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i\SKERİ TERFİ LİSTESİNİ NEŞREDİYORUZ 
Listenin arkasını son sayfarnezda bulacaksınız 

Terfi eden bütün Kumandan ve 
~U~AVlLARDMD~D 

A BE R candan kutlular 
KorgeııeraJ.ıığa terfi edenler Piyade Binbaşıtığındwı Yarbaylığa \ 
Muzaffer Ergüder, Keramettin. terfi edenler 

Ali Galip Türker. Akif Ohri, Remzı Safranbolu, fHL 
1'ümgcnerullığa ıcrfi edeuler mil t\:astamonu Şemsettain Kemah, 

Abdi Tandır, Salim Cevat Ayalp, Yu. Şeı if Gaziantep, Halil, Cemal 8elclnik 
Suf Ztya Ekinci, M. Nuri Yamık, De- Lütfi Kast:.monu, Hamdi Çarşanha, 
tnir ~alıir Tarer, Muharrem 'lazlüm, Sali~n EU\ziz. Ahmet lstanbul, Şükrü 
l.sak Avni, l\lustafa Kemal Conker Ortaköy, Avni Urfa, Hamdi Süley
Ahme~ Ferhat. M. Tevfik. Ahmet 'I ev~ maniye. Nasıh Erzurum, Rıza Kilis, 
fik . Cem:ı~ Ilulgurlumesçit, Hüsevin IJa. 

bekir, Abdürrahim .Hor, Niyazı Ak 
seki, Mazhar Diyarbekir. 
Piyade Asteğmenliğinden Teğmenliğe 

terfi edenler 
Nesuhi İstanbul Galip Istanhul, 

Refi!:i Balıkesir, Re~t Edirne, ~efik 
l.stanbul, Fahri Ordu Kerim İstan
bul, Salllha.ttin İstanbul, '.\\ezih Ern
ziz, .l?e~at Erzurum, Nedim Si\'erek 
Refik Sarayköy, Salahattin Trabzon, 

Süvari Yüzbaşılığından Binbaşılığa Ali Melih Csküdar, Ekrem Ceyhan, 
terfi edenler Avni Nazilli, Mustafa Sami Trabzon 

Recep Vehbi Manastır, Omer Veh Afif İsparta, Mehmet Celalettin Er! 
y B zururn, İsmail Reşat İstanbul, Mch· 

bi, usuf ursa, Ali Ct>srimustafa- met .ı; 'ecati Erzincan, Ihsan Lôtfi l\ta· 

· 'l'uğgerıerallJğa terfı eden 1'ufjbaylar niş Kastamonu, Haşim BaJıkesir . Hüs 
Topçu Milnir, Refik Kadri. l\:e. ni.i S<:lanik, lhrahim Sivas, R'za Yan-

lllal, 1\1. Nazım, Seyfettin, M Fa ık ya, Ahınet J{ula, Şemsi Samsun. Nu-
A. f't:vzi. Seyfettin, Baki lh,an f'İ Erzincan, Zihni Van, fahsin ('eş. 
Doktor Tuğmay Hüseyin. me, h<lzım Erzurum, l\lrmduh 'fsküp 

Tünıamfrallf.ğc terli eden!..1r Raif ~İV<\S, Memduh Edirne. Hakkı, 
Tuğamiral Şükrü, Fahri Ekkm. Hilmi Girit, Talat Kadırga, Vasfı E. 

M . .Ali. dirn~ Refii Sivas, Abdülkadir Ge' n•, 
Kurnıau Albaybğına terfi e:!en İhsan Kocamustafapaşa, Hülusi fs-

Yarbaylar tanbul, Emin Ankara, Abdullah ra. 

l S~lih Kumkapı, Hamit Vsküdar, manfıbat. 
brahım Genç, Rüştü, Şefik Çakmak, Pi11ade l"üzbaşılığından Hinba~ılığn 
Saıahattin Manastır, Yahya Razi Ma terli edenler 
nastır. Ali Bitlis, Hilmi Sivas. Abdullah 
ı·.. K~stence, Ahmet Ilarput, Sadrk He· 
l";'ttuııı Rlnbaş:lıgın-Jarı !'arbaylrğa 

ı;;ikta~. Sabri Akarçeşme, 5. Emri, 
geçenler 

.. uı ı 1''lplı:ın~. Vehbi Taşlıca. A. Celfllettin Karagürnı ük, Hüsnü Er • 
ı ıJ D zatuh1, 'M tafa-> Ce~rie'fge~e, ltt'fik Y · .n·utpa~'l , ~~eki İstanbul. Rıza lsta 11.ml, CemaJ Korana. Zi•·a Dıra .v. 
enıı:~pı, Nurettin l~al ıkesir, Fevzi ~ J 

~r · man, S~Iahaltin İstanbul. Nermel!in 
l
, ":~ncan, Yekta Yenimahalk A'ni 
~ıt ŞH!uü Erzincan. Kadıköy, Hi:snü se ·ıanik, Sırrı ı·;rzn-

l(" y rum, IIa1i1 Adana, Hilmi Urfa, M. FL 
rnı.a11 i:::hasılıjjından /Jinbaşılığa 

geçemer ramu~ Bahcıoğ"lu. Sait Süleyman ı n.•, 
Ah Raif Akorn , Muhlis Diyarbekir, ~e-

~-· met Beşiktaş, Adnan ı~tanlml fik f'sküdar, Hakkı Manastır . Hakkı 
ıznn ettin Erzurum, Nerati Kasım-

Paş. ş Toph~·ne, Himket Konya, Recai l s t:ın
kii~ı, K iikrü Ilaı·put, Şerafettin r·s- bul, Sıtkı S21ii.nik, Salahattin Ak.:a_ 
lst~ b a]dri fülitlüİbahir, Necmettin ray, Hüseyin Erzurum, Halil Erzin. 
, n u , Fafrcttin Kırcaali, Muhar. 
4'eın y can, Naim Erzincan Cevdet Gümiis-
k 

anya, Nazrm lsınr• ·ı ' ·, 
ay· · suyu Kemal İstanbul. Ahdülkaciir 

ta ıştrıf, Ali Rıza Ilarput. Etem ls- Tnıezon. Nihat Edremit. Demir Ma. 
) , n~.~I, Em1er Edirne, Sadettin Re-
anı . N nast·r, Ali İstanbul , Ağa Erzurum, na·"• e.~.abettin Üsküdar, HaKkr Muzaffer Topkapı. 

lf Üskup, Nazrm Erenköy. 
p· Piyade Teğmenliğindcn Yüzbaşılığa 
ıyade Yarbaylığından Alb~·ılığa terfi edenler 

terli edenler Asım Kadıköy, Sadi Kadıköv, 
hı Hakkı Karacaahmet, Mustafa Mevlılt Ermenak, Fahri Harput. ~e-
ıi=~~=· ~h~:ı İnebolu.' Mehmet Er. cati htanbul, Mehmet Çemişgeı.,•k, 
bı" • ':.le .. · ı Van, Faık IIarput, E- Kazım Kozan, Nuri Jstanbul R.za 
Si':o:a.;:~p~şa, Sami tstanbu!, Salim Tophane, Ihsan Edirne, Burhanettin 
lsrn .' 1 mı Aydın, Deniş Amasya. Istnnbul, Fahrettin Erznrum SadE>t
tır aı, Hakkı Erzurum, Ziya Manas- tin Oskiidar, Hilmi Erzincan. Cevdet 
h ' ~efik Harput, Refilt Kiitahya, iL Eyiip, irfan Cesirmusfafapaşa. f\.'cc. 
S arnı_ Cerahpaşa, Hüsnü Pazarcık mettin Zile, Nurettin, Sadettin Is. 
?ı\eı~ı İzmir, !{amil Sürmene, O:;ıman tanbul, M. Asaf, lhsa11 Kasımpasa, 
lı:.1 Kırşehir, Hayri Sarıgiz. Sel!m Halim Fatih, Zeki Harput, Burhaı•et
kat 

1 ~, ~~hınlsi Davutpaşa. Hamdi To. tin İstanbul, Necati Jstanbul Huhi. 
Sevk ·t ır tanbul, Mehmet Tokat, si Sirns, Niyazi Ka.sımpa~. Zekeı-. :ra 
İı . e Manastır, Rasim Sh·a.s. Hilmi Harput, Yusuf EJbasan, Hayrettin. 
Sieşıktaş, Ahdülkadir Çanakkale, Ra- Şemsettin Bakırköy, Nezihi Erzinc::ın 
ı$~ Raydarpaşa, Nuri Maraş. Nadi Bahaettin lstanbuJ, Husamettin f s . 
t"u~~i~'· izzet Harput, Kazım Erzu. tnnbu~. Rıza Kocana, Salahattin Ç~n
Sak ' \e~~· ~iya Tophane. Galip U- gelkö), Salfthattin Manisa, Recai Kü. 
Sah :AbduJazız tpe:k, Ali Çamlıca çükpaıar. Etem Beşiktaş, Jsmt'f "\fi-

rı lneboJ A . . , E · s· \ 'k 1 la] u, cu.,, mın • ıvas Sa- şantaşı, ı ·ri zmir, Fahn f'skiic'ar 
tatfin Ce t C"h · ıı··' · ı · l{astam' va • angır, useyın \ema! Ohri, Fikri Trabzon. Saım, 

}\ d onu, Srtkı Erzincan, Fehmi Şevket Isparta, Hakkı Bursa. fh<;an 
a •1\ö E 

hlll Y. min Hasköy. Faik Tstan. Kasım paşa. Cevat Maraş, Mustafa 
~ Elbistan, R:\if İstanbul. Kadri Diy:u-

1 rtg ili Z Kırall Cumaya 
Aıa .. •~:t~n.a::>ula geli~or 

turk un mısafırı o arak burada üç oun ka'acak 
Bir ··d "°) 

l'ahat nıu dettenbcri Akdenizde sc- karşılanmayı arzu etmediği için ken-
taı:ıda ~tınekte olan ve şimdi Yunanis- dis ine resmi h iç bir tören yap1lmıya
Vard ulunan İngiliz kralı 8 inci Ed- caktır. Yalnız, pawr gün!{ü büyük de
~lze mg,?vsuk bir menbadan öğrcnd;ği- niz müsabalrnlarında bulunması ihti
U~ gt\n ore gelecek h:tfta cuma gUnü mali vardır. 
eck \t'e bkaJ~~k üzere Türkiyeye gele- Muhte:rem miRafirimizin Türkiyede 
llıisan i u rnudde t zarfında Ata türkün kalacağı son gün olan pı..zar akşamı 

lıt.~ olacaktır. da büyük bir veda balosu verileceğini 
terem misafirimiz merasim.le duyduk, 

Recep Bursa, Feridun lstanbul, Ra
şit Niğde, Samih Erzurum, Bedrettin 
İstanbul, İsmet İstanbul, Ziya lstan. 
bul, Ziya Erzurum, Abdülhalim, Na-

ci Kırklareli, Kemalettin Aydın. Ha. 
mit Beylerbeyi, Burhanettin lstan -
hul, Sabahattin Çengelköy, tsm:ıil 

lstailbul, Adil lstanhul, Omt.>r Lut

fi Ma • maris, Hiirrem EHiziz, Ekrem 
Ista.1bul, Hilmi Erzincan, Reşat Kay. 
seri, Fethi Beşiktaş, Saim lstanbul 
Osman Trabzon, ~şref Bur.sa, Zi. 
yaettın Erzincan, Yaşac Erzi:-can, 

Necip lstanbul, Sabit Dur.~a. Zeki Is
tanbul, Ahmet Edirne, Rıza Tekir. 
dağ, Orhan İstanbul, Atfı, İstanbul, 

Sadık lstanbul, Cemal Istanbul Fik
ri İstanbul, Zeki lzmit, Ahmet Edir
ne, Ihsan İstanbul. Zeyyat Edirne, E. 
tem lstanbul, Kemal lstanbul, Ih. 
san Erzincan, Ali lstanbul. A~af Ha

sanlrnle, Fahrcttin Erzincan, Ze!.i ls 
tanbul , Halim C.sküdaı·, Ih..<:an tstan
bul, 1-ıakkı lstanbul, Mazhar tstan 

bul, Seyfettin E:·=:incan, Reşat lstan. 
bul, Tahir lstanbul, Ali lfonya Fet. 
hi Erzurum, Emrullah Erzincan, Uur 
hanettin İstanbul, Vamık Ietanlıul. 

Salitı İstanbul, Kemal Burı-a. Nuri 
Edime, Şefik Erzurum, Ahmet M:ır. 
din, Satahattin İstanbul Behçet Js
tanbtal, Seyfettin İstanbul , Şı>fik E-
laziz, Ebubekir Erzincan, Cemalettin 
Erz incan, Reşat Çeşme, Muzaffer E
dim .. , Şukru Bursa, Kemalett;n llur 
sa, .Necati İstanbul. Demir Mer:ıt, 

Rıza Kastamonu, Şefik İstanbul, Nu. 
ri Kütahya, Hikmet Antalya, Tc.ıhir 

Erzincan, Avni Istan bul, Hida) et Ps. I 
küdar, Niyazi Sinop, Mehmet E'<k'şe· 

hir, Sadık lfastamonu Cevat ıslan-
' bul, Tahsin Csküdar, Avni lstanhul , 

Neş'et Beşikta~. Rıza istanbul, Nu· 
rettin İstanbul, Ce,·at Edirnt Arni 
Selanik, l\ı1rniran Di) ar beki r Ya mı 
Çorlu. Ih.san ı~tanbul, Saim l...;tanlrnl, 

lmadettin Siirt, Faik Balıke:-.!r. Mu 
zaffeı Akbaba, Salih En.incan, fh. 
rahim Tekirdağ, SüleJ ınan Kastamo 

nu, Tevfik Çcrke3 Hakkı f'şk~dar. 

Nuri Elaziz, Sa~ı lstanbul, Cemal 
Van, Refik Bursa. Hayri C -ıldiclar, 
Hikmet Edirne, Selim lstanhul. Hik
met Bursa, lskcnder İstanbul. 1\1 tat 
Konya Adil Istanbul, R·za SiliflH•. • 
Mehmet Eskişehir, Ahmet Hasanlrn-
le, Necdet ı~tanlıul. İbrahim lstnn
bul. 

Süvari Yarba,ı;lığından A llmylığa 
terfi eden'er 

Paşa. ~ raş, Rüstem Erzurum, Orhan lstan· 
Süpari Teğmenliğint!en Yüzbaşılığa 1 bul, Hasan Nuri İstanbul. Abdi Es· 

terfi edenler kişehir, Kemal lstanbul, Arif Bo!u., 
Saiahattin İstanbul, llüst>yin Bo-1 Necdet Cort:m, Ali Kemal Harput, 

yabat, Abdülkadir Malatya, Cevat Mehmet İstanbul, Y. Ekrem İstanbul, 
Erzincan. Sait İstanbul. Osman Zl·ki 1\1. Hadi lstnnbul. Rt>mzi Erzincan, 

Ziya Istanbul, ~. Ji'ethi Erzurum. Ha
Van. san Jfa~rf Kütahy:ı. Mehmet 1\liinit" 
Süvari Asteğmenliğinden Teğmenliğe Bursa, Il. Sabahattin lstanhul , Re· 

terfi edenler mal Ünye, Mehmet Necati Tc::pa .. ta, 
Mahmut Celal İstanbul. Cahit Ci- Sabri İzmit, Süleyamn ~ırrr Gazian

hangir, Mehmet Şevki Beşiktaş, Falı. tep, t"Jekir Er7urum. ~e,·ket Tstanbul, 
rettin Bayburt, Hüseyin Burdur, l\It>h Sabri Balıkesir, Nihat Yan. 
met Arni İstanbul, Nihat lstantıul, Demir,110/u Tepmenliijinden Yüzbo11-

lıqa terfi edenler 
Remzi Van, Ahmet Osman Bursa, Şerafettin Jstanhul, Refik Kiitah-
Recep Malatya. ya. 

Topçıı Yarbarılığmdan Albaylığa Demiryolu Astcjjmenliğir.e terfi 
terfi edenler edenler 

Hilmi Manastır, Sadulah Urfa, Nizamettin Erzincan, Fevzi Ts-
R Is'· b 1 B h J t.anbul. Kenan Adana. 
agıi> ı.an u , a aettin stanbul, Mühendi.ç Yüzbaşılığından Binbaşılı· 

Hüsnii Yılmaz Diyarhekir Tevfik ğa terfi edenler 
Taşköprii, İhsan J<~dirne, 'Ali Rıza Nazmi Harput. 
Van, ŞeYki Kozan, İsmail Aydın, Otomobil Binbasılıjfınclan Yarbmıltğa 
.Mustafa Tophane, Hüsnü Kastamo. terli edenler · 

Recep Çengelköy. 
:nu, Rıfat Sam un, Raif Samatya, Ah- Nakl.J1.-e.Bi.nlımu1ı.ğıtıdan l'arbaulığa 
met Erzurum, Ahmet Kiitahya, Ah- terfi edenler 
tullah Süleymaniye, Hüseyin Jstanbul Rıfkı İstanbul. 
Enver Edirne, Ahmet. Nakliye Yüzbasılığından Hinb~mltğa 

TÔpçu Dinbaşıliğından J'arbaylığa terfi edenler 
Ahmet Mümtaz lstanbul. Ekr~m 

terfi ed<>nlcr İ<:tanhul, Sadullah tstanbuJ. lb :-ahim 
Sabri Erwrum, Faik Çanakkale Gelibolu. 

' Abd:i!k=' dir. Bedri Serfiçe, Reşat Ts- Nakliye .4.<;fejjmenliiiinden Teğme1ıli-
tanbul, Haydar Samsun, Yus•ıf H:ır. ğe terfi edenler 
put, Mehmet Şevket Istanbul , Yusuf Mehmet Salih !stanbul. Huhlsi 

lstanhul. Kemal Istanbul. Ali Hikmet 
Erzurum, Y;ıkup Lutfi Gerede, l{U. nur.<;;a. lh..:an Erzurum. lJhami EıH,.ne 
mil Tezrin. A~ah Bayburt. 
Top<;u Yüzbaşılığından !Jinbaşılığa Doktor YfTrbarılıiiından Alba11lığa 

terfi edenler terfi r:denler 
H.. · F · N ·f B J Ahmet Asrın Çar~an lıa, Ha~an 
useyın evzı, azı ur~a. s. Tahsin Kılı~ali. tsmail Münif ~nlfan· 

mai) lstanbul, Ali Rıza İstanbul. Meh ahmet. Mehmet Erzincan, Şiikrü l'r
met Cemal Üsküp, Süleyman lst:-ın-J gilo. AH Natık Cihangir. 
bul , Ali Rııa Sivas, Zeki Beşiktas A- Doktor Binho.Q•lıif,ndrm Yarbaylrjia 
li Cevat İstanbul, Ali Istanbu1, .. Ba- terfi edenler 
hir Aaana, Ismail Hakkı Uskü?> Rı>m Bahri Hopa. Hulıisi lsfanl•ııl, 

Necmi Kıbrrz. Necati Üsküdar. Ah
zi t'sküdar. Saip Karag-ümriik . Arif dı1llah Serez, H. Jiüc;ıuü Ereğli Adil 
Sara~hane, Mesut Erzurum, Şü\rü Edirne. 
Aydır •. Remzi Bursa, Fevzi Kuru<·eş. Doktor rüzbasılığındwı Binbaşılrğa 
me, ~fad !k Ankara, Yaşar Üsküp, Lut lerfi ed,.nler 
fi Milas, Mehmet Ali Seliinik. Mus- Turgut Yanya, Nazmi Antalya. 
tafa Fazıl Bursa, Mesut Be~ikta 8 İbrahim lo;tanhuJ Şevket Giimiişhane, 

't - Fehmi Yama, Jzzet Edirne Kemal 
Muharrem Eyijp, eŞfik Erzincan, ~ls- K.. "I" , , · opru u, isali Edirne Ali R11:a Na-
man lfo~iktaş, Zekeriya Erzincan, rr- zilli, Ziya lstarıhul, M~hmet u ~\k. 
fan ı>iyarbekir , Seydi Debre. Reşat Edirne, Suohi Dırama. I\fp•m 
Topçu Teğmerı 1fğinden Yiizbaşrlıva Merzifon, Suat Üsküdar, Hu~amt•t • 

terfi edenler tin İstanbul . Nurettin İstanbul. R<'fik 
Rıza İstanbul, Fahrettin Galata, T-:t~nhul. Emin Ni'•holu. Hanettin 

Rfü;tü Yolrizin, ~ahlhattin lstanlıul, Relıinik. Fah1·ettin fd:Hthul . R:ı°<l•k l.s
Sabri f"skiidar, Halil Harput, H:ıy- fanhul, A.,ir Tıo:t:ınbnJ. lsrrıel f"tnnhııl 
reddin Kara~ümrii'<. Ya~ar Karng-iim- Sami lstanhı1l 'lf.-l.iff<lin !;::f .. !lh•ıl ;\
rük, Celal Ortaköy, Ali Rıza Vifl:n. li Erlirl"P. J<etn:ıl <::"rP7_ ı\.til E rli•'""· 
Fethi Edirne. Bıırhanettin, J\ftz ·m l\redet T{ı\"""rİ. R1'"'il Yam·:-ı T ·''fi 
l.stanhul. S a hri fis ldidar. Xedim ts- Yarıva. Ahclülka<lir ,~k~ar:n-. ;\ı·i f f,_ 
tanhııl. BaJ.aettin Kiitahva Ahwet t:ınbul. Süreyya p,ıiı·nt>. ~ .. .. ,,i C"ıı-
( tskiirlar. U·za Ferfüöv, Naim ı~t:ln· rA rl·mır lf ii::<"üd"' 
lwl. Nurettin B:ıkrrköv, AhcHirrah im -~ - ,_ - ıı-
Erzincan. P a ri t..:tanbııl. ftı-.;an f'a- ;::tC n L.! a~ 1 "a: N ,.........., 
naklrnJe. Hıf;: ı lstnnlml Ralnm Hır- y i 
k•\İ ~· 0•·if,Esat('anakkale', lhr:-himE. aşarın PV nhn1~?0~· 
clirne. rc;s, I!:::,. n 
Topr;u Arı ,,,~-- <' - ı;,~:r-,1,, .,, ':'l'am <"nli(ic @c§) $ ıQJ@) ı;~ <§1 IFil 

terfi ec:.-•nler 'V ©) <E!.©.) lf'O IQ> !!:JJ@ lYf lf1l 
F:tem f<ıtanhııl, Nihat l..-:tnnbııl ~ =-

Ali Gnlin f'~unkkale. Cem'\] E~!d..:e. 'U:® ~ lf'@.l lr ~~ IQ> \bO O ~'(Ç'f6H Hasan Tahsin Selfi.nil\. \ u~uf 
Debre, Hüseyin Arni Filibc, ~erafrt
tin ıstanbul, Galip Rayseri, Ali Ya. 
şar lstanbul, Salih R<'şiktaş, Esat :\1a 
nastır, Refik Ohri , Sabri Edirne, Hü. 
seyin Kazmı Metroviı,:e, Galip Mara.s
tır. 

Süvari Binbaşılığından Yarbaylığa 
terfi edenler 

Ömer Ahlat, Muhiddin Harput, 
Hakkı .Katrin, Mahmut Kayaalp. 

hir . . · P,·:t:ıt T.\.,damonu F:ıl1rnttin ts
foı ,... wı ~,. ~. ;o, f..,f :ı. nl•ı11. Fı1nt \1.t>r•P 
Ö'~ii. Fı1nt l\ırklaı·<'li. Meı,mrı P, . 
ı ··1iz. M eı...rı"t T(-~,..m ı~~:ınbul. •\li 
7Pl"i r~ı.;:,rnr ()" fll !' T'I Tt' l"ntt J!'; f-ın
JpıJ l•ı .,•·ıfo I\ihıt 1:ı ht:r:ı . i\ li f:a · 
lin r:eh1.<' . Nnzl 'l'ok~t. 7ivaettin T ... 
hnlıai l.(ıt{i V c;; t<f ... <'"ir: "1 r•'>' · tff(•ı· lc;ı
foınlml Snnvf t .. f:ınlıtıl. /• li ,-r· ~fi F.r
:;dnı•an , Mn1\met n <'.:: '1• Psak. Pt·~at 
l~•anhııl. MP"'faf;ı PPM7.İ f.!tın•r(']kih· 
Kemal tStanoul, Ali Ekremtistanbul,J 

Güreşçilerimizden dünya şarrpiyon

luğu kazanan Y<: §ar bugün öğ"'c..:en 

sonra sonra tel~rar Başbakan f smet İn
önü tarafından kabul edi!mi ştir. 

Başba:lfan. güre~~imize şampiyonlu
ğu kazaii clt~ı ~ ;.int;;:;. tarihini taşıyan 

bir altrn saat hediye etmiş ve ~r;:hir na· 
mm:ı kendisin e liir ev ;ılınır.ası husu -
stmda da · İstanbul beledi:yesin-e emır 
. vermiştir. • . ,.v ; l 

·. 

·. .. 

:l 

' ' 

~ 



HaricİlJe il eki/imiz 
Bağdada qidecekmiş 

Doğı·u m_l!ı 

değil mij 
Dimyatta ki pirince giderken • • • 

Milletler cemiyeti toplantısı esnasın
da alakadar devletlerin hariciye nazır· 
ları tarafından parafe edilmiş olan bir 
muahedenin tasdiki için yakında Bağ

dadta bir toplantı yapılacağı haberi 
gelmektedir. 

ri Sait Paşanın beyanatına göre, esasen 

Bağdadı ziyaret etmesi kararlaşmış o

lan Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A

rasm bÜ ziyaretinden istifade ederek 

diğer devletlerin hariciye nazırları 

da Bağdadta hazırlanmış olan muahede 

~ri tasdik edeceklerdir. 

De~~ mD@Jftıro 
1 f.Q>ceve ~lYIŞlYI mlU 

Yl©>ksa lr<e~<e112>afO 
lt;» aı Uıl ç<e !§)o m n '1 

Geçen gün, Rifli Abdülkerimin menfasından kaçtığına dair bir haber 
geldi. Bu, hem tekzip hem teyit edildi. 

Abdülkerim şimali Afrikalı bir emirdir. Fas mücahidi diye tanınıyor, 

rrkda~ ve dindaşlarını arkasında toplamış bulunuyordu. 1923 de İspanyayı 
Fas müstemlekesinden kovacak derecede büyük bir isyan hareketi yarattı. 
Munt~zam ordulan mağlup etti. Primo dö Rivera, onu altedeceğini ileri 
si;rerek başvekalete geçti ve diktatör oldu. Lakin iddiasını yerine getireme· 
di. Abdülkerim onu da mağlup etti. Ancak Fransayla birleşip asileri iki or· 
·!tJnun kıskacı arasına sokmak sayesindedir ki, İspanya Abdülkerimden kur 
tuldu. 1926 da Fransa ya bir takım şartlarla teslim olan mücahit, uzak bir 
f!int adasında, on senedir sürgün bulunuyor. 

• 

Ve işte kaçmış ... İhtimal kaçmamıştır. İhtimal tekzipler doğru çıkar. 
ihtimal kaçsa bil~tiyarlamıştır, yahut on sene zarfında zihniyet değiştiği 
için, Fasta eskisi gibi nafiz olamaz. 
Lakin şurası muhakkaktır ki boğuşan İspanya, müstemlekesinde zayıfla
mıştır. İspanyol sağları, halktan hükümranlığı alalım, faşistliği kuralım 
derken, A,frikahlan uyandırmışlardır. Onlara zaaflarını göstermişlerdir. İs· 
panyada kan döken Faslı ordu, bir partinin emelleri uğrunda mı, yoksa asrr 
hk ırki, dini hıncını çıkarmak için mi harl>ediyor, beUi değildir. 

İspanyol sağlan, Dimyattaki pirince giderken evdeki bulgurdan da ol
muşa benziyorlar. 

Afrikadan mukabil isyan haberleri geliyor. Zaten Fas, bir kibritle tu
tuımağa müstait ahşap bir bina gibidir. Müstakbel yangının hakiki körük
çüsü belki Abdülkerim olmıyacaktır; belki Abdülkerim hala menfasındadxr. 
Lakin, Faslı müstemleke halkı, döğtişmenin ne olduğunu şu İspanya dahili 
harbinde öğrenmiş, mükemmel bir ihtilal dersi alınıştrr. 

Sovyel filosu 
Baltık denizinde 

.Manevra yapıyor 
Tallin 27 (A.A.) - Finlandiya körfe

zinde, Narva civarında Sovyetler birli
ğinin Baltık denizaltı filosunun manev -
ralan başlamıştır. 

rsvlçra da manevra yapıyor 

Bern: 27 (A.A.) - Yakında Bcrnc 
Kantonunda yapılacak İsviçre askeri 
manevralarında yedi ecnebi heyet hazır 
bulunacaktır. 

ita •yan manevraları 
Büt~ İsviçre gateteleri İtalyan ordu 

sunuı'ı yapmakta olduğu büyük manev
raların bilhaS!!la yeni sevkulceyş naza -
riyesi ba'kıiTımdan biiyük ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Belçika ordusunda dellflkllk 
Brüksel 22 - Askeri Şura dün topla

r.arak orduda yapılacak değişiklikler 

hakkında uzun uzadıya müzakereler yap 
mışt?r. 

Dolaşan rivayetlere gBre bu toplantı
da Almanyanm askerlik müddetini iki 
seneye çıkarması üzerine alınacak ted
birler konuşulmuştur. 

Sovyet Rusya 

Protesto ediyor 
Japon tayyareleri 
hududu tecavUz 

etmlşler 
M.oal!t>va, 27 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Kabarovsktan bildirildiğine göre, 

son günlerde b.ir çok defalar J a.pon 
tayyareleri Sovyet hududunu tecavüz 
etmişlerdir. Yalnız 14 ağustostan 23 
ağustosa kadar olan müddet zarfında 
beş vak'a ka.ydolunmuştur. 

Mançukodan gelen keşif tayyaresi 
sistem.inde Japon tayyareleri Sovyet 
arazi.si üzerinde uçmuşlardır. 23 ağus
tosta iki Japon tayy,a.resi Sovyet hu
dudunu 15 kilometre kadar tecavüz 
eylemişlerdir. 

Tokyodaki Sovyet büyük elçiliğiJe 
Harbindeki Sovyet konsolosluğu bu 
hususta protestoda bulunmak üzere e· 
mir almışlardır. 

ZabtedUen Sovyet gem!sl 

Hüseyin Fanık T ANUR 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride: 
* Macarların Sentetıyen bayra.mı mUna. • 

sebetlle Atatürk Macar hUkQmet nalbl .Ami. 
ral Hortlyi telgrafla tebrik etmf§, Macar 
naibi de bir teşekkür telgrafile mukabelede 
bulunmuştur, 

• Mare§S.l Fevzi Çakmak Erbaa.dan Nik. 
sara geçmiştir, oradan da ünyeye gidecek. 
tir, 

• İ2:mlr panayırını açacak olan Başvekil 
!smet lnönU lle diğer bazı vekillerlmlz pazar 
teııi güııU 1zmire gideceklerdir. 

• Burııada vllAyetçe bir zehirli gaz kursu 
açılmıştır. 1154> k.l§t devam etmektedir, 

• Karsta dUn oldukça şiddeUl bir zelzele 
olmuı, sekiz ev yıkdmı;,tn-. lruıanca zayiat 
yoktur. 

• Bina ve a.ra.zt vergilertle ben.ber Beledi 
yeye devredilen 400 ma.llye memuru, beledi 
yece kAti görülmemiış, yeni memur istenmiş. 
tir. Maliye bu talebi tetkik etmektedlr. 

• • 18 viyanalı doktor hususi bir otobUale 
dUn şehr1mlze gelınl§tlr, 

• !stanbulda. birçok oyunlar oyna.mi§ olan 
Zozo Dalma.s isimli Yunan oyuncu kadmı §im 
dl de Beyoğlunda barcxltğa. başlayacaktır. 

• Çekirge - Bursa walt yolu bibni§, 
seyrüsefere açilmıştır. 

* Dahiliye vekA.leti mllll idareler müdürü 
Faik dün .An.karadan şehrl.mlze gelmiştir. 

• Ticaret odasına almacak raportörler için 
imtihana girenlerden ancak, Llyej üniversite 
sJ mezunu kimya mühendisi ve Debağat mü.. 
tehassın Nebi Abut isimli bir genç kazan • 
mrştır. Ayrıca blr imtihan daha yapılacaktır. 

• Şebr:lmizde bulunan İnhisarlar veklllnin 
şark vilAyetıerinde bir tetkik seyahatine çık 
ma.sı ihtimalinden bahsedilmektedir, 

• Sofyada toplanan beynelmllel talebe 
birliği murahha.slarmdan muhtelif ecnebt ta. 
lebe gruplarından birkaçı bugünlerde ııehrlmi 

ze gelecektir. 

• Van gölünde işletııecek 150, 80 ve 90 
tonluk Uç vapurun inşasına Haliçte baştan -
mıştı;r, Bunlar altı ay içinde tamamlandıktan 
sonra parça parça Vana göttlrillecek orada 

kurulcaktrr. 

