Kalkandelcn verecekti. Vadettiği miktarda ver Maalesef bunda muvaffak ol • nı daha dinmeden kayık iskele· 
Seref İzmir, Nafiz Çanakkal(\, medi. madı. Süleymanın gideceği yere den açılmış bulunuyordu. 
Bürhanettin Büyiikdere, A. Refik - Bu sizin kendisine kızmam· hiç bir kayık gitmek cesaretini Cüneyneden açılışları daha bir 
Yemen, Salih Ankara, Niyazi Sa- zı icap ettirir mi? Hele işlememiş gösteremedi. Süleyman da kade - saati bulmamı§tı.Nil sahillerinden 
n~~ M~mrtMiİ~~cl, M.ı~~-~~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ k~~bd~gcl~b~~ih~ 
Kemal Erzunmı, Yusuf Ziya Har- Hüsnü Şefik Bursa, ·.M. Lütfi Ay- şat Kovilhisar, İbrahim Erzurum, tılar Yavuzun dikkat nazarına 
put, Cemil Kastamonu, Ekrem dm Beyler. A. Dündar Tokat, Faik Van, O. 
Sivrihisar, Zeki İstanbul, Bürha- Tevfik Usküdar, Nuri Erbaa, Nev-
nettin Dlrama' Refik Erzurum, Piyade mülizimliğinden birinci K l . S 

zat İstanbul, M. emal zmır, a-
Ekrem Gı·ı·ı·t. Se".·fettin E'ıiipsultan mülazimliğe terfi edenler: l 

, ·' J bahattin stanbul, Nevzat Van 
Omer Gcylan, Ahmet Erzurum, Fikret Erzincan, Tahsin Razlık, 

Beyler. 
Hl.k~et ls'-~nbtıl, Abdülkadir Sı- Mehmet Kayseri, Bahaettin Köp-

1 
d M' 

, .. , \..(1 Süvari kaymakam ığın an ı· 
vas, Bahaettin Di.varıbekir, Ne - rüJü, Nedim Bakırköy, Refet Er-

ralay olanlar: 
dl·m 1\ıraı·as, M. Hikmet Karabayır. zurum, Cavit Beykoz, Naci lstan- p 

ı • Murat T opkapı, Rıza rİ§ • 
Abdurrahman Mardin, !\fustafa bul, Sıtkı Beşiktaş, Rüştü 1stan- tine. 
Bo·uabat, Şefı'k El aziz, A bdün-e· bul, İsmail Hakkı Seliıniyc, 1. 

1 
d k 

J Süvari binba§ı ığın an ayma· 
fi lsta.nbul, A. Refik Erzuıı.ım, Kamil İstanbul, Sait İstanbul, kam olanlar: 
Sami Eyu··p, Hikmet lstanbul, Kah Mehmet Ali Eski~ehir, Reşit İs-

Tahir Diyarrbekir, Hüseyin reman Sıvas, Salih Harput, Ze- tanbul, Selahattin Divrik, Em -
Filibe, Ali Rıza Kudüs. ki Zile, İhsan İstanbul, Selahat· rullah İstanbul, Münip Fatih, Sey-

Süvari yüzbatılığından bin -tin Kesınekaya, A. Kazım Us · !ettin İstanbul, Yusuf Trabzon, 
u başı olanlar: küclar, Abdülkadir Bursa, Sela- Ethem Gelibolu, m. Necmettin ts-
t Münür Maraf, Y aıar Erzin -haUin Besikt"'c::, Mansur Derne. tanbul, :M. Hakkı stanbul, Y. Ca-

. ~ can, Rıfat Eskicuma. :M. Refet E:v.mp, Nuri Ortaköy, S. hit Erzincan, A. Tevfik Edirne, 
ı Süvari birinci mülazimliğin • Zeki Erzincan, Oıner Lütfi Kırşe- Muharrem Paşabahçe, 1. Kemal 

dan yüzba§ı olanlar: 
hir, M. Hulfıı:ıi Biga, Hasan Amas- İstanbul, Behçet Akçaabat, Nec- M. Ziya Heybeliada, Hikmet 
Ya' M. Müfit U~küdar, Nahi ls - nettin Karaman, Rifat lstanbul, Tu l 

Ortaköy, Abdullah starı.bul, M 
tanbul, l\Ii.iştak İstanbul, Rahmi fan Bayburt, llhami Süleymaniye, Hamdi İstanbul, M. Niyazi Erzu· 
Edirne, trfan Fatih, 1VI. Sırrı Ahmet Usküdar, Cemal t sküdar, 

rum, Remzi Kırklareli, Sadrettin 
Bingazi, Sıtkı tstanbul, Hamdi Cavit Beyazıt, Fıtret İstanbul, Yenimahalle, Nurettin Arapkir, J. 
beylerbeyi, Riisteın Eyüp, Refik Mustafa lzmir, Hazım Mana~tır. ·-:ıkkı Edirne, Şemsettin Mardin. 
Eyüp, M. Sait Cerrahpaşa, 1smail Mehmet Ali Halep, Ferhat Trab- Vahit Sar:yer, Kemal Erzurum, 
Hakkı Denizli, Hayrettin lstan· zon, Ihsan İstanbul, Tahsin Elaziz Kerim Selanik, Kemal Lülebur
hul, thsan İstanbul, Oınrr Faruk S. Ekrem Üsküdar, İbrahim Bur- gaz, Adil Bursa, A. Ulvi Osküp 
Yanya, Fuat Ortaköy, Mehmet sa, Ali Rıza İstanbul, Hilmi !stan- Kemal Manasıtr, Şükrü Üsküdar, 
Arif Kadıköy, Ziya 1zmit, Arif!.:;- bul, .l\I. Necati Bursa, H. Turgut A. Sami Sarıyer, Zihni İzmir, Nu
tanbul, M. Nahit Manastır, l\'f. Kilkit, Hayrettin Kırklareli, Halil rettin Er7.urum. 
Zeki Kasımpaşat Celfü Çatalra, Vidos, Ahmet Fatih, Yavuz Ka · Süvari mülazimliğinden birin-
Nabi Beşikta~, Reşit P~küdar, f'c- rahisar, Adnan İstanbul, N. Ke- ci mülazim olanlar: 
mal Sıvas, Fahrettin Ta~lıca, Ek- mal Bergama, H. Tahsin Lesko-

Ali Bey Gilan, Hasan Hay-rem İstanbul, A. Refik Burdur. vik, Muhittin Selfınik, Fahrettin 
İsmail İstanhul, A. Halim Pskü- Aydın, Abdullah Erzuıı.ım, R. ri Teşvikiye, Fuat Sıvas, Fah-
dar, İsmail Hakkı lstanbu1. Ce~~tl TC'vfik Bavburt, Hakkı İstanbul. rettin Sivas, Sadettin lstanbul, 
Kozan, Tahsin Crküdar, Fahıı - I<amil t"8küdar, ~urettin Elhiis- Süleyman Erzincan. 
mettin Kasnnpac::a, Nazmi Perle - tan, lsmail Hakk1 rskiidar, Bur· Topçu kaymakamlığından m:-
pe, Cevdet tisküdar, Necati Ka · hanettin Rnrsa. Ahdulkadir An- ralay olanlar: 
rahisar, Krmal Yanva. Ahdülka · kara, Niv:ı.zi '!\falalva. A. Basri 1s- İbrahim Amasya, Mazhar 
rlir Şam, Omer Lf.ıtfi lstanbul, S tanbuJ, Fikri Şirvan, Himmet Ko- Edirne, Ali Erzincan, Bilal Er· 
Zeki htanbul, Ş 'msettin Diyaıı · vilhisar, Hamdi Erzincan, Asım zurum, Hasan Sabri Harput 

he kir. M. Galin Divrik, Ahmet Ke Erzurum, Mümtaz t" :5küdar, Az- Hasan Hulusi lıtanbul, Bekir 
mal !"ozan. Cevat Kasm1paı:-a, 1\1. mi Ayôn, Arif Bor. Kamil Er· Feyzi Tokat, Kemal Manastır. 
Emin Malatya, Kadri Edirnekapı, zuıı.ım. Talat Yan, Muammer ts- fbre.him F.dirne. Sabri İstanbul. 

1\Iazhar tstanhul, Yn. uf Ziya Ay· tanbul, Sedat Bc.,ikta~. S. Seda! M. Seyyar Kastamonu, Hakkı E
valık, Mahmut Gümü"hane, Ke- Tokat, H. tsmet İstanbul, Macit dirne. 
mal Bikrik. M. Zivaettin 1\;kü - Edirne, Sıtkı NiğOC'.) Zeki Erzu- Topçu binba,ılığından kay -
rlar 1\1. Nt.,dim Rndos, M. Nazmi nmı, ~ahit Ilozkır. Resat lstanhul, makam olanlart 
Beykoz, A. Galip Akseki. Selfılrnt- Cemal Bitlis, Lütfi !~tanbuJ, Fu- Recep Kuman.ova, M. Sabri Ka-
tin Naizlli, M. Rifat İstanbul, at Kas1mpaşa, Naci Be~iktaş, Re- Dc\amı 8 incide 

çarpmıştı: 

Babasına: 

- Baba bu fıtılrtlar ne, 
sordu. 

diye 

Süleyman birdenbire cevap ve
remedi, belki de veremiyecekti. 
Abdü11amet kendisini mütkül 
bir vaziyP.tten kurtardı: 

- Su P.ygırları, dedi. 
den dışarı çıkınca daima 
kuvvetli nefes alırlar. 

- Tehlikeli midir? 

Nehir· 
böyle 

- Timsahlara benzemez. Ken 
dilerini tehlikede görür1erse hü • 
cuma kalkarlar. Karada tehlike • 
Jeri yüzde beşe iner. Bacakları 

çok kısa, vücutları çok ağır oldu
ğu için koıamazlar. Buna rağ• 

men, nehirde yarı§a giren bir yü· 
zücüden farksızdırlar, 

Süleyman: 

- Timsah dedin de hatırladım. 
Burada bir timsah geçidi vannıf. 
Burasını ka.zasız atlatabilecek mi 

yiz?. 
Abdü11amet bir an Süleymana 

dikkatle baktı. 
Bu bakıştaki manayı açıkça an· 

lıyordu. Abdü11amet, gayet ıa· 

kin: 
- Kimden işittiniz? dedi. 
- Demin bir münasebetle 

Mehmet bahsetti. 
Abdüuamet, gözlerini Meh • 

medin gözlerine çevirdi. Sanki 
onlardan bir şey okumak istiyor~ 
du. Bakışı Mehmette sabit kaldı • 
ğı halde: 

- İnşallah, dedi. 
savarız. 

. . . . . . . . 
Tehlikeıiz 

• • • 
Akıam olmuıtu. Sabaha karıı 

Dum şehrini geçecekler ve ertesi 
günü Silok adaları yanında tim
sahlı geçide varacaklardı. 
Şimdi, ıu aygırlarının seıi, da

ha yakından ve daha kuvvetli ge
liyrodu. Adeta kayığın yanında 
bağırıyorlarmış hissini veriyor ve 
kulakların zarını tırmalıyordu. 

(Devamı var) 

• 



Baştarıfı 7 incide 
saba, Aziz Bursa, M. Tevfik 
Sivas, Nail Serfiçe, Hayrullah 
Selanik, Tevfik Sivas, İbrahim 
Hakkı Çankırı, Sami Trabzon, 
Sami Dimitoka, Mehmet Nesip 
Erzincan, Abdülkadir Çankırı. 

Topçu yüzbatılığından binba
fI olanlar: 

Hüseyin Dimitoka, Mehmet 
Rusçuk, Mehmet Suphi Plevne, 
Muharrem Antalya, Şükrü Mu· 
ıul, Feyzullah Erzincan, ibra • 
him Hamit Erzurum, İbrahim 
Etem lstanbul, Burhanettin E • 
dime, Rüttü lstanbul, Kadri 
İstanbul, Bedri Girit, Avni Se
linik, Süleyman Kırklareli, Nu· 
ri İstanbul, Sadi Eyüp, Murat 
Selanik, Mustafa lstanbul, Hüs· 
nü Eyüp, Hüseyin Dimitoka, Ah· 
met Urfa, Kemal Sülemaniye, 
Cevdet lstanbul, Ali Bayramiç, 
Cemal Filibe. 