• Terctımanlarm son zamanlarda vapur_ 
lara girmesi yasak edilmlştl ŞikAyetıer tize. 
rine bu yasak kaldınlmqıtır, 

Duşarda: 

* Lehlatanda ikl mebus, köylüleri hllkQ _ 
met aleyhine tahrik etmek suçuyla, tevkif e_ 
dilmiştir. Varşovada da 72 komUnist tevkif 
edilmiştir. 

• SelAnlkte bir "Ttirk - Yunan dostluk 
cemiyeti., kurulmuştur. 

• Atlnada fakir halk için yatakhaneler açıl 
le.cak, istiyenler burada gtınde bir drahmi 
mukabUtnde yiyip yatacaklardtr, 

Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajansı --------------
bildiriyor: · 

Vladivostoktan alınan haberlere 
göre, 16 ağustosta Pescadores adaları 
Japon harbiye makamları tarafından 
tevkif edilen Terek Sovyet vapuru ha
len Forzonda Takao limanındadır. 

Geminin kaptnı ve tayf asının bir 
kısmı tevkif edilmişt<ir. Geminin am
barları da açılmıştır. Japon makam
ları, tayfaya karşı şiddet tedbirleri 
kullanmaktadırlar. Sovyet büyük el
çiliğinden aldığı emir üzerine Kobe 
&vyet ba~konsolosu, geminin iadesini 
~cil etmek ve tayf ayı hıimaye etmek 
Uzere Tokyoya hareket etmiştir. 

Viyana 
• • 

sergısı 
6-13 EyfUI 19361 

Avrupanın ticaret merkezi. Her tür
lü malumat ve tenzilath bilet için 

NATTA 
(Milli Türk seyahat acentalığma) 

müracaat. Yazıhaneler: Galatasaray 
Tel. 44514 K.araköY. Tel. 44514 

Bu devletler Türkiye, fran, İrak ve 
Efganistandır. İrak hariciye nazın Nu-

Balkan festivali için Yugoslav 
heyeti bu sabah geldi 

Tepebaşında hem bar) hem ba~~~ 
olan hem de varyete numaraları go 
teren bir yer var. Buraya Tepeb~! 
bahçesi} garden adı veriliyor. Hat.ta 
hakikat olmamasına rağmen "beled'ı .• 
ye bahçesi,, denildiği de vaki. Btl sıı f 
yerinin belediyeye ait oluşzuıdmı ilt• 
ri gelmektedir. ue 

Balkan festi\•al haft .. sr yarın akşam 
Taksim bahçesi.ıde veıılecek müsame
re ile başhyacakur. 

Festivalde milli oyunlarını oyruya
cak olan Yugoslc:tv guruı u bu sabah on 
birde Konovansiyonelle şehrimize gel· 
miştir. 

Doktor İlya Perjiç'in başkanlığında 
olan heyet dokuzu kadın, on ikisi er • 
kek olmak üzere yirmi tir kişiden mü
rekkeptir. 

Gelenlerin hepsi Zagrep ve Bel
grad Üniversitesi talebes~<lir. Bunlarla 
birlikte Svetalik, Hasc.ın , Kojanov is· 
ıninde Yugoslavya koro heyetleri birliği 
koro muallimi ile Blgrad opera
sı primadonnası Bahriye Haçicde ikin
ci defa şehrimize gelmi~tir. 

Yugoslav heyeti, !"stival komitesi 

mensupları ve belediy·! Turizm şubesi 
müdürü Kemal Ragıp turafmdan karşı· 
lanmış, kendilerine "heı~ geldiniz., de 
miştir. 

Yugoslavlr misafirler otomobillerle 
Beyoğluna götürülerek G,.Jatasaray li
sesine misafir edilmişlerclir. 

Romanya heyeti bu8tin öğleden .:on· 
ra, Bulgar ve Yunan h~ydleri yarın ge· 
leceklerdir. 

Bütün Balkanlı he .. rtler yarın mil· 
11 elbiseleriyle Taksim ·1bidesine çelenk 
koyacaklardır. 

Kırk gün kırk gece l{'lenceleri mü -. 
nasebetiyle bugün saat 16 da Fındıklıda 
yarım asırlık resim ve !"C.} kel sergisi 1 

çılacaktır. 

Halı sergisi de varın sabah on birde 
Ayasofya hamamında aç.Jacaktır. 

B1ı1.raya girenler beş kuruş tıH . 

ödemek mecburiyetindedir. Fakat lW 
zim anladığım1za göre bir ücret öde· 
nip de girilen bahçelerde insan ayak• 
ta dola§abilir; bu onun hakkıdır. fN 
bahçede bunu yaptımz rm. kolıoııı:· 
dan tutulup dışarıya atıldığm1zı go· 
rürsünüz. Cünkü burada nımıaralaf 
da vardır. -Bun'ları seyretmek içitı 0~ 
turup eıı azı 81 kuruş olan bir -içi>' 
almak mecburiyetindesinizdir. 

Numaralar bitip de dans yeri11d 
girdiniz mi dı{!arda ödediğiniz konsW 
masyon hükümsüzdür. Burada da ,,e· 
senizin ağzını açmanız icap eder. 

Şimdi sorııyorı.tz: 

Bu bahçe, bahçe midir r . 
Bu bahçe, varyete gösterilen bıf 

yer midir? 
Bu bahçe, bar mıdır1 . 
Bahçeyse, be§ kıırıı.;ı antresini ô

dcyen birisi niçin serbestçe dolaŞfV 
maS'ln, 

Varyete gösterilen bir yerse, ?tifİıı 
antre ödemek mecburiyetinde bulı,11• 
sun? 

ispanya isyanının 
son vaziyeti 

Varyete gösterilen bir yerse, darıs 
tarafa da bu hususta müracaatta bu- için niye ayrıca konsumasyon yap· Thtilalciler !run yolu üzerindeki 

taarruz istikametini terketmişlerdir. 

Hükumet kuvvetleri, bu yol üzerinde 
siperler vücuda getirmişlerdir. 

Dün öğle vakti, vaziyette hiç bir 
değişiklik olmamışsa da Burgosdan 
ihtilfilcilere takviye kıtaları geldiği 

anlaşılmaktadır. 

İki taraf tayyare kuvvetleri, Le
dienayı, Lapunohayı ve Turiate dağı 
üzerindeki mevzileri bombardıman et
nıi§Jerdir. İki tayyare bombasr, Bi· 
dasso nehrinin Fransız sahiline düş

müştür. 

Zayiat hakkında hiç bir sarih ma
lfimat mevcut değilse de her iki tara
fın fazlaca ölü verdiği sanılmakta

dır. 

Asi tayyareler, Lzs şehrine beyan
nameler atarak geceden evvel teslim 
olmazlarsa ı;ıehrin yakılacağını bildir
m~lerdir. 

Gecenin başlaması muhariplerin 
hareketlerine bir niha.yet vermemiş, 

çarpışmalar ayni şiddetle devam ey
lemiştir. 

Sen Sebastiyede ta.m. bir sükun hü
kUın sünnektedir. 

Harbi lnsanHe,tlrmak için 1 
Handayeye iltica etmiş olan elçi

ler heyetin İspanyadaki dahili harbi 
daha ziyade insanileştirmek hakkın

daki projesine gelince, 

İngiltere, bütün devletlerin her iki 

Yakacıkta 
bir kumarhane 
Basılarak tanınmış 

kimselerden beş kişi 
yakalandı 

Zabıta kumarcıları sıkı bir surette 
takip etmektedir. 

Son günlerde kumar oynanan birkaç 
kahve kapatıldığı gibi Yakacıkta tesis 
edilen bir kumarhane basılmıştır. 

Yakacıkta Ayazma caddesinde 55 
numaralı gazinonun üstü kumarhane 
ittihaz edilip oynayanlardan beş kişi 
cürmümeşhut halinde tutulmuşlardır. 

Beşi de maruf kimseler olan bu oyun
cuların iskambil kağıtları ile fişleri ve 
masa üzerindeki 190 liraları müsadere 
edilmiştir. 

Oyunculardan biri, bulundukları mm 
takanın jandarma mıntakası olduğunu 

söyliyeı-ek zabıta memurlarının kendile
rini yakalayıp götüremiyeceklerini iddia 
etmişse de Yakacığm İstanbul vilayeti 
hududu içinde olduğu söylenince sü • 
ktlt etmiştir. Kumarcdar adliyeye ve -
r!lmişlerdir. Bina mühürlenmiştir. 

lunmalarınt istemektedir. mak ıztırarın.da Jw.l.<:111? 
Aslıera 1 tlha~ eden bir eıçt . Halk:::n Dost~ 

Tokyo, 27 (A.A.) - Japon Domei 
ajansının bildirdiğine göre, tspan- Bu rsada 
yanın Tokyo elçisi Ma.drit hükfunetile 3 kom Ün i st 
her türlü alakasını kestiğini ve mil-

liyetperver generallerle birleştiğini tevkif edildi 
Japon hükumetine haber vermiştir. 

Doktor Hikmet, Eczacı Vasıf, Hasarı idama mahkOmlyet ·ıc 
San Sebastl·yenden bı"ldı'rı'ldı'gYı·n Ali isimli üç kişi Bursada komtinistlı 

e -lehinde propaganda yaparlarken yaka göre, orada bulunan eski İspanya baş 
vekili Primo dö Riveranın oğlu ölü- _1a_n~m_ış_la_r_d_ı_r. ________ ~__,,.-
me mahkum edilmiştir. 'şehremininde 

AbdU ıl<er:m kaçmamış D •• d •• t 
Paris - Soir gazetesine bildirildL un gece Of 

ğine göre, Reünyon adası valisi Ah. d 
dü1kerimin firarı hakkındaki haberle. ev yan 1 
ri mutlak surette tekzip etmekte ve Dün gece scıat dokuz buçuğa doğrtl 
mücahidin adadaki menfasında !'iıkı Şehremininde Gelin ha!'lc sokağmda se· 
bir kontrol altında bulundurulduğunu petçi İbişin sigortasız ııhşap iki ka:IJ 
teyit etmektedir. evinin alt katında yangın çıkmış bu evırı 

Eski kral ıspanyaya glfmlf yanındaki Saide aid ev tamamen, bu sO" 
kağın arkasındaki Gün Aydın sokll' 

Londradan gelen bir habere göre ğmda Hatice, Hasan, t'J:~in kızı Hayri• 
Fransa ve İngiltere, İspanyaya silfilı yeye aid evlerin arka tc.raflan kısırıell 
göndermeği henüz menetmemiş memle-

yanmıştır. 

ketlere müracaat ederek onların da am- Yangmm neden çd·t ğı tahkik edil• 
bargoya iştirakini rica etmişlerdir. mektedir. 

Bu devletler arasında Türkiyenin de 
bulunduğu bildiriliyor. 

Diğer taraftan Amerikan menabiin
Gen gelen bir haber, eski İspanya kralı 
Alfonsun tayyare ile İspanyaya giderek 
asilerin başına geçmek üzere olduğunu 
anlatmakta ise de, bunun doğruluğu 

müteakip haberlerle anlaşrlabilecektir . 

Sigorta 
dolandırıcıhğı 

Sigorta doJandıncıhğına dair oJan 
polis tahL!~.~ trna ait dosya dün ıreç 

vakit müddeiumumiliğe göndt!rilmiş
tir. Dosya müddeiumumilikçe tetkik 

·edildikten sonra yeniden lüzum görü. 
lürse Beyoğlu emniyet memurluğuna 
gönderilecektir. 

Müddeiumumilik tahkikatı kiifi 
görürse evrakı istintak daireJerinrlen 
birine havaJe edecektir. Mevkuflar 
Doktor Asaf, Onnik, Hisame P~şte
malciyan, Izmaro, Dimitridir. Bunlar 
tevkif kararına itiraz ederek serbest 
bırakılmalarını istemişlerdir. 

lstanbul maliye 
memurları arasında 

Yeni tayinler 
. Ankara, 27 - Maliye Vekiileti Y'r 

ni teşkilat kanununa göre, defterdar• 
lar, malmüdürleri, muhacebe kontro· 
lörleri arasmda yapılan ·ayin, terfi, 
becıyişlere ait liste vekaletçe kab:t1 

ediLniştir. 

!stanbul tahakkuk işlerinden aıı· 
haettin Diyarıbekir defterdarlığırı3• 
İstanbul tahsil baFımemuru !snısil 
Hakkı lsparta defte~darlığına, dahili• 
ye vekaleti muhasebe mtimeyyizler'rı• 
den Avni ve Mehmet Ali İstanbul mıı 
hasebe kontrolörlüğüne, Kadıköy Jl19.1 

müdüril Nezvat İstanbul muha~eı:ıe 
kontrolörlüğüne, Fatih tahakkuk bll.ş 
memuru Ali Seyhan muhasebe müdür 
lüğüne, Kasaba malmüdürü ı-;aı<l<l 
Kadıköy maltnüdürlüğüne, !stanbttl 
muhasebe mümeyyizi Ram.iz Eynp rrı:ıl 
müdürlüğüne, Beyoğlu tahsil memur' 
!arından Osman Kotum malmiidürii1· 
ğüne tayin edilmişlerdir. Bu dolandırrcrhkla alakadar o- .-. 
-~~~---~---~~~~~ 

lan 13 kişi hakkmda da gayri mevkuf 
olarak tahkikat yapılmaktadır 

Ayrıca Mimar Hayreddin maha1. 
lesi ihtiyar heyetinin 931 yrJmda bir 
ölüm kağrdr vermiş olduğu görülmüş, 
mahalle defterinde böyle bir kayda 
raslarımarurştrr. O tarihte <'ahşan 

muhtarlarla azalar da dinlenecekler 
dir. -

Amerikahlar 
110 metre mania 
rekorunu kırdılar 
Oslo 28 - Amerikalı atlet Forest 

Tovon 110 metre mania dünya rekorı.t' 
nu 13 saniye 7110 luk bir derece jlC: 
kırmıştır. 



28 AOUSTOS - Ut35 .. 
~~_:~·· ~4ilde.DUnJ•Nlmallerl -~~ -----·--,-·-·-------._.....,: Ahmet ılisan Matb. 

~ aon ~::.& Fransasmm de- Fmdık ve Antep1 Kasaplar şirketi Sevgiyi, kadınlığı, evi, aileyi 
Avrupanın en büyük mUte- fıstıgv 1 ucuz et bu, ne bı•çı•m anlayıştır 

~ao-den biri olan A. Gide'in S t k 1 k A 1 
"Dünya nimetleri,, adiyle Bu iki mabsulttmnz 8 ma m o arını GQIQnır- 1 tıgor. Şimdl Peıtededir. 
edil~nLes.N.ourritures Ter- hakkında tetkikler DaSıl buluyormuş? Y ıatunbulunbirıeg11aJı,elırlol,,.._ 

iahnU eserıru, "Muharririn Ort•Y• çıkan hakikat fU: Eti bQyQ ki Q k sını temln edebUmek için mlihlm bir 
tU e&erlerinden biridir,, diye yapılıyor ucuz aatmı:k kabllken Kurunda s. Gezgin, gazetelerde noktaya dokunuyor. Raaladılı blree11. 

lı: e~k bUyUk bir hatadır. O- HükQmet, üzerinde geçen sene tet - pahah yiyoruz okulfUculann ürtlerine ~tıklan al1. yala, lstanbulıın ıc1111ah felari olrnoa. 

111 end~den evvelki mütefekkir ve- kikler yapılmış olan Antep fıstığı, zira- Kasaplar şirketinin, Beyoğlu Kalyon tunlarda bazan üzerinde durulmoya na yalnız iaminin bile güzd bir ,,,... 
'~Uharrirıerden tefekkürü, ve bu- atinin inkişafı için bu sene de tetkikler cukuluğunda açtığı ilk satı§ mağuasm- değer mevzulara raıılantlalını söyllJ. paganda olduğunu anlatmıf. Fal«ıt 
~ h olup yine bundan doğan ah- yaptırmağa ve esaslı kararların bu sene da, eti diğer kasaplardan li kurut nok- yor. Gazetemlztk •mze sorunuz, ıize yol pardBının çokluğu karı11ında P~ 
~ a~dığı nokta, hayatının mu- alınmasına karar vermiş, Antebe bir sanile 25 kurup satması kasapların ıi- cevap verelim,. aüturu.ında qördüğü teden geri dÖ11eceğini söglelflittlr. F'&. 
~ bır devrindeki fikirlerinin, mü- heyet gönderilmiştir. Bu heyet yüksek kayetini mucip olmuş ve Belediye ileti- bir genç bayanın auali ona bug~ lek bunun üuriM fÖyle bir teldUt. 'p deVirlerdeki fikirlerini doğur- ziraat enstitüsü meyvecilik enstitüsü sat müdürlüğü bu hususta tetkiklere lıkr'aaını llflZdırmıflır. Gezgin dlyor bulunuyor, diyor ki: 

0hnasına ragmw en, eskilere ben- b 1 B t tk0 kl · d direktörü profesör doktor Gleisberg ve aş amıştır. u e ı enn sonun a; ld: Büyük seyahat kombinezonaan 
idir: Tıpkı, çocukların ana ve enstı•tu··nu··n ı'kı· Türk mu .. tehassısından halka ucuz et yediren ve mağazasını ta- Is b 1 •• Nitekim şimdi Haber'de böyle bir haricinde kalkıp doğruca tan a .. 

~ bir . olduğu gibi, kendi arala- mürekkeptir. Heyet geçen sene incele - rutmak için diğer kasaplarla rekabet mektup okudum. Bir genç kız, kendi- gelecek seyyah az bulunur. Orta Av .. 
' bırlerine benzememeleri ği- nen mevzu u" zerı·nde bu sene son araoıı.tır yapan •irkete karşı yapılacak bir ıey Ma l s s sini bir başka güzel uiranda bırakan rupadan Avusturyalılar ve car ar 

b.._ maları yapacak ve alınan neticeye göre görülememiıtir. d ı K d ı k ı ooq kit--b nişanhsın an sız anıyor. a ın ı gu. da bize kadar gelemezler. Olsa o sa 
'- • "G. m kumaşı, mütemadi, 80- bu nadide mahsulümüz ziraatinin inki- Verilen mnlUmata göre kasaplar ıir-
\t .ehn rurunun kanadığını, bu yaranın ka.. biz Viyana veya Pe11teye kadar ıeL 
~ "-- ez arzular peşinde, aklımızı 1 1 k keti, fiyatları 15 kuruş birden düşürmek '$ ...._~k şafına ça ışı aca tır. panması için o l'efuızı tekrar ele ge- miş olan seyyahları bir taraftan, Ad. 
~ ka salın ''.l kendi haline bıra- Gene bu sene meyveciliğimizin inkişd imkiını şu sebeplerden dolayı elde ede- çirmekten başka çare kalmadığını naya gelmiş olanları da diğer taraf-
L"lll Ofınakta olan avare, fakat fı itinden ayrı olarak ele alınmış olan bilmektedir: söylüyor ve sonra: 
~ canJılığmı muhafaza eden his- fındık ziraat ve ticaretimiz için Türko _ 1 _ Anadoludan kasaplık hayvanı _Ne yapayım? tan kapmaya çalışmahyrL Bun L 
~ e dokunmuştur; ve muhanir, f!s raportörlerinden Nizamettin fındık kendi getirmesi. çin Peştedeki hükdmet demlryollan 

~fekkUr tazeligıw·ni bu his ava 2 _Mezbahada kendi hesabına bU _ Diye soruyor. Zavallı adam, iki idaresinin kurdaia lBUSZ illmindeld 
' - istihsal mmtakasını gezmektedir. Fın - da bi •-k.. ~ sonunda kazandığı için, fi- dd 

1 
yük partiler kestirmesi, güzel ve yumuk düşman arasın r büyük seyahat aeenteaiyle bizim ... 

~de, hatt1 ea.hsiyetinde iktifa dık ihraç nizamnamesinin bazı ma e e 3 - ŞchriQ umumi et nakliyatı mUte- siper gibi elden ele geçedursun. Bu, tanbal ,ehrlnin seyahat aeentelerl •· 
'-~ daima inkarlar!a k&I'§ılaşır. rinin değişmesi zarureti gösterildiğin - ahhidi bultınması, belki üç tarafı da sıra ile memnu" e. kıca ballanıp Peşteye gelen Hyyahla. 

lde'in azami sarahate varan sa- den bu değişiklik tetkiklerin sonuna gö der. Fakat şu kızın aklına ne buyuru. rı lstanbala çekmek için yol, [kamet 
d k · Eğer Kasaplar şirketi geçen seııeye 

\ b ihtiyacile izah edilebilecek re taayyün e ece tır. kadar olduğu gibi soğuk hava depolan lur? Sevgiyi, kadınlığı, evi. aileyi ba. ve gezinti hepsi içinde kombine bilet. 
\L:'~iyetidir: ÇünkU, her insan. nın da müteahhit kiracısı vaziyetinde ne biçim anlayJftır? Ortatına karşı Jer ihdas ederek göndermeli ft ba• 
~Ü yapan hisleri gizlemiş. Kayıp aranıyor bulunsaydı etin §İmdi 20 kurup satıl - üst gelmek atranda, kendini tepen )arı çok ucuz yapmalıdır. Bidayett. Su tefekkürün tahteşşuurdaki imal Oğlum 13 yapn- ması da mUmkün olacağı söylenmekte - soysuza yeni baştan elini uzatmaktan bu teşebbise hük6met ve belediyenla 
s:ı tahlile kalkışmamış; muhtelif da Mehmet Bur- dir. Maamafih tirket için timdi de bu çekinmiyor. Ba çiirilk temellerin U.- yardımı Jizımdır. Bu yardım bir iki 
S: ardaki düşünme tahalUflerini haneddin, iki ay imkarun mevcut olduğu ilave edilmekte tüne kurulacak sarsak çatı altında sene sonra kesilebilir. Elverir ki Pq. 
\:' ınuayyen ve müşterek bir iddia evvel validesinin d. yann birkaç saç.saz yavruyu atlriln. teye gelen seyyaha: 
~ tophyarak şahsiyetile dam- yanından kaybol - ır. dürmekten korkmuyor. Kibrinin hm. 
~~ ,...1 t a·de•· . Kasaplar tirketinin bir ıube açacalı- cını 0 zavallı minimlnllere .. ektirme.ıw - latanbula eldiniz! demek Adet 
~ ~ışmış ır. ı ın ınsan- du. öğrendiğime run mallım olması derhal İstanbul ka - hak belleml• Bu ı.- düll"'"nmtiyoar• olsun. 
\.:.'!fetınediği, kendisi de içine göre tzmirde Ka- f. 45 ku tan 35 :r ...., !il• i d d ha k Ja 
~ zaman buhranlar yaşadığı rantine mevkiin - saplarına et ıyatıru ruı mu, ki böyle uçan bir erkekle nlpn- At na 8 aynı şey a 0 1 1L 

~ tefekkü. · · ıs·zı·w· · t kurup indirtmiıtir. lanmak u .. uruma ••rkmak, evlenmek pılabillr. r samımıye ı ıgı ış e de görUlmüttür. ka haki ll -
t .. ~ Gören olursa insa- Bütün bunlardan ortaya çı n - ise yavarlanmakbr. BU8b6ttln bata.. Llkin bütün bunlardan enel ı. 

ıt "'llllnda . 1. 1 h yi ld kat §Udur: İstanbulda eti daha ucun .r... saplanmadan kurtald-.ıc...na .aırre. tan bala gelecekleri oturtmak lpn ph 
'11 lib gız 1 0 an er şe ' 0 u- niyet namına mer satmak imkinlan varken bu mUhim il" &• 1116.. v- rln en ıntinaslp, en güzel yerine mese-
~ l \re açıkça teşhir eden bu ki- keze haber versin - d dd . k pahalı tılmaktadır decejine, bellya dlrt elle anlı7or 
~:' A.'Vlıi İnsel tarafından yapılan ıer. a ma esı pe u · ve bu çıl&mlrta da "luetf nef'8., adı· il Tü.tm kııtuının yerine, yahut be. 
~~eal evveli "Uyamş,, mecmua- UskUdarda vapur iskelesinde cazeteci Di~e~ taraftan Belediye de kasaplar nı takıyor. Ne sllltlnç b8)'8kllkl.. ledfyeye seçen Stlrpagop anuına 
~ tefrik ıirketının taahhüt mllddetl bltbıce bus• B ı 1 b 1 modern ve sllzel bir otel yapmak prL 
.. '"llllde a edilmiş, sonra da kitap Saim. hane iıi gibi et nakliyatı lpnl de biuat fll r 58 rg n 8S1 
'~- neşredilmiştir. tnsanı tama- b d d I & d br. Yoksa bizim otel adını verdiflmls 
'"UY\ıracak kadar zengin bir has- Ba 88101 arıyor yapmak karann a ır. c:aZB m ar hanlara seyyah getirmek memleket I~ 
~~olan eseri tavsiye ederiz. Fi- Ben ki y&lfllda.ilwı babam annemi Bir' R ltfilil a aöitio;; ..taıGıfdr ..,.,,,.,, ,,.,.,,. acrllk Pli tenine propaganda olar. 
~5 kuruıtur. bopyarak bizden aynlmıı ve ben de O Y g rnlmoelaqloeleergW "'6l~d- Damgasız 
~ .... hler: Arman fel .... al o zamandanberi babamı görmedim. \U limanımıza geldi ul aanat luueloetlerinlıa 1caı/naftılı 

l, f8tanbuı Remzi kltapevl Şimdi 16 yaıındayun. Babamın va - Dün Stihi isimli bir Romanya gambo bir zanianda Pegaml Sala,,__ enli kuponlar 
~ 1936 purlarda diı çıkaran Şamlı bacı Musta- tu Albay Margineanonun kumandası al tkrdıe ""1t:u.nal/Or w "latanbula bir Abldln Daoer, Cumhurl"ett. 

L • k · • Gamb 40 IH!r'-' binası ldmndır,, dl1J0r. llctoe ık "D-naaız kılponlar dl•- f-L1--r " .~ e etimiz.de Alman felsefesine fa olduğunu öğrendim. Annemin adı tında şehrimize gelmııtır. otta .,. -·- ,. •- ,...._ .. 
"'~l_ınıı yazılar, pek ehemmiyet- ihsan, dayımın adı LGtfi, benim adım zabit ve 40 gedikli nefer vardır. Misafir ediyor: darnlnln müthif bir inatla ,,alnıı Ye. 
~ ,iki Dıakale ile, Bay Mehmet E- da Hikmettir. Babamın nerede olduğu. ler §ehrimize gelmeden evvel Sinop ve Ankarada yeni ve mükemmel bir nice paketlerine 'loo11ma11a bcıfluıfl 
~ "Kant ve felsefesi,, adlı kita- nu bilenlerin aşağıdaki adreıe insani _ Ereğli limanlant}ı ziyaret etmi§lerdlr. sergi binası yapıldı. Şüphesiz, dev. lkramlge kuponlanndan boluetliıor. 
~ \Pe bir zamanlar ı.TUrk yur- yet namına bildirmelerini rica ederim. Yann ıehrimizden aynlarak Seliniğe Jet merkezinde ba, prtb. Fakat Is- Bundan önee geM bu pakeUere ko11. 
~ ~ tercume edilmi§ olan Niçe- Kocamuıtafapqa caddesinde lnmıse- gideceklerdir. . tanbal gibi bir sanat merkezinin ban. dııklan para Ucramlyelerini tedbir nl-
~-ra.tustra böyle söylUyordu ?,, bil aokak 35 nuımu-ada Hikmet. Gemi kumandanı Albay M'arghıeano dan mahrum olması, tablolanm Jri.. maınmn giJzüllMn tlJUln aatıeılannc 
'·l!ıdan parçalara inhisar etmek- dün yalivi ve merkez kumandamm zi- çebe halinde sürilndtlren bir memle- bıpt.ran bıı mJJeeuffnln flmdl ıl• 

ıı.... H 111 Ltl.tfl e yaret etmiıtir. Akpm üatU saat 17,30 ketin heniz sözel sanatlara verdltl taklide çok mlJaalt bir kupo11 ko"ma.. 
"-... "'"Qebint sahasında pek verimli 8 V da Romanya elçisi M. Filoti tarafından kıymetin tffahl kaldıfını, en ktl~lik 1Jtl bafladıklanna lıam «llgor ve dl. 
~~faaliyet bir tarafa bırakılır- Zekeriya "Son Posta,, misafirler ıerefine bir çay verilmiıtir. Avrupa milletlerindeki dereces11Je IJOr ki: 
~ Defriyatı pek kıt olan memle- dan llYrJ ldJl&r Dost memleket bahriyelileri bugUn bile bir sevgi ve idrik haline geleme. Bu kupona tetkik edince .rlrdlm 
~ ~ felsefi meselelere karşı da-

25 
v t t:ıı itibaren ''Son Pos- Taksim abidesine çelenk koymuıtarcbr. dltini gösterir. ki sahtelerini yapıp binlerle basmak 

bir allka mevcut olmakla agus 08 Gık demlyelim. Sekiz on seneden ve inhisar idaresinin bir paket ..Y• 
~~ • bu lalıadaki .... 1,11manm me- ta,, gazetesi sahiple.rinden Halil Lfit- beri ba sersi binası lilzamana dair 
~ olftot. .. ~_lı!__ ~- f. • So Posta dak k d ı nice., sini içmeden çqit çqlt hedıye. 
~-..uıgmı itiraf etmeliyiz. 1 

' n . " 
1 
•• ~ ~ ~.armm yazılan yazılar, allkadarlann şfla- lerfnl, hatta, talih yardım edene. e 

~ e tarihinde devir yapmış muvafakatı ve kenclisının isteğile ay- ru tistilnden bir iifilrilk gibi en hafif dzel otomoblli bile almak işten de. 
~ Dekart Laypniç Hiyum nlmış ''Tan,, gazetemin idare müdür- bir iz bırakmadan esip ıeçti. Bu fil. itidir. 
~.,.,, l!egeı pbi filozofl~ eserle~ IUğUnU deruhte etmiştir. 28 uran alt tabakasında -Kyle bir sual 
ı...~ 1•--- - k ri omu. .,.. Filvaki, klğıtlardaa buılar11ua 

--mnııza tercUme edilmig o- ''Son Posta,, sahiplerinden Ze e - olsa gerek: "Ser-ı binası .Jty]e dar .. ta.....,,. lkı n AOUSTOS - ıne a• r içinde bir ay yıldız damgası o'ınu na 
·'"" &1.ıt.._ ~çU geçmez. Nispeten daha ya da ayni şekilde ayrılıp "Tan,, yazı mert: 11155 ~= 10 san, gtize] sanat ne demek?,, 

-aacıar olduğumuz Fransız te- heyetine intisap etmiştir. Mercan trrtmaaı - Banu anlatmak biraz rtlççe- rafnaen, bu kuponları taklit e•mek ft. 
'~...ı. ınaJısuııerine karvı verdiği _ dlr. ten bile delildir. Evvel&. lriiıdıa 

"'lleJlıınlyet de memnuniyet bahş o.ı...ı.n..... ~;-.!•• hamurundaki ay yıldız, biltilıa kliıt. 
ayni zamanda felsefi meselelerle de 5•

22 
,.,., 1stanbu1 u lards yoktur. Sonra, kuponlar p. 

~ yakından alikadar olanlara, Alman 
•- Bahada olduğu gibi, felsefi felsefesini, Alman tefekkürünün hu- VWl 5.lıM Oırı. Seyyah Ş8h rl yet basittir. Klişesini yaptınp binin-
,.. tetkikind bir. · d le basmak çocuk oyuneatı denilerek 
~~ e ıncı erece- susi temayülleri bakımından, fakat yapmak kadar kolaydır. Bunların taklit ol • 
.. ~"" Yeti doğrudan doğruya e- tenkit etmeden tetkik etmeğe ve te- r.:O,.. 3,52 ı2,15 115,89 18,ISO 20,29, 8,84 
~. ~eliyı~z. Manuellerin tercü- kimülilnü gösterm~e çalışan bu ki- t!°ı.o 9,03 5,215 9,09 12,00 1,87 8,45 için datanun farkına varıhncıya kadar 
~~mektep kit&bı temin et- tabı hararetle tavsiye ederiz. Fiyatı Burhan Felek, ollmpllJ«t dönlJfii, inhisar idaresi binlerce ıite likilr, IA· 

"~ aşamaz. 75 kuruştur. .lEÇl:N SENE BUGUN N'E OLD11T bl~ Avrupa fe/ırlıne ııirmnııtır. rap, kanyak, av malzemesi, radyo. 
~~ son zamanlarda bu tUrlU Şe - Bu. ttaıyaya karf1 tatblkt du,tınUlen zecı1 ted- Buralardma edbullll lnUbalannı, oNL saat, içki ve sofra takımiyle blrka( o-
&~ ~Ik sık tesadüf edilmekte- birleri Fransız hllkameU kabul etmıyor! lanlan gönderdlll llkral«ruula anla. tomobill bedava taklitçilere ... recek. 
ı:~ıaz; ek l&zımdır ki, bu nevi tir. 
~birer rehberdir!er; felsefi 

~ ~ ~~ru:er!~ıc:;~ 1 E S N A VE İ ~ ı• 1 ~ bıı ~iv; Yoksa, asıl meselele- _ F Y C · 
tt1'1 teı.Jl&nn zaviyesinden bakan- ~----....ı---0---------------------------------ı 

Bu kuponları tertip eden nıahfe. 
rem atlar, acaba, bu kltıtlara bir"• 
tuk damta vurmafl neden akletmedL 
ler? 

~~ekkürıe istinu ve hat-

~~ .. ~U:~ J:~~ türkçe Kanunsuz v~rgi zammı 
Bu sabahki otomobil 

olur mu? kazası 
~~ettiği bu kitap, Manuel Dün matb~amıza müracaat eden Kumkapıda Plbcı - mediler. 
~ ~llllDıdan yukanda söyledi - oğlu sokağ1nda 20 numarada oturan seyyal' satıcı Florinah Şimdi size, soruyorum bunun sebebi nedir? .. ,. 
'-~ ' lllenıieketimizin felsefe a- Hamdi bize §Öyle dert yandı: HABER - Doğrusu bu suale biz de cevap veremedik. 
1-\ ~bnin etın.emekle beraber, "Geçen stne 105 kurut çöp parası vermiıtim. Bu sene Bizim bildiğimiz hiç bir vergiye kanun defiımeden zam 
lb.~~ Pehl»er anyanlar için sa- ı 56 kunıı istediler. yapılamu. Geçen seneden beri bu iki vergiye zam yapıldığı 
~ Ço~ adamm eserini ele al- "Geçen sene 54 kurut fener parası vennittim. Bu sene hakkında da bir kanun çıkmadığına göre, seyyar satıcı 
"t~ f1f intihap edilmiştir. 78 kurut istediler. Hamdiden nasıl oluyar da fazla para isteniyor anhyamacbk. 

feJaefe tedrlatile değil, Bunun sebebini memurlara sordum hiç bir cevaP. ver.. Alibdar m•bmlu bunu isah etmelidirler, 

BugUn saat onda bOyiik Postahane 
önünde 1477 numaralı hususi otomobD
çift beygirli bir yiik arabama çarp
mış ve neticede arabanm ön tekerlekle
rinden birisile otomobilin bir çamurluf9 
ve tentesi parçalanmııttr. Şof6r ve ara-
bacıya bir ıey olmamııtır. (2310) 



Askeri Terfi 
(Baş taralı 1 incide) 

nakkaJe, OrJnın lst.-ır.bul, Bahaettin 
Girit !zzet Karaman, Halit 1.stanbul. 
Ziya 'l>iynrbckir, Besim lstanbul. 
Ec;ncı llinbnşılığından Yarbaylığına 

terli eı'0nler 
Besim Girit, Ali Ekrem Çengel

köy, Satfet Yanya. 
Eczacı Teğmcn.iğinden Yüzbaşılığa 

terli ec.'.enler 
l{<:nan lstanbul, Nazmi lpek, I't>h

mi lstanbul, Ueşat u elibolu, Şe' ket 
Istanbul. Cemil Istar.bul, Şevket Er
zurum Sait Van. Akif İstanbul. Sıt
kı Erzincan, Hakkı lst:mbul. 

Kimya l'arba ulığından Albaylığa 
terfi edenler 

1\1. Lutfi Kozan. 
TJiı;ci }'üzbasılıjjındftn Binbasılığına 

~. . . 
terfi edenler 

Nazmi Davut.paşa. 
/Jişçi Teğm-!mliğinden Yüzbc.şılığn 

terfi edenler 
Hikmet Edirne. 

flnylar Y ar·baıtlıiiından AIT>''!Jlığa 
terfi edenler 

~adi lsparta, Nazif Taşköprü. 

Ihsan i'sküdar. 
Haylar Binbaşılığından Yarbaylığa 

terfi edenler 
Zühtü B<>sli~, Asım Üsküdar, 

Cemal lstanbul, Enver Lüleburgoz, 
Sadri Zikı::i, Ali htanbul, Mazhar 
Gelibolu, Mustafa Erzurum. Ziyaet
tin Üsküdar, Süleyman Kon -
va Veli 'l'okat, Kazım Jstanlml, 
İI~lil Siroz Tacettin Trabzon, Aıdf 
lsparta, Şahahettin İstanbul. Şevket 
Jsparta, Akif İstanbul, İsmail Hakkı 
Selfmik. recati Akşehir, Bekir Ulu
bor1u, Zahit Siva-:, Atıf Bursa, Yu~uf 
Yanya. 
Baytar Yii::baş.!lıfjından Bi:nba.,ılığo 

terli l'denler 
Jh.san J(onya , K:°lz1m Amas~a. 

Rnrhanettin İstanbul, Bedrettin Har
put, I avri l\aramiirsel, Kadri lsfan
bul Rıza C'esrirrnstafa paşa. 
ı~:vnzrm Yarbaıjlıiiından Albaylığa 

terli edenler 
Mehmet Şükrii Erzurum, l\t. Ali 

Erzı!rum, Jfoqan • efik Üsküdar. Mt:h
met r<:krem Diynrlıe!dr, lhı::an Lc;;fan
bul, Cemil. 
l Cl'azım n :nfmrı·f ıfimdroı Yarbaylığa 

terfi cic11lcr 
Ncrcttiıl l\U,.nhur, lbra1ıim Be

siktn<;, 1\1tıhtar J\onv:ı. Mehmet Krlr<: 
~1C'lı:n"h~~a. lbrnhiM F.r1incan. Uay
l'i TI::ll 1 t'l'İr. l'n::"n f'nnnkkal e. Süley
mttn 'ft.•·", fylı. P:-liLhattin Yama. A
!i Rrf'k YPlt~e'~kııldırrm lsmail Hnk-. ' 
ı~ı Dh .. ·i ·. Haydar ::ıraş, Hasan Bahı-
.. H. ~"bri Van, Tc·,.fik Çankırı, Nail 
J!'.'l'~". /ıli Rıza Arapki r, ~evki Si\"as, 
~iikr'' Gerkip, Snr.ıi Giimüşhane. J\e
rnl Frt.Pl't'M. ,Jl''ıMt't l\lünip Taşköp 
ri'. '' tl"T·criM ~~1 • nik, Refik lstan
hnl. 
f,,,<' .. r:·r;z l"iizbas·l {iında..rı. IJinbaşrl;ğa 

terfi edenl<!r 
Tfamit lstanbul. Refik Knsımpa

ff'ı. Uıf-ıt. Siireyva Cihangir. Hüseyin 
Bur .a. Hiiseyin Jtı:ıhmi Çanakkale. Zi
:'-'!l ::;~hanen, Nivazi Ortaköy. Mahmut 
A•·if lstanbnl, l~mail Hakkı lstanhul, 
A •met Giindiir. l\emnliye, Sait Jstan
bul. 
lıcvazım Tefjmrnlit'iindcn J'üzba~ılığa 

terli edenl.er 
:ı-;dip İ t:ınbul, Cevdet Erzuntm, 

Hiise) in 'enekop, Ziya Çorum, Ab
dürr~him Konya. 
TJeva::wı Astejj11'1Cu'lliği1:e terfi edenler 

• 'ecmettin l tanhul, Halit Erzu
rum, A 1i 'Kemal İstanbul, .Kamil Di
metoka. İbrahim Çanakkale, Abdül
rr' dt Ilursa. Enver Hasankale, Ni -
met l"sküd<>r. Ali Semsettin tstan -
bul, Bekir Denizli, Y:ıhdcttin fc;;tan -
bul, Emer J.qt.ınhul, Nev1.-'\t lstan -
lıul. Muhiclclin lstanhul, Rekir, Ni~·azi 
f'skiidar, Ahmet lstanhut. 

lla1Ja l' arba!flığından Albaylığa terfi 
cder.ler 

M. Zeki İstanbul. 
llcva /Jinbnşılığmdan Yarbaylığa 

terfi edenler 
Mehmet Muhsin Kasamceşmc 

f\?lfı.\ Siirmcnc. - · 
il atYı l ' üzbaşılıijıntl m Binbaşılığa 

terfi edeni.er 
Tahir Ha!ıcıoğlu, Mustafa Bursa. 

'fah<>in l\lanastrr, :'\f. C.elfıl Erzurum. 
llara Teğmenlifjinden Yüzbaşılığ!tıa 

terfi edenler 
Cev< et Siroz. Veltbi Erzincan 

Arif lstanbul, Hayri Ist:~nhul, Arif 
Iliknıet Kadıköy, Remzi Kastamonu. 
llat•a Asi"/im'Vlliğinderı tcı·fi edenler 

.Mustafa Jst:ınhul, Hasan Adil Bn 
lıkcs ' • Halil Bedii lstanhul, Bah-ıet
tin Af\'on. Sem'i J{Öprülü. Alfıettin 
lstanb~l. Ad~an lstarobul. Hasan Ca· 1 
, ·it l'hıburlu, Cevat Antalya, B~clri 
İstanbul. hmet :'ıt ı;u t Bursa. !\1. Ke
mal Çorlu. 
(B) llm;a !Jinbasılıjjrndan }"arbaıılı· 

ğa te;·fi edenler 
Abdullah Van. 

( B) ll<rva J'iizba8ılığm"11., /Jir.bm,:.lr ı 
üa terfi edenler 

R. Fehmi Dursa. 

(IJ) Hava Asteğmenliğinden terfi 
edenler 

.Mustafa Adil H:ilis, Hüseyin \'a· 
hit Eskişehir Fuat Şehzadehaşı. 
lslilıkcim }'arbaylığınd,-n Albaylıga 

telfi edimler 
1ehmet Ayni Oskiip, l\f. Celfılet- 1 

tin Trabzon. 
istilık<im Uinbaşılığınrfrırı Yarh<'.ı•ltğa 

terfi edenle,. 
Zühtü 'Kirmastı, Ahmet Neclim 

Erzurum. 
lslilır.frm uiizbaşrlığından llinbaş·lı[Ja 

iF>rfi edenler 
Rıfat Erzincan, Hadi Karahicar. 

Huhi Sehremini, lhsan Jskeçe, Faik. 
lstihMım T<•fimenliğindcn l'üzbası!r(jn 

terfi edenler 
'"'evat. l\l. Sadri İstanbul 

lslilı!.lim fi"leğmen'ijjintl<>n Tejjı: en
iitk frrfi edenler 

:Fuat Üsküdar, Halil Rc;;;nf ,~<l
küd.lr, Mustafa Kenan tstnnbul. r:i
fat Üskiirlnr, M. Siireyya Dolu, Cahit 
f~tanhul, Necati İstılnhul. 
Mu!ıabere J' '1rba·ılıfjmrlan Allı<r!/l· 'f" 

terfi ed~nler 
Yahya Ergani lstanbul. 

/Jlrıhalw.ı-e llinbasılıjiındnn Y rırf>a 1.lr
ğa terfi edenler 

M. ~ahri lstanhul. Faik Yan. 
ıllıılıabcı•r l'üzbnsrlıiimcl<tn Binfwı:ılı

;;a terfi edenler 
Fuat Sel!inik. 

Dlulıabe;·e Terimrnliiii"lcfcn YiizlJaf•lı
,;a teri; edenler 

Vah•lnttin Ile"ikfaş. lrfan Sclimi
Ye. Sıımi Jlnı·nut, Hilmi C:ımli~<ı Hü~
İıii Yanya, • ruri Jstanbul, Halusi A
masya. 
llllllıabcrc ARl<'amenliiiinden Teğnıc·n

lirie terli edenler 
~ah:lhattin İstanbul . Kemal ı~ -

hnhul. Etem Darende. Şevkrt Ke\ fi. 
Ahmet l\faras. Rahaettin B<'~ikt:ış 
Nazmi C'eliil Manastır. ı Tevzat Tstnn
bul. Hehçet lr ':ınbul, Bnhri Urfa. ')-. 
man Ih~:ın Jstanbnl. Ahm<'t Fa?.:ıl t~
tanb 11. Ziynettin C1ım.,lbala. ~cı·:ıf Pt
tin Adıma, f'eJı\lettin U~ •üdar. 

Harita Yarbaylığmdan Albaylığa: 

Muharrem Cevad Manac,tn, Muhiddin 
Nişantaşı. 

Harita Binbaşılığından Yarbaylı -
ğa: Mehmet Halid lstan'-.. ııl, Zekeriya 
Manastır. 

Harita Teğmenliğinden Yüzbaşılı
ğa: Muhiddin Ankara, İhsan Setanik, 
Reşad Üsküdar, Kadri !s•anbul, Cevad 
Ankara, Cebbar Üsküd.u, Kemal İs
tanbul, Hüseyin Edirne, Hulki Üs
küdar, Saıtihaddin M:ınast.r. 

Harita Astcğmenlikten Teğmenliğe. 
Afimet Niğdeğ Enver Ki'.stamonu. 

Sanayii Harbiye Y:izbaşılığrndan 
Bmbaşılığa: Fikri Erzi.1.:.m . 

Askeri Fs.brikalar Bi:-başılığındon 
Yarbaylığa: Bahaeddin Çar.akkale, İb
rahim Manastır, Abdullah Debre. 

Asker Fabrikalar YW.haşılığmdan 
Binbaşılığa: Kemal Aksatay. 

ASKERi lŞYAP.LAR 
Üçüncü sınıf Adliye lıiıkimliğindcn 

ikinci sınıfa : Şakir Antalya. 
Dördüncü sınıf tan ücüncü Adliye 

hakimliğe: Cemil Kemalive, Tevfik Ve. 
fa. · 

Beşinci sınıftan dör<l~cı.cü sınıf Ad
liye hakimliğe: Rifat CiJ-.ar ~ir. 

Albncı sınıfhtan beş=nci sınıfa terfi 

eden adli hlıkimhler: İhsan Erzurum. 
Yedinciden Altıncıya trfi eden ad· 

li hakimler: Necdet Mdnastır, 
Üçüncüden ikinciye terfi eden as

keri öğrctmcrhr: Fuad Harput, Cela 
leddin İstanbul, Fehmi İst;:ınbul, 

Beşinci sınıftan dördüncü terfi eden 
hesap memurları: M. ş .. vket Erzincan, 
İsmail Süleymaniye, M. Tevfik , Tahsin 
İstanbul, Sırrı Bordur. Niyazi İstan
bul, Cemil. 

Altıncıdan beş· m:iye ~<'ı fi edmı he
sap memurları: Nuri Bdnôrma. Kazım 
Bilecik , A hclullah İşdir>. Saliih;;ıddin 
Üsküdar, Hakkı Zafranl»Jh•, H 1yri 
Havrebolu, Mehmet Sın1:;,·, Vasfı İs· 
tanbul, Hasan, Emin ht"ı·bul, Hakkı 
Tosya, Şevki Antal}a. Rasim Volçi
zin, Hasan Gebze, N;ı .ı:mi Ezirıe, Ke-
mal Bandırma, Mesut İstanbul, Ab
dülhamit Erzincan, ffabib Zikri, 
Veysi Arapgir, Liıtfi l{"md.h, Fahret 
tin Kastamonu, Kemal K:.:~dası, Meh
met Maraş,Lfıtfi Erzuru·ıı,Nuri Kastamo 
nu, Sevki Manastır. Fa:L Ankara, Nu 
ri Bartın, Haııan Fındık!., Said İstan
bul. 

Yedinci sınıftan altı.ır.ha terfi eden 
hesap memurlıın: Tcvrik Sı~as, Saim ls
ta::tbul, Hilmi Çomra, Kenan Antal · 
ya, Abdullah İradı, kifat Armenağ, 
Kemal Dina, Sıtkı Kaı:ıen, İbrahim 
Gümüşhane. Seyfe<ldin r.:rzurum, Ek
rem Bursa, Nureddin r~ifü.. Sıtkı Er· 
• incan, 
lI<INCI ~fNIF :MUAMELE "lı!ElJUU
LUÜUNDAN BiRiNCi SIZ..:IF MUA-

lfBT,IJ ME!.JURLUGUNA 
C!cmrJ Erzurum, Serafettin lı• l·ü

~ ~. Hüö; Adana, Şera"<'ttin Ak'"a
r-ı •1. 
t'""'ftN('ft RTNJTi' jlH7 A ~rr-T 17' H? , 
IIurr.,uörrNDAN Jnf~Trt SLtTIFAi 

~ERFIEDENLER ' 
Nuri Sivas, Vahit Sarıyer., 

HABER - J\lişa.m Postası -

Listesini neşrediyoruz 
DÖRDÜNCÜ SINIF MUAMELAT ME bul, İsmail İstar..bul, Necmeddin !starı- Deniz Altıncı sınıf he•t-P ç 
MURLUGUNDAN 3 0NC0 SINIF bul. lu~undan. beşinci sınıfa: A:. n:ıet ~ 

MUAIJELAT MEMURLUGUNA Yedinciden altmcıy~ teıfi eden ôğ. Demz Altıncı sınıf m•.Jıka 
I l F . t b M f l ı · w • d b · · 'hsarı TERF EDENLER: retmen er: erıd stan :ı.1, usta a S· men ıgın en eşıncı 11n1r-4: .. 

Liitfi ScHbik, Esat Yaııya. tanbul, Muzaffer İstanbul. dar. . ~ 
BEŞlNCI SJNIFTAll DÖRDÜNCÜ Si Ordu ~ndosunda 'llt.1!')r1dan beşincı Denİ2: yedinci sınıf mi1zika bil' 
Nl/1' MUAMELAT l'ı1Elı1URLUGUA srnıfa terfi eden muzikacılar: Mehmet menliğinden altıncı smı~d : şa 

TE!lFI IJDENLER: Serfice, Kazım Yenibah~e. lunya. . , 
Hikmet Mard'n, Rıfkı Küçükmus- Yedinciden altıncıya t:?rfi eden mü· Dördii""lcÜ smıf askeri .-... ı.lı 

tafapaşa, Zeki Çeş;m<.>, Feyzi Aziziye, 2:İkacdar: Cemaleddin ç·,nJı-m. üçüncü smıfa: Yusuf But-.-:. . 
Hasan Girit. A.~ai!ıdal•i isimler lise" bildiril· Altıncı sınıfta., beşine• 
A&TINCI SINIF'!'AN BEŞiNCi Si- dilı'len .-;mıra ı·crilmi.~ı:.. Yulıarrliı (sanatktrlar) Hasan tstJ.~ı.,ul _°.h: 
Nl'/1' FJUAMELAT ME"iJIURLUÖUNA listevı• d"il <•dilnu•l<>ri l:i-:ı:ııdır. Yedinci sınıftan altmr.ı ıflll"o; 

TERFi EDENLER: Deniz Kurmay Yü.t.haşılığından natkarlar) Seyfeddin th.Aüdat, 
Şe\'ki, Nusret, Hakkı İ.lmir, Süley- Binbaşılığa: Mustafa Kı··amürsel, Fah· Kasımpa:;a . 

man İstanbul, HulÜ.3i İstanbul Nus- ri Aya sof ye., Tevfik Ko· mr:ustafapa§a. ihtiyatta Albaytı;;.ı terfİŞ 
ret Erzurum, Şevket İstanbul, Şaban Sururi Galata, Refet Ec.5· .. ııcı. Muhiddin Dibağlar Refik 
Selanik, Galip lstanbul, Nihat Erzin- Deniz Güverte Bin1.1a~ılrğından Yaı mini Tahsin Edirne. 
can, HaKkı Erzincan, Fevzi Manastır, baylığa: Süreyya Galata, l-:l ;imi Kasımp:! İhtiyat Yarbaılığa . 
Şükrü Erzurum, Nuri Perlepe, Arıf E- §a. Arif Kasımpaşa, S .u:: Kasımpaşa, Abdurrahim Eren~öv. Alı 
dirne. Deniz Cüv<:rte Yfü:b"\ş•!ığından Bın Manastır 

Abdülhalim Erzurum, Fevzi lstan- başılıga: Hayreddin Sülevınaniye, Mu· İhtiyatta Binab.i•lığ11 rıt) 
bul, Kazım Amasya, Necmettin !stan- zaffer Kadıköv, Hamdi Kt=çükmustafa Behçet Çerkeş. T~"Fık ıs~~ 

Paşa Bu'"rhanecldı'n K"c;•rr "aşa Bu·· r İhtı'yat u··çu"ncu·· sınıf m"rı:rıe c bul, Rını. Manastır, Hakkı Erzincan, • .... · '• • · "' 
Remzi Erzincan, Nuri Manastır, Emin haneddin Eyip , Fuad Bei:ı· taş, Kema murlarından Hamdi İs~> ırtJ ~ 
İstanbul, Hüsamettin Erzincan, Salim leddin Küçükmustafa pa:$:ı.. Kemaleddin ihtiyat Asteğmeliğindeıı T .. ğı:rıetl tı 
Manastır, Bahaettin Manastır, Halit Kasımpaşa. Selim İstanbul Halil Net'tiJ 

lstanbul, Nurettin Msı.nastır, Arif M.anas Deniz Güverte Astet:me.,!i~ınden Teğ- zunköprü . Frıik Kon v.ı B~h~, 
tır, Mustafa lstanbul, Murat tsatnbul, menliğe: Ve<lad Fatih,l<;sH İstanbul, Kastamonu, Ali Fatih J?<.ı.1ız 
Avni İstanbul, Halıl Erzurum, Avni Haydar İstanbul, Şahao-"c1din lstanl.ıul, Macid Sivas, İsmail İsta:ıbul 
Erzurum, Mehmet lstanbul, Şahap ls- Ali İstanbul. Fethi Fatil:, Enver İst, Yüzbaşıhktan Binha~ıbi• ~ 
tanbul, İsmail İstanbul, Adil, Nebil İs- Şekip İstanbul, Fahir f ..,ı,mbul, Sadık Namık Kasımpaşa . F ·ad 
tanbul, Zihni İstanbul, Nuri İstanbul, Kartal, Edip Aksaray, ~·ckai Fatilı , miin. ct.lıl 
Fettah İstanbul, Şerafettin İstanbul, Mehmet İzmir. Kenan ls•<.rbul, Bana· Piynde Yarbavhğınk / lbaY-
Muzaffer lstanbul, Hakkı Istanbul, eddin İst<mbul, Ferid·ın r eyJerbeyi Hnlil .,..evfik 1stan1Jııı "' 
Cemil Günan, Şükrü İstanbul, Aliş E- Feyzullah İstanbul, Arif : :-tembul, FaiK Piyade yüzbaşılığmda-ı !\ina-
dirne. Hamdi Edirne, Salahattin !s- f stanbul, Rifat İstanbul. !<"<'mal İzmır. Abdurrahmc:n İst:ı 1 .... ı. roet!' 

İzzet İstanbul . tanbul, Rıza Tekirdağ, Nazff KaysPrı, Piyade J\steğmenliği·ıden 1 e:ğ • 
Necdet, Şükrü Van, Hülfü:;i İstanbul, Deni:!: Makine Binbaşılı~rr.\İan Yarb·~· · Cahirl İstanbul. Siri '\ 3.: şehf1oH 
S tk 1 t b l D E ~ tkı Jıö-a: Remzi Kanlıca M'.'~••""'et Mı"dı'llı', 5·· · y b 1 .d • 11--11•· ı ı san u, uran rzurum, ... 1 ., ,, tı"? .. , "'!!" ,..., 'ir., a-ı "'Ut" 

İstanbul, Raif lstanbul,M. Veysel ls- Celal Trabzon, Şükrü ht:<tnbul. Ali 3~lip Şı:;mnu. A 
ta b l M Ad ·1 1 t b ı Naim lstan Deniz Mnki:ıe A1t"?ömenli~in<1cu n u • · 1 ı:; an u • . <· " Topçu Astegw menlig~ ind-;:n T c.... .w;.-1 
bul, İbrahim İstanbul, llharr.i EGirne, Teğmenliğe: Nureddin eı.:r<.Jo:, İsmaıl t A]ae' 

K k. K~d· t t b 1 ... , · t · Tahir Behz;::t staCl'ml Bah:ıcttin İstanbul, Emin Erzincan, es m, a ır ı; an u . ~-.ecmı zıoıt t 
N · Adnan Üsküdar Ali Alcs<l ·ay, Ali Ge'. .stanbul. 

Cemal Erzincan, Cemal Yanya, urı Muhabere Astegwmen!ii?.indcn le 
İstanbul, Celal İstanbul, Şerif Edirne, libolu, Kadri Kasımpa'? '· Necati İs- 1 - rtl 

· ! · N" · İ t tanbul, Yusuf İstanbıtl, ~iısan Naslic Fikri :;tanbul. 
Rasım stanbul, Fcvzı, ıyazı s an- · Mu""hendı's sı·~~a· .. ılrg-rnda•. Yc;.rbll 

Ş G 1. Ed' Nureddin İstanbul, Hikm-:t lstanbul. ~ bul, ükrü Manastır, a ıp ırnc. D Remzi Siros 
Hayri İstanbul, Haşir.-ı Antalya. eniz do~tor Yii2:blş;lrgrndan bin bl" 
iKiNCiDEN RIRINCIYE TERFi E- başılığa: Adnan İ5tanbiJI. Saliihaddin Doktor Yarhylıktan .1'.•baY 

DEN IIARITA MEMURLAR! İstanbul. Ali Natık Cihangir. 1~ 
Etem Selimiye. Deniz Eczacı Teğm .. nlit;inden Yü7 Doktor Yüzbaşılığrndn lJınbll sıcr 

3 ONC() SINIFTAN 2 JNCIYE TER- başlığa: Mehmet Akif İstanr,ul, Hatıf is Abdullah Seres, ~üs·,ü 
tanbuı Fat . M t Adil Edı'rne .tıl Fi EDENLER: (Harita) • ın ar.as :r, ~ 

Ali Trabwn. Deniz Leva .. ·r.ı f.!il'l·:u~,;ıfrıt'rlan Yar Eczacı Teğmen!iğinden Yt.:-. 1 
5 iNCi SINIFTAN 4 ÜNCÜYE TER- baylığa: Emin Büvükcek:nt1.e, Nuri Fa· Şevket Erzurum, H ;:itvke· 

I I ) tih, Hikmet Hasköy, · N .. nf I.asımpaşa. bul. tJ' 
F EDENI,ER: ( mam Deniz beşinci sınıf .ı.;kcri hakimlik- Kimy<"ecr Yar!>aylıkta11 AJbsY 

Rifat Battım, Hultısi Kemaliye, t .ı·· .ı.. .. f F . 1 .. M l\'" 1. K 
Haydar Batum, Şevki Malkara, Mus· en NırC'~ın~~ .~ın~.a: en.'.'. ..'.>arıyer.·~· · ·ı. ıt 1 ozan · IJI' 
ta fa Şile, Kemal Hafik. Nuri Aydın, ~~m~ uçuncu sı~ıf .. O!:f~ etmenlıgm- Levazım Yarbaylığmdarı AJı,.1 
İsmail Keskin, Hasan Gcvgili, Mus- ~en ıluncı sı tfo: Halı! v ... ı•r. Cemil Sütlice. I 
tnfo. Erzurum, Mehmet Scta.nik, !zzct Turkiye Büyük f,Jl'iUet Mecl ı si nan"l' rt 
İnebolu, Şevket Malatva. , ı 
6 INGI SINIFTAN 5 iNCiYE TERFi ·- ...... .......~ u R - H ~ Y""~ T 

EDEN IMAMDAR • • • • 

ord:,-~~:~;~n~li Erzurum, saıih Memleket şehithklerı nı 
7 iNCi SINIF'IJAN 6 rzı...·cıY A TERFi 

EDEN (Telsiz makinistler) 
Tahsin lstanbııl, Cemalettin İstan 

bul, Hakkı lstanbul, Süreyya İstanbul 

Türkiye Büyük .Millet M~clbin. 
den bir heyet bir haftadanberi mf'm. 
leketin muhtelif yerlerindeki ;;chitlik. 
leri gezmektedir. 

1 
kara, ~akarya, Dumlupınar ~t ~ 
şehitliklerini gezdikten sonr• 
bula gelmiştir. 

1 Hüsevin İstanbul. 
6 INCT SINIFTAN 5 iNCiYE TERFi Yarın sabah İstanbul şe ta it 

EDEN TEGRAFÇILAR Rei.~ vekili Nuri Conker ve Fik 
Zihni Karahisar. 

i iNCi SINIFTAN 6 INCIYA TERFi 
EDEN TEI,,,GRAFÇILAR 

ri Silay ile meclis idare amiri Halit 
Bayrak, mebuslardan Ziya Gevher 
Btili, Mükerrem, İ:-;mail lümal Hik

met A~rk, Hatı Tırpan, Şükrü l).:; 

man, General Kazım Ye Naciden miL 
teşekkil olan bu heyet, sırasiyle An. 

de yapılacak büyük merasirrıd~,r' 
nacak olan heyet saat 15 de ~ ,ı 
niz vapuriyle Çanakkaleye hB~ 
decektir. .~-Hamdi Silifke. 

7 iNCi SINIFTAN 6 INCIYA TERFi 
EDEN lŞTLDAK JlfAKINISTLERI 

Oradaki ~eh itlik ler ziyart'! ~ 
çelenk konduktan sonra heyetı11 

Sezai Limni. 
i iNCi SINIFTAN 6 INCIY A TERFi 

EDEN (0touw1>il makiııistleri) ------------------------------

5 ,2gıt~"l~~r;;;;·4 ÜNCÜYE TER-nu·· 0 gece Ku nıkapl' 
Fi EDEN (Tiifcnkçilcr) 

61~~d~~i\~~~~·NSINCIYETERFI da t r e n kazası old4i EDEN TÜFEKÇiLER I' 
Abdülkadir Dağıstan, Azmi Küçük 

Çekmece, Mustafa Bolu, Hakkı Van, 3 • • k • • elJ 
Rasim Debre. Abdurrahman Kemali- yu vagonu t ç ıçe geçer p 
ye, İsmail Kalkandelen, Adem Kalkan-
delen, Mustafa İstanbul. Hasan Eğri 1 d 
palanga, Nuri Ankara, Hüseyin Üskü- parça parça 0 U .J 
dar. Abdürrakip Van, Şemsettin A- •"-' 
rapkirı tsmail Screz, Qsmt.n Sivas, Ni- Dün gece Kumkapıda üç vagonun{ Yaptığımız tahkikata göre diJ11 ~ 
hat Eyüp, Rıza Erzurum, Mahmut Di- parçalanmasile neticelenen bir kaza ol- saat on buçukta Sirkeciden k•1~~ 
yarbekir. Evlin Köstence. muştur. numaralı marşandiz katarı gurrı ~:; 
6 iNCi SINIFTAN 5 iNCiYE TERFi k K k jsta•f"ııl 

EDEN KAMACILAR S aat 18 den s o nra manevra yapar en um apı .. ~ 
Pun yüz elli metre ilerisinde bUY 

Yahya Amasya, Adil Kemaliye, Ya- D ? 
kup Bayburt, Osman Nuri Trabzon. el İ rd İ mi • gürültü işitilmiştir. f 
7 iNCi SINIFTAN 6 INCIYA TERFi Gürültüyü işiten makinist berrıe: f, 

BDEN KAM ACILAR Bursa soka~mda b i r k ahveci ıcot''" 
Mus~afa İstırnbul, Ahmet İstanbul. icra mt mur unu gör ünce tarı durdurmuş, istasyondan .. rt1f 

i INOI SINIFTAN 6 INCIYA TERFi C a m ç e r çeveyi murlar trenin yanına gelince. uç'S';I 
EDEN DEMiRCiLER nun devrildiğini görmüşlerdır· 1 

Ahmet lstanbul. kırıp dökmeğe dan ikisi içiçe geçmiştir. ~ 
G iNCi SINIFTAN 5 iNCi STNIFA başladı Tahkikat yapılınca kazanın ın'it ~ 

TERFi EDEN lt!AR.ANGOZLAR Bugün akşam üzeri saat 18,30 rad - nrn hatası yüzünden olduğu te5~ui)P' ... 
Mehmet RusGuk. d ı · d b mı"ştı'r. Vagonlardan ı'kı'sı· boştu·. u:. J' i iNCi SINIFTAN 6 INCIY A TERFi ere erın e Bursa sokağında ir vaka ol- 1e•· tı" 

EDEN JJ!ARANGOZLAR muş ve kahveci Ali isminde bir adam sünde de Uzunköprüye gönderi .1 
Rasim !stanbul. Ali Söğüt. tevkif edilmiştir. kaliye eşyası bulunuyordu. dJJ4' 

i iNCi SINIFTAN 6 INCIY A TERFi Kahveci Ali bir borcu dolayısile Parçalanan vagonlar yolu k•P', ~ 
EDEN SJ1RAÇLAR C<>j'a!lım haciz ve nakletmek vazifcsile dan şirket mühendisleri haberd•lı,,, 

Ali!:ı Edirne. briülaz'z Diyarbekir. mükellef yedinci icra dairesinin bir me- miş, bunlar kaza yerine gidere ~ 
Beşinci sın•ft~n dördür.cü sınıfa ter -

fi eden nn!band!ar: Na> ~hı Yan bolu. mu::-unu karşısında görür görmez, yapmışlardır. .ıs I 
Altmcı sınıftan 1, e~inci sın1fo ter- b:rc1cnbire bağırıp çağırmaya baş- Şirket ameleleri hemen işe b8 ~ 

fi ed":ı ~albandlar: Zek.:·ıy;, Marıa~tır. lam·ş, bununla da iktifa etmiyerek, içiçe geçen vagonların iske~etl~~~ 
Yedinci su•:Han altıncı smıfa ter- dükkanında ne kadar cam çerçeve, masa ya koyarak Yenikapıya götür~~· .., 

fi cde:ı nal!mndlur: K:.ır.r. Er;-in:::ın. varsa itırııı cöi<mc"bw c bs!am::;tr:-. Poli!- n· ~ da k Jdl!l11f 
Riyas0ticumhı r ba~d('~ı.:nrla a!tın- " " ıgrr vagon enar3 cc ,.1 ~ 

· ler vetişinccye !:rıdar bu vaziyet devam sabaha k"'r•t açılmış tre-nler İr "" 
cı sınıftan b0şınci sınıra t .. ıfi eden musı- J ... ~ • tJI•' 
l<i öğretmenleri: Fnad !5t.mb:.ıl, Rıza etmi~ ve neticede ne yaptı~mı bilmiycn Kaza tahkikatına Sark demirY0 ;fi 
BayLurt, Si.dettin lstdn~t:l, Saim lstan kahveci tevkif edilmiştir. , müfettişi Salahaddin de el koydl 

f<'ı-;i ·wna erecektir. 