Topçu birinci mülazimliğin • 
den yüzbaşı olanlar: 

Tevfik lştip, Cavat İstanbul, 
Kemal Fatih, irfan Köprülü, Rı· 
za İstanbul, Cemal Bursa, Ce
malettin Beykoz, Reşit Kadıköy, 

Nurettin Hanya, Osman Manas
tır, Seyfullah Bandırma, Cemal 
Malatya, Ihsan İstanbul, Tah· 

Hava mülazimligwinden birinci mettin (Pcreştine). den yüzbaıılığa terfi edenler: ı Abdülhamit, 1536 Mehmet >.d.: 
H"ın"'' mülazim olanlar: Harita yüzbaşıhğından binba- M. Tevfik Bey Buna. nan, 1704 Milat, 2060 u . 

İsmail Hakkı İstanbul, Na. §1 olanlar: Levazım mülazimliğinden bi • 2092 Cafer Tayar, 2053. Hi~': 
mık Kemal İstanbul, Sadettin Etem Harput, Sadi Elmalı, rinci mülazimliğe terfi edenler: 2064 Ha§im, 2135 lbrahım s·· ey•ı Kadıköy, Kemal Van, Kamil Mahmut Koca Muıstafapaşa. Hü11amettin Eğirdir, Abdur - yazi, 994 Şefik, 1555 ur 24 
Cihangir, Şevket Erzincan, Ah· Harita birinci mülazimliğin - rahman Konya, Cevdet Üsküdar, 2885 Sezai, 2101 Hamdi: ı:so 
met Trabzon, Nurettin Seraç· den yüzbatı olanlar: Saim İstanbul, Fehmi Edirne, H. Ha.san Tahsin, 1534 Naıl, t Cii· 
hane, irfan lsatnbul, İsmail Tahir İstanbul, İsmail Hakkı Sabri İstanbul, Muammer Ohri, Hamdi Korkut, 1696 Ahmet 
Hakkı İstanbul, Cevat lstanbul, Üsküdar. Mahmut Antalya, R. Niyazi Bur- neyt, 1987 Rifat, 2003 ffas~ 
Naci J11tanbul, Hasan Van, Harita mülazimliğinden birin· H. Tahsin, 2098 Şerafettin 2024 
Reşat İstanbul, Ahmet Suat Is • ci mülazim olanlar: Tabip kaymakamlığından mi- ziz, 1988 Riza, 2027 Osman~· 
tanbul. Hayri Üsküdar. ralaylığa terfi edenler. zi, 2030 Hamdi, 2031 Recep ~· 

istihkam kaymakamlığından Otomobil binbaşıiığından kay· N. Zeki Kastamonu, Şaban la- cai, 2032 Riza 2er Hilfl1
1
' 

miralaylığa terfi edenler: makam olanlar: tanbul, Raşit Küçükpazar, Azmi 20144 Necati, 3265 Sıddık, 22
48 

Şükrü Tekirdağı Şerafettin Seyit Karahiaar. Sivas, A. Şekip Antep, A. Neca· Necip Beyler. . 
- b" ·ııc:ı Gelibolu 1 Otomobil yüzbaşılığından bin- ti Tekirdağ, Ş. Fikri Kazan, Ni· Yüzbatılığa terfi eden ırı 

lstihkam binba§ılığından kay· ba!ı olanlar: hat Beıiktaf, Kazım Trabzon müli.zimler: 5 
makam olanlar: Hamdi Yenice. Beyler. 3223 Hulki, 3285 Zahit, 340. 

A. Cemal (Şehzadebn!ı), A. Otomobil birinci mülazimli- Tabip binbaşılığından kayma- Asım, 2478 Necdet, 2543 A"~ 
Şekip (Erzurum). ğinden yüzbaşı olanlar: kamlığa terfi edenler: 2740 Murat, 3127 izzettin, 35. 

istihkam yüzbatıhğından bin· Hilmi lsparta. A. Kemal Ordu, Hüseyin iz- Sait, 3110 Müıtak, 3107 fa~ 
batı olanlar: Nakliye kaymakamlığından mir Beyler. 3186 Sabri, 3271 Hüsnü, 3 ()4 

A. Nuri (İstanbul), A. Yusuf miralay olanlar: Tabip yüzbaşılığından binba - Abdürrazzak, 3150 Kazım, 33. 
Ziya (Ortaköy), S. Sırrı (Bolu). Veli Bayazit. ıılığa terfi edenler: Fethi, 3384 Şefik, 3207 ftı.h• 

İstihkam birinci mülazimliğin · Nakliye müliizimliğinden bi • M. Niyazi lstanbul, M. Mem- 3376 Hulki, 3498 AbdüU&tifS 
den yüzbaşı olanlar: rinci mülazim olanlar: duh Bursa, lbrahim İstanbul, M. 3329 Ahmet, 3346 Remzi, 347 

H. Kamil (!stnnbul), Mehmet Ba· Kazım Edirne, Nurettin Er - Tevfik Aydın, M. Sadetitn hatn- Hikmet, 3577 Asım, 3262 Cef' 
hattin (Serez), Şeref (htanbul) • zurum, İbrahim Söke, Süleyman bul, Gıyabetullah Ejder han, S. det, 3352 Kamil, 3326 Ziya.et' 
Şerafettin (Bursa)• Mehmet (Tik· Bozkır, Nihat Erzurum, Nuri Sami Antalya, M. Cemil İstan • tin, 349 Salim, 345 Ali Rıı•ı 
ve!) Fehmi (Kudus) H. Cavit (İs· Edirne, Bahri Aadapazarı, Rı • bul Beyler. 3456 Şükrü, 3460 Sait, 3576 

tanbul), lımail Hakkı (Sıvaı), za İstanbul. Eczacı kaymakamlığından mi- Hüseyin, 2702 İsmail Hal<" 
Feridun (Eyüp), Kenan (Edirne), Fen ve aanat, kaymakamlığın· ralaylığa terfi edenler: 3292 Cezmi Beyler. 
Raşit (İstanbul). dan miralay olanlar: M. Ragıp Diyaribekir, Suphi Mülazimlikten birinci müli • 

sin Sel&nik, Muharrem Manastır, istihkam mülazimlig"" inden birin· T f'k (S ) S 't (Çank 1 b A ev ı ıvas , ayı ı· stanbul, Osman Boya at, . zimliğe terfi edenler: 
Saim Yedikule, Halit Prezin, ci mülazım olanlar: ) c ı (l t b l) M (S et rı , ema s an u , usa e. Nazmi Bakırköy Beyler. 3338 Nurettin, 397 Ahn' 
Şevı,.ı· Marmaris, Pertev latanbul, Adı'I (Revan) Rahmı· (Erzı'ncan) laAnı'k), ' ' Eczacı bnibaşılığından kayma- Tevfik Beyler. 
Nuri Sütlüce, Ali Üsküdar, Sa- Naim (İstanbul), Osman (Erzin· Fen ve sanat, binbaıı.ılıg"'ından 1 .. ~· 

:r kamlığa terfi edenler: kinci ıınıf muamele meın"' 
it Üsküdar, Burhanettin Beyler- can), H. Kemal (Giresun), M. Ri· kaymakam olanlar: S. Nuri Erzincan, A. Vasfi )uğuna, 3653 Mahmut EkreJSS 
beyi, Halit Bursa, Hasan Beykoz, fat (Erzincan), Ekrem (Emir- Ahmet (Gelibolu), Muharrem Erzurum, H. Süreya İstanbul A Bey. 
Burhanettin Kasımpa•a, Maz· ga"n) (1 tanbul) Osman (Çankırı} -·~ 

:r • s ' ' Nuri Girit Beyler. Altmcr ıınıf muamele menı"' .. 
har l8tanbul, Cevdet Uzunköprü, Muhabere b"ınbatılıgwından kay Fen ve sanat yu·'zbaı:.ılıg"'ından " 

• ' :r Eczacı birinei mülazimliğin - luğuna 1914 Ki.mil Bey, Üçüııf,69'" 
Ziya Seydi,ehir, Tahsin Çorum, makam olanlar: binbaşı olanlar: 

1 Ö 
den yüzba,ılığa terfi edenler: Sınıf hesap memurluğuna 1 ı 

Etem Karabiaar, Muhittin atan· mer Sabri (Sıvaa), Şükrü (Er· Cavit Topkapı, Remzi Sela- 1 M. Celaletin Kalkandelen, H. Mahmut Hulusi, üçüncü 11ıı1 
bul, Sabahi lsatnbul, Hakkı E· zurum), Azmi (Erzurum), nik, M. Remzi Çanakkale, M. f 

ı ı b 1 1 b" Nurettin İstanbul, Necati Lokça hesap memurluğuna 2381 Yusıl' 
dime, Tevfik stanbul, lhami Muhabere yüz aıı ığınuan ın· Sadettin Aııkpa§a. · ıt 

Beyler. 267 Salih, 2609 Mahmut, 26 
Antalya, Behzat Merzifon, Ricai başı olanlar: Askeri fabrikalar kaymakamlı· \ 
Deme, irfan Edirne, Abdul· M. Sıtkı (Girit), H. Cevat ğmdan miralay olanlar: Kimyager binbaıılığından kay· Abdurrahman, 2616 Veyıe;. 

l makamlığa terfi edenler: 19345 Rüttü, 1950 Mustafa Beı 
lah Diyaribekir, Abbas stan • (Bursa), S. Akif Otkodra), A. Seyfi Edirne, Emin Edirne. 
bul, Hikmet Çengelköy, Selami Suphi (Harput. Askeri fabrikalar binbaşılığın- M. Tevfik Haydarpaıa, H. ler. I , 

ı · Niyazi lstanbul Beyler. Betinci sınıf hesap memur ıı Aksaray, Rıza stanbul, Zıya E- Muhabere birinci mülazimliğin· dan kaymakam olanlar: 
Kimyager birinci müliızimli • ğuna, 3514 Milat, 3515 Enıİ"' yüp. den yüzbaıı olanlar: Ferit (Vefa), Nuri (Çokurçeş· .sı 

Topçu mülazimliğinden birin· H. Kadri (lıtanbul), Celadet (Pi· me). ğinden yüzbaşılığa terfi edenler: 3516 Hilmi, 3517 Abdurrahnı ~ 
ci mülazim olanlar: revze), Necmettin (Eyüp), Yu· Askeri fabrikalar yüzbaşıhğın· M. Nermi İstanbul Bey. 1518 Recai, 1362 Sabri, 3 

Necati Kırklareli, Refik Ma- ıuf Ziya (Per§embe), İsmail Hak· dan binbaşı olanlar: Dişçi yüzbaşıhğından binbaşı- Mehmte, 3564 Ferhat, 3556 Mı1'' 
nisa, Halit Bursa, Reşit Bursa, kı (Kartal), Burhanettin (Koça· Hayri (İstanbul), Fahrettin lığa terfi edenler: tafa, 3566 Şerif, 3567 Mehnıe~ 
Haaan Üsküdar, Nail Erzurum, na), Cevdet Çatalca, A. Şevki( ls- (Davutpaşa). Sadrettin Bey Niıantaşı. 3569 Yusuf, 3570 Talip, 3S7f 
Sadri Edirne, Haydar Edime, tan bul), Haydar (İstanbul) Mem· Askeri fabrikalar birinci müla· Baytar kaymakamlığından mi- lımail Hakkı Beyler. altıncı •1"

1 

Ferit Oıküdar, Kenan Beykoz, duh (Şam), Celal (İstanbul). zimliğinden yüzbaşı olanlar: ralaylığa terfi edenler: hesap memurluğunaterfi etmiıW' 
İsmail Söke, Refik İstanbul, Muhabere mülazimliğinden bi· Rıza Bursa. H. Hamdi Kayseri, lsmail Ka- dir. 
Kemal Serez, Cahit İstanbul, A- rinci mülazim olanlar: Levazım kaymakamlığından racaahmet, Ali Bosna, Arif Üs· ikinci ıınıf hakimliğinden bİ' 
dil Van, Kenan Zonguldak, Ka- Kazım (Suşehri), Ihsan {lstan· miralaylığına terfi edenler: küdar, M. Hamdi Taşlıca, M. rinci sınıfa terfi edenler: 
mil İzmir, Selami Edime, Sup· bul), Enver (İstanbul), Cemalet- Bahaettin (Vodine), M. Arif Nuri Selimiye, Halit Akhisar, M. Rasim Seniçe, M. Mürti' 
hi Üsküdar, Ragıp İstanbul, Zi- tin (Çorlu), Nazmi (Bursa), Şev· (Halep). Beyler. Selanik, M. Emin Serfiçe Beyfet• 
ya Edime, Zeki Bursa, Niyazi ki (İstanbul), Fikri (Erzurum), Levazım binbaşılığından kay • Baytar binbaşılığından kayma- Üçüncü sınıf hakmilikten ikiıl' 
lıtanbul, Alp Yüksel lzmir, Maz- Necmettin (Olti), Ahmet Sırrı makam olanlar: kaınlığa terfi denler: ci sınıfa terfi edenler: 
har Kırklareli, Ali Ulvi Erzin • (Çengelköy), Necdet (Bursa), A. Bican (Fındıklı), Hamit (Do- M. Alaettin Bey Kadıköy. lsmail Hakkı Bey Beıiktat· U· 

can, Burhan Aksaray, Kemal Hamdi (Bursa). ğancılar), Hüsamettin (Görbak- Baytar yüzhaıHlığından binba- Dördüncü sınıf hakimlikten 
Ohri, Nevzat Bayburt, Dunun Demiryolu kaymakamlığından kal), Remzi (Çankırı,) Ahn:P.t şıhr?a terfi edenler: çüncü sınıfa terfi edenler: 
Mut, Mustafa Babaeski, Niya- miralaylığa terfi eden: (Unkapanı), Tevfik (Erzurum), Cetnil fstanbul. Cevdet •~atn- Fazlı Necip Gireıon, Hayd•' 
zi Elbasan, Vehbi Köprülü, Yah- Mehmet Nazmi (Kozan). Haydar (Beşiktaş), Nurettin (E- bul. S. Nezihi Pürgos. Ihsan İstanbul, Ali Riza Sivas, Mtı•• 
ya Erzurum, Nidai İstanbul, Demiryolu yüzba§ılığmdan bin· dime, Mustafa (Samsun, Şevket İstanbul, M. Nazim Amasya, tafa Erzurum, Fehmi Yeoic:e 
Fikri Erzurum, Şekip Selanik, başı olanlar: (Kızta§ı), Ihsan (Çanakkale), Is- İbrahim Girit, Hasan Tekirdağ, Beyler. 
Ziya Tekirdağı, Selami Malatya, Meh:net Fazıl (İstanbul), Ha· mail Hakkı (Çankırı), Mustafa Abdurrahman Debre, Lütfi Nay- Beşinci sınıf hakimlikten dar 
Ziya Eyüp, Halusi İstanbul, Mus· san Tahsin (Sındırıgı), Yaşar Cez (Hasköy) Y. Hamdi (Valideiatik) liç, irfan Üsküp, Ürfeki Aydın, düncü sınıfa terfi edenler: ~ 
tafa Buna Beyler. ri (Mustafa pa!a), Hayri (Aksa· Muhiddin (Erzincan), Refik (Fi· Ferit İstanbul, Mergup Sinop, M. Fahri Ankara, M. Sadt 

Hava yüzbaşılığından Binbaşı ray), Kemal Divinciler, A. Hik- libe), Abidin (Isparta), Cemal Zahit Karahisar Necati İstanbul, Yanya, Selami lzmir Beyler. 
olanlar: met (Yanya). (Aydın). Sıtkı Karaburun, Hayri Denizli, Altıncı sınıf hakimlikten be• 

Sıtkı İstanbul, Tevfik Trab - Harita kaymakamlığından mi- Levazım yüzbaşılığmdan binba· Sadık İstanbul, A. Rıza Üskü • şinci sınıfa terfi edenler: 
zon, Ihsan İstanbul, Zekeriya ralaylığa terfi edenler: §ı olanlar: dar, Nazmi Amasya Beyler. H. Akif Bey Trablusgarp. 
Van, Tevfik Hırkaişerif. Mehmet Bey (Kazancılar). Ah.met (Trabzon), Hüseyin JandarmaBinbaıılrğındankay· Üçüncü sınıf askeri mualli111' 

Hava birinci mülazimliğin- Harita binbaşılığından kayma· (Gebze}, İsmail (Edirne), Llıtfj makam lığa terfi edenler: likten ikinci sınıfa terfi edenler: 
den yüzbaşı olanlar: knmlığa terfi edenler: (Kütahya), Hamdi (Yozgat), 701 Şakir, 714 Muhittin, 646 lsmail Bey Filibe. 

Namık Beşikta§, Arif lstan • Salahattin Ahmed iye, Ziya Servte (Üsküdar), Refik (Be- Şükrü, 2598 Mehmet Salih, 732 Altıncı aınıf hesap memurlıl' 
bul, Eıref Bursa, Şakir Yanya, Kapıağzı, M. Şükrü Dağistan, şiktaş), Ali (Cerrahpaşa), Şa- Refik, 752 İbrahim Sırrı, 720 ğundan beıinci sınıfa terfi cdeıı• 
Tekin Fatih. Seyfettin Edirne, Ahmet Davutpaşn, Zekai Be§ik- habettin (Mimar Sinan), Mem- Şevket Turgut Beyler. ler: .. 
Sedat 1satnbu1, Ekrem Adana, taş, M. Cemal Üsküdar, Cemal duh (Edirne), A. Fethi (Koca Jandarma yüzbaşılığından bin- Aziz Kayseri, Eşref İzmit.~~: 
t!!!!ai! Hakkı Karahisar, Ihsan Galata. Mustafapaşa) Necip (Manastır), başılığa terfi edenler: leyman Kırşehir, Hakkı Gürı'lıJ j 
B~,ikiaş, Niyazi Fatih, Muhit· Demiryolumülazimliğinden bi- Ziya (Yakova), Fevzi (Edirne), 1637 Ömer, 1594 Hüseyin cene, Ahmet Bağdat, A. fe~ı 
tin Edime, 1. Gavsi Topkapı. Bey ı rinci mülazim olanlar: ı Kamil (Ayasofya), Sayit (Van). , Hüsnü, 2635 Hulusi, 2641 Ce- Van Bevler. 
!er. Selahattin (İstanbul), Niza- Levazım birinci mülazimliğin- lalettin, 1703 Hüseyin, 1253 Yedinci sınıf hesap meı1111' 

, ,... l·· 
(l1ış t 1 ..... 1 -
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Harbiyenin bu yıl Askeri terfi rstesi 
verdiği mezunlar Bıışt:ı.rah 8 inci sayıfıda l. Bürhanettin İstanbul, llha -

!.~~ kuruluşunun yüzüncü yıl ı Y akup oğlu Ahmet Sabahattin (İs
·' ,Uırıü kutıulanan Harbiye Mek- tanbul), LUtfullah oğlu Abdurrah
t~ı b 

luğundan altıncı sınıfa terfi eden- mi İstanbul, Fethi İstanbul Bey-
ler: ler. 

lI U Yil altı yüz mezun vermiş- man Eıref (Bayburt), Mehmet 
' ~- e'lunlann isimlerini neşredi- Hakkı oğlu Tahsin (Ayancık), 

··~qz_ ~er oğlu İbrahim (Sıvas), Efen-

~ı...l\BtR, mekteplerini muvaf- dıler. 
,""Yetıe bitirerek Türk ordusu- DEMIRYOL 

~ ~~en kıymetli gençleri tebrik Mehmet Ali oğlu Asaf (AkJe-
\tL "~ kendilerine muyaff akı- hir), Halil oğlu Mustafa ( Kayae-

•· ~r diler. ri) Hasan oğlu Raıit Hilmi (Eyüp 
e- Sultan), Hulusi oğlu Mehmet Do-
i, l.t SOVAR1 ğan (latanbul), Mustafa Tahir oğ-

ı~ ebınet Bahattin oğlu Feridun lu Hüseyin Behiç (Bursa), Hasan-
~o) lamail Remzi oğlu Tahsin oğlu Mustafa Şevket 

ci 'il . (Yalvaç), Mehmet Süreyya (Şam), lbrahim Etem oğlu Şaha· 
~il Öırıer Sait (Çölemer), Meh- bettin (Adapazar), Halil Rıfat oğ
"ıı Cen:ıalettin oğlu Mustafa İh - lu Mustafa Kazım (Karahisar), 
(t (Çerketul), Jsmail oğlu Raif Mehmet Salih oğlu Mehmet Mu· 
~~1), Osman oğlu Burha • 2affer (İstanbul), Efendiler. 
~ Oıtanbul), Mehmet oğlu NAKLiYE 
~d e~ Kudret {lstanbul), Halil Ahmet oğlu Mehmet Tevfik 
LııJ tttın oğlu Ali Enver ( (tstan • (Bursa), Ferit oğlu Vahdettin 
ı~ liafız Ömer oğlu Şerafettir. (Harput), Ahmet oğlu Rasim 

1
' ltt Urum), Mehmet Ali oğlu Beh (Denizli), Mehmet Feridun oğlu 

f, Iİıı (Manıuretüliiziz), Hasan Tah- Ali Fehmi (lstanbul), Abdulaziz 
8 'ti 0ilu Enver (Erzurum), Halil oğlu Şefik (Kayseri), Efendiler. 
•· ~lu tkrem (İstanbul), Mustafa MUHABERE 

u İatrıail Bekir (İstanbul), Sa.b- Ahmet oğlu Enver (latanbul), 
'' \f~ilu Süleyman (İstanbul), Mus Halil oğlu Mesut Necati (latan • 

~'oğlu Sami (Kilis), hzet oğlu bul), Halil oğlu Faik (Üsküdar), 
' Of~ain (Ankara), Mustafa Ziya Ahmet oğlu Ali (Adana)' Ali 

"/Mahmut Adnan (latanbul), Fehmi oğlu Mustafa (Karasi), Ali 
• ~lıı oğlu İzzet (lstanbul), Ömer oğlu Mustafa (Karasi), Mehmet 
~Şükrü (Urfa), Rauf oğlu Va- oğlu Hasan Behçet (Eıme), Şük

et ~ Clatanbul), Şevki oğlu M~ rü oğlu Ihsan (Edirne), Mehmet 
~.(Ayvalık), Mazhar oğlu la- Asaf oğlu Yuıuf Kenan (Ereğli), 
~~ıl (kan.hisarlı), Haaan Tahsir.. Muhtar oğlu Ali Ri2a (Edirne), 
~ 11 Ziyaettin (Erzurum), lsmai) Efendiler. 
~ tldtı oğlu Abdullah Enver (Hü- HAV ACILAR 
(;~İgir), İsmail oğlu Hakkı Mehmet oğlu Hilmi (Adana), 
\a~laa), M. Nuri oğlu Burhan (Is- Süleyman oğlu Hayrettin (Jstan
(~l), Hakkı oğlu Selabattin bul), Mahmut oğlu Mehmet Ne,et 
~nbul), Nuri oğlu Mtı!hmet Ek· (Edime), Halil Enver oğlu Meh· 
t (Bursa), Mehmet oğlu Cemil met Zeki (lstanbuJ), Ahmet oğlu 
d lıtt (Buraa), Süleyman oğlu Ab- Mehmet Şadan (Trabzon), Os

l, ~4~h Adil (lstanbul), Haıan oğ· man oğlu Emin Ali (lstanbul), 
~ik (Kocaeli) Efendiler. Faik oğlu Rüstem (İstanbul) Sab· 

LEY AZIM ri oğlu Hüseyin Fehmi (Retadi· 
, "ı·Ş'-h.n oğlu Necdet (Erzurum), ye), Şevket oğlu Hüseyin Hali~ 

~aııa oğlu Ahmet Semuhi (Ge- (Aksaray), Davut oğlu İsmail 
, (1, hı), Osman Fevzi oğlu Nihat Hakkı (Biga), Ali oğlu Mehmet 
~nbun, Cumalı oğlu Mehmet Galip (Şarkı~la), Tevfik oğlu İs

f' ~t (Malatya), Ahmet oğlu Ta· mail Mü§lak (lstanbul), Abdullah 
ltf (Balıkesir), Ahmet oğlu Mus· oğlu Abdulgafur (Mardin), Mahir 
il'' (Kilis), Eyüp oğlu Hamdi oğlu Ahmet Kadri (Bursa), Nuri 
'~at), Tahir oğlu Nurettin {Is- oğlu Abdurrahman, Lütfi (Bile· 
~l), Cavit oğlu Mehmet (İs· cik), Tahsin oğlu Turgan (lstan
~) l), Ya§ar oğlu Ihsan (Ela- bul), Şerif oğlu Nuıret (Denizli), 

i• '1' lsn:ıail Hakkı oğlu Muhte• Mehmet Şakir oğlu Mehmet Arif 
~· Oıtanbul), Osman oğlu lb- (Buraa), Hasan Rasih oğlu Ab-

jf ~1111 Ethem (lstanbul), Abdul· dullah (Sıvas), Hüseyin Rifat oğ
'tl Oğlu Bekir (Kayseri), Kazım lu Mehmet Nail (Aydın), Mehmet 