I 



Bu sabah Parti umumi idare 
heyeti toplandı 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kayanın başkanlığında, Parti İdare heyeti bu 
sabah Cağaloğlundaki Parti banasında haf talık mutat toplantısını yapmıştır. 

~=====================================~~~=======:====::===~~=====~===============================:=====~======= 
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lngiliz kralı cunıa günü 
Dil kurultayında şehrinıize gel~yor 

dünkü tezler Atatürkün misafiri oiarak 
burada üç gün kalacak Şimdiye kadar Yunanca ve LAtince blllnen 

bir çok. sözlerin Türkçe kliklerden geldiği 
• izah edildi (Y azııı ? ncid e) - Yazısı 4 üncü sayfada -

Büır ylYı~liifile y©ıırn~u 
t~ırtü iP ~ttü k. 

6 eylül pazar günü yapılacak olan 
Bu müsabakamız Kavaklardan 
başlayarak Modada bitecektir 

tir. Bu müsabaka. 

IJ<ır;rilen vagonlıır bu s • 1lı raydan çcl,ildiktcn sonra 

Gazetemiz bü
yük bir mukavemet 
yüzme yarışı yap 

... ~ün gece Kumkaj>ı- =~::.k~:··m~:~-
da tren kazası oldu 1 ~:;~~~;::~~: 

lül pazar gi.ınii 

3 yük vagonu içiçe geçerek ~::~~:~z01~:,~~ 
L 010U ııe~tıda arasında 

a 1 \ja JJCI 1 ~i:I olacaktır. 
Dlin gece Kumkapıda üç vagonun nın hatası yUzünden olduğu tesbit edil- Müsabıklar ile 

Parçalanmasile neticelenen bir kaza ol- miştir. Vagonlardan ikisi boştu. üçüncü 
llıuştur. sünde de Uzunköprüye gönderilen bak-

mızda birinciliği 

ikinciliği ve iiçün 
cülüğü kazananla 
ra gazetemiz tara 
fından muhtcli 
hediyeler ''eril<' 
'"CKtir. 

l\Iüsahnka) a ~i 
suck, her sporcu i 
çin ll:>ılaka \(rn :.'t 

r'be t olnclı.Mt'r 

lşdralı: edel'el 
-.porculnr 3 E) lü 
perşenbe glini;n 
kadar gaz temi1 

Yaptrğmuz taRkikata göre dün a'-am kaliye eşyası bulunuyordu. 1 Si ... ~ spor servisine i 
at on buçukta Sirkeciden kalkan 66 Parçalanan vagonlar yolu kapadığın- motörlerle Ka,·ag-a tridecckfor ve :Ka F' 1 ·· d k.. l ·· r · ] · · b 0 Jd 0 

] nu b· ına , aynı gun c.. ·ure i. yuz- 1sım c.-nm ı ırme idirler. l\fü.C\.'lba!rn 

halcemler o gün 
Köprüden kalka 
cak olan hususi 

ınaralı marıı.andiz katan Kumkapıda dan ııı.irket mühendisleri haberdar edil- •,·ık•·an tam sa!l.t dokuzda mu··.0 ·abaka' ,.. lk k t b k 1 ına :ı ';( "' • ""' J.. me, ye en, ·o ra musa a a ı·ının nm programı yakında neşre:lilt>cPl< 

1 nevra yaparken Kumkapı istasyonu- miş, bunlar kaza yerine giderek keşif ha-şlanacaktır. rnpırncaii'ı ~foda ko~·undn hitecek.1 tir. 

ll~n yüz elli metre llerisinde büyük bir yapmışlardır. ~~~~~~~~~~~,-----------·-----------·--------
t:Urültü işitilmiştir. Şirket ameleleri hemen işe başlıyarak _$___ t • k t - - -

Gürültüyü işiten makinist hemen ka- içiçe geçen vagonların iskeletlerini ra- ov ve su 1 a S Ç 1 i a r 1 n 1 n İ d 8 • 
tarı durdurmuş, istasyondan koşan me- ya koyarak Yenikapıya götürmüşlerdir. 
lllurlar t'renin yanına gelince üç vago - Diğer vagon da kenara çekilmiştir. Yol nı 1 n a S e b e p Q 1 a n İt İ raf 1 a r 1 
~Un devrildiğini görmüşlerdir. Bunlar- sabaha karşı açılmış, trenler işlemiştir. 

an ikisi içiçe geçmiştir. Kaza tahkikatına Şark demiryolları baş &<aı m e lril e'ff ®<dl n !}« n : 

ş;kb.i
1

;d;m·k·;~ü;şi.ıai~~~;;t R ad e i h t i yat 
nasıl yapılabilecek? s u i kast ç 1 i d i ! 
Be 1 ed iyece ha Zir 1 anan talim at- M Ejjer biz muvaffak olamazsak, Stallnl illdUrmek hususunda Troçkl tar atından verilen 

emri tatbik edecek tethlf grupunun başma o geçecekti. " - Fakat, bu muhakeme haber-n a men· n esas.arını yazıyoruz lerlnl neşreden gazetenhı aym sayfasmda, Radek, tethl.çilere atef pUskUrUyor .•• 

• l:apı ve yollar kanununun verdiğiı rilebilecek irtifaları gösteren bir izah Radek hakkında da yakında hüküm verilecek 
~a.hfyete binaen iki sene evvel §ehir name hazırlanmı~tı. L d 1 • ı · • ~npılıncaya kadar binalara ve- (Devamı 7 inci sayı/ada) on ra e çı ığı askeri ateşesi General Putna da 
Balkan Festivali için Yugoslav Moskovaya davet ve orada tevkif edildi 

heyeti bu sabah ge dİ - Yazısı 4 üncüde 

Başvekil 

Bugün gelen Yugpslav hıyeti .(Ya.zı•ı 2 ucide) 

Güreşçi Yaşarı 
kabul etti 

_ Başvekil ismet İnönü, dün öğle üzeri 

Hcybeliadadaki evinde, olimpiyat dün 

ya şampiyonu güreşçi Yaşan kabul et

miş ve kıymetli sporcumuzu yemeğe a

lıkoyarak, kt'ndisilc uzun boylu görüş -

müştür. 

Yaşar, İsmet tnönüne. şampiyonluğa 

yükselinceye kadar yaptığr güreşleri 

uzun uzun anlatmıştır. 

lJa§vekilimiz Yaşarın arzularını da öğ 

rendiktf'~ 60nra, iltifatlar da bulunmuş 
tur. · 

Emniyet Sandığında çalışan kadın memurlar iş başında ... 
9 uncu sayfada ''Para kazanan kadın.Jaruı esrarı,, anketini okuyunuz. 



z 

o·myattaki pirince giderken • • • ---------------
Geçen gün, Rifli Abdülkerimin menfasından kaçtı2ına dair bir haber 

geldi. Bu, hem tekzip hem teyit edildi. 
Abdülkerim şimali Afrikalı bir emirdir Fas mücahidi diye tanınıyor, 

ırkda~ ve dindaşlanm arkasında toplamış bulunuyordu. 1923 de ispanyayı 
Fas müstemlekesindcn kovacak derecede büyük bir isyan hareketi yarattı. 
Munt!!zam ordulan mağH\p etti. Primo dö Rivera, onu altedeceğini ileri 
si.:rerck başvekalete geçti ve diktatör oldu. Lakin iddiasını yerine getireme
di. Abdülkerim onu da mağlfıp etti. Ancak Fransayla birleşip asileri iki or
·2llnun kıskacı arasına sokmak sayesindedir ki, İspanya Abdülkerimden kur 
tı..Jdu. 1926 da Fransaya bir takım şartlarhı teslim olan mücahit, uzak bir 
Hint adasında, on senedir sürgün bulunuyor. 

Ve işte kaçmış ... İhtimal kaçmamıştır. İhtimal tekzipler doğru çıkar. 

İhtimal kaçsa bile ihtiyarlamıştır, yahut on sene zarfında zihniyet değiştiği 
için, Fasta eskisi gibi nafiz olamaz. 
Lakin §Urası muhakkaktır ki boğupn isı:anya, müstemlekesinde zayıfla
mıştır. İspanyol sağlan, halktan hükümranlığı alalım, faşistliği kuralım 

derken, A,frikalıları uyandırmışlardır. Onlara zaaflarını göstermi§lerdir. is
panyada kan döken Faslı ordu, bir partinin emelleri uğrunda mı, yoksa asır 
lık ırki, dini hıncını çıkarmak için mi harbediyor, belli değildir. 

İspanyol sağlan, Dimyattaki pirince giderken evdeki bulgurdan da ol· 
muşa benziyorlar. 

Afrikadan mukabil isyan haberleri geliyor. Zaten Fas, bir kibritle tu
tuşmağa müstait ahşap bir bina gibidir. Müstakbel yangının hakiki körük
çüsü belki Abdlilkerim olmıyacaktır; belki Abdlilkerim hala menfasındadır. 
Lakin, Fl!sh müstemleke halkı, döğüımenin ne olduğunu şu İspanya dahili 
harbinde öğrenmiş, mükemmel bir ihtilal dersi almıştır. 

Sovyet fil osu 
Baltık denizinde 

.~~anevra yapıyor 
Tallin 27 (A.A.) - FinlAndiya körfe· 

zinde, Narva civarında Sovyetler birli· 
ğinin Baltık denizaltı filosunun manev • 
raları başlamıştır. 

rsvlçre da manav .. a yapıya .. 
Bern: 27 (A.A.) - Yakında Berne 

Kantonunda yapılacak İsviçre askeri 
manevralarında yedi ecnebi heyet hazır 
bulunacaktır. 

ita Jyan manevraları 
Büt~n İsviçre gazeteleri İtalyan ordu 

sunutı yap.:nakta olduğu bUyUk mancv• 
rllarr.ı bilhC\sp,a yeni ııevkulceYJ naza • 
riyeııi bakımından büyük ehemmiyetini 
tcJ::.:ır~iz ettirmektedirler. 

Bo~çJka ordusunda cfeAlflkllk 
Bri.iksel 22 - Aııkeri Şura dün topla

r.arak orduda yapılacak değişiklikler 

hakkında uzun uzadıya müzakereler yap 
mıı;tır. 

Dolaşan rivayetlere göre bu toplantı
da Almanyanın askerlik müddetini iki 
seneye çıkarması üzerine alınacak ted
birler konu;ıulmuıtur. 

Sovyet Rusya 

Protesto ediyor 
Japon tayyareleri 
hıUdudu tecavUz 

etmişler 
Moskbva, 27 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Kabarovsktan bildirildiğine göre, 

son günlerde bir çok defalar Japon 
tayyareleri Sovyet hududunu tecavüz 
etmişlerdir. Yalnız 14 ağustostan 23 
ağustosa ka.dar olan mUddct zarfında 
be~ vak'a kaydolunmuştur. 

Mançukodan gelen ke§if tayyaresi 
sisteminde Japon tayyareleri Sovyet 
arazisi Uzerinde uçmu~lardır. 23 ağus· 
tosta iki Japon tayyaresi Sovyet hu
dudunu 15 kilometre kadar tecavüz 
eylemişlerdir. 

Tokyodaki Sovyet büyük elçiliğile 
Harbindeki Sovyet konsolosluğu bu 
hususta protestoda bulunmak üzere e· 
ınir almı6lardır. 

Zabtadllen Sovyat gem'al 

Hüseyin Fanık T ANUR 

KOÇCK 
HABERLER 

içeride : 
• .Macarların Sentetıyen bayramı mUna • 

scbeUle A tatUrk Macar hllkftmet naibi Ami.. 
ral HorUyi telgrafla tebrik etml§, Macar 
naibi do bir teşekkür telgrafile mukabelede 
bulunmuştur, 

• Jıf.arcoaı Fevzi Çakmak Erbaadan Nlk. 
a&ra gcçmlotir, oradan da Onyeye ıtdecek. 
Ur. 

• İzmir panayırını açacak olan Bqvekll 
İlmct !ntlnU ile diğer bt\zı vcklllcrimlz pazar 
tul CUnU lzmlre g1dcceklerdlr. 

• Buraada villyetçe bir zehirli gaz kurau 
aı;ılmtftır. 11>0 kJff devam etmektedir, 

• Kanıta dün oldukça ıiddetli bir zelzele 
ohnuı, -\Ua ..., ~ .. tır • ..lDaaııe& zayiat 
yoktur. 

• Bina ve ara.zl vergilerfle beraber Beledi 
yeye devredilen •oo maliye memuru, beledi 
yece killi g!SrWmemif, yeni memur latenmif. 
tir, Maliye bu talebi tetkik etmektedir. 

· • 18 viyanalı doktor huau.11 bir otoblllte 
diln ııehrlmlzo gelml§Ur. 

• lstanbulda birçok oyunlar oynamış olan 
Zozo Dalmas isimli Yunan oyuncu kıı.dmı §im 
dJ de Beyoğlunda barcılığa bn§layacaktır. 

• Çekirge - Bursa asfalt yolu bitmıı. 
seyrüsefere açılmıııbr. 

• Dahlliye vekQletl mlll! idareler müdUrU 
Fcı!k dün Ankaradan l('hrimize gelmiştir. 

• Ticaret od111ma alınacak raportörler için 
imtihana girenlerden ancak, Uycj Unlvers!te 
61 mezunu kimya mUhendlsl ve Debağat mil. 
tchn.uıın Nebi Abut isimli bir genç kazan • 
mııtır. Aynca bir imtihan daha yapılacaktır. 

• Şehrimizde bulunan lnhlsarlnr vekilinin 
ıark vllAyetıerlnde bir tetkik 1eyahatıne çık 
muı ihtimalinden bahsedilmektedir, 

• Sofyadn toplanan beynelmilel talebe 
birliği murahhaslarından muhtelif ecnebi ta. 
!ebe ~plarmdan birkaçı bugtlnlerde ıehrtml 

zo gelecektir. 
• Van g61Unde lşleUlecek ll>O, 80 ve DO 

tonluk Uç vapurun lnşnsınn Ha!lçte ba§lan • 
mlftır. Bunlar altı ay içinde tamamlandıktan 
sonra parça parça Vana rötUrülecek orada 

kurulcaktır, 

• TercUmanların son zanuınlarda vapur. 
larn &'irmesl y&88k cdllml~U. Şik!ycttor Uze. 
rlne bu yasak kaldınlmıştır, 

Dışarda: 

• Lehlstanda iki mebus, k!SylUlerl hUkQ • 
met aleyhine tahril< etmek suçuyla, tevkif e_ 
dllmlottr, Varoovndn dn 72 komünist tevkif 
edllm!§tlr. 

• Sellnlkte bir ''TUrk - Yunan dostluk 
cemiyeti,, kurulmuııtur. 

• Atlnadl\ !aklr halk için yatakhaneler açı 1 
ıacak, lıtlyenlcr burada günde bir drahmi 
mukabilinde yiyip yatacaklardır. 

Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajansı --------------
bildiriyor: 

Vladivostoktan alınan haberlere 
göre, 16 ağustosta Pesca.dores adaları 
Japon harbiye malm.mlan tarafından 
tevkif edilen Terek Sovyet vapuru ha
len Forzonda Takao limanındadır. 

Geminin kaptnı ve tayf asının bir 
kısmı tevkif edilmiştir. Geminin am· 
harlan da açılmıştır. Japon makam
ları, tnyfaya karşı §iddet tedbirleri 
kullnnmaktadırlar. Sovyet bUyUk el
çiliğinden aldığı emir Uzerine Kobc 
Sovyct ba konsolosu, geminin iadesini 
tacil etmek ve tayf ayı himaye etmek 
üzere Tokyoya hareket ctmi§tir. 

Viyana 
• • 

sergısı 

6-13 Eylül 19361 
Avrupanın ticaret merkezi. Her tür-j 

IU malUmat ve tenzilatlı bilet için 

NATTA 
(Afilli Ttirk seyahat acentalığına) 

mUracaat. Yazıhaneler: Galatasaray 
Tel. 44514 Karaköy Tel, 44514 . 

HABER - Atisam Postası 28 AÖUSTOS - 1936 --=· --
Doğıiu ml!ı 

değil mi1 -
Hariciqe Jt eki/imiz 
Bağdada gidecekmiş 

Milletler cemiyeti toplantısı esnasın· ri Sait Paşanın beyanatına göre, esasen Deve m fi <dl a ır D '1 
da alakadar devletlerin hariciye nazır- Bağdadı ziyaret etmesi kararlaşmış o· OCd) (SV<e fl< lYJ Ş tYJ ffl lbll 
!arı tarafından parafe edilmiş olan bir 1 ~"""HA~~ T/B\ fRı l2!h n:ı. ~ d: 1 an Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A· V ~ ~_,~ '-" IF' ~ 191 ~.,.. 
muahedenin tasdiki için yakında Bağ· (&) IJ=n 45) rasın bu ziyaretinden istifade ederek ~ r ~ ~ o ~ n ~ 
dadta bir toplantı yapılacağı haberi gı V'id _, u u u 
gelmektedir. diğer devletlerin hariciye nazırları Tcpebaşmda hem bar, hem bah'6 

Bu devletler Türkiye, İran, trak ve da Ba~dadta hazırlanmış olan muahede olan hem de varyete numaraları göS· 
Efganistandır. İrak hariciye nazın Nu- :ıi tasdik edeceklerdir. tercıı bir yer var. Buraya TepelJaŞ~ 
~~~-----~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~ bahç~ garden adı veriliyo~ ~~D 

Balkan festivaıı· ı·çı·n Yugoslav hakikat oıınanuısma rağmen "beledı 1• ye bahçesi,, denildiği de uaki. Bıt sır 

heyeti bu sabah geldi ;tr;;;~~~~~~~cyc ait olu§wıdan ile• 

Balkan festival ha{t,. ~, yarın akşam 

Taksim bahçesi.ıde HLı!ecek rnüsame· 
re ile başlıyacak(ır. 

Festivalde milli oyunlarım oymya· 
cak olan Yugoslav gurul·u bu sabah on 
birde Konovansiyonelle şehrimize gel
miştir. 

Doktor 1lya Perjiç'in başkanlığında 
olan heyet d~kuzu kadın, on ikisi er • 
kek olmak üzere yirmi Lir ki1iden mü
rekkeptir. 

Gelenlerin hepsi Zı?grep ve Bel
grad Üniversitesi talebe11:•Jir. Bunlarla 
birJikte Svetalik, Hascdn, Kojanov ıs · 

minde Yugoslavya koro heyetleri birliği 
koro muallimi ile Blgrad opera· 
sı primadonnası Bahriye Haçicde ikin
ci defa ıehrimize gelmi~tir. 

Yugoslav heyeti, !"stival komitesi 

mensuptan ve belediy'! Turizm gubesi 
müdürü Kemal Ragıp t.:rafından karşı· 
lamnıı, kendilerine "ho~ geldiniz., de 
miştir. 

Yugoslavh misafirler otomobillerle 
Beyoğluna götürülerek G .. latasaray li 
sesine misafir edilmi:ilerclir. 

Romanya heyeti bugün öğleden :on · 
ra, Bulgar ve Yunan hc>ydleri yann ge· 
leceklerdir. 

Bütün Balknnlı he .. C't)er yarın mil· 
1i elbiseleriyle Takıim -ıbidesine çelenk 
koyacaklardır. 

Kırk gün kırk gece t rlenceleri mil 
nasebetiyle bugün saat 16 da Fındıklıda 
yarım asırlık resim ve :"e) kel sergisi • 
çılacaktır. 

Halı sergisi de varın sabah on birde 
Ayasofya hamamında i3~.lacaktır. 

Bu.raya girenler beş 1:-ımış arıt'.6 
qdemek mecburiyetindedir. Fakat lW 
zim anladığımıza göre bir i icret öclO' 
>ıip de girilen bahçelerde in.otan ayak• 
ta dola.şabilir; bu omm hakkıdır. sıı 
bahçede bunu yaptmız mı, kolunıı:· 
cum tutulup dışarıya atıldığımzı go• 
rürsüniiz. Çün1dL burada numara1Df 
da vardır. Bunları seyretmek için O: 
turup en azı 81 kurtt§ olan bir if/.1 

almak me.cbııriyetindesinizdir. 
Numaralar bitip de dans .yeri116 

girdiniz mi dı§arda ödediğiniz 'konsW 
rn4!yo1ı hükünısüzdür. Burada da ·ıw 
scnizin ağzım açmanız wap eder. 

Şimdi soruyoruz: 
Bıt bahçe, bahçe midir' . 
Bu bahçe, varıJctc gösterilen lıır 

yer midir' 
Bu bahçe, bar mıdır1 

ispanya isyanının 
Bahçeyse. beş kuruş antrcsini 6• 

deyen birisi niçin serbestçe dolaştı· 
nı.asınY 

Varyete gösterilen bir yerse, niçİIJ 
antre ödemek mccbw'iyctinde bıtlııfl• 
sun1 son vaziyeti 

Varyete gösterilen bir yerse, tUJ715 

için niye ayrıca konsıtmasyon yoP
nıak ı::tırarında kals ·~· 1 

İhtilalciler lrun yolu üzerindeki 
taarruz istikametini terketmişlerdir. 
Hükftmet kuvvetleri, bu yol üzerinde 
siperler vücuda getirmişlerdir. 

Dün öğle vakti, vaziyette hiç bir 
değişiklik olmamışsa da Burgosdan 
ihtilalcilere takviye kıtaları geldiği 

anlaşılmaktadır. 

İki tafuf tayyare kuvvetleri, ~~ 
dicnayı, W}IUUclUi,Yl 'il~ rruıicr.t.o a .. ;;. 
üzerindeki mevzilerl"'bömba~
miglerdir. lki tayyare bombası. Bi~ 
dasso nel•rinin Fransız sahiline düş· 
mUgtUr. 

Zayiat hakkında hiç bir sarih mn
ltimat mevcut d<'~ilse de her iki tara
fın fazlaca ölü verdiği sanılmakta

dır. 

Asi tayyareler, Lzs §ehrine beyan
nnmeler atarak geceden evvel teslim 
olmazlarsa ~ehrin yakılacağını bildir
mişlerdir. 

Gecenin baslamasr muhariplerin 
hareketlerine bir nihayet vermemiş, 

çarpışmalar ayni §iddetlc devam ey
lemiştir. 

Sen Sebastiyede tam bir sükun hü
küm sürmektedir. 

Karbl lnsan, 1e,t1rmek lç:n 1 

Handayeye iltica etmiş olan el<:i· 
ler heyetin İspanyadaki dahili harbi 
daha ziyade insanile§tirmek hakkın

daki projesine gelince. 

lngiltere, bütün devletlerin her iki 

Yakacıkta 
bir kumarhane 
BasJlarak tanınmış 
klm~elerden beş kişJ 

· yalıalandı 
Zabıta kumarcıları sıkı bir 

takip etmektedir. 
surette 

Son günlerde kumar oynanan birkaç 
kahve kapatıldığı gilıi Yakacıkta tesiı 

edilen bir kumarhane basılmıştır. 

Yakacıkta Ayazma ' caddesinde 55 
numaralı gazinonun üstü kumarhane 
ittihaz edilip oynayanlardan beş kişi 
cürmümeşhut halinde tutulmuşlardır. 

Beşi de maruf kimseler olan bu oyun
cuların iskambil kağıtları ile fişleri ve 
masa üzerindeki 190 liraları müsadere 
edilmiştir. 

Oyunculardan biri, bulundukları mm 
takanın jandarma mıntakası olduğunu 

söyliyerek zabıta memurlarının kendile
rini yakalayıp götüremiyeccklcrini iddia 
etmişse de Yakacığın İstanbul viIAyeti 
hududu içinde olduğu 11öylenince ıii -
kQt etmiştir. Kumarcılar adliyeye ve • 
rllmişlerdir. Bina mühürlenmiştir. 

tarafa da bu hususta milracaatta bu
lunmafa.rmı ?stemektcdir. 

Ast .ere 1 t:hn < eden bir elç1 
Tokyo, 27 (A.A.) - Japon Domei 

ajansının bildirdiğine göre, İspan
yanın Tokyo elçisi Madrit hükumetile 
her türlü alakasını kestiğini ve mil
liyetperver generallerle birleştiğjni 
!Japon hükumetine haber vermiştir. 

San Sebastiycnden bildirildiğine 
gön.>, orada bulunan eski İspanya baş 
vekili Primo dö Riveranm oğlu ölü
me mahkum edilmiştir. · 

AbdU C<er.m kaçmamı• 
Paris - ~oir gazete.sine bildirildi. 

ğine göre, Reünyon nda.c:ıı valisi Ab. 
dülkerimin firarı hakkındaki haberle 
ri mutlak surette tekzip etme!<te ve 
mücahidin adadaki mmfasında ~ıkı 

bir kontrol altında bulundurulduğunı 
teyit etmektedir. 

Eski kra1 sparyaya gltml• 

Londradan gelen bir habere göre 
Fransa ve İngiltere, İspanyaya silah 
göndermeği henüz menetmemiş memle
ketlere müracaat ederek onların da am
ba:goya i~tirakini rica etmiılerdir. 

Bu devletler arasında Türkiyenin de 
bulunduğu bildiriliyor. 
Diğer taraftan Amerikan menabiin· 

C:cn gelen bir haber, eski İspanya kralı 
Alfonsun tayyare ile İspanyaya giderek 
asilerin başına geçmek üzere olduğunu 
anlatmakta ise de, bunun doğruluğu 

l"""iiteakip haberlerle anla~ılabilecektir . 

Halk:n Dostu_,. 

Bursa da 

3 komünist 
tevkif edildi 

Doktor Hikmet, Eczacı Vasıf, Ha5'~ 
Ali isimli uç kııı .tsursaaa kuıuı.uu::.•11 

lehinde propaganda yaparlarken yak• • 
)anmışlardır. 
-~~~~~~~~~~~~~__...,.-

Şehremininde 

Dün gece dö1t 
ev yandı 

Dün gece anat fok~ıı buçuğa doğrıl 
Şehremininde Gelin ha:w sokağında sı:· 
petçi lbigin sigortasız; r.hşap iki ka:tı 
evinin alt katında yangın çıkmış bu e11ıf\ 
yanındaki Saide aid ev tamamen, bu sO" 
kağın arkasındaki Gün Aydın soıcıı: 
ğında Hatice, Hasan, fb :!lin kızı Hayrı· 
yeye aid evlerin arka t .. rafları kısrııet1 
yanmıştır. 

Yangının neden çr}·t iı tahkik cebi• 
mektedir. 

ıstanbul maliye 
memurları arasınd8 

Yeni tay;nıer 
Ankara, 27 - Ma.liye Vekaleti )~ 

ni teşkilat kanununa göı e, defterdar· 
lar, malmüdürleri, muhazebe koıılr~· 

S J .. g orta lörlerl arasında yapılan . ayin, t,cr~li 
bec'lyiı;lerc ait fü:;te veka1etçe k.ıb:.t 

dolandlrlclllgv I edil.niştir. 
İstanbul tahakkuk işlerinden :B!l' 

Sigorta dolandırıcılığına dair olan haettin Diyarıbekir deftcrdarlığI1111i 
polis tahL;:.: tına ait dosya dün J?eç İstanbul tahsil baememuru tsrn~!. 
vakit müddeiumumiliğe gönd~rilnıi~- Hakkı lsparta defterdarlığına. dıı.h1 

tir. Dosya müddeiumumilik~e tetkik ye vekaleti muhasebe mtimeyyiz!t'r rı· 
edildikten sonra yeniden lüzum görü. den Avni ve Mehmet AH İstanbul 111~ 
lür~e Ileyoğlu emniyet memurluğuna hasebe kontrolörlUğUne. Kadıköy n1

' 

gönderilecektir. mUdürll Nezvat lstanbul muhııc;cbe 
Müddeiumumilik tahkikatı k!'\ri kontrolörlilğüne, lt"atih tahnklrnk b~ş 

görürse evrakı istintak dairelerinrlen memuru Ali Seyhe.11 muhasebe rnüdUI' 
birine havale edecektir. l\le\·kurtnr lüğUne, Kasaba mnlmüdürU ao.kl<: 
Doktor A.c:ıaf, Onnik, Hisame Peşte- Kadıköy malmildtirlliğünc, lstanb'\ 
malciyan. lzmaro, Dimitridir. Uunlar muhasebe mümeyyizi Ramiz EyUp rnıı. 
te,·kif kararına itiraz ederek serbest mUdUrlUğüne, Beyoğlu tahsil meınur· 
bırakılmalarını istemişlerdir. lanndan Osman Kotum malmüdUrJO• 

Bu dolandırıcılıkla alıikadar 0 • ğüne tayin edilmişlerdir. ~ 
~~~~~~~~~---~~~--~ 

lan 1:3 kişi hakkında da gayri mevkuf Amerı·kalılar 
olarak tahkikat yapılmaktadır 

Ayrıca Mimar Hayreddin mahal. 
le. i ihtiyar heyetinin 931 yılında bir 
ölüm kağıdı ,·ermiş olduğu görüJmilş, 
mahalle defteı-inde böyle bir kayda 
raslar,mamıştır. O tarihte <'alı an 
muhtarlarla azalar da dinlenecekler 
dir. 

J 

t 10 metre nıanfa 
ret.orunu kırdılar 
Oılo 28 - Amerikalı atlet foresf 

Tovon 110 metre mania dünya rekorıı' 
• / 1 • ııı: nu 13 eanıye 7 10 lu c bir derece 

kırmıştır. 



~ AÖUSTOS - 1936 

~,, Wt4idi.: 
~--• .. :: Gide. DUnya Nlmetlerl 

uı : Ahm .. t .hsan Matb. 
1936 

~ son devir Fransasm.m de
tirıt~ Avnıpanm en büyUk müte
Çe erı~d~ biri olan A. Gide'in 
nr:e Dunyıı. nimetleri,, adiyle 
~ e. ~dilen Lcs Nourritures Ter-

ısınıli eserini "Muharririn 
etU eser1 · d ' b- ·d· di "-111 erın en lrı ır., ye 
k ct~k bUyUk bir hatadır. 0-
ııı.::den evvelki mütefekkir ve
~l rlerden tefekkürll, ve bu-

1 olup yine bundan doğan ah-
~ ~~ldığı nokta, hayatının mu
p ır ~evrindcki fikirlerinin, mü

devırlerdeki fikirlerini doğur
;iı~~ına rağmen, eskilere ben
a ~dır: Tıpkı, çocukların ana ve 

i4a ~na. olduğu gibi, kendi arala
' ırbırlerine benzememeleri ği-

~u k'ta 
tel 1 hın kumaşı, mütemadi, so-
~~ez nrzular peşinde, aklımızı 

a sah ft • :ı kendi haline bıra-
?>ı ' ko~makta olan avare, fakat 

Hükumet, üzerinde geçen sene tet • 
kikler yapılmış olan Antep fıstığı, zira
atinin inkişafı için bu sene de tetkikler 
yaptırmağa ve esaslı kararlann bu sene 
alınmasına karar vermiş, Antebe bir 
heyet gönderilmiştir. Bu heyet yüksek 
ziraat enstitüsü meyvecilik enstitüsü 
direktörü profesör doktor Gleisberg ve 
enstitünün iki Türk mütebassısından 
mürekkeptir. Heyet geçen sene incele • 
nen mevzu üzerinde bu sene son araştır 
malan yapacak ve alınan neticeye göre 
bu nadide mahsulümüz ziraatinin inki
§afına çalışılacaktır. 

Gene bu sene meyveciliğimizin inkişa 
fı işinden ayrı olarak ele alınmış olan 
fındık ziraat ve ticaretimiz için Türko -
r:s raportörlerinden Nizamettin fındık 

istihsal mmtakasıru gezmektedir. Fın -
dık ihraç nizamnamesinin bazı maddele 
rinin değişmesi zarureti gösterildiğin • 
den bu değişiklik tetkiklerin sonuna gö 
re taayyün edecektir. 

canlılığını muhafaza eden his
.ııı e dokunmuştur; ve muharrir. 
~ ~fekkür tazeliğini, bu his ava
~ sonunda kazandığı için, fi
llft~e, hatta eahsiyetinde iktüa 
%t ,. daima inkarlar!a karşılaşır. 
ı~ e ~n azami sarahate varan sa
h~ i!ttiyncile !zah edilebilecek 

aranıyor 
~ıYetidlr: Çünkü, her insan, Kayıp 
1 la t . nu yapan hisleri gizlemiş. 
~efekkürun tahteşşuurdaki imal Oğlum 13 yaşın· 
~l tahlile kalkışmamış; muhtelif da Mehmet Bur-
~ ardaki düşünme tahalüflerini haneddin, iki ay 
~ı tııuayycn ve müşterek bir iddia evvel validesinin 
~a tophynrak şahsiyetile dam- yanından kaybol • 

.,ı ar>a çalı~mı3tır. Gide'in insan- du. öğrendiğime 
u~fet.rncdiği, kendisi de içine göre lzmirde Ka· 
~gu zaman buhranlar yaşadığı rantine mevkiin -
"l' tefekkür samimiyetsizliği işte de görülmüştür. 
~ Gören . olursa insa-
~ib~nda gizli olan her şeyi, oldu- niyet namına mer 
~~Ve açıkçn teşhir eden bu ki- keze haber versin • 
"'lll \'ni İnsel tarafından yapılan ler. 
~ CSi .cvveUi "Uyanı§,, mecmua- tlsküdarda vapur iskelesinde gazeteci 