;: ~~-P.!ehmet Nevzat (Denizli), oğlu Ekrem (Beşikta,), Halit oğlu 
'L~ oğlu Mustafa Necati (la. Ali Muzaffer (lstanbul), Muata
U.;:1), Mehmet oğlu Hasan Basri fa Şevket oğlu Mehmet Tevfik 
~~ 1'bul), Hüseyin oğlu Nihat (Nev§ehir), Mehmet Ali oğlu İb· 

O· ~h.•l (Üsküdar), Osman oğlu İb- rahim Vedat (lstanbul), Hüseyin 
lfit~ Kemalettin (Zile), Ömer oğlu Mehmet Tevfik (Edirne), 

t (~ • oğlu Mehmet Necdettin Hüseyin oğlu Selahattin (Oskü • 
~ 'tilı), Mustafa oğlu Ahmet Mi· dar), Mehmet oğlu Hasan (Bur· 
~ıfıaneli), Akkaş oğlu Sü- sa), Yusuf Sabri oğlu Mehmet Ce
~J.. (Aymtap), Hasan Tahsin vat (Üsküdar), Abdullah Şevki 

r ~Ilı ~ehmet Necmettin (Edirne) oğlu lsmail Hakkı (İstanbul) E-

Hayri Edime, Hasan Tahsin 
Kayseri, Hayrettin Erzincan, M. 
Kayseri, Hayrettin Erzincan, M. 
Nadir Zile, M. Hilmi Çerke,, İs -
mail Hakkı Konya, Mehmet Kay
seri, Osman Erdek, Recep Isparta, 
M. Ihsan latanbul, Abdülkadir 
Bosna, A. Vasfi Erzincan, Ha~ .. 
met Gerede, Sabri Kütahya, O. 
Nahit lstanköy, A. Ahmet Gerzen, 
Mustafa Malatya, Hasan Siirt 
Beyler. 

Üçüncü sınıf muamele memur • 
luğunadn, ikinci sınıfa terfi eden· 

ler: 
Şeref Karacasu, Mehmet Dimo· 

toka Beyler. 
Dördüncü amıf muamele me • 

murluğundan, üçüncü sınıfa te .. fi 
edenler: 

M. Celaleddin Kabasakal, Ti • 
mur Kafk~ya, S. Ziya Harput, 
Re.mazan Han ya, M. Ihsan F ın • 
chkh, Lutfü Isparta, F. Naci Trah· 
lus garp Beyler. 

Beıinci sınıf muamele memur· 
luğundan dördüncü sınıfa tefri 
edenler: 

M. Nuri Tınova, Mustafa Erzu-
rum, Veysi lstanbul Beyler. 

Altıncı sınıf muamele memur • 
luğundan beşinci 5mıfa terfi eden-
ler: 

A. Kemal lstanbul, Bahaettin 
Erzincan, Bahaettin lstanbul, Sa
im Zeybek Beyler. 

Yedinci sınıf muamele memur • 
luğundan altıncı sınıfa terfi eden· 
ler: 

M. Ragıp Konya, Halil Van , 
Semih lstanbul, Ka2ım Selanik 

Beyler. 
Yedinci ımıf tüfekçilikten al .. 

tıncı sınıfa terfi edenler. 
Sami Gerede, Ahmet Giresun. 

Hasan Basri Manastır, lsmail Hak 
kı Erzurum lsmail Balıkesir, M. , . 
Şerif latanbul, Hüsnü Şam, Tahıl' 
Trabzon, Ahmet Niğde Beyler. 

Beıinci sınıf muzika muallim
liğinden dördüncü sınıfa terfi e-

denler: 
Mehmet Hasköy, Hüseyin 

Hüsnü Selanik Beyler. 
Yedinci smıf mu2ika muallim· 

liğinden altıncı sınıfa terfi eden

ler: 
Necip Bursa, Süleyman Erzu • 

rum, TaHit Edime, Namık Kemal 
Bozöyük, Hüsey;n Hüsnü lzmir, 
Mehmet Sıtkı Osküp, İbrahim ls .. 
tanbul, lsmail Hakkı Edime, Rı
za Selanik Beyler. 

Riyaseti cümhur beşinci sınıf 

muzika muallimliğinden dördün
cü sınıfa terfi eden: 

A. Şerif Yenişehir Bey. 
Riyaseticumhur altıncı sınıf 

muzika mualimliğinden beşinci sı
nıfa terfi edenler: 

Ihsan Bey İstanbul. 
Riyaseti cümhur yedinci sınıf 

muallimliğinden altıncı sınıfa ter· U~a oğlu Mehmet Burhanettin fendiler. 
~ ' İbul), Mehmet Bahattin oğlu 

et Rıfat Efendiler. 
PIY ADE fi edenler: 

lST1HKAM 
Mahmut oğlu Necmettin (İs- =(B=u==rs=-:a:-)":::, ~R .... ı~fa .... t .... o-=ğ=-1-u~M=eh=m=e .... t"'.'"İz=z==e==t 

Dördüncü sınıf rasat memurlu 
ğuna terfi edenler: 

Ah.met lzmir Bey. 
Altıncı sınıf imamlr~an be§İn· 

cı sınıfa terfi edenler: 
M. Fevzi Hopa, Osman Nuri 

Nuri Ankara Beyler. 
Yedinci sınıf makinistlikten al 

tıncı sınıfa terfi edenler: 
Ali Rıza Çengelköy, Sadettiı 

İstanbul, lbrahim Girit Beyler • 
Yedinci sınıf demirci ustalığın -

dan altıncı sınıfa terfi edenler: 
Tevfik İstanbul, Hüseyin Bur· 

sa, Mustafa Serez, Ali Adana 
Mehmet lstanbul Beyler. 

Beşinci sınıf kamacıhktan dör· 
düncü sınıfa terfi edenler: 

A. MuratBey. İstanbul 
Yedinci sınıf kamacılıktan al 

tmcı sınıfa terfi edenler: 
Mehmut Gerede, A. Remzi Bar· 

tın, lsmail Hakkı Mürefte, Yusuf 
İstanbul, Osman Nuri lstanbul, 
Feyzi Samsun Beyler. 

Yedinci sınıf saraç ustalığın· 
dan altıncı sınıfa terfi edenler: 

Ahmet Bey Kandiye. 
Yedinci ıınıf nalbant ustalığın · 

dan altıncı sınıfa terfi edenler: 
lsmail Geron, 1. Etem Ergene. 

Yusuf Niğde Beyler. 
Deniz güverte binbaşılığından 

kaymakamlığa terfi edenler: 
Fehmi İstanbul, Seyfettin Un

kapanı, Hidayet Kavaklı, Mahmut 
Galata, Rahmi Tekirdağ, Fehmi 
Vefa, Kamil Atina, Ziya Salma · 
ho Beyler. 

Yüzbaıılıktan binbaşılığa terfi 
edenler: 

Rifat Edimekapı, Sadık Aşık · 
paıa, Tacettin Ka11mpaşa, Kem&· 
lettin Kasımpa§a, Sabri Şehzade· 
başı, Abdurrahman Kesımekaya1 
Selahattin Üsküdar, izzettin Un· 
kapanı, Müfit Göztepe, Süreyya 
Üsküdar, Kenan İzmir, Etem 
Heybeliada, Seyfettin Fatih, Ha· 
li~ Galata, Saim Çemberlitaş, Fev· 
zi Kadıköy, Saim Aksaray, Ke
malettin Taşkasap, Süreyya Ka · 
srmpaşa, Nasır Kaaımpa,a, Kema· 
lettin İstanbul, Fevzi Kasımpa§a, 

Azmi Giresun, Rüstem Yanya, 
Hakkı Kasımpa.şa, Mehmet Sür· 
mene, Mehmet Bursa, Kenan Ka 
sımpaşa., Rüştii Hasköy, Zeki 
t':asnnpaşa, Münir lstanbu1, Arif 
Kasımpaşa, Hulusi Firuzağa, Os· 
man Çanakkale, Kenan Molla 
Hüsrev Beyler. 

Güverte birinci mülazımhğın· 
dan yüzbatılığa terfi edenler: 

Nazım Kadıköy, Necdet Nişan
t&l, Bürhanettin Unkapam, Refet 

Syülemaniye, Necdet Nişantaş. Ce· 
mil Beylerbeyi, Ferit Ü&küdar. 
Barbaros Kadıköy, Niyazi Gönen 
Kenan Kaclıköy, Mahmut T opha 
ne, Saliihattin İstanbul, Rauf Fa· 
tih, ŞevkP-t Üsküdar, Gıyasettin 
Kadıköy, Nejat Manisa, Hüsnü 
Hikmet Kasımpa§a, Burhanettin 
Kasımpaşa, Burhanettin Sultanse· 
lim, Alp Musul, Zeki 1-•anbul, 

~~'tan oilu Murat (Karesi), 
~) loğlu Mehmet Kadri (latan
(tii ~ kazım oğlu Hüsamettin 
~t ~~· Taluin oğlu Hüseyin Ca'> l u), Muzeffer Asım '(Ada-

tanbul), Mehmet Mitat oğlu Mus· (Tokat), Mustafa Sıtkı oğlu Na -
tafa Necdet (İstanbul), Mehmet mık Kemtıl (Edirne), Osman oğlu 
oğlu Halim (Kangal), Ahmet oğ· la.mail (Gemlik), Ali oğlu Hasan Küçük Mustafa Pa§a, Muzaffer 
lu Lütfi (Mamuretülaziz), Ethem Basri (Balıkeair), Mustafa oğlu lzmir, Adnan Beykoz, Latif Üs
oğlu Ahmet (Kayseri), Hakkı Rasim (Bursa), Hasip oğlu Mus· küdar, Sedat Davutpa§a, Emin 
oğlu Niyazi (Trabzon), Abdülke- tafa Münip (Trabzon), lsmail oğ· Kırıehir, Ulvi lstanbul, Rami Da
rim oğlu Hasan (Trabzon), Ah· lu Halim Hikmet (Yenişehir), vutpa§a, Hidayet İstanbul, Güt
met oğlu Mehmet (Şarki Karahi- Mehmet Vehbi oğlu Hakkı Bur· fuh Bursa, Fazıl Kadıköy, Sabri 
sar), Hakkı oğlu Enver (Trab- hanettin (Bursa), Mehmet oğlu Kasımpaşa, Hikmet İstanbul, Ke 
20n), Rıfat oğlu lsmail (Sinop), Mehmet Macit (İstanbul). Ferruz nan Üsküdar, Hasan Kasımp~a 
Hasan oğlu lsmail (Canik), Meh- oğlu Halil (Gelibolu), İbrahim Beyler. 

~l) 'bralıim oğlu Eaat (İstan· 
ldtea'· P.!ehınet Ali oğlu Enver (Ba
~'h ~t), Ali E§ref oğlu Ahmet 
~~ar .<Kan), Halilullah oğlu 
~ .\t·.._ı (E:rzincan), Cafer oğ
lq ~'!._1za (İstanbul), Ömer oğ
~~-'flllet Kemal {Karahiıar) 

Oill: Ahmet (Erzurum), 

met Arif oğlu Nurettin (Bursa) , oğlu Hüseyin Tomas (Bursa), Çarkçı binbaşılığından kayma-
Mehmet Niyazi oğlu İbrahim Na-,1 kamlığa terfi edenler: Alt tarafı 10 uncuda 
hit .(Bursa), lamet oğlu Nüshet Bahattin İstanbul, Hakkı Zaf· 

ranbolu, Kemal İstanbul beyler. 
Çarkçı vüzbaşılığından binba§ı 

lığa terfi edenler: 
Hasan Girit, Yusuf Girit, Faik 

Kasımpaşa, Süleyman Lefke, Sa· 
ti Bursa, İbrahim Bolu, Salih Gi· 
rit, lsmail Koçhisar, Necati Ka· 
sımpaşa, Salih İstanbul, Ekrem 
Eyüp, Hulusi Haydarpaşa, Ali 
Çarşn.mba, Yusuf Düzce, beyler. 