tıııı terrıka edilmiş, sonra da kitap Saim. 

~~~ 
•1U1Uımtmnnıınmuumınmımnmıumııh1ıuwıuıımıu=: 11!IUillDJilllttl.--

Kasap la r şirketi Sevgiyi, kadınlığı, evi, aileyi 
Ucuz et l t 

Satmak lmkAo larıoı bu, ne biçim an ayış ll" 
G ad D aa 1 tıyor. Şimdi Peşted<·dir. 

nasıl buluyormuş? tYI lYllfilÇ . lstanbulunbirseuvalışelıriolma-
Ort•Y• çıkan haklk!lt .u : Eti ~ lYı" lYı k. n Ü k sını temin edebilmek için m~Jıi~ı 1Jir 

ucuz satm~k k abJkan Kurunda s. Gezgin, gazetelerde noktaya dokunuyor. llasladıgı bır scy. 
pahall yiyoruz okuuuculann dertlerine açtıkları sü. yalı, Istanbulun scyyalı şehri olmnsı. 

Kasaplar şirketinin, Beyoğlu Kalyon tunlarda bazan üzerinde durulmaya na yalnız ism.Uıin bile güzel bir pro
cukuluğunda açtığı ilk satış mağazasın- ' değer mevzulara raslandığıni söylü. paganda olduğunu anlatmış. Fakat 
da, eti diğer kasaplardan 15 kuruş nok- yor. Gazetemizde "Bize sorunuz, size yol parasımn çokluğu J..arşısında ['eş. 
sanile 25 kuruşa satması kasapların şi- ceıxıp verelim,, sütununda qördiiğü leden geri dörıeceğini söylemi~tir. Fe. 
kayetini mucip olmuş ve Belediye ikti- bir genç bayanın suali ona bugünkii lek bunun üzerine şöyle bir !eklifte 
sat müdürlüğü bu hususta tetkiklere fıJ:l'asını yazdırmıştır. Gezgin diyor bulunuyor, diyor ki: 
başlamıştır. Bu tetkiklerin sonunda; ki: Büyük seyahat kombinezon.arı 
halka ucuz et yediren ve mağazasını ta- Nitekim şimdi Haber'de böyle bir haricinde kalkıp doğruca lstanbula 
rutmak için diğer kasaplarla rekabet mektup okudum. Bir genç kız, kendi- gelecek seyyah az bulunur. Orta Av
yapan şirkete karşı yapılacak bir şey sini bir başka güzel uğrunda bırakan rupadan AYusturyahlar ve Macarlar 
görüle~emiştir: .. • nişanhsındun sızlanıyor. Kadmhk gu da bize kadar gelemezler. Olsa olsa 

Venlen malumata gore lcasaplar şır- rurunun kanadığını, bu yaranın l<a. biz Viyana veya Peşt~ye kadar gel. 
keti, fiyatları 15 kuruş birdqı düşürmek . . f t k 1 . 1 hl b' ~-araftan Atı' . b 1 d d d panmas1 ı~ın o ,•c asızı e -rar e e ge- mış 0 an seyya arı ır " , • , • 
ımkanu şu se ep er en dolayı el e e e- kt b k k l d - 1 · 1 ı d d" - t f 

d
. c;irme · en a:. ·a çare a ma ıgını naya ge mış o an arı a ı~,:cr aı:ı - • 

bilmekte ır: 
ı - Anadoludan kasaplık hayvanı söylüyor ,.e sonra: tan kapmaya çalışmalıyız. ~unun i. 

k d. t' • - Ne yaparım? rin Peştcdeki hükumet demtryollan en ı ge ırmesı. ); . . • 
2 _ Mezbahada kendi hesabına bÜ _ Diye ı;ıoruyor. Za\•alh adam, iki idaresinin kurduğu JBUSZ ısmındeln 

yük partiler.kestirmesi, güzel ,.e yumuk clüşman arasında bir büyük seyahat acentesiyle bhim Js. 

3 - Şehrin umumi et naJcliyatı müte
ahhidi bulunması, 
Eğer Kasaplar şirketi geçen seneye 

kadar olduğu gibi soğuk hava depoları 
run da müteahhit kiracısı vaziyetinde 
bulunsaydı etin şimdi 20 kuruşa satıl • 
ması da mümkün olacağı söylenmekte • 
dir. Maamafih şirket için §imdi de bu 
imkanın mevcut olduğu ilave edilmekte 
dir. 

siper gibi elden ele geçedursun. Uu. tanbul şehrinin seyahat acentderi sı
belki üç tarafı da sıra ile memnun e. kıca b:?.ğlanıp Peşteyc gelen ı-eyynhla. 
der. 1''akat şu kızın aklına ne buyuru. rı lstanhuln çekmek için yol, :kamet 
lor? Sevgiyi, kadınlığı, evi, aileyi bu. ,.e g~zinti hepsi içinde kombine bilet. 
ne biçim anlayıştır? Ortağına karş1 ler ihdas ederek göndermeli Te bun
üst gelmek uğrunda, kendini tepen ları çok ucuz yapmalıdır. Hidayette 
soysuza yeni baştan elini uzatmaktan bu teşebbüse hükumet ve beledi} enin 
çekinmiyor. Ilu çürük temellerin üs- yardır.tı lfmmdır. Bu yard1m bir iki 
tüne kurulacak sarsak çatı altı.ıda sene .sonra kesilebilir. Elverir ki Peş. 
yarın birkaç suçsuz yanuyu sürün. teye gelen seyyaha: 
dürmekten korkmuyor. Kibrinin hın. 

Kasaplar ııı.irketı'nı'n bir ııı.ube ar~cagıv - - lstnnbula gidiniz! dem<'li adet 
:r :r :r- cını o za\'allı miniminilere çektirmeği 

nın malum olması derhal İstanbul ka • hak bellemiş. Bu kız, dü~ünmüyor 
saplanna et fiyatını 45 kuruştan 35 mu, ki böyle uç.arı bir erkekle nişan-
kuruşa indirtmiştir. Ianmak uçuruma sarkmak, evlenmek 

Bütiln bunlardan ortaya çıkan haki- ise yu,·arlanmaktır. Büsbütün bata. 
kat şudur: tstanbulda eti daha ucura • .. "h" ğa saplanmadan kurtulduğuna şükrc-
satmak ımkanlan varken bu mu ım gı- dcceğine belftya dört elle sarıln·or 
da maddesi pek pahalı satılmaktadır. ,.e bu ~ıl~mlığa dn "izzeti ncf:s., ~dı-

Digv er taraftan Belediye de kasaplar t k . ,. ..1.. 1 ·· •"kl "'k l . b. . b nı a ı~or .... ,e gu unç ıu) u u .. 
§İrketinin taahhüt müddetı ıtınce uz- • R ~ 
hane işi gibi et nakliyatı itini de bizzat aftır sce lr<g! u \Q/ n ~as n 

naı~o m<91 o ır 

ol. un. 
Atinada aynı şey daha kolay ya. 

pılabilir. 

Lfıkin bütün bunlardan evnl ls
tnnbula gelecekleri oturtmak için şeh 
rln en münasip, en güzel yerine mrc:e
tfl Taksim kışlasının yerine, yahut be. 

de ı:ıe~redilmiştir. İnsanı tama-
1~cıfiV.Uf:acak ksırlo .. G'Dnain 'hh• ı. ... 
1 75 ° an eseri tavsiye ederiz. Fi- Ben ki ya§ında iken babamve abnennemdei Bir Romanya gambO• 

~il ltunı3tur. "' boşayarak bizden aynlmı§ 
~l't~I Brehfer: A'man fe'eefesl o zamandanberi babamı görmedim. to lfmanımıza geldi 

Karikatür scrgiai, yanm asırlık 
resinı ve lıeykd sergisi gibi birçok gü. 
zcl sanat lıarcl.x!tlerlnin kaynaştığı 

bir zamanda Peyami Safa gene ezeli 
derde dokunuyor ııe "/stanbula bir 
sergi binası lazımdır,, diyor. ilave de 
ediyor: 

Iedi) eye geçen Sürpagop arc;asma 
modern ve güzel bir otel yapmnk ~art. 
tlr. Yoksa bizim otel adını Yerdiğimiz 
hanlara seyyah getfrmrk memle~~et i. 
çin tersine propaganda olur. 

1.0>am~a.\$0~ 
~ lYI iP>@ li1) n caı ır ' hstanbu Remzi kllapevl Şimdi 16 ya§ındayım. Babamın va - Dün Stibi isimli bir Romanya gambo 

~e 1936 purlarda diş çıkaran Şamlt hacı Musta- tu Albay Margineanonun kumandası al 
• l> tııleketımizde Alman felsefesine fa olduğunu öğrendim. Annemin adı tında şehrimize gelmiştir. Gambotta 40 

~ b:ı-a~~ış yazılnr, pek ehemmiyet- ihsan, dayımın adı Lutfi, benim admi zabit ve 40 gedikli nefer vardır. Misafir 
~:~ i•ı 1 lllakale ile, Bay ~ehmet E- da Hikmettir. Babamın nerede olduğu - ler şehrimize gelmeden evvel Sinop ve 
~' <'.ant ve felsefesi,, adlı kita.- nu bilenlerin aşağıdaki adrese insani - Ereğli limanlarını ziyaret etmişlerdir. 

llcla Ve bir zamanlar ''Türk yur- yet namına bildirmelerini rica ederim. Yarın şehrimizden ayrılarak Selaniğc 
~ ''Z tercüme edilmiş olan Niçe- Koeamustafapafa caddesinde kunıse- gideceklerdir. 
~ bıtı~ratustra böyle söylüyordu?,, bil sokak 35 numarada H ikmet. Gemi kumandanı Albay Margineano 

-t. an Parçalara inhisar etmek- dUn yalivi ve merkez kumandanını zi-

~ H 111 LO.tfl ve yaret etmi§tir. Ak§am UstU saat 17,30 
~ ı~~biyat sahasmda pek verimli 

8 " da Romanya elçisi M. Filoti tarafından 
·'ılk: faaliyet bir tarafa bırakılır- Zekeri ya Son Posta,, misafirler §erefine bir çay verilmiştir. 
~~- ın· ~ e ':ıl•ıYat_ı pek kıt olan memlc- dan ayrıldılar Dost memleket bahriye en bugün 
~ felsefı meselelere knrşı da- ~ Taksim Abidesine çelenk koymuşlardır. 

tr'.l\be 1 bir alaka mevcut olmakla 25 ağustostan itibaren ''Son Pos- ---------------
~ :· bu sahadaki çalı!imanm me- ~·:.gazetesi sahipl~rinden Halil Lut-
~ hnadığnu itiraf etmel'yiz fı Son Posta,, dakı arkadaşlarmm 

~~!sere tnrihinde devir 
1 ~pmış muvafakati ve kendisinin isteğile ay

. ~~ Dekart, I...aypniç Hiyum. nlmış ''Tan,, gazetesinin idare müdür
~~ ~egeı gibi filozofla;ın eserle- lüğünü deruhte etmiştir. 
,,_il lısan 

~;trı lki .n~:ıza tercüme edilmiş o- ''Son Posta,, sahiplerinden Zekeri-
t ıa ~~k Uçu geçmez. Nispeten daha ya da ayni şekilde ayrılıp "Tan,, yazı 

·~ulii adar olduğumuz Fransız te- heyetine intisap etmiştir. 
~~.ehe ll'lalısullcrine kaI'§ı verd0ği - ====================== 
~lclir tıınılyet de memnuniyet bahş 
~tii 
~leıerı sahada olduğu gibi, felsefi 
th' ~ tetkikinde birinci derece
~ <ere " 1

Yeti doğrudan doğruya e
\ı 1, rıth e;neJiy·z. fanuellerin tercü-

( İdeli alet mektep kitr.bı temin et
~ tlaıb asnu aşamaz. 
~~tte~1• son zamanlarda bu türlil 
~ buş~ık sık tesadüf edilmekte

Nar biıı ek lazımdır ki, bu nevi 

ayni zamanda felsefi meselelerle de 
yakından alakadar olanlara, Alman 
felsefesini, Alman tefekkürünün hu
susi temayülleri bakımından, fakat 
tenkit etmeden tetkik etmeğe ve te
kamülünü göstermeğe çalışan bu ki
tabı hararetle tavsiye ederiz. Fiyatı 

75 kuruştur. 
Şc • Htt. 

<JUMA 
AOUSTOS - 1936 

mcı1: ıs:srs ~maı.lyeWıır: ıo 
Mercan frrtmaııt 

,.=. 3,52 12,lG 15,59 18,50 20,29, 3,84 
olo 9,03 15,25 9,09 12,00 1,87 8,45 

t .... ı.o 

GEÇEN 8EN'E BtıOtlN Plı'E OLDtJ T 
ltaıyaya k&rşı tatbiki düşUnnıen zecı1 ted.. 

birleri Fransız bUk<kmetı kabul etmiyor! 

. Ankaradn yeni n mükemmel bir 
sergi binası ynpıldı. Şüphe.siz, dev. 
let merkezinde bu, şarttı. l<'akat l.s
tanbul gibi bir snnat merkezinin bun. 
dan mahrum olm:ı.~ı, tablolarını ~ö. 
çebe halinde .süründüren bir memle
ketin henüz güzel sanatlara verdiği 
kıymetin şifahi kaldığını. en küt'ük 
Anupa milletlerindeki derecesi} le 
bile bir sevgi ve idrfık haline geleme. 
diğini gösterir. 

Gık demiyelim. Sekiz on seneden 
beri bu sergi binası lüzumu:rn dair 
yazılan yazılar, alakadarların şüu
ru üstünden bir üfürük gibi en hafif 

bir iz bırakmadan esip geçti. na şü. 
urun alt tabakasında şöyle bir sual 
olsa gerek: "Sergi binası şöyle dur. 
sun, güzel .sanat ne demek?,, 

- Bunu anlatmak biraz güççe
dir. 

o s 'le a lf11 lb> Y o tYJ 

S9V\'fSDıl ş<alhıırD 
yapman< 

nça n 
Burhan Felek, olimpiyat ı!önüşii . 

birkaç Aı•rupa §elırine uğramıştır. 
Burolardan edindiği intibalarını, ora. 
lardan gönC:crdiği fıkralarında anla. 

~l~lt!lt'l'J er~ tehbcrdir!er; felsefi 

~bit ~aşnnıan lUzumsuz ve 1 E s N A F • • 1 t~ ~ :Yara taharrilerden kurtar-1 [ ' C l 
"l.l ltita r:ar; Yoksa, asıl meselele- 'IE ~ 

~~ feıser~ arın zaviyesinden bakan- &------... ------------------------------------" 

Abidin DarJer, Cuml111riyctte 
"Dwııgasız kuponlar,, diye inlıisar i
daresinin mütlıiş bir inatla yainız }'e. 
nice paket/erille koymaya b:ışladığı 
ikramiye kuponlarından balı~ediyor. 

Bundan önce gene bu paketlere koy. 

dukları para ikramiyelerini tedbir nl. 
maması yii:iinden tiitün satıcılar:na 

k'(Jplıran bu nıüfflscscnin şimdi ele 
taklide çok müsait bir kupon koyma. 
ya başladıklarına işaret ediyor ı·e di. 
yor ki: 

Du kuponu tetkik edince ~ördüm 
ki sahtelerini yapıp binlerle basmak 
,.e inhisar idaresinin bir paket "Ye-

nice sini içmeden çeşit çe;;it ht>dıye. 
]erini. hatta, talih yardım ec!erse. o 
güzel otomohili bile almak işten de • 
ğildir. 

Filvaki, kağıtlardan bazılarının 

içinde bir ay yıldız damgası o!mas·na 

rağmen, bu kuponları taklit e•mek iş. 
ten bile değildir. Evveıa, llağıdın 

hamurundaki ay yıldız, bütil!. kağ:t. 
larda yoktur. Sonra, kuponlar ga. 

yet basittir. Klişesini yaptırıp binll'r
le bru mak çocuk oyuncağı denilerek 
kadar kolaydır. Bunların taklit ol. 
duğunun farkına ,·arılıncıya karlar 
inhisar idare.si binlerce şişe likör. şa. 
rap, kanyak, av malzeme....;i, radyo, 
saat, içki ve sofra takımiyle birkaç o-

tomobili bedava taklitçilere ,·erect!k. 
tir. 

Du kuponları tertip eden muhte. 
rem 1..atlar, acaba, bu kıiğıtlarn IJir "O

ğuk damğa vurmağı neden aklctmt.'di. 
ler? 

~?lıas1 1 tefekkürle istinas ve hat-
Zı~a sarına inıkan yoktur. K a n u n su z . 
tc1'!ürnlllnaıın çok güzel bir türkçe vergi zammı o lur 

Bu sabahki otomobil 
mu? kozası 

~~ bak~ ettıği bu kitap, Manuel 
lı Cibi mından yukarıda söyledi -

\ltaa!lıı ~tı~·enılcketimizin felsefe a
~ &tlta.da ~ın etmemekle beraber, 
~etıı btr hber artyanlar için, sa

·:a. Çok 1 nd~n eserini ele al
~Clhı.ıı f Yi fntıhap edilmiştk 

ClSQfc tedrisatile değil. 

Dün matb~amıza müracaat eden Kumkapıda Plavcı • 
oğlu sokcığında 20 numarada oturan seyyar satıcı Florinalı 
Hamdi bize şöyle dert yandı: 

"Geçen sene 105 kuruş çöp parası vermiştim. Bu sene 
156 kunış istediler. 

"Geçen sene 54 kuru§ fener parası verıni§tim. Bu sene 
78 kurut istediler. 

Bunun sebebini memurlara sordum ~ bir cevap ver· 

mediler. 
Şimdi size, soruyorum bunun sebebi nedir? .. ,. 
HABER - Doğrusu bu suale biz de cevop veremedik. 

Bizim bildiğimiz hiç bir vergiye kanun değişmeden zam 
yapılamaz. Geçen senedenberi bu iki vergiye zam yapıldığı 
hakkında da bir kanun çıkmadığına göre, seyyar satıcı 
Hamdiden nasıl oluyar da fazla para isteniyor anlıyamadık. 
Alakadar makamlar bunu izah etmelidirler. 

Bugün saat onda büyük Postahane 
önilnde 1477 numaralı hususi otomobi:ı
çift beygirli bir yük arabasına çarp
mış ve neticede arabanın ön tekerlekl .. 
rinden birisile otomobilin bir çamurluğır 
ve tentesi parçal:mmıştır. Şoför ve ara-
bacıya bir şey olmamıştır. (2310) 
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Sovyet suikastçılarının muhakemesi .1 
Dür..fJÜ niısluırr.Jzda, RU$yadaki geçen teşkfüıtı yarattık. Bu "blok., 

ı;uikast isii.ntakı esnasında, Zinovye- dar bir tethiş cemiyetidir. 
fi11 <;nl<!l lı/.Jlannı yazmıştık. Zinoııyef, "Bu hafi cemiyet 1932 senes inde 
cideta bir 11wlıkıinw. itham eden bir tam şekliyle vücut buldu. Hiç bir si
miida'ciwnıımi .Qibi konuşup kendi a. yasi ihata veçhesi yoktu. Ferdi suL 
leylıincfcl.:i ııesikaları ele veriyordu. kastlarla ortalığı karışt ırarak hüku. 
"1Junu niçirı yaptı?,, iki ihtimal ı·ar. meti ele almak gayesini takip edi)or
dır: du. StaJinle yakın arkadaşlarını öl. 

1 - llel/Ji itiraf .ederse kurtula- dürüp ,.e ortalığı başıboş bulup i~ti. 
cağı l::.mdis~nc rcu!ı?dilmişti. dar me\•kiine geçecektik.,, 

2- Belki de, idam edileceğine k,a_ Ken'dilerinin kurduğu bu hafi ce-
naat yrti. ~:ı Zd-rzoııı/ef, tarih müııace. mlyçt hakkında Kamenef "komik, gü. 
Jıe;inde, büWn olup bitı'!nlcri anlatmı' lünç., tabirlerini de kullanmıştır. 
olıw:i}ı bir vazife bilmişti. Bundan sonra, Kamenef, hafi ce. 

Fakat Kwncnefinki ise cideta ken- miyetin ne tarzda faaliyete geçtiğini 
dis1rıi lalzkfr edA!r malri:ıettedir. anlatmıştır: 

IJaş!.-a bir 11okta dalıa vardır. - 1932 senesi yazrnda, Ilinsk'te 
l>iir. :;cJ.un lliç bir yerinden, şimdiye sayfıyemizde, Zinovyefçi merkeiimi
l-rz·;ar, "(af.anca ecnebi gazetenin mu. zin bir içtimaı aktedildi. Bunda, ZL 
lıabiı-i, açık olarak ceryan eden Sov. novycf, Evdokimof, Bakayef, Kuklin 
yet s.-if:::stçılarının 11wlıakem.esini ve Karef bulundular. Zinovyef, Troç. 
dinfrmiştir; duydukkırını anlatıyor!,, kiden en iyi direktifleri alanlarla an-

• diye bir f.elg~al gclme11ıi~tir. Acaba, Jaşılıp tethişe geçileceğini bildirdi n 
< ·c.>ıcbi ya:zetecUcr, bu muhakemeye Bakayefe Moskovada, Karefe ise Le. 
giı cnıcm.işlcr midir? Acaba mulıakc- ningradda tethi~ hareketlerine gtıç. 
mcclc bazı esrar da orta.ya çıkacağı ;_ mek vazifesi tcYdi olundu. Lakin ge
~·in, kapılar, yalnı: Sovyetlerin yakın. rek benim, gerek Zinovyefin sürülme. 
farına mı açık lmlundurulmıl~tur. Bü- si bu pHinımızın kun:eden fiile çıkma. 
tiin diinııa, bu mühim mlllıakemeyi .sına mani oldu. Tekrar Moskovaya 
m~rak ediyor. Her lıalde, konuşulan. döndüğümüz zaman, blokun esasları
forı nakleim<'I.- için, bütün büyük ya. nı yeniden tetkik lüzumunu duyma. 
: c.'elcr flumısi muhabirler, hususi fo- dık. BiHikis tethiş siyasetini zorla. 
tnfjı•af ~·ı:ar göndermek istcmi~lerdir. makta deYam ettik. 
/Junlardan ses .seda çıkmamıştır. An. "1934 Haziranında, ben şahsan 
cr:k Souyct gazetclcri.-ıde muhakeme Leningrada seyahat edip Kirofu öl. 
f(f/siUitı, 20 l'e 21 Ağu.'>to'> tarilılerin. dürmt!k için Nikolayef ve Kotohnofu 
de saı fa sayfa ı·erilmiştir. hazırlamak üzere Yokovliefi memur 

l1u ifc.d<'ler arasında §alısiycti ifiba. ettim. 1934 Teşrini.sa~isinde Bakayef 
1·ir:lc biriJ:ci derec(\·ıi alan Zinovye. ten suika..;t hazırlığının Nikolayef 
fin' ·;t:di; onunkini dün yazdık. llugUn grupu tarafından bütün teferrüatiyle 
de J[cmenefin söylediklerini dercedi. tespit edilmiş olduğunu öğrendim. 
yomz: Reis: 

Kamenetln ifadesi - Kirofun öldürülmesi doğrudan 
- '.!ethişçi teşkilat, benim ve Zi- doğruya .sizin eseriniz midir? 

novyefin, taraflarımızdan tesis eç Karnene{: 
idare edilmiştir. Ben şu kanaate gel. - Evet .. 
dim ki, fırkanın ve onu idare eden he- Bunda nsonra, Kamenef, ·. Troç. 
yetin memlekette sosyalizmi kurmak s 
knbil olabilccc~inc dair Sİ)"aSe\i mu. porcuların 
affıtk Qlmuş ve halk kitleleri bu nok. R 

ta i nazarın doğruluğuna kanaat ge- usya seyahati 
tirmi ~tir. Yüksek idare heyeti ara. 
~ınd a ikilik husuıe getirmek teşebbü. Ne vakit yapılacak • 
s iimiiz de akim kalmıştır. Rikof. Bu- Ve nasıl olacak? 
h:ırin ve T<>mski'nin teşkil ettikleri Sporcuların Rusya seyahati hak-
sağ temayülden ümidimiz vardı. Hal. kında sözüne inanılır bir menbadan 
buki bu grup da idare merkezinden öğrendiğimiz son vaLiyet şudur: 
uzaklaştırıldı ve halk tabakaları ö. Dostumuz Rusyanın talebi üzeri. 
nünde itibarları kırıldı. Böylelikle ne Türkiye, bu ı--;ene de Rusyaya Hal. 
<'limi:r.deki son koz da zayi oldu. kevlcri namına bir sporcu kafilesi 
Dahili hir miişküJata raslayıp da, göndermeği esas itibariyle kabul et
memleketi idare eden heyetin denil- miştir. 
mesine. bu mü kiilatın sınaiJec:::me ve ~ Ancak henüz Rusyaya seya. 
kollektifleşme gayretleri esnasında 

Yukua gelmesine imkan hasıl olma. 
hat hakkında son görüşme yapılma. 
mış olduğundan, kat'i vaziyet henüz 

dı. bilinememektedir. 
Önümüzde iki yol vardı: Ya fır. }'akat son konuşmanın, hir gün 

ka ile olan mücadelemizi namusluca içinde netice verme:-;iyle derhal seya-
, .e tamamiyle terketmek, yahut da o- ha te çıkılması gibi bir zaruret karşı. 
na denım etmek. .. Lakin hiç bir hesa. sında sporcularımızın hazırlıksız bu. 
ha dayanmadan, halkın müzahereti. hınmamasını temin için, alakadar ma-
ni ummadan ... Siyasi cepheden mah- kumlar, hütün ihtimaUeri göz önünde 
rum olarak ve umdeJerimiz mevcut tutarak :sporcularımızı ciddi bir çalış. 
bulunmadan .•. Yani, ferdi tethi~ yolu 

mağa ve hazırlanmağa tabi tutmuş. 
ile.... ]ardır. 

"Iliz, ikinci yolu il:~iyar ettik. Bizce de böyle hareket edilmesi 
"İktidar mevkiine susamı~ olarak, kat'iyyen yerinde ve şayanı takdirdir. 

bu yola saptık. Şunu kaydedeyim ki, 
Diğer taraftan Öğrendiğimize na-

C\'\"elce iktidar mevkiine hi!; bir 7.a. zaran, Ru:-;ya seyahati yapıldığı tak. 
man asla yakın olmamı:;;tTk ve tarihi dirde kafilenin futbolcu, güre~çi, tıs. 
istihalenin seyri, bizi ondan büsbü. krimci ve bUkletçi olmak üzere !iO 
tün uuıklaştırmı:. tı.,, kndar sporcucıan teş~kkül edeceğ-i he

Kamenef, müddeiumumi Vişins. 
men l"temen muhakkaktır. 

ki'nin suallerine cevap \·ererek, 'J'roç. -----

kistlerle Zinovycfçilerin nasıl birleşip G u .. rşçı· ıerı· n 
fırka \-C hükumet aleyhine tethiş mii-
cadeJesi açtıldarını anlatmıştır: s· 

- Biz, Smirnor·ıa Mraçkovski ı. ., ıneması 
le, Ter Bagnnyan ile kurduğumuz ı · 
blok hal\kında konuşurken, mü ... takil a 1 n ıyo r 
direktifler yaratan adamlar ~ibi me- Güreş federasyonundan: 
saimizi te:. rik etmiş değildik. Onlar ı - Olimpiyat müsabakalarına 
bizim nazarımızda. Troçkinin direkti. bilfiil iştirak etmiş olan güreş
finin nakilleriydi. Smirnofu ve l\lraç. çiler sinemaya alınacaklarından güreş 
kovskiyi faal 'J'roçkist sıfatiyJe tanı- mayo ve papuçlar:ıe beraber 28 ağus
yoı·duk; Smirnofun hudut dışına Tro<,: tos 936 cuma b:inii saat tmı 15 de fe
ki ile münasebet peyda etmek icin derasyonlıı.r merkezinde hazır bulun
gittiğini bili,,·orduk; kat'i.Yetie em·ı·n. ., malan lüzumu ehemmiyetle tebliğ o-
dik ki, bu iki şahıs tarafından verilen lunur. 

kist ve ZinoYyefçi tethişçi teşkilat hak 
kında şu malfınıa tı vermiştir: 

- Hafi tec;;kilfttın merkezi şu şa. 
hısJardan mürekkepti: (Zinovyef~iler
den :) Ben, Zinovyef, Evdokimof, Ila. 
kayef, l\uklin. (Tro~kb;tltırden :) 
Smirr.of. Mraçkovski, Teb Ba~anyan. 
Bir de bizimle bağlı olan, fakat h:ızı 
hesaplardan dolayı fiili suikastçılığı
mıza iştirak ettirmek istemedi~imiz 

Sokolnikof .• 
''.Mu"affakiyel~izlik ihtimalinden 

korkarak. tcthişçi grupu bililtizam 
küçük yaptık. Eğer biz mu\'affak ola. 
maı.sak, gayemize diğer bir grup de
, ·am edecekti. işte Sokolnikofu bu 
mak."a tla ihtiyata ayırmıştık. Tro~

kistler arasından ise, Serebrianof'la 
Radek ihtiyattı. Mraçkovskiye bu mev 
:zu etrafında sual sorduğumuz vakit , 
dedi ki: 

"- Evet, SerehrianofJa Radek, 
fikrimizce, ihtiyat suikastçi rolünü 
oynamak iktidarındadırlar. l!-:ğer bi. 
zim grupumuz mahvolursa, bu gayeyi 
onlar takip eder.,, 

Kamenef, bundan sonra, Zinov
yefçilerin diğer mukabil ihtilalci grup 
larla nasıl müzakereye girişip el bir. 
liği ettiğini anlattı: 

- 1932 senesinde "Sollar,, denen 
grupla, ben şahsan temasta bulun. 
dum. Bunlar Lominadye ve Satskintn 
idaresi altındaydı. Bunların fırka 
riyaset heyetine karşı pek müthiş bir 
dü~manlık beslediklerini gördüm ve 
bizimle el birliği edip kat'i surette 
mücadeleye girişebilecek kabiJiyette 
olduklarını anladım. Aynı tarihler
de, ben de, Zinovyef de "amele muha. 
lefeti,, denen gruplarla da müna.qe_ 
betteydik. Mesela Şliapnikof ve l\.ted 
vedof... 1932, 33 ve 34 senelerinde 
Tomski ve Buh.arinle şahsan irtiba
tım oldu. Siyasi ahvali ruhuyelerinl 
tetkik ettim. 

Onlar da bizim dilşUncelerlmfzi 
hoş görüyorlar ve bizimle hemfikir 
davranıyorlardı. Tomsklye, Rıkofun 
(Rıkof, c.::ılddcn S o,.,·ct1crin cumur re. 

isliğine muadil mevkiini işgal etmiş. 
tir.) samimi düşüncelerinin ne mer
kezde olduğunu sorduğum vakit şöyle 
cevap verdi: 

"-O da tıbkı benim gibi düşünü. 
yor. 

"- Buharın ne fikirde? _ dedim. 
"- Ruharin de benim gi' i düşü

nüyor. Fakat azıcık başka ur ulltıre ta. 
raftar. Sözde fırkanın siyasetiJe hem. 
fikir değil. Diyor ki, fırkada reislere 
hulUl etmeli, onların itimadını kazan
malı, öyleikle yapacağını yapmalı i. 
mi~.,, 

Suikastçıların sureti haktan gö. 
rünüp el altından muhalefet yapmak 
ve taklibi hükumete çalışmak husu
sundaki siyasetlerini, muhakeme, iyi. 
den iyiye tespit etmiştir. 

Reiı:;: 

- 1933 senesinde nrdiğiniz f!tl. 
daları ,.e yazdığınız makaleleri ne su
retle tefsir etmeli? Siz, bunlarda fır. 
kaya merbutiyctinizi ahtediyordunuz. 
Aldattınız mı? 

Kamenef: 
- Aldatmaktan da beter .. , 
Reiı-;: 

- Ahta vefasızlık? 
Kamenef: 
- Ondan da bet,J!r. 
Reis: 
- Alc'i-1.tmaktan ve ahta vefasız. 

lıktan beter olan nedir? Kelimeyi bu
lamıyorum. İhanet mi? 

Kumenef: 
- Buldunuz. 
Ueis: 

- Maznun Zino,•yef ! Siz bunu 
ta:-;dik ediyor musunuz? 

Zinovyef: 
- E,·et: 
Heis: 

- İhanet, ahta' efasızlık iki yüz. 
lülük? , 

/'.i110\')'l1 f: 
- Evet .. 

- Demek ki, bütün bu işleri ik
tidar makamına kar~ı cluydu~unuz 

hırstan dolayı ) aptmız? 
Kamcnef: 
- J<;vet, hizim grupumuzun ikti. 

dar mevkiine ge~mek için hırsı I 
- Df>mek s iz inkılap aleyhtarları 

arnsma karışmış bulunuyorsunuz~ 
- Evet. 
- So:;y:ılizm aleyhindeki müca 

deleye karışmı~ olduğunuzun siz de 
demek kafi surette faı-kındasınız"! 

- Memleketi so~yalizme ııötütf>n 
fırkaya ve idare heyetine kar~ı mürn 
dele ettiğimizi \azih surette anlıyo. 

ruz. 
- Öyleyse so.syalizm ale}htarn:ı 

nız? 

- Hem tarih?i, hem de hakim gi· 
bi neticeler ~ıkarıyorsunuz. 

Reis, bundan l"Onra, 10 Ağu~to 
tarihinde Kamenefin \·erdiği ifadto ii 
zerinde durdu. Buna göre, BakaH~f 

fhtilfılin muvaffakiyetinden sonra Ge. 
peu'nun (yani Çekaııın yeni i~mi) rei· 
si olacakmış. 

Kamenefin idamına selJebiyet ,.e 
ren ifadesi burada bitmektedir. 

NOT: 

.. ı n'c 
nın bu ifadeyi cerh ve kendısır. el' 
faa cdebil:nesi imkansız bir halt • 

miştir. 1 Lenrnı n karıs ı r,;afaırt1 
bu unmu~ d!tff uı 

Dcyli Ekspres gazctesıniıı yaı ~· fe 
göre 1.cninin karısı Madam l{rtıP5r. ! lı 
Rus suikartçılarmm affec!itmesi ıÇ'rı ~hl 
line müracaattc bulunmuşsa da 
' er' : g1. tirilememiştir. ..rl 

") )tu• 
Madam Krupı.:kaya. vaktı e r!' 

van ;·ana miicadelc ct:ui~ bu ad• 
ııffını ist;vordu. 

lngiliz kral~ 
rstanuu[a 
geliyor 

r'°' 
Bir müddettenberi Akdeniıdt . 51s; ~ 

hat etmekte olan ve şimdi yuna111~ tın 
bulunan İngiliz kralı 8 inci E~\'~r 1 \ 
Fuk bir menbadan öğrcndiğıtt111t ~ ~ 

l k h ft ·· ·· · · ~ gU~ lı ge ece a a cuma gunu U:ı '{t 

mak üzere Türkiyeye gelecek 5' ~ 
müddet zarfında Atatürkün ~ ' 
olacaktır. , 

'ille ~ Muhterem misafirimiz merası d 

Bir İngiliz gazetesi, 
nğlıyarak: 

ş•lanmayı arzu etmed iği için JcC~ \ "a: 
Kamenefin t<t ıı 

resmi hiçbir tören yapılmıya~a nıl 

- Beni çabuk öldürün! Ben bu. 
nu hak ettim. Bari karım v~ üç ev
ladım Stalinci olarak yetiş.'iin ler. Ben 
onların saadetini bozdum 1 • dediğini 
yazıyor. 

1'.,akat bu makelede, hususi mu. 
habirin bizzat muhakeme safhalar : nı 

dinlediğine dair sarahat yolı.tur ve 
Kamenefin bu sözleri söylediği Rusça 
gazetelerde okunmamaktadır. 

nız, pazar günkü büyiik denıt fl'I dt! ~~ 
kalarında bulunması ihtimali \'ar .. 

M h • f" • • • c'1"i}f~ J u tt'rem mısa ırımızın ~ (.!' v 
l:alacağı son gün olan pazar ak;s # ~ 
biiyük bir veda balosu verileceğif1l lt4 
duk. __./ ~ 

Troçkl ne diyor ? 

Boğazlar. % 

mukaveresı 0 ~, 
Romanya taraf111d' l 

Troçki. Zinovyef partisine men- da tasdik edfldl "'~b 
sup 16 komünistin kurşuna dizilmesin ı"r 
den sonra, Troçki Norveç gazetecile- Bükreş 27 - Romanya kralı 1,11 · 
rine verdiği beyanatta şunları söylü. geçen ciY Montröde imzalanan so 6if \ 
yor: mukavelesini tasdik etmiştir .. 'f•

5a1 ~ 
- Itham edenler için yapılacak me, Fransa arşivlerine kontt18

' ,J 
şey, 16 maznunu öldürmekti. ~tiphe. .l Clll'3'- f>"••--~·U•••• :ıt • •• • ~- \ 

siz, onlar Gepec~ ha?~anesinden kur. JtaJyan alimleri 9 ·· 
tutsalardı, kendılerım haklı zanne. ~ 
denler tehlikeli vaziyette kalacaklar. dakat yemini ede ıı 
dı. 16 kişinin öldürülmesi, guya ebedi Bu sabahki posta ile gelen ,ıpt~ 
sükunu temin içindir. En büyük müc- rald., gazetesinde okunduğuna gS dl~ 
rim olduğu iddia edilen bana gelin. de bütün İtalyan fen adamları ıe I• 
ce, görüyorsunuz ki hayattayım. ld. yemini etmcğe mecbur tutula~~~ 
dia edilen tethiş faaliyetim Frarısa- Hemen tatbikine geçilecek 1 
da, Danimarkada ve Norveçte dev:ım tedbir, "muhakkak surette lüıtı111• 
edecektir. larak tavsif edilmektedir. GaY'flue 

"Bana izafe edilen cürümler bu him fenni keşiflerin tam rnaıı'~i 
memleketlerde de ceza ile karşılanır; sır halinde tutularak başka metıl 
mücrim olunca teçziye edileceğimi lere öğretilmemesini temindir· 
başkasından öğrenmeğe muhtaç dt'. 
ğilim. 

"Yalnız, benim en mühim ve mu. 
kadde.s vazifem, beşer tarihinde iş!en
miş en büyük cürümlerden biri olan 

, bu hadiseye karşı koymak \ ' e mesulle 
rinden intikam almaktır.,, 

Londra aakarl at-,:s de 
tf.vklf edudı 

Londra: 27 <A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesinin bildirdiğine göre son zaman 
tarda Moskovaya davet edilmiş olan Sov 
yetler birliğinin Londra ataşemiliteri 

general Putna Moskovada tevkif edil -
miştir. 

Bu tevkif haberi generalin Londradan 
hareketine takaddüm eden hadise dolayı ' 

sile büyük bir alaka uyandırmıştJr. 
Evening Ncws gazetesinin yazdığına 

göre, bir askeri ve siyasi toplantıda 

bulunmak bahanesile Moskovaya çağn
lan generalin hareketinden iki gün r 

vel Guepuya mensup iki kişi Sovyet el
çiliğine gelerek evrak ve dosyalar ara
sında araştırmalar yapmışlardır. Bu 
araştırmalardan 58 saat sonra general, 
Moskovaya derhal dönmek için hükı'.'ıme 
tinden emir almıştır. 

Zanncdildiğine göre generala tevcih 
olunan ittiham başlıca , suikast maznun
larmdan "Dreiser11in bir ifadesidir. Bu 
adam idam edilmiş olduğundan Putna 

Sovyetıerin 

tekzibi " 
Moskova., 27 (A.A. ) - fj\•' 

Nevs, İngiliz gazetcs. , 26 sS'4'< 
bir haber neşrederek Stalinin r~f 
le Sovyet ordularına hitabcll .. ~ 
tuk söylediğini ve bu nut!rnn~3 tlf 
önüne geçilmez bir hale gcıınıŞ oıf· 
lediğin iz zaman işte , bu ~Il1311 

gün vatan vazifenizi yapmanı~/ 
yor .. tarzında ifadelerde buJull 
bildirmektedir. ,. 

Evening Nevs, bu haberi~d~e ı: 
şilof, Tukaçevski ve Alksı.isıll ~ 
tarzda hitabelerde bulunı1uıdıır1 

ve eylemektedir. ~ 
Tas ajansı, Evcning Nc'rf • 

haberinin baştan aşağı ası1sıt 
ğunu bildirmcğe sa.lnhiyctt.ard1~, 

Stalin, radyo ile ne böyle ·fil 
tuk söylemiş, ne de böyle ertı 1~, 
!er neşretmiştir. Voroşilof, 'fl1 / 
ki ve Alksnis de hiç bir nuttll< 

mcmişlerdir. ,r 
Hava yolları Jdıf ti 
si nln yeni sefer it .. ,, 

·ıe ' Devlet havayoltarı Ankara 1 ııJ"° 
miz arasında yaptığı seferlere 
cumartesi günleri bir de ilave. it 
yapıyordu. Bir müddettir kesılrı1,, f 

..... _.... •.............. ·-·-·························. 
1\amenef, .sözlerine devam ede. : 

tt" b-.ı seferlere yeniden başlantTl1 /.~ 

ve şiddetle müdafaa edilen tethi:- dL 2 - Dünkü tamimde halkevi tara
rektifı, aynile Troçldnin direktifidir. fından verilecek madalyaların tarihi 
Buna istinaden ,., 'I'rockinin bi1im yanlışlıkla 1 ey1ü1 d :yc yazılmı8Sfl ela 
ahvali ruhiyemize tama~iyle te"tahuk bu merasim :31 nğustos !.:35 pazartesi 
ede:ı tethlş siyasetinden dolayı, hfı, gUnU saat 15 de yapılacağından tas-ı 
jşte bu mahkemede "blok,, diye ismi hih olunur. 

rek: HA E R B ·: 
- YaJnız l>ir ·ey itiraf etmek is- : 

tiyorum. ~oo;:yalbt ~ovyet rnemlckct:.1. late.nbulun en çok ıatılan ha•i 
ni bozmak hus usundaki gayemir. s tif .ı ~ kiki akşam gazetesidir. ilanla -
1i oldu~u irin, kullandığımız usuıler : rmı HABER'e verenler kare· 
de siifl.iydi: i derler. 

Reıs: '•·········• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dan sonra her cumartesi gUnil ,/' 
dan saat 2,30 da bir tayyare tı'ııı 
decek ve 4,15 de İstanbulda bil~ 
"' .... ___ .! .. _ ... _,._,c~ -a ...... tııl! "' 
,U, • .4 G~Clı&. 1. .... 0. D W • • • •• " "' '°""' ~ r 
de İstanbuldan hareket edece tı" 
saat ~ .5dakika sonra Ankarad• t 
c<ı ktır. Bu su~etle Ankarı.1•1~! 
tatilini btanbulda ge~ircbilece1'İ 



Gül 

Gtizeı ve d" A • • 
lfer ınç tıye teyze, hır r.ayj 

h lltde bize '"U hikfıvevi anlattı: 
ouııd :>' • • 

l\(ı11d ~n ü~ sene enel kocam Çu .. 
l, a hır koşk satın almıştı. Bilir-

\ce erkekler muayyen bir yaşa ge .. 
~h:aı lllÜlk sahibi olmak isterler. 
~lfı b~rı-~ söylemek lazım gelirse. 
~bu. u~.uk bir bahçeyle çevrilmiı;ı o. 
lı.bdıkı koşk çok güzeldi. Iradı mal 

, iharnıda çürümüş olan evin sa
~ ~o .. tiYar bir kız, köşkünü satmak 
~lQ~t dah~ iç tarafındak.i k~çük 
~lııı ne Çekılrnek mecburıyetmde 
~tl~,~§thaı. Satın alma. işlerini koc3m 
~ta şına yaptığı için bu ihtiyar 

nılll k , 
ll' a fırsatını bulamamıştm. 

~ ı.ı.'·t eylül günü, birisi kapıyı çnl. 
~ ~Zllletçi sokağa çıktığı ıçın K:t .. 'k 11 açtım, karşıma siyahlar giy-
1% 1~ .~Ylu bir ihtiyar çıktı. lleve. 

g tunüyordu. Bana: 

~. ~ Cesaretimi mazur görünz, de. 
l) n bu köşkün eski sahibiyim. 

t:Jı1 ~thaı, e\'ini görmek ve hatırala. 
~: ZeJeınek i:stediğini anladım ve 

tıQ; B_uYurun, dedim, burası sizin 
evıniz 

ltar . 
....., ıfçe başını salladı: 

~I. ~l~yır, beni alakadar eden o 
!~dek:· ÖP.rcnmek istiyorum ki ... Bah~ 
~t~ 1 fıçının solunda bir gü! fidanı 

"'• .,.e . • rınde duruyor mu? 
~ı;:- Ortası erguvani güzel beyaz 

• a~an fidan mı? 

~tt :iraretçinin gözlerinde bir scvın
~111'~.rladığınr , .e sonra da ıslandı. 

e.Otdünı: 

~ht~ Dernek yaşıyor? Ah, ne kadar 
lıa~i'-~t~rım. Ona iyibakrnız. Biraz 
• 1\ lt s ~ k 
'~de '. ogu tan korkan cinsinden .. 

zeltilmiş bıyıkları, ve şefkat taşı}an 
gözleri vardr. 

Ev sahibi, komodinin göziinü ka
rıştırdı, bir kartonun kenarına yapı. 
şık, sararmış bir gazete J>arçası çıkar. 
dr. 

- Okuyunuz, dedi. 
Okudum: 
.. lstanbul, 1327 - Bcyoğlunda ya

pıla.n ilk gül serrıisi mükafatını, Ley. 
la adlı olup Halit beye ait olan ortası 
erguvani beyaz gül kazanmıştır.,, 

ihtiyar kız elini tekrar komodi. 
nin gözüne daldırdı, ikinci bir fotoğ
raf ç":kardı ve bana uzattı: 

- Leylfı., benim, dedi, o zaman. 
lar böyleydim. 

Saçları ışık parlaklığında güzel 
bir genç kız, dudaklarmdau uçan bir 
tebessümle bana hakmaktayd:. Giılü .. 
şünün, kalbinin bütün saadet ve se
vipcini anlatmak istiyen bir iddiası 
vardı. 

Leyla, bana: 
- O zaman on dokuz yaşınday. 

dım, diye izahat veriyordu. Henüz ni. 
şanlanmıştım. Deminki fotoğrafta 

gördüğünüz delikanlı ile .. lyi. na7jk, 
tatlı bir çocuk değil mi? Bir arkadaşı 
vardı. Nişan merasiminde bana, be
nim adımı taşıyan bir buket gül ge. 
tirmişti .. Adı Faikti .. 

İçini çekerk devam etti: 
- Bahtiyardım, aklınızın ve ak. 

lımtn almıyacağı kadar bahtiyardım. 
Fakat, bu, uzun sürmedi. Bir gün has

talandı, ve yatağa düştü. Öksürüyor. 
du, verem olduğunu söylediler. Ev. 
lenmeyi tehir ettik. Bir sonbahar sa
balu, ağaçtan düşen yaprakla1"1a be. 
rnber, o da topraklarla örtüldü. 

ihtiyar kıza bakamıyordum. Yıp. 

.. 

\et hır ricam var, ne olur, müsaa
~. ~n, ondan küçük bir dal kopara-

' ~l\i ~~~~~~ ç~kaX:k~n küç~~~~~ ~~~ 
ranml'§ yüzü, kanburlaşİnış vücudu. j L' ---------------"' 

~ .. F':k hahçesin~ .d~ti~~ tutmuştu 
~ 'h~oı at, eweJısı gunku fırtınada 
~ du. 

~ .nıra ~% ı durdu, boğazını bir şeyler 
..... rınuş gibi: 

~~il' Ah, onu ne kadar seviyorum, 
ız .. diye ilave etti 

ti Gu1u · 
t ltik n bulunduğu fıçının yanma 
'~~ ~slak gözleriyle uzun müdrJet 
~kt Çıka aktı, sonra torbasından bir 
t l(lıt rdr, küçük bir da 1 k'?sti \"e 

......, Unun içine koydu. Bana: 
~~ diı. Şillldi, dedi, bunu da eski '-·eri. 
~ ~ece~· "' 
ık te~kgkı~. Dua edelim de tutsun .. 

fotoğraftaki genç kızın esaletini hala 
muııaıat.a etmekteydi. Kucaklarında 

buketleri, gözlerinde sevinç ve ümit, 
bu iki genci yanyana görüyordum ve 
delikanhnın sevgilisine: 

- Leyla, sen bu güller kadar gü
zel ve tatlrsın; onlar bu mevsimin so. 
nunda solacaklar; fakat sen benim , 
için daima bugünkü gibi kalacaksın l 

Dediğini işitiyordum . Kadınca. 
ğız .ıeler neler düşündüğümün farkı-
na vardı. Vazoyu kucağına aldı, ha. 
ş· nı çiçeklere dayadı; parlak, yıknn .. 

mrş ve bulutsuz bir yaz semasını an. 
dıran gözlerini bana çevirdi: 

o 

G·~ ur ederim. 
lllif;rordu. 

, ........ ç· 
1~i S<\ ~ ıçek açınca. diye ilave etti, 

- Bu güller, ondan bana kalan 
yagane şey .•. Maamafih, halimden şi. f·-....,,.~T~~T1r"ln11~11 
kayet etmiyorum. Ben de kendime 
göre bahtiyarım .. Yeter ki, bu güller 
daima yaşasın Iar, daima bana onu ha. 

tırırım. 
~. .Qll Zi · 
~"' tU .. Yaretı unutmU'Ştum. Bir ma-

tırlatsınlar .. 

Nakleden: Fa/zire Mualld 
~ ~b~~Ydü,. k~~ dışında yaptığım 
1• ili bir gezıntısınden dönüyordum. 
'tat kı isinin ~ağırdığınr işittim. th. -----=------------

...... n~dt Dana: ~M~~ 
~ t()stıtaz evime gelin, dedi, size bir ~

eteccğim. 
~~ Ottihne d.. .. ~1) fS3 .!5®1fil <e al\f'lfil O 
tı, "'Sttıı . uştu, bahçeye girdik, Çi.. Rıli:Aıfi R ~ n Ilı= n fb.. R 

tatıi gJı .~ır gül fidanı ... Ortasr er- Ç u V lb u ~ rrD ~al u u l!::O u 
~ ....., n u hatırladım. E" sahibi: İtalyanın bir çiftliğinde 918 denbert 
~ l ())du akı~ '.dedi. sizin duanız ka. aynı aile aralarına hiç yabancı karış-
. 'ne ıyı tuttu, ve çiçek de aç. madan çalışmaktadır. Gimseppe Pic-

l' rantoni isimli bir adam, bugün, 1018 
~~t1~~1~ir gülüşü vardı. Etrafıma sene evvel ecdadmm sürdüğü toprağı 
~ e ~a.lan .s:~~de ?aşka çi~ek yoktu. sürüyor. ------------~-
~Sete oıa ' 11 Yeyım, ihtiyar kızın bu ~aı~nırDo [ÇJ)üır tna~n 
rır.:ı n scvgig · · 

·~ullt L:o 'ırıı tasavvur edemi- !ngiltcrede bir tilkiyi o kadar iyi 
. cllctta • b" t -..... il k" Yın ır sual sordum: crbiye etmişlerdir ki, bu, 2 çoban kö-1 

~a. O ıa~ 1
' bu gülün adı? peği ile başbasa, yaşayabilmektedir. 

~.."drı-.,.. an, ihtiyar kızın derhal "'a 700 tavuk arasında bulundugu~ halde 
~()t .~ .. ı \"e ı ' . ., -

dı.ın-ı: < adakJarının titrediğini hiçbirini yemiyen bu vahşi hayvan her 
' Gelin.. sabah, sahibinin, kendisini tarayıp te-

l'· .l~eni ız, dedi. mizlemesi için, gidip kapısını bile çal-
ıı s ı. • Perdel · · · · akt clı ~ı. n,..ttı ll..- • erı ındırılmiş bir oda. m a r. 
'I. • ••.1.<lVI 

00

) /8. n°'1ı ırn'lı o&.r~Mnan ta. J>arge üst .. go gelik içinde, par- ~ ~ ~ lbl.l:d.I Y/ ~ 
ıı ~'lsıJttıış Yal~ndıe nyak izleri, duva. ' S lUJ ~'\Cl!:J] lralCal lk{ 

lll tuv ız 1 çerçe,·eier, renk. 
- Aknju a~~akJar görülmf'kteydi Sl cQI Sl M 0 ~ lf' 
~a~da ısıa ır komodin üstünde, biri Cenubi Afriaknm Kap şehrinde gü-
ltı. tıurı ~· nrn:ı.kta olan il<i ''"Ü] ve rültü ile miicadel<' için bir cemiyet t c-
·qıı. f Janrnda . "' 1 
~ıs Ototrafı genç hır deliknn- şckkül etmiştir. Fakat bu cemiyetin I 
(,~ 0ları bu bulunuyordu. Sarar. daha ilk toplantısı, doğan mi.inak:ı- 1 ııcı.. resirn 13?S t "hl" d' / t,. ••, )'iiz(J •. • - arı ıy ı: şular neticesinde o kadar gürültülii 
tllıt.n ca nun hastalıklı ifadesine! olmuştur ki, bütün uza tam bir ihtilafı 

' nh bir ha •t· ·ı et·· şı, ı ına ı e u. halinde dağılmıştır. 
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410 sene.evvel bugün 

Mohaç harb· oldu 
Düşmanın zayiatı yirm~ btn 

piyade, dört bin suvariya buidu 
fi.anuni Süleyman Macaristan miyen bir anda vadiden çıkarak düş • 

fethine gidiyordu. 410 yıl önce bugtin, manm arkasını çeviı·diler. 
·1526 yılının 28 Ağustosunda ordu harp Kral Lui'nin kumandasındaki 
sahasına girmişti. kuvvi!tlcr, Anadolu askerinin içine.len 

ilk hücum hareketini 5000 akın. padişahın ve yeniçerilerin buiunduk. 
cı ile Bali bey yaptı. Mohaç sahrası- dukları mcvkie kadar kendilerine vol 
na çıkan bir vadiyi tutarak Macarla- açtılar. Burada, çok şiddetli bir bo. 
n çevirdi. Öğleye doğru da Süley. ğuşma başladı. 

man Mohaça hakim tepeye çıktı. Bir mareşal ile iki şövalye padi-
Burada büyük bir taht kurulmuş. şahı )a ölü veya diri tutmak için ye. 

tu. Padişah, muharebe emrini verme- min etmişlerdi. Muvaffak olamadık. 
den önce bir harp meclisi kurdu. yer. ları takdirde çarpışarak can verecek· 
li ihtiyarlardan birine, Süleynıanın ö lerdi. Saldırış korkunç ve şaş•rtıcı bir 
nünde harp hakkında fikri soruldu. süratle oldu. Birkaç muhafız yeniçe. 
Tarihçi Peçevi'nin "Cübbesi arkasın- riyi öJdürmüşlerdi. Fakat bu mlid. 
da, Tolgası başında, kepeği terkisin. det zarfında vaziyeti kavrıyan diğer 
de, bir kırçıl ihtiyar; bıyıklan tolga. yeniçeriler de ölümü göze alarak ile
sından her biri düşmana bir ok gibi ri atıldılar. Macar1ar, ayakları ke .. 
çıkmış,, diye anlattığı bu ihtiyar şu silen atlan yere kapanıncıya kadar 
cevabı verdi: savaştılar. 

- Burada dövüşmekten başka Kanuni Süleyman, bir~ok defa 
rey mi olur? Beni koca alay beyi si- vücuduna gelen oklardan ancak zır. 
ze gönderdi. Düşman alayları görün. hının kuvvetli olması sayesinde kur· 
müş, ~ırhacılar tutuşmuş; geliniz, tuldu. 
sancağınızın dibinde bulununuz. 

Bali bey, Macar bayraklarının 

görünmekte olduğunu haber verince, 
Süleyman da kendi sancaklarını aç~ 
tırdı. 

Hücuma haZirlanmış süvariler, 
at üzerinde birer defa doğruldular. 
Sonr.ı yerlere kapanarak Süleymanı 
selamladılar. Memleket uğrunda can
larım fedadan çekinmiyeceklerine ye. 
min ettiler .. 

Ma.earlar büyük bir cesaretle L 
lerliyorlardı. tık hücumda muvaffak 
oldular. Fakat bu çok sürmedi. )Jali 
ve Hüsrev beylerin akıncıları beklen-

Birbirlerine zincirlerle bağlı bu. 
lunan 1.'ürk topları, iedai Macarlar i
leri atılıncıya kadar susmuşlardı. Bu 
tehlike atlatıldıktan sonra on adım 

mesafeden taneler yağdmlmağa baş.. 
landı. Düşman, neye uğradığım bir 
an içinde anlıyamadı. Ayakta bulu. 
nan askerler bağırışarak yue serili
yordu. Kaçıp kurtulanlar bataklık. 
lara saplanarak boğuldular. Kral ı:la 
bunların içindeydi. 

Ölüleri sayıp gömmefe memur 
defterdarlar, yirmi bin piyade ve dört 
bin süvari tespit ettiler. 

Elaziz Halkevi temsil kolu 
e ay nçnlfl)©le ~~ 'ltem~nu 'l<eırc§ID 

..--~ 

Koyduğumuz restmler, ı·erilen tertısfl!eırden Musalıipzade Ccl<ili.rı (itaat iM. 
nwıdmı) bir .~rılın.eyi, Ertuğrul Sadiyi, I/üsl:!yitı Raluniniıı (ı'1ü1<cbbiye) pL 
yesind'(j Dehri Efendiyi, IJJürobbiyede Eda Kalfa rolünü ya~atarı Bayan Sua.. 

dı gö.~temu:ktedir. 

Halke\'inin tuttuğu bir statistiğe göre, fomsil kolu 6 ay içinde (92) tem. 
sil vermiştir. 

Ilalke"·Ieri temsil kollarının Sf'nelik statistiklcri tct!,f!t edilirse bu :ra
kamın ehemmiyeti meydana çıkar. 

6 aydanbcri Halkevinin rejisörlü}ünü :>apan Ertuğrul ~adi, Elttzizde 
tiyatroyu medeni büyük bir ihtiya~ haline getirmiştir. Ili.:tiin temsille1 de 
Halk"•inin ı~cfr teri salonu hTtıcahın ç <lolmal<t ndır. Tem,:.;illerin en \ok bel!~. 
nilen hususiyeti tam halk diliyle oh .. u n• iyi hazırlnnar:ık r.ıükcmmel Lirse-
kilde sahneye l .onuşudur. · 

Tcmı-:il kolu hu 6 ay 7 . .arfında (Diyarbcldr - Mardin - Urfa - Antep
Adana) vil{ı) t>UC'riue hir turne yaprın~ ve Ehi.rizc1e ele T~~., ,·<'i i - mr":Z mü. 
ncl'1erlerinin fiptro ihti~açlarını harşılıyaraı~ her haftn ([ehir 'J !, ntro.sun
da) yeni bir eser oynamıştır. 



Açık mektup 
-·e'-a·s-kme-t:·b·o-ı·c·u-Fe rid un 

cevap verıyor : 
""en em 

Dünya şampiyonluğu 
kazanmak 

Anlamadığı bir iş hakkında 
yazı yazmak kadar kolay 

değildir 
Spor Postasının geçen nüshasında 

1. N. imzalı ve (her söze kulak veri. 
lir) başlıklı basketbol yazınızı oku. 
duldan sonra sizin de basketbol h:ık
kında yazı yazan diğer bazı muhar. 
.tirler gibi işi hiç kavramamış olduğu. 
nuzu anladım. Bu hususta sizi biraz 
tenvir etmek isterim: 

Her halde bu makalenizi yazdık. 
tan sonra bir kere okumak z.:ıhmetine 
katlanmıı,~:ıınızdır. 

Musevi vatandaşlarımızın lstan
bulda l\lakabi isminde çok kuvvetli ve 
teknik bir takımları vardır; ve bun
ların Makabiyatta dünya ikincisi ol. 
dukları da doğrudur. 

Fakat bunlar si:!Jn an~..:dığım.z: gi. 
bi dünya ikincisi olmayıp yal.uz mu
se,·iler aral'lın da yapılan olimpiyatlar. 
da diinya ikincisi olmuşlardır. Hakki 
diinya ikinci.si Ilerlin olimpiyatların. 
da Kanada takımı olmuştur. 

(Bizim h~r hangi bir takmumız 

~,unları verıiyormuş) diyorsunuz, esa
!'"en L tan bul da birinci katagori ola
rak (6) veya (7) takrm vardır. Bun. 
tardnn daima şampiyon için en kuv. 
\·etli namzefler; G. S., Barkhba, 
Kollej takımlarıdır. 

c 1934 denberi Barkobba bu 1K'l 

ı ııakibine karşı yaptiğı ma~larm ekse. 
risini kaybetmiştir. Nitekim M - 935 
senesi Halkevi şampiyonasını Robert 
Kollej ve 1936 senesininkini de G. S. 
takımları kazanmışlardır. Ve lıtan. 
bul da oynanan basketbolda lıugiin Bal 
kanların en kuvvetlisidir. Kayakçı. 
Iar olimpiyatlara iştirak ettikten son. 
ra basketbolrolar neden iştirak et~ 
sinler. 

Şimdiye kadar hiç bir ba5ketbol 
maçı ta.kip etmemişsiniz, kabahat be. 
nim midir? Ve böyle tahmin ediyorum 
ki siz de, basketbolda kaç kişi ve kaç 
dakika oynandığını bile bilmiyorsu. 
nuzdur. 

Basketbolcular bu oyuna olimpi. 
yatlar arifesinde başlamamışlardır. 

Aiemleketimizde basketbol (1900) se
nesindenberi, yani 36 senedenberi oy. 
nanır. 

( Ajcınlaruu beğennıediler başkası. 
nı seçtiler) diyorsunuz. Evvela ~ize 
şunu habrlatmak isterim ki sporcu. 
Jar kimseyi intihap veya tardedemez
ler. Bunu doğrudan doğruya umumi 
merkez yapar. Eski ajana gelince, bu 
zat da basketbolu sizin kadar bildi. 
ğindt-n ve takip ettiğinden, bizim ye. 
rimizde siz de olsaydınız her halde be. 
ğenır.ezdiniz, değil mi? 

Yeni ajanı beğenip beğenmediği
mizi nereden anladınız. Ajan daha in. 
tihap edileli 3 ay oluyor, esasen mev. 
sim de basketbol me,·simi olmadığın. 
dan ne yapacnğını her halde ileridl' 
göreceğiz. 

Yanrldığmızı size tekrar h :ı trr. 

latmak isterim. Ben hiı; bir zaman 
hu yo:culuğun hayaliyle a\·unmadım. 

Çünkü maalesef 'l'ürk tebaası olmadı. 
ğımdan Berlin olimpiyatlarına, 'l'ür. 
kiye namına iştirak edemiyece~imi 

bildiğimden sizin yazdığınız şekilde 

açıkta kalmadım. ln.san bir şeyi iyi
ce tetkik etmeden uluorta atmamah .. 

Yazınızda: (Lakin atı alan Usl:ü. 
dan geçer, derler. Bas/:etbolculan. 
mız da Uk f..:alileye katılarak lstan. 
bulda kolonlara mendil S<dladılar) 
diyor ve beni kastediyorsunuz. Ben 
olimpiyatlara yukarıda söylediğim 
sebepten dolayı gitmediğimi bir kl're 
daha hatırlatırım. ı~akat gene bas
ketbol ajanı ile gazetelerin spor mu. 
harrirleri olimpiyatları takip için Ber 
line giderlerken, lıer halde t<;tanbul. 
da kalan ve ba.<:ketbo1culann ne yap. 
tığından haberi olmıyan e."'ki ajan ile 
sizin gibi spor muharrirlerine mendil 
.<:alladılnr. 

Dünya şampiyonluğunu kazan
mak, sizin elinize kalem alarak bil. 
mediğiniz şubeler hakkında yazı yaz.. 
manız kadar kolay mı zannediyorsu. 
nuz? 

Görülüyor ki hep hülya için do~ 
ıyarak, onun bunun sözüne inanar.fl< 

:terede i.se umumi tasnifte dünya 6cl~. 
piyonu çıkacağımıza bile inanacaliSr. 
nızI.. 

Demek ki bu kadar yakından te. 
mas ettiğiniz basketboldan bir şeyler 
umuyordunuz ki ne çıktı diye eseCJe
niyorsunuz? .. 
"" Si1.ıe şunu söylemek isterim ki; 
Ue ... n olimpiyatlarında aldığımız nr._ 
tice tabii idi. 

{Iliilyalara daldrktan ~onra he. 
nim beklediğim netice, hundan haşka 
birş ey değildi) diyorsunuz. ~öt.teriniz 
birbirini tutmadığT gibi; sizde, bir 
par~a da istikbali keşfetmek hüneri 
var galiba? 

Bu arkadaşınız sö7.de ctert yana. 
rak öyle acaip ve tuhaf şeyler söyP
yor ki doğrtL<;U okurken çok şaşmamak 
kabil olmadı. 

Bay ajan İstanbul hirinciliği yap. 
mak için takım bulamadığını ileri sü. 
rüyor. 

Kendisine, biraz G. S. ve Halkcvi. 
ne uğramasını tavsiye ederim. 

(Ben varken başka~ını Berline 
'!Ötürdiilt•r) deniyor. Siz :;imdiye ka
dar bir takım hazırlıyarak bir ecnebi 
temas ynpmadınız.;;a kabahat kimde? 

Size ve bay ajana şunu hntıdat. 
mnk isterim ki her sene G. S. \'e Hal. , 
kcvinin (30 • 4U) takım iizerine tertip 
ettiği basketbol turnuvalarına teşrif 
ederseniz, her halde basketbolu hl'm 
öğrenir ve hem de olimpiyatlar arife
.sinde oynanmadığını anlar·ınız. 

ize yegrıne tavsiyem, eğer yazı 

S eckst Siitun : 
Os~~ç lYJSlYl O lYı 

B n müllastü I}( 
Gazete:ıiztle İsveç u::mlü jimnastik 

hakkında intişar etmekte olan çok 
haklı ve yerinde tenkitleri okudum. 

Olimpiyatların hitamında aldığı -
mız derecenin iyi olduğunu :ıeri sü
rerek, olimpiyatlar sırasında başlıyan 
bu tenkitlerin yersiz olduğunu ileri 
sü :·ım yazıcılar da vardı. 

Aldığımız bu derece Qimdi bulun
duğmnuz şerait içinde fevkalade bir 
hal olarak knzanılmıştır. 

Bu muvaffakıyeti bize kazandıran 
bizim ırkımızın tabii kabiliyetinden 
başka · )y değildir. Acaba güreş
çilerirııiz Isveç usulü jimnastikle mi 
bugünkü tekamül derecesine ulaştılar? 

Alınan derece her ne olursa ol
sun benim ileri sürdüğüm şey, İsveç 

usulünün doğru olmadığıdır. 

''Bize her şeyden ziyade uzun za
mruı zihni faaliyette bult!nabilmek ve 
bunun semeresini almak lazımdır,, di

yenler de vardır. Fakat bizim istedi
ğimiz Alman ve Amerikan usulü jim

nastikler bizi böyle bir gE.yeden uzak
laştırıyorlar mı? Hayır! .. Bilakis ya
kınlaştırırlar. Bu cihet h'ç bir şekil
de itiraz götürmez. 

Bugün Alman gençliğinin seve se
ve tatbik ettiği kendi jimnastik usul
leri zihni faaliyet için bir mania teş-

kil etseydi hu usul jimm:.stikte ısrar 

ederler miydi? Daha açık söyliyeyim: 
Acaba bugünkü Alman ve Amerikan 
gençliğinin kaf alan iyi lıjlemiyor mu? 
Böyle bir şeye hükmetmek çocukça 
bir karar olur. Çünkü elde edilen ve
rim meydandadır. 

Eski antrenörlerden Her Abraham 
geçen sene üniversite ~onferans sa
lonunda bir sxıor filmi e-östermisti. 
'bll filmde Oksf ord ve Kembriç Uni
v"'. si leleri okurlarının nasıl spor fa.a
li yetinde bulunduklarını ve ayrıca 

Almanyada da bizim ağır dediğimiz 

jimnastiği ihtiyar, üniversite profe -
sörlerınin de tatbik etmekte olduğu
nu gördük. İhtiyarların bile tatbik e
debildiği bu usul bizim aslından sağ-

lam yapılı gençlerimize niçin ağır ge
lirmiş? Artık bu hususta su götür
mez bir hakikat varsa o da Alman ve 

Amerikan usulü jimnastiğin vücudu 
tam bir tenasüple zinde bir halde 
yetiştirmesidir ki eserleri meydanda
dır. 

Bu usulün diğer bir iyiliği de mün
tesiplerine büyük bir 7.evk vererek 
~·endine bağlayışmdadır. Bu zevkle 
dlr ki Alman usulünün tatbik edildi
ğı memleketlerde hemen bütün kütle 
bu jimnastikle seve seve meşgul o
lur. 

Biz Alman usulüne dört elle sarı
lıp tekamül ettirmeğe çalışmalıyız. 

!sterim ki bizim "üniversitemiz
de,. de istifade edebilec.eğimiz tam 
teşkilatlı bir "jimnastik salonu,, bu
lunsun. 

Tıp fakültesi o'f..."1tr1.arrnd.an 
Hilmi Eğilmez 

yazmak için çok hevesli iseniz hiç ol. 
maı:sa bir iki kere maçını seyrettiği. 
niz futbol hakkında yazı yazınız ki 
sonu b(iyle çıkmasın! 

Ilürmetıerim . 
Mcnem Ft>rldun 

lstrmbu],s'porlula,r iki galibiyetle dön dükleri Edirne seyahatine çtk"1~ 

Istanbul sporuıı1 
Edlrnedeki tkl maçı nasıl oynand• 

Edirnede spora gösterile~ 
alakasızhk şayam hayretti' 

İstanbulun birinci küme futbol ta- oynamağa başladılar. j)~~ 
kımlarından istanbulsporun Edirneye Edirnelilerin bu sıralarda Jt . 

·yeti 
yaptığı seyahatte oynanan maçların sıtasile yaptıkları golle vazı ııl'ı 

neticelerini telgraf havadisi olarak yaz- şekline sokunca İstanbulspor~rtı' 
mıştık. 1 kete geçtiler. Bu suretle Ed1 

rfC 

Bu iki maçm tafsilatını 00 bugün se- iki üç tehlike atlattı. Fakat td~;ı: 
yahate iştirak eden arkadaşlarımızdan 1 gol olmadan böylece 1-2 

5 

F. POROY'un kalem:.ıcen yazıyoruz. ı run galibiyeti ile bitti. ııııl 
Maçı İstanbulun genç hakemlerinden- ikinci devreye İstanbulspofıı§ 

Samim Talu idare etti. Takımlar da :iÖY- ladılar. Ve güzel hücumlarla 01~ 
ti ele aldılar. Bu sıralarda sol ı.c; le tertip edilmişti •· 

lstanbulspor: lan bir hücumda top Edirne t;İ!' 

Fikret - Hasan, Ali - Turgun (E
nis), Orhan, Fahri (Kenan) - Kemal, 
Nevzat, Bahri, İsmail, İsmet. 

Edirnespor: 

Mehmet - Salahaddin, Sami - E-
nis, Mustafa, Cengiz - Ali, Orhan, 
Cemal, Hikmet, Mustafa. 

Oyuna tstanbulspor başladı. İlk daki
kalar mütevazin geçti. Oyun ilerledikçe 
tstanbulsporlular vaziyete hakim olma
ğa başladıJar. Bu sıralarda Edirne mii
dafii Salahaddin topu on sekiz pas için
de elle tuttuğundan hakem penaltı ecza 
sı verdi. İstanbulsporlular bu suretle 
Fahrinin ayağiyle ilk gollerini yaptılar. 

UaKıKaıar uerıeuuı.~c ..lv•-.. '--•wr•·•
larda otobüs yolculuğunun yorgunluğu 
belli olmağa başladı. Çok durgun ha • 
rekct ediyorlardı. Devre sonfarma doğ
ru soldan bir hücumda Edirnelilere ge
ne penaltı oldu. Bunu da Orhan gole 
tahvil ederek istanbulsporun ikinci go
lünü yaptı. Devre de böylece 2·0 istarı
bulsporun galibiyetile bitti... 

ikinci devre İstanbulsporun hakimi -
yeti altında cereyan etti. Oyunun son -
larına doğru İsmail istanbulsporun 3 
üncü golünü yaptı. Oyun da İstanbul

sporun 3-0 gal:biycti ile nihayetlendi. 

girmek üzereyken müdafilerdeı1 ıı1 
istikametini değiştirdi. aa~:r 
penaltı cezası verdi. İstanbıl ~ 

-·yıe bu suretle Fahrinin ayagı rl' 
gollerini yaptılar. Bu goJdell f 11~, 
rekete geçen Edirneliler is~~ 
kalesini sıkıştırdılar. Fakat g~nı i#.' 
yan kaleci ve müdafilerin °~e 
yapamadılar. Devre nihayetle # 
tekrar i stanbulsporlular Balı >°'· 
ği,yle dördüncü gollerini de ğı' 
Edirne muhtelitini de ı-4 tt\~ ı; 
tiler.. Erlirneliler içinde Şe"k' ' 
çok iyi, diğerleri vasat idiler· tıil 

Edirne klübü oldukça L-'İi!re:ıJll 
va malik olmalarına rağmell 1ıııtiı"' 
madıkları, halk arasmaa oa 
en urr :.ımi bir spor dahi ala1<8 

madığı görülüyordu. 
Fiyatların 5 ve 10 kuruş . ~ 

rağmen tstabulsporun bir:inCI tıl• 
hemen hemen hiç kimse . yo~ 
müsabakada da ancak ~ekız ) ~ 
celbedebilmişti. Edirncde spor' ııll 
a15kasızhk devam ederse sonılıı 
lacağım kestirmek müşküldilr·0~C 

~u _A_n_k_a_r_a_G-:=-üC 
İstanbulspor ikinci oyununu pazar F Ut b O 1 C U "e 

günü Edirne muhteliti ile yaptı .. Müsa- güreŞÇİlerİ ; 
bakanın hakemi gene Samim Talu idi. (f' 
Takımlar şöyle tertip edilmişti. Sam su o a gl t t 1 f• 

İstanbulspor: Ankara, 27 (Hususi) _.,, ~ 
Mehmet {Fikret) - Hasan, Ali, E- ş~mpiyonumuz Ankaragüc~ 1~ı nis, Orhan. Hayri - Kemal, Nevzat. futbol takımı ile güreşçilefl 9' 

. ··ıı İsmail, Fahri, Bahrı.. şılaşma yapmak mcre bugtı 
Edirne muhteliti: na gitmişlerdir. 
Ahmet - Sabahaddin, Hikmet - -----------~ 

Mustafa, Şevket, Ekrem - Ali, Hikmet, Şam pi yo'1 
Necati, Nizam, Orhan. ı:I 

oyuna Edirneliler başladı. Hücum Yaşara Kar;ı 
İstanbulspor haflannda kırıldı. Ve top ~ 
derhal Edirne kalesi önünde dolaşQ:ıağa la rı n hed iY~ı 
başladı. 6 ıncı dakikada ortadan çok JV 

güzel bir pas alan Bahri demir gibi bir 61 kiloda dünya şamp~Y~ ) 
şiltle istanbulsporun ilk golünü yaptı. kaza.nan kahraman güreşçıJ11}( J 
Başlangıçta yapılan bu gol İstanbulspor Erkana Kars hediyesi olartl ııiJ' 
luları harekete geçirdi. Ve 16 ıncı daki- yat armasını taşıyan altın cfi5 
kada Fahri Bahriden daha şık ve sıkı kol düğmesile bölgemizin n r.t 
bir şiltle İstanbulsporun ikinci golünü yağlarından 16 kiloluk bit ıeııc 11 
yaptı. Bu golden sonra htanbulsporlu- reyağı ile 16 kiloluk bir terıt (İ 
lar durgunlaştılar. Edirnelilerin oyunu balın Karslılar adına gönde 
mı kabul ederek biran için gelişigüzel ilbaylıkça karar verildi. Ben, yalnız Berlin olimpiyatları· 

na giden takımın iyi çahştırrlmadan 
intihap edildiğini yazdım ve her za. 
man da iddia ederim. Nitekim iyi i1t. 
tihap edilmeden se~ndiği Ilerlin olim. 
piyatlarındaki neticeden anlaşıldı. 

Bay Hödüğün spor yüzünden başına gelenler 

Buraya gelen Yunan takımı lfılet· 
tayin bir takım değildi. Eğer zah. 
met edip maça geldiyseniz Yunan nıiL 
h fo•mnsi~ le oynadıklarr·t f!Örmüşsü. 
nü7.diir. Ve hiç olm:tz.')a rtesi günkü 
gazetelerde Türk milli baskethol takı
nunın Yunan milli takımını y1>ndiğini 
okumu .. unuzdur. Ve gene de muhar. 
rlr nrkadnşlai' o günkü g-alihiyet ne. 
ştoı::::iyle takımımızı mnthed,•re1< mut. 
Jik:ı Berlfn olfmoiyatlnrına gitmel~· 
rini fsrarla yazdılar. {Delki bunlar 
içinde siz de vardınız.) 

•)lifi 
• ©I ~\ 

El.L\NC lSİN DEN soNfıA 
111i ~ A~ E. ,.. ! .. 
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Dil Kurultayının 
dünkü toplantısında 

Dört tez okundu, yabancı olduğu sanllan bir 
çok sözlerin ve bu arada "elektrik,, kelimesi

nin Türk kökünden geldiği anlatıldı 
Üçüncü dil kurult.:yının dördfocü 

toplantısı dun Atcı.türk ve ismet inönü
nün huımrbrile Saffet Arıkanın başkan
lığında ycrpılmış, bu celsede dört tez 
okunup iuh edilmiştir. Bu tezler sıra • 
sile Naim Onat, Ahmet Cevat Emre, 
Abdülkadir lııan ve lsn:ail ~{i;o~~ 
Mayakonun tezleridir. 

Naim Onatın fezl 
Naim Onadm tezine göre: 
Türk dilinin Arap diliyle olan mü· 

nasebeti yeni tanıklara ve yeni esa~
lara dayanarak isbat edilmiştir. Esk 
büyük Türk mcdeniyct:nin biitün diı 
Ya medeniyetlerine kaynak olduğu gi 
hi Türk dili de biitün dillere kaynal 
Olınuştur. 
A mnt Cevzt Emrenin tezi 

l.Jımet Cevat Emrenin müdnfaa et 
tiği tezin mevzuu t.ermitoloji mesele 
Sidir. 

Bundan dört yıl evvel, Türk di. 
kı.ı!'1.!!llunun ıs!nh koh t:ı~f'mdnn ve 
l'ilıniş olan karaı·da vabancı <lillerd• 
kullanılan terimlerin. atılması ve yer 
le:rine türkçelerinin konulması pro 
gram olarak çizilmişti. 

Ahmet Cevat Emre siyantifik bir 
ara~tırma yapmadan böyle bir karar
la hareket etmenin doğru olmadığını 
söyledi, Tezini izah etmek kin "filo. 
20f,, kelimesini ve bunun ;,filozofi,. 
"fiJozof'ık,, şekillerini seçerek, dedi 
ki: ~bunları seçişimin sebebi herke'.l
çe Grekçe olduklarına tam bir iman 
taş.nmasıdır,, bundan soııra bu keli
ınenin iki unsurunun "filos,, ve "So
fia,, sözlerinin tahkik'ne ba§ladı. 

Yürüttiiğii araştırmada me'haz o-
1.~rak Avrupanın en makbul etimolo-

-1. \ :U liıcrntı~inc müracaat etti. Bu Jugcı.t 
ler "Bu~'"ak., "Grekçe etimolojik lü
gati,. gibi eserleı dir. Bunların hep
sinde gerek ''filo,. , gerek "sofia., söz
ler·nin etimolojisi karanlık ve şüphe· 
li ol~.rak gösterilmektedir. 

Ahmet Cevat Emre, bir sözün "eti
l?ıobjisinin karanlık,, olmasının ne 
dcrn • olduğunu izah etti: "Bu keli
nıeıer!n Grekçeye • nerJen geçtikleri 
Avrupa alimlerince maliim değildir. 
Ve Hint • Avrupa sö1..1eri olduğu da 
tahakkuk etmemiş demektir,. dedi. 
~u ciheti ilmin biitiin seraitine muva
l rk bir surette tesis ettikten sonra ke-
!l'ıe!erin Güneş - Dil teorisile tahlili

ne ~e~ti. Ve şöyle söyledi: 

1 "Gihıeş • Dil teorisinin tahlillerinde 
,;"~ amclitıcnin bir "niçiıı., i 1'6 her 
bı_:ıç.~n., iıı bir "çföıl:ii., sil 1•arclır. lJan 

' 'fttk titi-:likle bıı "nirin lcri .cıomrıı-'-' 
'l' he ,, )f 

h c psinin "çilnl:ü .. Zerini bi1Zup ka-
ı·i'·l etmiş adamım. Rıır,,.da da bu tah-
ı t n 71ni surette tti1riitclim.,, 

11
• Bunun tirerine Giineq - Dil teorisi

/n ~!1Rhca ameliveleri olan ana kökü 
b~ .duşmüş Vokali iade iı:ılerinin ne gi-

. ı 1nıi esa!'llara i~tinat etliı!ini anlatt1. 
Birer birer kelimelerin elemanları-

~ .. Yazarak Türk ve Yakut hig-atlarına 
te ur~caat etmek suretile manalarını 
g sbıt etti. Bu şekilde g-erek "filos., ve 
<ne·k "sofia,, kelime Prinin türkce 
bil ıı.tson = ep) ve bundan çıkan (fil, 
(s ::::: ilim) ve (san, sav = söz) ve 
dı <:vak ~ ders ı sözlerinden çıkmış ol
b 1t~nu itiraz kabul etmez sckilde is-

a etti. · 

_ Bu suretle Avn.ına i'ı.limlerince eti
.. ,ol ·· 
Özt .. ?Jısi karanlık olan bu kelimelerin 
k Urkçe olduğunu apaydın meydana 

oydu. • 

ına B~tUn mesC'lenin bundan ibaret ol
da~ısı .term;noloiide kullanılanlardan 
Old al hır çok tabirlerin halis türkçe 

u tlarını ilave etti. 
aonA.raştırnıa sonunda arttk. "Bmıdm 
"inı'k k:iıtür alcmiııdc l~ıı77rııııuın tf>
,.iirı-. rln csa.<ıları (Grek, Latin) dir. 
dev "'Ye olamazlar g ·bi bh kvrıaatte 

~nı edebılir mivizf ,, di•ıe sordu. 
euaı vruoa Lengüstiğinc de şöyle bir 

• , sordu: 
tıi.::c - En ma1...:tnr7, mı nı11tcııa escrlcri
&özz c 'f>l-CÇhıtl uc karanlık kalan nice 
tercC'ri O?Jdınlatan ve mcn.cıelerini gös· 
ıı;,z,n lehçelere lakayıt ]:alabilir mfai-.. 
naı~hmct Cevat Emre ana dili. oriji
laı-r ~~Ybolmus, yalnız vazma nüsha
bir k· nVttnrn ht>r tnrafına yayılmm 
bitird~~nba b~nzetti ve sözlerini şi.iyle 

'kaı~Bu ~!tabın en ori?inal ve sahih 
'§ nıt.'lhaları Büyük Okyanostaıı 

!Jünkii Kunıllcy celusinde tez okuyanrardan (üstte) Nerim Onad, A'1met Ce
uat Emre, (altta lsmail Müştak ftlayakon, Abdülkadir inan 

Atlas denizine kadar yayılan geni:;! 
bir saha ü::criııdeki Tilrk lehçeleridir. 
Bunların bizimle beraber, Güne§ - Dil 
teori.'linin tahlil metodlarıle miitalea
sma Avrupa dilcileriııin i§tirakini te
menni ederim. 

"Türkün güneşine bir şairimizin 
iki mısramı hitap ederek bitiriyorum: 
A tatilrk A tatilrk antlmız sana 
Güneşinden içtik hep kana kana,, 

Abdülkadir lnanm tezi 

Ahmet ~va! Emrcpcn sonra saz 
profesör .Abdülkadir İnar'a verilüi. 

Abdülkadir !r..an'ın tezi şöyle 
hülasa edilebilir: 

''Güneş - Dil Teorisi11: göre hic bir 
kelime vokalle bitmez, ı:·utlak bir kon -
sonla biter. Yani vokdl ek olmaz. Bu 
gibi görünen kelimelerin sonunda "ğ' 
konsonu bulunmuş ve müruru zamanhı 
aşınmıştır. 

Bir çok kelimeler bu 'i1." konsonu ''h. 
k. g, y, v" konsonlarınrlan dönmüştür. 
Türkçede san, kuru, ul•ı, dan gibi ke
limelerde "ğ" nin düştüğü, "tav, bav" 
gibi kelimelerde "ğ" nin "v" ye ve Bey. 
Sağıs gibi kelimelerde "ı(' nin ''y" ye 
döndiiğti kl5sik ekole mensup bilginlere 
de malCımdur. Fakat baba, aba, ata gibı 
kelimelerin sonunda bir konson olaca · 
ğını klasik ekol hatırına bile getirme · 
miştir. Türk dilindeki bu konsonu G~ı 
neş - Dil Teorisi keşfetti. 

ısmall MUştak Mayakonun tezi 

İsmail Müştak Mayakon ilk önce - il · 
kelimesini ele ıılarak ıhticaç ve itimada 
salih me'hazlcrin bu keıinıenin biribiriıı · 
den cok farklı e;eldiğini söyledi ve muh
telif lehcelerdeki mana f.;rklarını iza. 
etti. 

Gerek bu kelimelerin. gerek • ilki· 
kelimenin tahlillerini yapan İsmail Müş
tak, bazı etimologların Türkçe kelime -
leri tahlil ederken ana köke yanlış mana 
vermek dolayısile kelimenin de manasın. 
tayinde hataya düştükb'ini söyledi ve 
dedi ki: 

''-Türk dilinin diinva dillerine nasıl 
kaynak vazifesini gördiiğiinü izah ve 
kelime unsurlarınm manayı tayinde ne 
gibi roller oynadığını t<!J\ıit etmeğe mu-
vaffak olan Güneş - Dıl Teorisi bir ta· 
raftan bu vazifeyi yaparken, diğer ta· 
raftan 'l'iirk ke!;melcrine yanlış mana 
veren yanlış metodlarla mücadele etme 
ği de kendisi için bir zaı uret telakki 
eder. Bu, hem kendi vazifesinin selame-
ti, hem de İlmin iffet ve asaleti namına 
ihmali caiz olmayan bir nzifedir: 

İsmail Mii~tak Mayakon, Arap aliın
Icrinir. yanlr8 mana verdiYleri bazı ke-

limelerin doğru izalılarmı insanların l 

teşi nasıl kesfettiklerini izah eden b.· 
Türk mitolofisini anlattı. 

Hatip elektrik ve valtrık kelimelerinir 
köklerini araştırıp bunların morfolojik 
bakımdan l:.irbirlerinin ayni olduğunu 
izahdan sonra . otlanı:ık sözüne geçd; 
ve ilmi izahlarını şu cü'tllekrle t:ımarrid 
dı.: 

"Türke ve Türklilğe Güneş altında 
her hakkı layık olduğu her feyzi, her ni-

meti, her kemali vermek cizmile uğraşan 
büyük baş, Türkün medeniyet, ilim 
ve irfan yollarınc!a muhtaç olduğu vası· 
taları da gafletin ve haletin tahakkü 
münden kurtarmağa ahi~rmiştir. 

Bu ahd bizim için en oüyük müide ve 
en büyük inan kaynağıdır." 

Tebrik telgraf arı 