Çarkçı mülazımhğmdan birin
ci mülazımhğa terfi edenler: 

Suat Kadıköy, Fikret Sinop, 
Sabit Boyacıköy, Mualla İstanbul, 
Adnan İstanbul, Sırrı Kasımpaşa 
Enver Sultnnahmet, Necdet fa. 
tih, Macit Feriköy, Suavi Koska. 
Tayyar Üsküdar, Mithat Boyacı· 
köy, Necdet Kasımpaşa, Kemalet• 
Salahattin Kasımpaşa, Sedat Ve 
fa, Enver Üsküdar, Nedim Var
na, Cahit Üsküdar, Apturrazzali 
Fatih, Riza İstanbul, Melih Kadı .. 
köy Necet Kasımpaşa, Kemalet· 
tin Kasımpaşa, Celalettin Edime, 
Kemal İstanbul, İsmail Adapaza 
rı, Ali Kızıltopra:k lzzettein Ru
melihisar, Nil Erenköy Beyler. 

Sanayii harbiye binbaşılığın
dan kaymakamlığa terfi edenler: 

Sabri Kasımpaşa, Ahmet Çar
§&mba Beyler. 

Tabip kaymakamlığından mi • 
ralaylığa terfi edenler: 

Emin Bey Hereke. 
Tabip yüzbaşılığından binba • 

şıhğa terfi edenler: 
Refik Bey İstanbul. 
Tabip mülazimliğinden birinci 

mülazimliğe terfi edenler: 
Şahabettin Bey İstanbul. 
Eczacı Binbaşılığından kayma• 

lığa terfi edenler: 
lhsan Bey lstanbul. 
Ezcazı yüzba~ılığından. binbaşı· 

lığa terfi edenler: 
Nizamettin Kuruçeşme. 
Eczacı mülazimliğinden birin

ci mülazimliğe terfi edenler: 
Mustafa Bey lstanbul. 
Levazım binbaşılığından kay • 

makamlığa terfi edenler: 
Cevdet Bey Küçükçekmece. 
Levazım yüzbaşılığından bin • 

başılığa terfi edenler: 
A. Riza Unkapanı, Cezmi Ka • 

Sakal • İstanbul, Selahattin Sul • 
tanselim Beyler. 

Dördüncü sınıf hakimlikten 
beşinci sınıfa terfi edenler: 

Selim Kasnnpaşa Bey. 

Üçüncü sınıf a&!..:eri muallim • 
likten ikinci sınıfa terfi edenler: 

Hayrettin Tophane Bey. 
Dördüncü sınıf muamele me • 

murluğundan beıinci sınıfa terfi 
edenler: 

Numan Aşık Paşa Bey. 
Altıncı sınıf muamele memur -

luğundan beşinci sınıfa terfi eden-
er: 
Cemalettin lstanbul, Muhlis lstan
bui Beyler. 

Yedinci sınıf muamele memur
luğundan altıncı sınıfa terfi eden
ler: 

Kemalf'ttin B~y İstanbul. 
Dördüncü sınıf makinistlikten 

üçüncü sınıfa terfi edenler: 
Sadettin Bey Üsküdar. 
Yedinci sınıf muzika muaUim· 

liğ1nden altıncı sınıfa terfi eden -
ler: 

Hüseyin Karagümrük, Cemil 
Aksaray, Bedri Üsküdar, Ya'tya 
Adapazarı, Kamil İstanbul, Sela
hattin Fatih. Naci Çanakkale, Bey 
Jer. 
Altıncı sı:ııf imamlıktan 

sınıfa terfi edenler: 
Sabri Bey Kasımpa. 

beşinci 
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Uaş tarafı 9 uncuda 1 tanbul) Abdülhak oğlu Mustafa 
Şükrü oğlu Mehmet Remzi (Azer- (Çatsancak~ Asım Hilmi oğlu 
beycan), Mahmut Şinasi oğlu Ce- Şükrü (Bursa) Ömer Fevzi oğlu 
ne.bışehabettin (Konya), Mustafa Mehmet Sabahattin (İstanbul) Ö· 
oğlu Mehmet Şükrü (Hüdavendi- mer Lütfi oğlu Nedim (lstanbul} 

gar), Mustafa Şveki oğlu Ümit Şev· Tahsin oğlu Lütfi (lstanbul) Ab
ki (Üsküdar), Ahmet Rasim oğlu durrahman oğlu Naim (Eskişe

Mehmet Rahmi (lstanbul), Müın· hir) Hasan oğlu Mustafa (İstan· 
taz oğlu Ekrem (Çengelköy), Zül- bui) Emin oğlu Mustafa (Bursa) 
fikar oğlu Mehmet Reşat (Foça), İsmail Rahmi oğlu Reşat (İstan · 
Ko.dri oğlu Sabri (Bursa) H. Hüs· bul) Ahmet oğlu Ali Fethi (lstan· 
nü oğlu Kemal (Ankara), Meh· bul) Hasan oğlu Fevzi (lstanbul) 
met Arif oğlu Mustafa Ekrem Cuma oğlu Hasan (Gaziantep) 
(Bursa), Osman cğlu İsmail (Kon Ahmet Haydar oğlu Mehmet Ta
ya), Haşim oğlu Niyazi (Erzu· lat {Üsküdar) Mehmet oğlu Mu· 
ruın), Hüseyin oğlu Vehbi (Çer- bittin (Üsküdar) Osman Nuri oğ
keş), Sadık oğlu Mazhar (Gazi· lu Abdullah Kemal (lstanbul) 
antep), Şerafettin oğlu İsmail Ru- Mustafa oğlu Selahattin (Yozgat) 
hi (lstanbul), Tahir oğlu Ömer Mehmet Mümtaz oğlu Yusuf Nec
Naci (lıtanbul), Akif oğlu Ekrem mettin (Isparta) Halit oğlu Cevat 
'(Sıvas), Nuri oğlu Yusuf lsmail (Üsküdar) Mehmet Bahri oğlu 
(Bursa), Süleyman oğlu Mehmet Ömer Şerafettin (Trabzon) Meh
Y8.§ar (Isparta) Mehmet oğlu Ah· met oğlu Orhan (Bursa) Süley· 
dullah (Beşiktaş}, Hüseyin oğlu man İhsan oğlu Ahmet Naci {İs· 
Kemal (İstanbul), Muharrem oğ- tanbul) Vasıf oğlu Abdurrahman 

Iu Fuat (lskenderun), Mehmet E- Halit (İstanbul) Harun oğul Mus
min oğlu Mahmut (Gaziantep), Is- tafa Kenan (Antalya) Hasan oğlu 
liat oğlu Seyfettin (İstanbul), Re· Fehmi (Ankara} Mahmut oğlu 
cep oğlu Abdullah Ekrem (Biga), Ahmet Cevdet (Maraş) lsmail oğ-
Eşref oğlu Hayrettin (Çengel- lu Ekrem (İstanbul) Ali oğlu A. 
köy), Omer Faik oğlu Kazım (Er- Cevdet (Kütahya) Ömer oğlu 
zincan), Osman oğlu Ahmet Ziya Mehmet (Van} Ali Rıza oğlu Hü
(lstanbul), Mehmet oğlu Rama· ıeyin Mesut {lstanbul) Mehmet 
zan (Sındırgn), Tahir oğlu Mus- oğlu Süleyman (lnegöl) Halil Ze
tafa (Beşiktaş), Hasan Fehmi oğ· ki oğlu Hasan Şinasi (İzmir) Yu· 
Ju Mehmet Necdet (İzmit), Mu- suf Ziya oğlu Mehmet Nurettin 
hiddin oğlu Recep (İzmit), Cev- (lstanbul) Mustafa oğlu Celalet
det oğlu Münür (İzmit), Bakir tin (Konya) Abdi oğlu Mehmet 
oğlu Ahmet Tevfik (Sandıklı), Bahattin {lstanbul) Cemil oğlu 

-Ialil Z ekai oğlu Enver Faruk (lz- Me~met Arif (lstanb~l), ~üseyin 
mir} Mehmet Faik oğlu Eyüp oglu Enver Şahabettın (Gıresun) 
Fazı: (lstanbul), Zekeriya oğlu Hasan oğlu Şemsettin C!~abzon) 
Ahmet Nazif (lstanbul) Hur§İt Emin oğlu Abdullah (Kıhs) Hacı 
oğlu Enver (lzmir) Muhiddin oğ· Em.in oğlu Meh~et Emin (Yeni· 
lu Mustafa Asım (lstanbul) Fethi şehır) Musa oglu Mehmet Fuat 
oğlu Mustafa Danış (Gelibolu) (Elaziz) Fevzi oğlu Hikmet (Se
Na:z.mi oğlu Mahmut Mümtaz (An lanik) Hacı İbrahim oğlu Ahmet 
kara) Mehmet Ali ofilu Mehmet (lzmir), Ömer oğlu Mustafa (l~
Rıdvan (lstanbul) Mehmet Alı mir) Abdülkadir oğlu WMuhlıs 

wl H" · (Ü k"d ) O aıı Şükrü (lstanbul) Rıza oglu Ah· og u useyın s u ar , sm . w 
wl M h t (M lat ) At· wl met (Bursa) Mehmet Alı oglu og u c me a ya . ı og u . w 

M h F · (l t b 1) Mah Burhanettin (Ankara) Salıh oglu e met eyzı s an u , · 
mut oğlu Mehmet (Manisa) Tnh. Fahri (Günen), Mehmet oğlu Fah· 
sin oğlu Nihat (İstanbul) Cema . rettin (Bolu) İsmai.~ oğlu Ahm~t 
lettin oğlu Hasan Fahri (lstan • (İstanbul) Ahmet oglu Ahmet Zı
bul) Sait oğlu Şevket (Eskişehir) yaettin (IGtanbul) M~stnfa Fazıl 
Osman oğlu Haydar Necdet (Ay· oğlu Osman Sabahat~ın (Eren
dın) Remzi oğlu Rasim (lstnn· köy) Eyüp oğlu lsmaıl (İstanbul) 

bul), Abdi oğlu Mahmut Şevket Hasan oğlu Nur~Uin <.ls~~rnbul) 
'(Çubuklu), Rifat oğlu Abdülhadi Ahmet oğlu B:kır (Denızlı) Rıza 

(Mardin), Asaf oğlu Celaletthı oğlu Hazır Hıkmet (lstanbul) 
(Elaziz) Mehmet oğlu Veysel (A· Nafiz oğlu Ahmet Münip (Uşak) 

masya), Kerim oğlu Celal Sahir 
(Yenişehir), Şerif oğlu Celalettin 
(lstanbul), İsmail Hakkı oğlu 

Ahmet Burhan (Yalova) Hüsnü 
oğlu Mehmet Zeki (lstanbul) İs· 
mail Rahim oğlu Ahmet Necati 
(İstanbul) Halil Muzaffer oğlu 
Namık Kemal (İstanbul) Osman 
oğlu Muammer (Tekirdağı) Ke • 
mal oğlu Adnan (İstanbul) Ömer 
Fevzi oğlu Ahmet Faruk (lstan · 
bul) Ömer Lütfü oğlu Raif Nec · 
det (İstanbul} Tursun oğlu Ah · 
met (Trabzon) Arif oğlu Hamdi 
(Karasi) Ahmet oğlu Seyfi (Hır· 
kaişerif) Yusuf oğlu Kamil (Ka
rahisar) Necati oğlu Arif Nihat 
(Üsküdar) Hıfzı oğlu Mehmet 
·(Eyüpsultan) Mehmet oğlu Mu • 
harrem (Kars) Abdülkerim oğlu 
Necmettin (Harput) Mehmet Ka· 
mil oğlu Mehmet Abdülbekir Os· 
tanbul) Ali oğlu Galip (lstanbul) 
Ali Avni oğlu Ahmet lkrami (iz· 
mit) Avni oğlu Ahvet (Erzurum) 
Mehmet oğlu Hayrettin (Bahke· 
oir) Kemal oğlu Osman Necati 
(Kadıköy) Abdülhadi oğlu Yah· 
;r.a (Adana) Amir oğlu Neşet .(Is· 

Sıtkı Mehmet oğlu Ahmet Fevzi 
(Erzincan) Mahmut Nedim oğlu 
Nihat (Adana) Ethem oğlu Ka-
mil (Bordur) Mustafa oğlu Hasan 
Tahsin (Karasi) Mehmet Faik oğ
lu Nekir Necati (lstanbul) Halit 
oğlu Mehmet Fuat (İstanbul) 
Nurettin oğlu Mehmet Semih (İs· 
tanbul} Ahmet oğlu Lütfü (Deniz· 
li) Hasan oğlu Şir Ali (Diyarıbe
kir) Hamdi oğlu Mahmut (lstan
bul) Mehmet Emin oğlu Hüseyin 
Necati {Hüda,·endigar} Halil oğ· 
lu Ahmet Münür (Kastamoni) Ka 

mil oğlu Vali (Knraköse) İbrahim 
oğlu Hasan Adil (Adapazar) Hü· 
ıeyin oğlu Vcliyettin Rasim (Ka
rahisar) Abdulkadil Sadık oslu 
Ahmet (Sivrihisar) Ali Fail~ o~lu 
Ahmet Naci (Bursa) Mehmet Ta
hir oğlu Mehmet Emin (Bayra
miç) Ahmet Hamdi oğlu Galip 
{Denizli) Yusuf Ziya oğlu Remzi 
(Denizli) Ahmet Hilmi oğlu Sü
leyman Sami (Vi7e) Kemal oğlu 
Ahmet Besim (lstanbul) Mehmet 
Niha oğlu Fahrettin (Van) Meh· 
met Selim oğlu Alaettin (Kayse
ri} Ali oğlu Kemal .(Balıkesir) 

erd·ğ ezunlat 
t olld 

oğlu Faik (Erzincan) Ah~e fdn" Ahmet Seyfettin oğlu Fahrettin 
(Zafranbolu) Hilmi oğlu Hüseyin 
Durgut (Kırşehir} Yusuf oğlu 

Mehmet Sami (Kastamoni) Meh
met oğlu Memduh (Erzurum) 
Mahmut oğlu Cahit Mehmet (Sİ· 
nop) Fethullah oğlu Eyüp (Hü
davendikar) Rıza oğlu Halit Ne
zihi (İstanbul) Hüseyin Hilmi oğ· 
lu (Mehmet Şahin (lstanbul) Şev 
ket oğlu Ziya (Van) Faik Yah
ya (Bandırma) (Rüştü oğlu Hü
seyin Enver (Karahisar) Mahmut 
oğlu Fahrettin (Cebelibereket) 
Mehmet Sait oğlu Bekir Sıtkı (Er· 
zincan) Hakkı oğlu Nurullah Re
fik (İstanbul) İbrahim oğlu Hulu· 
si (Reşadiye) Salih oğlu Rama
zan (Antalya) Asım oğlu Abdul" 
kadir (İstanbul) Şerif Ali oğlu 

Kemal (Sivas) Garip oğlu Feh
mi {Bayburt) Ali oğlu hmail (Ma 
raş) Musta Abdullah oğlu Hüse· 
yin Cahit (Hasköy} izzet oğlu 
Fethi (lstanbul) Mustafa oğlu A· 
li Riza (İstanbul) Mustafa oğlu 
Fevzi (Eyüpsultan) Ahmet H~im 
oğlu Halim (İstanbul) Mehmet 
Şevket oğlu lbrahim Nüshet (İs· 
tanbul) Mehmet Ali oğlu Şükrü 

(Bursa) Hasan oğlu Hürrem. (Üs· 
küdar) Ahmet Şefik oğlu Şaha

bettin (İstanbul) Hüseyin Hüsnü 
oğlu Mazlum (Bandırma) Muhsin 
oğlu İsmail Hakkı (Kemaliye) 
Mehmet Nuri oğlu Ragıp (latan • 
bul) Sadık oğlu Muzafferettin 
(İstanbul) Ahmet oğlu Osman 
(Amasya) Şerafettin oğlu Cahit 
{lstanbul) Mustafa oğlu Ahmet 
Rahmi (Bartı'n) Rıza oğlu İsmail 
(Erzurum) Mustafa Zeki oğlu 
Kadri Şefik (lstanbul) Hasan 
Tahsin oğlu Hüseyin Nihat (lstan· 
bul) Salih oğlu Hüseyin Doğan 
(İzmir) Mehmet Kamil oğlu Hay
ri (İstanbul) Hüseyin oğlu Tay· 
yip Nail (Balıkesir) Şevki oğlu 
Hayrullah (lstanbul) Ali Rıza oğ
lu Mustafa Nezihi (Bartm) Meh
met Hüsnü oğlu lsmail Hakkı (İs
tanbul) Ahmet Ihsan oğlu Hay
rulldh {lstrınbul) Ahmet izzet oğ
lu Hamza (Malatya) Süleyman 
oğlu Sabahattin ( lstanhul) İsma
il oğlu Muzaffer (Ma.nastır) Rah· 

mi ofrlu Naci (Üsküdar) Mehmet 
oğlu Reşat (Tirebolu) Mehmet A
kif oğlu Yusuf (İstanbul) Meh
met oğlu Ali Sırrı (Sıvas) Nail oğ· 
lu lbrahim (Sapansn) Hazım oğ· 
lu Akif {lstanbul) Hüseyin oğlu 
Zihni (İstanbul) Kasım oğlu Ne
dim (İstanbul) Hasan oğlu Nihat 

(İstanbul) Hasan Avni oğlu Ah
met Cevat (Şile) Salih oğlu Hü
seyin Hayrettin (Ankara) Fuat 
oğlu Mehmet Mazhar (İstanbul 
Kamil oğlu Mehmet Ali (İstan • 
bul) Kamil oğlu Orhan Kamil (ls
tanbul) Mehmet oğlu Ahmet Mu
zaffer (lstanbul) Ali oğlu Enver 
(İstanbul) Rüstem Niyazi oğlu 
Mehmet Cevat (lstanbul) Meh -
met Tcvfat o<;lu Nüsret İGmail (İs
tanbul) Hakkı oğlu Mehmet Emin 

(İstanbul) Abdülkerim oğlu Meh· 
met (İstanbul) Mehmet oğlu Mah 
mut Hamdi (Zile) lbrahim Hakkı 
oğlu Mehmet Kemal (Nazilli) 

Ahmet oğlu Adnan, Ahmet oğlu 
Necip {İstanbul) Mehmet oğlu 
Şevket (Orhangazi) Tahir oğlu 
M~hmet Emin (Söğüt) Ali Hay· 
dar oğlu Abdullah Sabri (lstan· 
bul) Mehmet oğlu Adem (Eskişe
hir} Hasan oğlu Ahmet (Sinop) 
Ahmet oğlu Selahattin (Cebelibe· 
reket) Mahmut oğlu Niyazi (To· 
kat) Abdullah oğlu Burhanettirı 

(lstanbui) Osman oğlu Enver Sü· 

reyya (İstanbul) Osman oğlu Meh 
met (Antalya} Ahemt oğlu Ali 
(Bozkır) Hasan oğlu Mehmet Şe
rif (Elaziz) Selami oğlu Sami 
{Aydın) Sinan oğlu Recep (lı
tanbul) Hasan oğlu Hüsnü (Ban· 
dırma) Ahmet oğlu Abdül Muh
sin (Üsküdar) Hüıamettin oğlu 
Abdulkadir (Üsküdar) Habip oğ
lu Nail (Elaziz) İsmail Hakkı og· 
lu Namık Kemal (lıtanbul) Muı· 
tafa oğlu Mehmet (Üsküdar) Ah· 
m~t oğlu Ahmet Hamdi (Sandık· 
iı) Mithat oğlu Süleyman Behzat 
(Erzincan) Mehmet Şeref oğlu 

Mustafa Necmettin (lıtanbul) 

Mehmet Nurettin oğlu Mehmet 
Tevfik (Akseki) Mehmet Ali oğ· 
lu 1brahim Halil (lstanbul) Ah· 
met oğlu lbrahim (Çerkes) Os· 
:nan oğlu Selahattin (Balıkesir) 
İsmet oğhı Hasan Necati (lstan • 
bul) Asım oğlu Ahmet Nüshet 
(İstanbul) Kamil oğlu Ali Kemal 
(Sivrihisar) Fettah oğlu Hamdi 
(Üsküdar) Hüseyin Hilmi oğlu 
Mehmet Sadi (Kadıköy) Mehmet 
Sabri oğlu Mehmet Muhittin (Kar 
tal) İsmail oğlu Mehmet (Üıkü • 
dar) Hüseyin oğlu Recep (İstan
bul) Süleyman oğlu Lütfü (Af· 
yon karahiıar) Kamil oğlu Halit 
(Beyazıt) Ramis oğlu Kemal 
(Kayseri) Eyüp oğlu Hakkı (To
kat) Fethi oğlu Abdulkadir Feh· 
mi (Üsküdar) Ali oğlu Ahmet (E· 
dime) Mehmet Avni oğlu Ali 
Nasir (lıtanbul) Yusuf Ziya oğlu 
Süleyman Selahattin (İstanbul) 

Hakkı oğlu Muammer {Üsküdar) 
Cemal oğlu Mehmet Re§at (Edir
ne) Mustafa oğlu Enver (Diyarı· 
bekir) Mehmet oğlu Recep Tev
fik (İstanbul) Ali oğlu Kefalet· 
tin (Bursa) Mustafa oğlu Süley
man Sami (Bursa) Salih oğlu İb
rahim (Bayburt) Halim oğlu Ke· 
mal (Edremit) Süleyman oğlu 

Mehmet Galip (lstanbul) Ziya 
oğlu Mehmet Hikmet (İstanbul) 
Hüseyin oğlu Süleyman Sırrı (Er· 
ziucan) Hayrı oğlu Hüseyin Ke· 
mal (Trabzon) Hamdi oğlu Nuri 
(latan bul) Mehmet oğlu Ahmet 
(Gaziantep) Mehmet Sezai oğlu 
Arif Nevzat (İstanbul) İsmail oğ· 
lu Hüsnü (Erzincan) Mehmet oğ · 
lu Halil lbrahim (İstanbul) Nafiz 
oğlu Kemalettin (Osmaneli) A
sım oğlu Ali (Knraisli) İbrahim 
oğlu Mithat (Lapseki) Efendi
ler. 

TOÇU 
Mehmet oğlu Nuri (Orhanga· 

zi) Mehmet Emin oğlu Srtkı (E
dirne) Eyüp oğlu Hasan Halit 
(Ünye) Abdurrahman oğlu Cemıl 
(Adana) Fahrettin oğlu Mehmet 
Muazzez (lıtanbul) Mehmet oğ· 
lu 0Mnan Burhanettin (Denizli) 
izzet oğlu Ahmet (İnegöl) lsmail 
oğlu Ali Haydar (Edirne) Eyüp 
Sabri oğlu Mehmet Muhsin (ls
tanbul) Mustafa oğlu Kadri (U· 
zunköprü) Mustafa oğlu Mehmet 
Necati (Zile) Mehmet oğlu Kad
ri (Kayseri) Abdurrahman oğlu 
Burhanettin (Denizli) Şükrü oğlu 
Mustafa (İstanbul} Hüseyin oğlu 
Hakkı (Ayancık) Tahsin oğlu 

Hüsamettin (Balıkesir) Ahmet 
Cemil oğlu Fevzi Daim (İstanbul) 
Ömer oğlu Hasan (Sinop) Meh
met Hamdi oğlu Mehmet fethi 
(Bursa) Mehmet oğlu Mustafa 
Şükrü (Bursa) Salih oğlu İMnaiJ 

(Denizli) Ali oğlu Mehmet Ferit 
(İstanbul) Mustafa oğlu Mehmet 
<lstanbul) Hüseyin oğlu Süley
man (tıtanbul) Mehmet Behçet 
oğlu lamail Hakkı (Tokat) Salim 

Ali (Sandıklı) Ahınet oglu of~ 
tafa Enver (Nazilli) öıııe~ of 
Muharrem (Boyanabat) ~111 ~t' 
lu Mehmet Nedim (Muıta ı:eııiD 
mal Paıa) Şuayyip oğlu A rJeb' 
(Sıvaı) Mehmet Cemal oilu

5 
ı~ 

met Muzaffer (lıtanbul) ~1 

Fehmi oğlu Salih Hayri (M• b~ 
Kemal oğlu Mehmet (lıt&~Jdt 
Refik oğlu Mehmet Suat (N~U~ 

Mehmet Nihat oğlu Ahmet. et 
(Ereğli) Mehmet Kemalett~ıı) f 
lu Mehmet Kenan (8a~1İ•P' 
met Fuat oğlu Ahmet A_ıır b (
ta) Tursun oğlu Hüıeyın ( 

111f 
Mehmet Nedim oğlu Ali Ot sr 
(Çorum) Mehmet Hilmi oğl\l h~ 
kir (lzmir} Ahmet oğlu tbr" I 
(Adapazar) lımail Hakkı ~ıı 
Mehmet Fuat (Nevıehir) ~~~ 
fa oğlu Mehmet Fazıl (Keııı b~r 
Muharrem oğlu Kani (lst•ıı~ 
lsmail oğlu Naci (lstanbul) SF 
man Şükrü oğlu Mehmet .. ~ 
(Mersin) Kazım oğlu Abdol hl 
sur, Selahattin (Adana) rvfe ~ 
Ali oğlu lbrahim Murat ~Aj/ 
Ahmet Hamdi oğlu lımaıl 
(Sıvas) Osman oğlu Sabah• 

ı . c 
(Ankara) Muıtafa Hu Gıı ~ 

İstanbul (htanbul) Süleyın•11~ 
lu Ahmet Sadettin (lıtanbul) ~ 
taf a oğlu Ekrem (Erzincan) i 
Naki oğlu Ahmet Saki (Hır~; 
rif) Abdullah oğlu MeJıınet 
talya) Hhan Tahsin oğlu ~l ~ 
(Erzincan) Ömer oğlu KAı1'1 

mal (İıtanbul) Haıan oilıJ 
man Zeki (İstanbul) Mehıııet . 
lu Halit Ziya (Sandıklı) lbt~~ 
oğlu lbrahim Tevfik (lıt~ (~ 
Rıfat oğlu Mehmet Selahat!111~e. 
tnnbul) Mehmet oğlu Hayrı •' 
kc.z) Ali oğlu Mehmet ~ıı,i 
( lstıınbul) Mustafa oğlu ~ ~ 
(lslanbul) Hakkı oğlu hrı:;.t ~ 
fik (Osküdar) Mehmet ".lfl" ~ 
zrm <.Sürmene) Bekir. o~l\l ~ 
dülazız (Sapanca) Şerıf ogl\l 
rettin (Hozat) Mehmet ReceP> 
lu Ekrem Sedat (lstanbul) ti, 
m~t oğlu Mustafa Ahmet (1 e' 
Hüseyin oğlu Mustafa (Bil b• 
Mehmet oğlu Kudret (ht'~ıl 
Mehmet Kasım oğlu Halil şı 
(Çalatça) Osman oğlu O~ 
(Isparta) Mehmet oğlu rvfe L 

Hüdaverdi (lstanbul) Tur•\J:i 
li oğlu Halil Asım (Atina) > .. , 
latif oğlu Ebdülvahit (GiirO"', 
cıköy) Mehmet Ali oğlu SaiıJ1 
mi (İstanbul) Mehmet oglıı ~ 
Lutfi (lstanbul) Faik oğl\J ~{ 
met (Uluburlu) Hasan oğlıJ el 
met Cemal (Sinop} Saffett" 
Salih Orhan (Bursa) A~dıl (~ 
man Tevfik oğlu Ali Fatıh 

1 kara} Ahmet oğlu Mehmet 
tin (Bolu) Ahmet oğlu Ha•&" ol 
seyin (Denizli) Mehmet 0f 
Burhanettin (Bursa) Ha.k1'1 ~ 

• lıl Talat (Çanakkale) Esat oS 1 
san İhsan (lstanbul) Hasarı ,tf 
oğlu Nevzat (İstanbul) • M(~,tf 
Nai! oğlu Ahmet Bedrettııı ~
bul) Zeki oğlu Mustafa f 
(Malgara) Abdullah oğlu~~~ 
(Ordu) Abdullah oğlu r.ft 0 
Remzi (lstanbul) Abdull•b tı'ı 
Mehmet Kamil (İıtanbul) Ş 
met Meıut oğlu Eıat (ht;jf' 
Abdülmalik oğlu Şevket ( f 
bekir) Yakup oğlu Hasan 01 
(Bandırma) Mehmet fail< ,Jı 
Nurettin (Arapkir) Hayrulltfl 
lu Ah.met Nabi (Çankırı) . ~~ 
Hüseyin oğlu Haaan Tah•1SS(~I 
parta) ldriı oğlu Ali Oıınl'~ (1 

nisa) Ahmet oğlu Necınett~d'' 
tanbul) · Arkası 12 nci stı'i 
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HABl!R - Alcfam ~ostllaı 

Kı"Z • Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Rumt liselerin bütUn imtiyaz ve hukukunu baiz Ye Maarif Veklletince MUADELET! muıddaktır 
Tedriaatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıbbat ve gıdasına itinasile tanınmış olan 
rnektebirnizde kayda başlanmışhr. llk kısımdan itibaren ecnebi lisana başlar. Talebe mektebin 
huauıi otomobil ve otobUslcrile nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
nıilracıat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Ba <a:orya icutihanları tEvlillde bıtlıyacaktar. 

Telefon : 20530 • 

SAT • 
1 E 

tarafından Veresiye satılan 
elektrik cihazları sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SA TJŞ MAGAZASI: 

Metro Han 
Cumhuriyet meydanı 
Necati Bey caddesi 
Elektrik Evi 
Muvakkithane cad. No. 83 
Şirketi Hayriye iskelui 

'9~ Nisan caddesi No. 19 

Beyoğlu 
Taksim 
Sah Pazan 
Beyazıt 

Kadıköy 

ÜakOdar 
Büyük ada 

Şehrimizin en güzel ve 

Telefon 

" 
" 
" ,, 
" ,, 

1494 
" asrı 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

PANORAMA B4H.ÇESJ 
1. EyHil Pazar günü ve akşamı 

Büyük Sünnet Düğünü 
fabçenin daimi maruf saz heyetine ıliveten. Süreyya Opereti 

(Fikl"jye Hanım Avte rolünde) 20 kişilik bando, orkestra, varyete 
kukla, hokkabaz, monolog, muhtelif eğlenceler. 

• 

• 

İstanbul ikinci icra Memurlu • 
ğundan: 

Mahcuz ve puaya çevrilmeıi 
mukarrer bir adet LlTO V AREN 
markalı Litoğrafi makineıile iki 
beygir kuvvetinde elektrik motö • 
rün 1 - 9 - 934 Cumartesi ıünü 
saat dörtten itibaren Ye,ildirekte 
Sıvacıyan Kocahan önünde satıla
cağından talip olanların yevmi 
mezkurda b'ulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (Sah§ 
pe§indir.) (2215) 

ZAYİ - İstanbul Deniz Tica • 
reti Müdüriyetinden aldığım 602 
numaralı reiı tehadetnamemi za .. 
yi ettim. Yen isini alacağımdan es 
kisinin hülcmü yoktur. 

Hüseyin oğlu Abdi (3009) 

Sav o piksin saçların 
halaskarıdır. 

Sat.ıı: 8ahçekapı Zaman ecza df';Jf'\· 

ıu. 

Y enipoatahane ittiıalinde 17 nurna· 
rada ıtriyat mağaza11. 

Ankara: Şark Merf,e2 ecza deposu 
ve bilumum eczahane ''e ıtriyat mağ•v.· 
lanndan iıteyiniz. 

Seyahatten avdet 
Haseki hastanesi ıöz mütehas· 

1111 ve baıtabibi doktor Nazmi 
Aziz Bey seyahatinden avdet e· 
derek Çar,ıkapıda tramvay du· 
rağındaki muayenehanesinde has· 
talarını kabule baılamıttır. 

DOKTOR 
Fiyatlarda zam yoktur, Çocuk kaydı için hergün öileden 

aonra bahçeye mllracaat. Telefon· 41065 Nışanyan 

···········--·-----· .11111 Hastalarını hergüı· akşama radar ıu11111ıııııı ııı11111ııııııııı •ııınn11111ıııı1111'"111ııımıuııı1111111ııııııııııı111111ıııuıııı111111111ııııııııııı111111111ıııı ııı111111111 ıı_!5 Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 

En Nefi S ~ Mekı~p sokak 35 Nu h muaycneha 

Limon çiçeği kolonyaSJ i 1 nesinde tedov; eder. Tel. 40843 

Şişesiz satış fiyatı \, HABER 
Litresi 100 Kuruş §_:_~_§ .L\kşam Postas. 

I ---15-T-ANBUL Ar. = ldarehane'8t 

16 O ', =
) ıdrra• '""•" ,.:::.::, c:=~sı 

" rt>teton Vu.ı: tSHn idare: nsıo 

220 " l rwABOnE
1 
Ş~R~T~••' 

~ nırklyeı ızo ıs:;o KfiO ııe;;o Krt· " 
Sirkeci Mühürdar zade hanı no. ~ ~C'llt'bl= ıso uo 1440 11110 

19 Şükôf e Itriyat imalathanesi ~ tLAri TARIFEsı 
l'lcaret Ulnlılrının N tan ı !.&O 

Telefon : 23074 ~ KMmı ııanaar ıo Lımııtur 
uınn ,• • .,, 11ızwıw•....,•••""""n111111ıııımın1uııı 11111ıııııııı111111uııııııııı111ıııııııııııı11ııl 

:sı:ı::• .. mmr.·r.· ..... -·······-··-··········· .. •••••••• ... ::··::·ı·nuc .. ı:ın·n·:····ı·ı···::: ... - .. ........................................... .... .. . .. .. . . ......... :: 
ltalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi ll 

Tom Tom sokak, Beyoğlu 
.. 
:: :: .. .. 

Kayıt muamelesine Eylülün birinci H 
günü başhyacaktır. (2059) · H 

'-8u1R1U111111111a11unmııı:ı111:1:ıamaıuan:ıımn111ı:ımmm.-:nnmma11111111U11111m 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

ts11ı1ıldıtı )0t'rı (VAKiT) ~tatbaaaı 
. . ... ·-- ~ __ ..,_ ·- ------ --:;.. 

HABER gatezes1 
El yazısı tahlil kuponu 
isim 

AOrıların ve so~uk algınlıQının seri ve 
kafi tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde EB alameti farikasını taşıyan ha.\ 
kiki ASPİRİNdir. 

lsrarla t#lSPİR• 
'2 ve '20 komprımelıl< amtıaıaı aroa tıulul'u• 

~~ ..... 
Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde Ei:J 
markasınır. mutlaka 
bulunmasına dik · 
kat ediniz 1 

,, 

Acele satılık ucuz yalı 
Beylerbeyi iskelesine bir daki

ka mesafe. Nezareti feçkalade. 12 
oda 5 sofa 3 hali 2 mutfak 1 ha
mam. Yalı acele satılıktır. Umum 
araaıı 1850 metredir. Güzel çiçek 
ve meyve bahçesi, çok muntazam 

ve sağlam rıhtımı ve kayıkhanesi, 
Terkoı ve havagazi tesisatını ha· 
vidir. "içindekilere müracaat. 

Beylerbeyi iskele caddesi No. 
16 yalı. (2927) 

~· ... ·--·::···--····---·········· ..................................................... ·:·······:: 
lı Karac~§;; .. ~· ;;~~··:-;;;~·;;;~·~··~··;~;: .. ·~·~;···~·~;;~·;;;;~·;·, ~·~·· ~ 

İl 1 UZLA lçmeleril ve ~~ 
:ı Oteli H 
=ı •• : :: 

1
:: Jler~ün Koprüden 6,30 • 7,35 • 8,05 • 9,50 · il . 131,5 · 15,10 - 16,45 ıe ~~ 

1 laydarpaşaya giden vapurların tren1cri içmelere giderler :: 
:: 

l~me ve tren flyatlar1nda yeniden mUhlm ·· 
ft . tenzilat yapllmıştır. fi 
:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• 

r VAKiT 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkir1ara 
"V AKIT., gı:zintisinde çalıımalı üzere evvelce ca& ve İnce ıa~'a muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu ite talip olanla· 

rın, her ıün ıaat on iki buçuktan on dörde kadar VAKiT idareıine müra· 

caat etmeleri .• 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiraclıarı 
Büyü~ ROM AN 

Yazan: M. ş. 

Kitap halinde çıktı f iatı, elli 
kuruş, satış yeri V AK/1 yurdu 

Bu eseri mutlaka okt!yunuz! 

, 

..................................... 
......... : .... 11 .. :· .. ··EylUIUn 1ncl cumartesi gUnU kfamı ................ : .. 001•1 

r········· .. ·çil tlik Parkınd;·······-- ·-ı· 
n En maruf musiki san'alklrlar1nın IUtfen ittiraklle 

U:m:mm: Kemençeci SOTIRI Efendi gecesi 2161 ::::::m:cıU 

Bir kadın aranıyor 
Kalabalıkıız bir aile nezdinde Göz Hekimi 

ev itlerinde çalı9tmlmak üzere bir Dr. Süleyman Şükrü 
kadına ihtiyaç vardır, 

H2htlli. Ankara caddesi No. 60 
Şeraiti anlamak üzere Alqam Telerl.n 22566 

gazetesi çinkografi tubesinde Fu· ı•••---------.. · 
at Beye müracaat. 



Bugün şerefli bir 
günün yıldönü-

•• •• munu yaşıyoruz 

~- kıamın hUllaaaı 
içki ile geçmiş bir geceden 

sonra sabahleyin biraz daha uyu
mak istiyordum. Ariadaşım Ayı 
Nuri, yeni bir eğlenceden bahset
ti Zorla gittim. San sa~lı şişman 
bir kadının oyunu görülecekti. 

Fakat duramadım; kanm Zeh
ranm, evde yalnız olduğunu dü -
§Ünüyordum; geriye döndüm. 

lçeri girdiğim zaman onda hiç 
bir vakit görmediğim bir hareket
karşılaşmştmı? Bana karşı çok 
haşin davranıyordu; fakat bu ne 
kadar sürebilirdi? 

Ko1111'11da lauak bir tehirli ka
dm •&l'llllf pbi, aülen bir Jiiz)e 
merdivenleri çıktım; beyaz bir &J 
qıjmda yatak odamın bpıaau •e 
karyolamı hulmakta zorluk çek· 
medim. Olduium sibi, SOJ1UUllA • 
dan uundnn. Uykuya dalmadan 
eYYel kollanmm enıında bir teY 
aradım. Hayal, inıanı doyuramı • 
yor. Şimdi Zehra bile kovulamaz· 
dı dofl'Ulu ••• 

-Zehra! •• - .... 
Ataiıdan sandık kapaklarmm 

ft11111)armı, onun ayak seslerini 
dayQJordmn, fakat ıelmiyordu. 

Batım afrıyordu, ay, afaçlar, 
oda, tavan, döteme birbirine ka • 
l'lflJ'Ordu: 

- Adam ten de, biraz eoma 
kendisi selir l 

ıye Uf 
kenclime söylendim: 

- Fakat hotuma sitti klfir ! 
Ne ıüzel çıkıııyorda? Tıpkı tehir
li, lmbnç bir kadm sı"bi •• Demek 
ki MDİ aeYİyor .. Swmele hqladı 
dmaek! ... Ulcin hot ümit! O, an
nemin hir modelidir. Batka tiir-: 
IG olamaz. Nerere sidecek? Ba lra 
dar ceaaret var mı onda? Hapb 
hep biyle yoaanla hir dere aibi 
seçecek! Benim için hizmetçi ol • 
maktan kurtulamıyacak o!.. Ah 
lretke hep bu ıeceki aibi olsa! .. 
Ne pzer? &yle raatıele hir cottu? 
Gelip seçici bir .. ,. •• yarın .balı 
_. Wr allıe halinde MUb •e 
••lawa mutfaktan odaya, odadan 
r........ pmafD'd&n dikite kop 

Şeytan ] 
no. 4 ----

cak; ıününün çoiunu da seccade 
batmda ıeçirecek. Avrupada bu
lunaaJDUt tam bir rahibe olacak • 
DUf ama, yanht yerde doimut ! ... 
Ah, keıke ıitae ! .. 

Dalacaiım aJMda bir ıürültü 
oldu, ev sanıldı: 

- Rüzıir kapılardan birini 
çarpmııtır ! 

Dedim. Rüzıinız bir gecede 
oldujumu irile dütünememittim. 
Olduium yerde aızıp kaldım. 

• • • 
Zelu., çaiırdıiım halde gene 

ıelmeyince ıece aramızda geçen 

sözleri hayal meyal habrladım. 

Anlatılan darpılıfı henüz ıeçme 
mitti: 

- Gideyim, ıanun pnlünü a • 
laym ! Zaten uykum kaçb. 

Di1erek qalı indim. Merdive
nin alt buamaimda her tarda 
duyuracak tekilde hem aöylendim 
hem de onu aramaia batladım: 

- Zehra! .. Neıredeain canım; 
sen hiç ba kadar danlmudm ba
na! Haldun da Yar ya! Gece pek 
çok içmittim. Ne yapalım; omuz 
yapamıyorum itte •• Beni avatu -
ror .• 

Tahaf teYf Zehrayı ne mutfak· 
ta, ne de oturma odumda bula • 
bildim. Sandık oduile elb~leri • 
nin hulanduia yer karmakantık • 

y '-azi1or • 

Kapmm arkumdaki ayakkap
lan da orada delildi. Ortada sa• 
baJatanheri it 1örü)düiüne Ye bu 
nde ltir kadmımm bulunduiana 
dair en afak bir ifu'et 10ktu. Zeb
ra, ortabiı hiç bir zaman böyle 
dalmk bırakmazdı. Ne kadar. e,. 
ken kalksam her ıey yerli yerinde 
olarchı. 

- Y oba aitti mi? 
Buna bir türlü: 
- Evet! •• 
Diyemiyordum. Kabil delil! 

Zehra bunu yapamazdı.Hem nere 
ye 

0

aidecekti? Komıu evinde, la· 
mdddarm yanında ne kadar barı
nabilecekti? 

(Devamı var) 

Harbiyenin mezunları 
- Bqtarafı 10 neu sayfada--1 ( Giaaiip11JU), Edip otla Ihsan 

Y .... otla Hikmet Cl1tanbal), (AJYabk), Muharrem otla Emin 
$lkrl otla Kemalettin (l.taa· Ali {lttanı,,I), Mehmet Sadık oi· 
W)) ~ oihı Cemal (illan- la 1nfik (KODp), lbrahim oflu 
W), MwM Denit otla Saıihat• Omer (Kayeeri), Ahmet otlu 
tia (111• ... ), Salih olla Ali (Is- Mahmut (Marat), H&1Ddi otlu 
mir), A\dallah otla Be.lrettin Raci (lıtanbal), Halil RıdYaD oi
(Mamuret&Mzis), Şükrl otlu la Turaut (lltanbal), Recai oilu 
Met et C..al (latuaW), Halil Alim (Sutehri), Ali Refik otlu 
Riittii ojlu Abclllhald (Akseki), Ihsan (lıtanbal), Abdullah ojlu 
Mmarrem otla Nala (11bnbul), Mehmet Ali <lıtanbal), M.hmet 
l1lırahim Halil otla iJUi (Ki· Salih ojlu Ahmet Remzi Ustan· 
lla), Hüseyin oilu Al Raa (Erzu bal), Zeki oilu Mahmut <latan· 
ram), Huaıa otlu Mehmet Racıp iNi), Abdurralaman oğlu Sabri 
(bmir), Mehmet Fazlı oila Ali (Bozyük), Mehmet oilu Hayret· 
(Ereili), Muammer oilu (Mü- tin Hasan (lıtanbul), Aziz ojlu * (letanhal), Mehmet Tahir ot Zeki <lzmit), Mehmet Saim oilu 

lbrahim Hmt (Edirne), Hult- Mehmet Mutaffer <lıtanbul), Ah 
ai olta Mehmet Hayrettin <lıtan- met otha Necmettin (Soma), Ab-
1"al), Hi1eJin otlu Mustafa ( A diinalunan oflu Hikmet ke1nalet· 

~--· AWlllaamit otla Abdür- tin (Erzincan), Abdülkaaır otlu 
ll'~-lft t'lft•l Melunet ollu Muıtafa RlttG (Ordu), Ali Rıza 

!alnf (Bana), c..fer ollu Halda otla Tevfik (tttanbut) efendiler. 
ıs ... ..,.), ~ 11-laim. 
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Kara keıişin metresi, elinde balta il 
mezanndan 

intikam 
(Y8Z181 hik&ye sütunumuzda 

ESNAF VE 1 1 
-Esnaf ve sokaklar 

Bütün iıi belediye1e lmalana
mabdır. latanbal belediyesinin 
biiçteei, diler belediyeterinkinclen 
pek azdır. Onun için her yere ye
titemi1or. Bir de latife edelim: 

Y etitem9Jince d., --'• •dattı· 
np ondan ceza abiıak, ebiiini ha 
ıuretle kapatmak mecbmiıetinde 
kalıyor. 

Hem ba cezalarm önüne seç
mek, hem de ı.m m•nui1le 'fto. 
danlı, vazifesini bilir bit lıem.-, 
ri olmak için, einaf, hiç olmaaa 
kendi dükklnmm ciTarmda loka• 
im temizlifine, intizamına tfik· 
kat etmelidir. Bahuaua, çöpleri 
alqam üzeri sokak ortasına ata· 
rak bütün tehri lef kokumna ve 
mikroba boimak, bizim medeni 
aeYİyemize yakıımaz. Böyle bir 
teJi, dünyanm en terbiyesiz, en 
gün girmemit insanları hile yap
maz. 

Tenekelerle mezbeleleri yolla· 
ra deYinuekten vaqeçmeli ve be
lediyenin itlerini ..- kendi m-.nfa· 
alimize olarak - beni1111emeli· 
yiz. lıtanbul, düpnan tehri de
iildir. Gene bizim tehrimizdir. 
Barap, bele.tiye ile el bitlfli ola
ril:, hatta helediyeıaQl yapmadık· 
ltnnı ltuıuıt teıebtiOslerimble Ja· 
.,.u balanlilıyiz. 

•••af olW 

Tütün sabcı\annın Kasapların ve sebzecil 
.. k b• hafta tatili 

muştere ır Kasımpaşada s. lh. Efendi 

arzulan var rafından gönderilmiştir: 
Şehrimizdeki muhtelif tütün • 

cü ve aktarlardan, dükkinlann 
erken kapanması münuehetile 
fikirlerini sorduk. Ve neticede 
hepıinin tiki.Jetlerinin ayni nok • 
tada topJanchklanm aiıfik! 

Hiiktmetimiain J&Pblı 
la dükkinla.mı aut yecli 
dokuzda kapatdmumı f ...... .-
memnaniyetle brfıhyor-. 
enaleyh kuaplana, Mbsecil 
ne cuma ve ne de pazar • • 
timi& olmadıit aibi saat '8t 

Tütüncü Ye aktarlar diyorlar çıp ... t 21 de kapıyorm. B. 
ki: ula çalqmaktaJIZ. Bizim · 

- Bisim memleketimizde yal
nız tütün aatan dükkanlar ~ktur. 
Aktarlarda T* srda maddeleri aa • 
tan dükkAnlarcla aJlll zwand• 

laraa da cuma ıünleri öl 
sonra kapablmuını alWw 
kamdan rica eyl..U eFea 
Zannedenem haJdvu. 

tütün de satılır ... DGWnlann ıca -----------~ 
panma aaatine nazaran biz aktar· 
(ar 7 de Ye srda madcleJeri aataD• 

lar 9 da kapatıyor. Çok- psel.. 1 • 
yi •. Biz de memnun olduk .. Fakat 
bizi asıl mahvedecek olan tudur: 

"Gıda maddai •tanlar dük
kanlarda tütün de bulunduğu için 
bunlar İstf:dikleri ıibi Jütün sab· 
t• yapabiliyorlar •. Ve bunu bilen 
mütteri de, tütiinüni 'Vaktile al • 
mak ihtiyacmı duymuyor •• 

Dokuza kadar gıda maddeleri 
satan dükklnlardan alabiliyor. 
Onun için bize -de aynı gıda macl
deleri satan dükkinlarm kapan • 
ma saatine kadar müsaade edil • 
meai lazımdır. Yoksa bizim hali
miz cidden çok fecidit • 

bulunmanız lüzumu ilanen 

ohunır. ~~ 