Bundan sonra baskan Varsova ilimler 
cemivcti Şark ~ubesindeı1 ve Napoli yük 
sek Şark enstitüsünden gelen tebrik tel
~taflari'nı okudu ve ıyann toplanılmak 
üzere celseyi tcıtil etti. 

Konıisqonlarda 
Dün, umumi toplantıdan 

Güneş - Dil Teorisi ve dil 
evvel, 

kar-
şılaştırılmalan komisyonu toplanmıştıı. 

Bu komisyonda Profesör Ahmet Cc 
vad Emre'nin dün okuduğu tez etrafın 
da fikirler teati edilmiş ve ecnebi pro-
fesörler de er.as itibariyle tasvibkfir olar 
kanaatlerini söylemişlerdir. 

Rusyada 
otomobilcilik 

Dokuz bin kllomet
rellk kadın otomobil 

yarışı 

Sovyetler Birliğinde ilk defa ola. 

rak hir kadın otomobil yarış•na l\1os. 
kovada :n temmuzda başlanmıştır. 

Dokuz bin kilometre üzerinde rn-
pılacak bu otomobil yarı~ın?., 14 Sav. 

yet otomobili ile i4 kadın şoför, mu. 

kini.3t, mühendis, doktor, gazeteci. ı:;i. 

nemacı ve fotoğrafçı iştirak etmekte

dir. Yarış. Sovyetler Birliğinin ml'r. 

kezi kısmında, Ural ve Kazakistan 

steplerinde, Karakurum çölünde. A. 

ral golü mıntakasında, Ukran)a ve 

Bielorusyada cereyan edecek ,.e tah. 

min f·dildiğine göre, yarışa iştirak e. 

den otomobiller, iki ay sonra, Mosko-

yaya dönecekler ,.e yanşı bitirecı•k ıer. 
dir. 

llu yarı~'l iştirak eden karlınlnrın 
ekserisi gençtir. ile~ etin kumandrını 

Ana.,tasya Petro\'na Yolkova ancak 

:u ya~ındad r ve ~loskovada Şimal 

deni.ıyolları merl\ez idare.sinde :;ofiir • 

lük ~tmektc'. geceleri ise. gece halk ü. 
ninrı-;itc~inde tahsil görmektedir. 

Bayan Volkova, bu yarışın Sov
yet ırndınlı~ının cesaret ve p~rvasız. 

lığını ishat edeceğini H 8ovyet karlı. 
n·: nın tekniği hazmetmiş olduğunu ı,?(İ<ıj 
tere~eğini bildirmiş\<.' murnffnki d 
t@n emin bulunduğunu da İlfl\·c eylt>-l 
miştir. 

,. 

Şehirde yeni inşaat 
nasıl yapılabilecek? 

(Bal} taralı 1 uıcide) 
O zamandanberi lstanbulda in.5a

at bu izahnameye göre yapılıyordu. 
Bir kaç ay evvel İstanbula gelen 

ve mlistakbel planı yapacak olan 
Fransız şehircilik mütchassıı:;ı Prost, 
bu izahnameyi tetkik etmiş, izahna
mede yeniden tadilat yapılmış, eski 
izahname hükümden iskat edilmiştir 

Yeni izahnamenin mühim madde
lerini yazıyoruz: 

1 - Yapı ve yollar kanununun dör
düncü maddesinin E fıkrası mucibin 
ce şehir içinden geçen &imendifc.r 
hatlarının istimlak hud·ıtlarından i
tibaren her iki tarafından 30 metre
lık bir saha dahilinde inQaata müsaa 
de edilmiyecektir. 

2 - Su kenarlarından veya rıh· 

tım yapılabilecek noktadan itibaren 
1 O metrelik sahada hiç b:r suretle in
şaat yaptırılmıyacaktır. 

3 - Abide, mabetlerin etrafında 

en az 10 metre saha dahilinde inşaat 
memnudur. Bu gibi eserler1n hududu
nun hangi noktadan itibar edileceği
nin tayini ve esere göre en az 10 met
re olan yukarıki mesaf~in tesbiti 
belediye reisliğince yapılır. 

4 - Üç kattan fazla binalarda bi
nanın en üst katında sokak yüzünde 
çıkma ve şahniş yapmıya müsaade 
edilmiyecektir. 

5 - Belediyece bitişik bina yapıl
ması mahzurlu görülen yerlerde ileri 
planı yapılıncaya kadar sokak geniş. 
liği ne olursa olsun ancak bir kat 
yüksekliğinde bitişik bina yapılmağa 
izin verilecektir. 

6 - Sahi! arsalarında, su kenarla· 
nndan itibaren 30 metre dahilinde ve 
10 metreden sonra olan sahada inşaat 
yapılamaz. İstenilirse !ttikbal hari
tasının ikmaline kadar ar.cak bir kat
lı olarak zeminden itibaren 5 metre 
irtifadan fazla bina yapılmıyacaktır. 

30 metreden sonraki kısımda ya
pılacak mcbani ayrı ahkama tabidir. 

7 - Birbirinden ayrı ev yapüan 
yerlerde blna yµz ç_izgisi belediyece 
tesbit cdılmek ı:artile bina azami yük 
sekliği şu esaslara göre tesbit edile
cektir. 

El ve aile sana
yii serg=si 

iktisat Velialetl 10 
bin l"ra mil~ afat 

dağılacak 
Küçük sanatlarla evlerde yapılan 

aile işlerini te~"Vik etmek ve bu gibi 
sanayiin himayesi yolunfü1. ne gibi ted
birler alınması lazım geldiğini öğren-

mek maksadile Ankarada 29 ilkeşrin cu 
muriyet bayramında açılacak olan 
sergi için hazırlıklar devam etmekte
dir. 

Sergi için daimi bir komite teşkil 
edilmiştir. Komite ilk toplantısını !k
tisat Vekili C,clfil Bayarın başkanlığı 
altında yapmıştır. 

Bu sergiye bilhassa iktisat ve-
kaletince büyük bir alfıka gösteril
mektedir. 

Sergiye iştirak için gönderilecek 
malların naklıye, ambalaj ve sigorta 
masrafları tamamen vekaletçe tediye 
edılecek, ayrıca muvaffak olanlara 
para miikfıfatı ve madalyalar verile
cektir. 

Dağıtılacak paranın miktarı 10.000 
lira olup en küçük mükafat 50 lira
dır. 

Komite azaları bugürı ticaret ocla-
sını'ia toplanarak yeniden yapılacak 
işleri gözden geçireceklcra;r. 

Komitenin sergiye girebi!ecek eş

yalar için hazırladığı listede şunlar 
yazılıdır: 

El tezgahlnrı, kadın terziler. kun
duracılar, şapkarılar, yazmacılar, gü

A - Yükseklik bina:ım doı t tara
fında ve arsası içinde kalan boşluk· 

hırdan en küçüğüniin arsanın üç mis
li oh1billr. Bu yül<Seklik bina met
hali i~nün::leki sokak trot~·arınm sevi
yesinden üst kat tavanın üst sathma 
kadardır. Ancak bu irtifa bir bodrum 
ve dört katı geçemez. 

B - Bunun üstüne en çok 9ü san
tim yükseklikte parabet ,.e binnnm hu 
dudundan geçirilen yüz<k 3;) milinde 
müsteviler dah linde kalmak üzere ça
tı ve lüzumu olan yükscı::füte kalnak 
üzere bina yüksekliğine izin verilebi
lir. 

7 - Belediye hududu dahilinde "e 
sahillerinde yapılacak fabrikaların 

mevkii ve yükseklikleri merkez fen 
heyetince tayin ve tesbit edile< e!c
tir. Mevcut binalara her nevi ilaveler 
kayıtlara tabidir. 

8 - Her bina ikmal edildikten son
ra proje ve şeraiti fenniye ve sıhhi
yesine muvafık olduğuna dair mer
kez fen ve sıhhat heyetlerince rapor 
verilmedikçe binanın istimaline mü -
saade edilrniyecektir. 

9 - Ruhsatname isteğinde proje
sinin cephesi muntazam olarak gös
terilecek ve rengi de bildirilecektir. 

10 - Her nevi beton arme inşa
atla arzı 15 metre ve daha ziyade o
lan sokaklarda \•ücuda getirilece!: in
şaata ve yerleri ve şekli mühim gö
rülecek inşaata merkez fen heyetinin 
tasdikinden sonra ruhsat verilecektir. 

11 - Şehir haritası yapılıncaya 

kadar bir kat bina yapılm·y~ müsait 
olmıya.n dar sokaklarda bina onune 
mevcut sokakla beraber açıklık arzı
nı Hi.akal 6 metreye iblağ edecek ka
dar bir bahçe bırakmak şartile bir 
katlı biııa yapılabilir. 

12 - Bu izahnameye göre yüksek
liklere izin verilebilmek için bacalar 
tekmil irtifaınca kargir yapılmalıtlır 
Madeni borularla yükseltilmesi mem
nudur. 

13 - Ananın biıı.a yapılacak ye
rinde mühim ağag\ v,usa bunların ke
silmesinin mahzurlu olmadığına dair 
belediye rcisliğince karar verilmedik
çe inşaata ruhsat verilmiye<'ektir. 

Sürat rekoru
kırılmamış 

Fransızlar ''Normandt 
transatlantlkl yenil
memiştir,, diyorlar 

İngilizlerin yapmış oldukları büyük 
Kuin Mari isimli transatliintiğin saatte 
30,01 mil vasati süratle Atlas Okya • 

nosunu geçerek yeni bir rekor yaptığı 
ajans haberi olarak yazılmıştı. 

Bu haber Fransız gazeteleri tarafın • 
dan tekzip edilerek rekorun hala Nor • 

mandi gemisinde olduğu yazılmaktaaır. 
Bir Fransız gazetesi bu hususta §U 

mal(ımatı vermektedir: 

"Kuin Marinin mavi kordelayı aldığı 
hakkındaki haber Normandinin Atlanti 

ği vasati 29,94 mille geçtiği iddiasile be 
..~ber verilmektedir. 

Bu doğrudur. Fakat bu rakam Nor -
mandinin 12 haziran 1935 tarihinde 
30.31 mil süratle Atlantiği geçtiği ta
rihtenberi bir rekor olmaktan çıkmış -
tır. 

Kuin Marinin mavi kordeiayı alabil • 
mesi için 30.31 milden fazla va sa ti bir 
süratle Atlantiği geçmesi lazımdır. Bu 

rekorsa şimdiki halde kırılmış acğlldir. 
Cünkü Kuin Mari son seferi:ıde de sa· 
atte vasati olarak 30.01 mil sürat yap -
mıştır. 

Japon 
futbo!cuiarı 

müş, saraciye, deri isleri - kemer, e1 Sofya ve Belgrada 
çantası, eldiven, protföy, fırça, tarak ı . -
dökme, plastik f'Şyn., bakır, mermer gel ı yor 1 ar 
hah, broderi, tiftik, el trikosu, kehri- O!impiyatlarda çok giizel bir varlık 
bar sanayii, b·çakçılık. tespih, sedef gö;;terıniş olan Japon milli futbol takı
yorgancı, yazmacılık, demircilik, pi - mı, duyduğumuza göre memleketine 
rinç, sarı, oyuncak, kuturuluk, torna dönmeden evvel, Balkanlara gelecek ve 
iPlel'i. ovmacılık. pro.:r:·o.1ör, toprak Belgradda Yugoslavya milli takı:nile 
san vii, ( canı:ı ·•-:,,") tel gPmme (Af b•1gün bir maç yapac:ık. sonra da Sof
yon lt"rrlıi"rr). ( "ikve) \'an h:j mi- yaya geçerek ayın 30 unda Bulga::istan 
ne, sun'i çiçek, sepetçilik, kaşık, na- şampiyonu Leviski takımile karşılaşa • 
lın, fildişi. caktır. 
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Feci hakikat: Halife Mustasım, kendi Uz 
kızı Zübeydeyi seviyordu ve bu hayvanca 

his onu kudurtmuştu 
Zübeydenin dinlediği bu fevkalade Miltecssir olmak lazımdı. Hüseyinin 

&eyler onda bir sürü garip hisler uyan- çok sevdiği karısının kendis!ni aldat
dmruştı. O, böyle bir vakaya asla ih- masıru gözlle görmesi onun hesabına 
timal vermiyordu. Hadiseler zihninde az bir felaket miydi? 
yıldırım süratile sarpıştı. Müsbet Yine sevinmek lazımdı? Niçin mi? 
menfi bir sürü hislerin tahtı tesirinde Bunu Zübcydenin kalbine sor -
idi: malı! Onun esrarını biliyoruz. Bu hır-

- Meğer işin içinde neler var mış ! çın kız Hilseyine vurgundur. Fakat 
diye dü~ündü. Anlamak istediği son Hüsey1nin evli olması, ve başkasını 
bir nokJ;a kalmıştı: sevmesi ona bu aşkı menediyordu. Onu 

- Peki sen kocanı, Hüseyini sev- sevmesi haramdı. 
miyor mu idin? Fakat şimdi Eymenin HUseyinl al· 

- ? ? ! !.. dattığını ve halife Eymeni Hüseyinden 
Şimdi tuhaf bir hissin tahtı tesirin- ayırdığını öğreniyordu . Bu suretle Hil

de ve birçok hakikatları sezmiş bulu- seyin hiçbir içtimat bağla bağlı kalını · 
nuyordu. Hüseyin evli olduğu fçin yordu, Artık Hüseyin serbestti. Artık 
eimdiye kadar onun hakkında. hisset- Htt.seyin için duyulan hisler memnu 
tiği §eylerden dolayı daima için için sayılamazdı. Artık onu sevmek istimai 
bir azap duyardı. Hüseyin başkasını bir ahlaksızlık değildi • 
aeviyordu, ba§kasile evliydi. Onun için Zübeyde daha fazla düşünınedi. Or
Hilseyin ebediyen memnu blr varlık tada bir iş vardı : Hüseyini kurtarmak. 
demekti. Eymeni bileğinden tuttu. Odadan çı-

Şimdi artık bu içtim.al memnuniyet kardı. Eymen de, harem ağalan da bu 
ortadan kalkmış bulunuyordu. Karısı manzarayı hayretle seyrediyorlardı. 
onu sevmiyordu. Hallf e de resmen on- Doğruca merdivenlerden yukan çıktı. 
!an biribirinden ayırmıştı. A:r. sonra }>abası halifenin odasının 

Fa.kat Zübeyde bu haki.katı bir defa önüne vardı. Nöbetçiler Zübeydeye he
&. Eymenin ağzından duyınak istiyor- men yol verdiler. 

d1ı. Eymenin: Şimdi hem ZUbeyde, hem de Eymen 
- Onu sevmiyonım, onu aldattım. 

demesini, bu hakikatı itiraf etmesini halife Mustasımm önünde bulunuyor-
lardı. 

istiyordu. Ağızdan söylenen ve ku-
lakla duyualn hakikatler de ne de olsa 
başka bir r.evk, başka bir tat vardır. 

Sordu: 
- Sualime cevap vermedin Eymen! 

HU.ııeyini sevmiyor mu idin? 
- Sevmıyordum. 
-!! .. 
- Valtm. onunla l'vlenmiştim. Fakat 

ne de olsa biz emir kulu kimseleriz. 
Halife seni ona vereceğim dedl ve ver
di. 

- Ibni ömerle evvelce hiçbir mü-
nasebetin yok mu idi? 

- ??!! .• 
- Cevap ver sualime! 
- Şimdi madem ki halife beni ken-

disine veriyor, artık saklamağa lUzum 
yok. Evet, vardı. 1bni ömerle eskiden 
beri sevişirdik. 

- Yani Hüseyini aldatıyordun. 
- ...... Evet! 
Zübeyde o kadar az 7.8.lil&Il urfmda 

o kaadr çok ve mfilıim ueyler öğren
mi§ti ki gayri ihtiyari bir sarsıntı ge
çirmekten kendisini alamadı 

O kadar beklemediği fevkalade sır
lara vakıf olınU§tu ki bundan sevin
mek mi! Yoksa milteeMir olmak mı 
Ilmn geleceğini bir tUrlU kestfremi
J'O!'du. 

~vinmek limndı. ÇilnkU HUseyi
nin bu işte tamamile bigünah ve sus
su.z olduğu anlaşılıyordu. 

Zübeyde 1&1km bir vaziyette duran 
babuma birkaç kelime ile meeeleyi 
anlattı. Ve Eymene işaret etti. Eymen 
de bütün vakayı old~ğu gibi anlattı. 

!ııtustasun o zaman hakikati anladı. 
Bir ara lbni ömerle Eymene fena. hal
de kızacak ve kendilerini hapsettirecek 
oldu. Fakat buna. da Zübeyde manl ol
du. Ikmtne de şefaat etti. Aşk ytlztln-
den yapılan §eylerin mubah saytlması 
lizmı geldiğini söyledi. 

Kızının bu son cUmlesi halifeye çok 
dokundu. Zaten şimdiye kadar kizmın 

hangi arzusunu kmruştı ki Eymeni de, 
lbni Ömeri de affetti. Tabla tile fftlse
yin de beraat etmişti. 

Zübeyde bir sUrU hislerin tahtı tesi
rinde kalarak babasının boynuna sa-

nldı. Ve iki yanağından da öptü. Sc
vinsle dışan çıktı. Dışanda hala bek
liyen harem ağalarına M.la büyük bir 

1 
§a§kmlıkla bir şey anlamadan duran 
Eyıneni teslim etti: 

- Alm bunu lbni Ömere götüriln! 
Sonra adeta bir ku§ hafifliği ile Be

kerekten Hüseyinin yatmakta olduğu 
odaya koştu. 

Hüseyin bu sırada yavaş yavaşken
disine geliyordu. Bir işaretle odada 
bulunanlan dışarı çıkardı. Ve odada 
Hilseyinle yalnız kaldı. 

(Devamı var) 

-49-
- Vallahi .. Oh! Çok iyi oldu, pek 

sevindim, hem güzel adam, hem zen
gin adam hem de genç! 

Leyla, saçlarının köküne kadar kı
zardı. Samiye bir kahkaha attı: 

- Vay, seni sinsi seni, demek o da 
senin hoşuna gitti öyle mi?. 

On beş gün sonra Leyla ile Rahmi 
bey birlikte yaşamağa başlamışlardı. 

-2-
0 sabah hapishane müdürü Şadiye

yi oda.sına çağırttı. 
- Hanımcağızım sana bir müjdem 

var. 
Kadın af alladı. Ona ne gibi bir müj

de olabilirdi. Acaba kı~larından biri l 
evlenmf§ miydi. Kalbi çarpmağa bq-

ladı: 

- Kızlarımdan mı haber var. Kaç 
zamandır mektup almıyorum. Merak
tan deli olacağım! 

- Hayır mektup falan yok. 
-Ya! .. 
- Fakat mektuba ne hacet yakında 

onları göreceksin! 
- A, buraya mı geldiler? 
Sevinctcn gözleri dışarı fırladı, bü

tün vücudu titriyordu. 
- Demek beni gönne!crine müsaade 

ettiniz .. Neredeler ah, bir göreyim ... 
- Buraya gelmediler. 
- Aman efendim insaf edin.. Be-

nimle alay etmeyin .. Merhamet dile
rim. 

- Alay etmiyorum, onlar buraya 
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lngiliz dostlarını nıuhafaza 
bana verildi vazifesi 

Matmuel A ... nın ailesi nezdinde öyle 
kolay kolay sarsılmıyacak bir itibarım 
vardı. Beni çok ciddi bir çocuk olarak 
tanırlardı. Binaenaleyh, kızlarını bir be· 
klr arkada• evine götürüp içirdiğimi 
akıllarına bile eetirmezlerdi.Binaenaleyh 
teyzeıi de bu martavalı yuttu. Bana 
kızlarını oraya kadar getirdiğim için 
zahmet ettiğimden dolayı bir hayli de 
teıekkUr etti. 

Sevgilim ile teyzesinin önünde gayet 
reımt bir tekilde el 11karak ayrıldım. 

KROKERDE VAKiTSiZ BiR iÇTiMA 
Krokere döndüğüm zaman bu ufacık 

sef aha timin bana zararı dokunduğundan 
anladım. ÇUnkU gaybubetim 11ra11nda 
benim için hayli entereıan vakalar geç· 
mitti. Daha binadan içeri girmeden ka
pının önilnde ıeneral Haringtonun oto
mobilini eC>rUnce bende ,afak attı. De
mek general Krokerde .. Kimbilir Ballar 
beni ne kadar çok aratmıı ve ne kadar 
da kızmıttır. ÇUnkU, adam o günlerde 
daireden aynlmamaklığunı sık 11kı ten
bih etmişti. Balların pencerelerine bak· 
trm, aydınlık ... Daha iJ odasında bulu· 
nuyorlar. 

Kapıdan girince nöbetçi polisine 
bililtizam ıordum: 

- Kolon el geldi mi? 
- Çoktan. 
- Baıka kim var? 
- General Harington, arkasından 

da kolonel Kornvol geldiler. Bir saat· 
tenberi kumandanın odasındalar. 

Yukan kata çıktım. Ballann kapısı-
nı bekliyen polisi çağırdnn: 

- K.umanclan, beni aradı ?U? 
- Hayırl ... ---.--,~--~ 
- Ne yapıyor? 
- Odasında general Harington ile 

görüıüyorlar. içeriye kimseyi almıyor
lar. 

Rahat blr nefes alarak odama gir
dim. Masamın ba§ma geçtim. önüme 
gUndelik muhaberata ait bi.r kaç klğıt 
açıp gQya saatlerdenberi çalıfJyonnu

§Um gibi bir vaziyet alarak düıUncele
re daldım. Bu ak1am nedense havai 
tarafım galip geliyordu. 

Ermeni gilzeliyle Şevketin odasın
da haşhaşa geçirdiğimiz güzel dakika· 
lar hatırımdan çıkmıyordu. Masamın 
başına geçip k!ğıtlan yalancıktan önü
me açtığıma doğrusu isabet etmitim. 
On dakika geçmeden ara kapı açıldı ve 
Ballann yilzil göründil. 

- Sen burada mısın? 
- Evet kumandan 1 
- Ne yapıyorsun? 
- Gündelik işlerle meşgulüm. 
- Onları bırak, buraya gel. 
- BaıüstUne t 

. 
gelmediler ama sen gidip onlan göre-
ceksin! 

- Ben nasıl giderim? Ben, ben! 
- Basbaya gideceksin. Hürsün. On 

senedenberi en ufak bir kusurun ol
madı. Hepimiz senden memnunuz. Dı
şa.rda.n da uğraşanlann sayesinde af
fedildin. Artık bu kapılar senin için 
açıktır. 

Şadiye sapsan kesildi, gözleri kay
dı, kanapeye yığıldı. Şaşkın şaşkın 

mınldanıyordu: 
- Hür, hilrril.m ha! Hürriyet, hür

riyet.. 

- Kendine gel hanım, aklını başına 
topla .. Hastalanırsan birkaç gün yine 
kalmağa mecbur olursun. 

Bu söz, lr'admcağızı adeta kamçıla
dı, bütün gayretini toplıyarak titriyen 
bacaklarına kulak asmadan kalktı. 

Oh! Gitmek gitmek biran evvel bu 
yerden kurtulmak! 

- Ne zaman çıkabilirim efendim. 
- Ne zaman isterseniz.. Arzu eder-

seniz derhal: 
- Teşekkür ederim efendim. 
Hemen iki pırtısını topladı, hapis

hanede çalışmış birkaç para da birik
tirmişti. Arkadaşlarile veda etti, mü
dilr beyi hUrınetlc selamladı, gözleri 

Bu emir üzerine Balların odaaına 

geçtim. General Harington köşedeki 

koltukta oturuyordu. Kolonel Kornvol 
da karşısında yer almıştı. EvvelS. gene
ral Haringtonu, sonra da misafir kolo· 
neli askerce selamladıktan sonra orta
da emre amade bir vaziyette durdum. 
Odada Ballar da dahil olmak üzere dört 
kişi idik. 

Ballar masasının başına geçtikten 
sonra bana döndü: 

- Bu akşam mutat asayiş teftişini 

yaptın mı? 

Bir yalan kıvırdım: 
- Yaptım • Evvela Beyoğlu tarafı

m, sonra Betiktagtan başlıyarak Ga· 
lataya kadar olan sahayı dolattım. En 
5on olarak da İstanbul tarafına geçtim. 

- Vaziyette bir gayri tabiilik gö
rüyor musun? 

- Hiç bir gayri tabiilik iÖrmedim. 
kumandan t Şehir tabii hayatım aüril· 
yor. Yalnız Beyoğlu tarafı eıkiaine niı
betle daha tenha ... 

- Polis noktalarım kontrol ettin 
mi? 

ikinci bir yalan daha kıvırdım: 
- Ettim. Her şey yerli yerinde ... 

Polis müdürü Esat Bey bize verdiği 

sözde durmuı. Devriyeler ziyadeleşti -
rilmiı, vukuat çıkması muhtemel mrnta
kalardaki karakollar takviye edilmi§. 

- Bravo 1 Ben de Esat Beyden böy
le askerce bir dürüsti beklerdim. 

- Diln kendisini resmi vazifeler do
layısile ziyaret ettiğim zaman çok meş
gul buldum. Mütemadiyen etrafa emir
ler veriyor, asayigin mükemmelen 
temini için icap eden her tedbiri alma
ğa çalıııyordu. Hatta, size hürmetleri
le beraber, inzibat ve asayi§in muha -
fazası için elden geleni yapmağa çalı§· 
tığtnr, müsterih olmanızı söylememi de 
tenbih etti. 

Sözlerimi bilhassa general Haring
ton dinliyordu. Ballar bu verdiğim iza
hattan memnun' kalmıştı. Buna rağ
men, bu üç İngiliz kumandanının yüz
lerinde odaya ilk girdiğim zaman mü -
phede ettiğim endişeli vaziyet henüz 
zail olmamıştı. 

Ballar, Haringtonun yüzüne baka -
rak, gözlerile onun tasvibini aldıktan 

sonra bana hitap etti: 
- Efdal, senden mühim bir vazife 

istiyeceğiz. Bu gece de uykusuz kala
rak bize bu işi göreceksin. 

Derhal atıldım: 
- Emirlerinizi yerine getirmek be· 

nim için bir şeref olur 1 
- Bize karşı olan fedakarane hiz· 

metlerini bizzat general da takdir edi
yor. 

kamaşarak sokağa fırladı. Köyüne va
sıl olur olmaz Ahmedi buldu. 

- Beni tanımadın mı Ahmet, iyi 
bak saçlarım beyazlandı yüzüm buruş
tu. Değiştim değil mi? 

- Şadiye Şadiye sen misin? Nasıl 
oldu da kurtuldun. O cehennemden na
sıl sıktın? 

Kadın meseleyi anlattı. Ahmedin 
gözleri dolup dolup boşanıyordu. 

- Oh! Çok şükür, çok şükür. 
Diye mırılaanıyordu. 
- Kzlarım nasıl. Hemen mektebe 

gidip onları görmek istiyorum. Ahmet 
başını önüne eğdi. 

- Ne var. Bir şey mi oldu. Hastalar 
mı? Söyle Ahmet deli olacağım? 

- Üzülme, teli.ş etme .. Bir şey yok. 
Şey .. Ben sana verdiğim sözü tuttum, 
her zaman gidip onları yokladım ama •. 

- Söyle Ahmet Allah rızası için ça
buk söyle .. 

- Onlar burada yoklar .. Mektepten 
kaçmışlar .• Nereye gittikleri belli de
ğil. 

- Ne diyorsun! 
Hala mi tali ona darbe vurmaktan 

yorulmamıştı. Haıa mı işkencesi bit
memişti! Bu ne kara yazıydı bu! 

Ell~rini . yüzüne kapadı, hmçkıra 

Haringtona dönerek makamı teıekw 
kürde bir sellim verdim. Soğukkaniılı· 
ğın mücessem timsali olan general de 
başını sallıyarak (evet) manasına ge· 
len uzun bir : 

- Y es ! çekti. 
Ba!lar sözüne devam etti: 
- Seni bir İngiliz hadimi telakki r · 

derek ve Türk olduğunu nazarı itibari 
almıyarak ''maalesef,, diyeceğim. 

içimden küfür etmekle beraber, 
karşımdakilerdcn geçmiş bir soğukkan· 
ldıkla cevap verdim: 

- Şill>hesiz 1 
Kumandan ağır ağır şunları söyle

di: 
- Evet! Maalesef, Türkler harbi 

kazanıyorlar. Onlar için nihai zafer bir 
gün meselesidir. Bunun neticesi olarak 
İstanbulda bulunan itilaf kuvvetlerinin 
vaziyeti de çok nazikleşiyor. 

Onl:ın tahrik etmek ve ağızların

dan bir bakla daha çıkartmak için ce
vap verdim: 

- Türkler Yunan ordusuna kart' 
bir galibiyet kazanabilirler. Fakat bun
dan dolayı itiHif kuvvetlerinin vaziyeti 
neden nezaket kesbetsin? Türkleri :tn· 
gilizlere de hücum edecek mi zannedi• 
yorsun uz? 

- Bu onlar için bir delilik olur 1 
- O halde? 
- Biz halkın ayaklanmasından ]<of" 

kuyoruz. O zaman fstanbulda kan gô.
deyi götürecektir. 

- Esat Bey halkın böyle bir çıtgııı
lığına mr:.ni olmak için bütün kuvvetlt" 
rini aeferber etmiı bulunuyor. 

- Halkın vasi mikyasta bir hareke"' 
tine karıı Türk polisinin mukavemtd 
kafi değildir. Biz itilaf kuvvetlerini. 
onların masuniyetini düşünmüyoruı· 

Müsellah kuvvetler, böyle budalaca bir 
tecavüze karşı elbette kendilerini kO" 
rurlar. 

Bizim asıl korkumuz. bize mensuP 
olan ve itilaf devletleri nam ve hesabi" 
na hizmetleri mesbuk bulunan bazı si -
villerin hayatının tehlikeye düşmesidir· 
Bunları herhangi bir tecavüze karşı ıııil 
dafaa ve himaye etmek bizim en esaslı 
borcumuzdur. Hatırlarsın ki birkaç gün 
evvel Galip beyin Vaniköyündeki evine 
bir tecavüz vukubulmuştu. Bu tecavüz• 
ler tekerrür edebilir ve bu tekerrür edt"' 
cek tecavüzleri bir facia ile neticeıene· 
bilir. Çünkü, bizim tahlçikatrmız, milli• 
yetperver ve İngiliz düşmanı olan bat• 
kın bize dost olarak tanılan bu gibi kitll 
selere kar~ı bir tecavüz hazırlamakta o1 
duklarını göstermektedir. 

(Devamı var) 

hınçkıra ağlamağa başladı. Birka'i 
gün sonra tımarhanede kocasını göt
meğe gitti. Adamcağız boş nazarlar~• 
ona baktı. O kimseyi tanımıyor, hiçbır 
şey hatırlamıyordu. Zaten nikbin bir 
hali vardı. Birkaç gündenberi doktor
lar Umit kesmişlerdi. Yanında kalmak• 
ona bakmak istedi, müsaade etmediler· 
Kalbi ~ızlıyarak döndü. Kim bilir t>eJlci 
de son görüşüydü. Hakiaktcn de öyle 
oldu. Ertesi gün Celalin öldüğünü bS.' 

ber verdiler. Bu acı onu çok snrstJ• 

günlerce ağladı, inledi sonra çocukta· 
rını bulmak derdi her şeye galebe çal
dı, buhran içinde araştırmalara başl8" 
dı. Ahmet her suretle ona yardım edl• 
yordu. Şadiye onda misafir kalıyordll· 
Andla yeminle alakoymuştu. Adet• 
çok muhabbetli bir ağabey gibi ba1'1-
yordu. 

Celalin vefatından bir ay sonra. kat" 
şı karşıya oturup dertleştikleri sırad• 
Ahmet eğildi Şadiyenin zayıflamıB el" 
lerini avuçlarının isine aldı: 

- Şadiye, ben seni sevmekte her ati 
devam ettim, hep senin aşkınla yaŞŞ" 
dım. Şimdi sen de yalnız kaldın, sarı• 
da bir hayat arkadaşı lazım .. Söyle at
tık beni kabul edersin değil mi? 

(DeıJamı var) 
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~ra kazanan kadınlann esran: 

Emniyet sandığı 
• •rektörü anlatıyor 
llnka memuru kızlarımızın mezlyetlerl 
kı ve kusurları nelerdir? 
•qüşterilere ıat yetiştirmekte 

büyük tehammül ve 
~~ 

beceriklilik ... 
Çok • hanı harıl işliyen, memu-
( tıı. '1e galiba kadın memuru er
oı eınurlarına nalaran bir kat faz 
~ : b-rr müessese ... Daha sabahın 
Çık en saatleri olduğu halde gire

r d~~n~~ haddi hesabı yok. Şöyle ı 
k 

1
unuyorum: Bu saatten bu ka

y ~ abalık olabilecek yer ya tram
<ır, ;bası, yahut da şirket vapurla
e ea~ hemen yine kendi kendime 
dı. 1Yorunı: İşte bir de Emniyet 
IJ gı.,, 

{~~· bucaksız gibi görünen salo
ı 1 tarafındaki bankların arka
i?.a,~ernur kadın başları, müştcrile
~ at. V~riyor, yine kadınlar dos
t, getırıp götürüyor, hesap yapı-
l> 
~~alıp veriyor. Burada yapılan 
t hed ad~ muhtelif ve değişik ... Fa 1 

·ıı er bır: Es yanın, emlakin, ara- ! . :e ZİYnetin karşılığı bir tek ke-
. ra l ta .•. 

la erkek mUşteriler hiç bir münakaşa 
kapısı açmıyorlar. İşte bize kadınları 
tercih ettiren sebepler . ., 

- Ya diyorum, ahlak tarafı ... ,, 
- Ha bakınız, bundan memnunuz. 

Kadın memur ekseriya kendi ihtiyaç
larını gidermek yani ailenin mai
şetini temin için çalışan erkeğe faz 
la yük olmamak için çalışıyor. Bu
nun için buradan çıkınca evine gidi
yor. Erkek gibi, işinden sonra, vakti
nin mühim bir kısmını dışarda geçir-
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Atatürk 
iş Bankası mensup

larına iltifatta 
bulundular 
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lta!vanın ispanya işlerine 

O, bu hareketi, Fransa tarafından bir 
tehdit, Hitler tarafından bir vait netice
sinde ittihaz etmiş bulunuyor. 

Fransa tarafından tehdit, Fransanm 
ispanya hükQmctinc yardım edebilmesi 
şeklinde tecel11 etmiştir. 

İtalyanın, asilere gönderdiği her tay
yareye mukabil, Fransa da İspanya hü
ktimetinc bir tayyare göndermiştir. 

Herhangi sahada olursa olsun Muso
lininin yaptığı yardım, Fransızlar tara
fından tekrarlanıyordu. 

Musolini bundan çıkan manayı her• 
halde anlamakta gecikemezdi. Zimnen 
kendine söylenmiş oluyordu ki: "Muso· 
lini asilere ne kadar çok yardım ederse, 
Fransa tarafından o derece muhalefet 
görecektir.,, 

Hitlerin yaptığı hataya gelince, bu ha 
ta, onun hemen bütün Alınan donanma· 
smı İspanyol sularına göndermesinde • 
dir. 

Musolini, hatta bir zamanlar arkada· 
şı olan Hitlerin bile, Akdenizde kudret 
ve nüfuz sahibi olmasın! istemiyor. 
Almanyanın Akdenizdeki kudretli 

vaziyeti, Hitleri Musolininin menfaatle~ 
ri aleyhine İngiltere ve Fransa ile pa· 
zarhk yapmak mevkiine koyabilirdi. 

4 .... 

Şimdi bugünkü meseleye, yani İtalya 
ya İngiltere tarafından yapılan vaide 
gelelim: 

Bu vait, İngiltercnin Romadaki mas· 
lahatgüzarı İngram vasıtasile yapılmış 

tır. 

MalQm olduğu üzere İtalyanın, Ha· 
besistan seferi esnasmda pek şiddetle 
hi;sedilen mali buhranı, şimdi daha art 
mıştır. 

Berlinin parası yoktu. Parisin çok pa
rası vardı. Fakat borç veremiyordu. 

Bu sırada İngiltcrenin kredilerde bu· 
lunması Musoliniyi İspanya işlerine ka
nşmamak hususunda Fransanın teklifi· 
ne -Almanyaya rağmen- razı etti. 

Muhterem Mebusları Davet: 

...... ":' ! • ·~· /! ~ -:' 

Bahçesinde 3 Eylu1 1936 Perşembe gUnU 

Sünnet Düğünü 
HER GuN BAHÇEYE MÜRACAAT 

Telefon 41065 

Altın çiçek T raş b~:ıkları bu-
güne kadar piyasada tanınmış en 

Vatan müdaraas1nda 
tayyare 

Tayyare, bugün artık vat:ın de
mektir. Çünkü vatanları korumak i
şinde, tayyarenin rolü baş roldür. 

Hava kuvvetlerini arttıran ulua 
HA VA TEHL1KES1N1 azaltır. 

Türk havasmı güvene kavuştura· 
cak ola!'! hava silahı (Tayyare) sade 
devletin VE: devlet müdafaa bütce~inin 
mevzuu olarak ko.lmamıt;, belki de 
daha fazla olarak halkrn yurt sevgi · 
sine ve yurttaş t erbiyedne emanet 
edilm iştir. · 

T ü. r1• Hatıa !forumu 

iyi bicaklarm fevkindeo:r. En sert il Diş hekimi il 
sakatları bile kolaylıklc> traş eder Ratip Türkoğlu il 
Yüz derisini katiyen :ncitmez ve 'I Ankara caddesı ıv.cs~rreı 1 
kanalmaz. Fiatı yalmz (5) ku.1 oteli Karşısı numrara (e8) 

ruştut. Tecrübe için b:r tane alır

sanız Altın çiçek Traş bıçağı sizin 

her günkü ve daimi aJ kadaşınız 
olacaktır. 

ZA Yt - 2240 numaralı şoförlük eh· 
liyatnamemi zayi ettim. Yenfaini alaca· 
ğrmdan eskisinin hükmü yoktur. 

Sirkeci t11ksisinde şoför Mehrr.et E-
min Çevke 

Operatör Croıog 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu · Parmak 
kapı tramvay durağı , Roma otelı 

yanında 121 bı rinci lrnt ::$-S 

- ?. 
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RADYO SiNEMALAR 

tSTANBUL~ BEYQC',Ll> 
18 mulıtelit plAklar, 19 haberler, 1915 ·ı'UKR a Bir saatlik milyoner ve 

Gece yarısında bir ses 
ı Tangollta ve A§k kelep 

çcleri 

operet: Çardıı.ş FUrstln (plM<), 20 Soprano 
bayan Karakq ve tenor De Marki, piyano HELER 
rc!akatlle, 20,SO studyo orkeıtraları, 21,30 
son haberler, Saat 22 den .sonra Anadolu 
ajansının gazetelere mahsus havadl.8 servisi iPEK 
\"eritecektir • 

J Kadın parmağı ve 
Düşkün kadın 

PRAG: 

20,20 yeni §arkılardan plAklar, 20,45 ko. 
nuşmalar, 21 K. Velssln Rlvfera lslmli operet 
piyesi, 22 Moznrt, List ve R, Strauıısun kom 
pozisyonlarmdan toplanmış bir musiklll neş 
riyal, 23,20 pltık, 23,4 Rusça haberler, p!Ak, 

BUD.\PEŞTE: 

bl J ~ı· .. 

vu.uu 

TAN 

ı tık gece ve Yer titredi 

Şubertin aşkı, Yılmaz 
tayyareci 

J Son vals ve Hava kah
ramanları 

ı Monte kristo kontesi 
Marietta 

19,öO keman _ braç dUosu, 20,30 ttaıya ŞIK ı Buhran bitti, ve 17 nu
maralı polis otomobili _ Fransa mUnasebatı, hakkında 

21,15 kon!e:ıruı.'J, 22,30 opera, 
23,10 konuşmalar, 23,50 Lehçe 
24,05 çlgan musikisi, 

J:\IOSKOVA: 

kontcrıı.ns. 

orkestraaı, 

korı;erans, 

20 musikJli edebi neşriyat, 22 çekçe neşri 
yat, 23,05 lngillzce neşriyat, 24 c.lmanca nC§ 
rlyıı.t, 

BÜKREŞ~ 

19,03 dans musikisi, 20,15 konterans, 20, 
85 plO.k, 21,05 konuşmalar, 21,20 Verdinln 
(Rlgolctto operası, p!Ak), 23,45 almanca 
ve frıı.nııızcıı. haberlc>r:, 

BELGRAT: 

io,50 °plAk, 21, Zagrepten nakli, 21,30 miza 

ALKAZAR 
ŞA.JCK 

ı Bildirmem.l~tir 

ı San odanm esrarı Ye Sl 
yahlı kadmm kokusu 

ASTORYA ı Ateş kraliçesi Ctürkçe) 
ve Cinayet yolu, Miki 

CUMURJY1:1 ı Kibar hırsız ve Zenci-
ler kralı 

ISTANBUL 
ı Ölümden .,korkmayan 

adam ve Zozo 
· ı A§k rUyası ve Sessiz çete 

ı Işıklar sönünce, Tcklu 
kasırgası Hol Gibsonun 
inUkamı 

ı Boğaziçi §ariası ve Vah§t 
ıer hUcum ediyor 

KEMAL.BEY ı Işıklar sönünce ve Tek 
sas kasırgasr, Kovbo -
yun intikamı 

ht neşriyat, 22,80 p!M<, 23 haberler, 23,20 AZA.K 
radyo orkestrası, 

Kelepir Satılık Köşk 
Ycniköyde Sait Halim paşa korusun-

ıın üst taraf mda denize nazır ve fevkala 
de man.:ı:aralı içinde limonluğu, motörle 

işliyen tulumbalı kuyusu ve on dört dö 
nüm bahçesi ve meyveli ağaçları bulu
nan bir köşk (eski İzzet bey köşkü) 
satılıktı-r. 

Almak istiyenlerin Mahmutpaşa 

Abut Efendi hanında 5 numaraya ve 
gezmek istiyenlerin de köşk müsteciri 
Bay Halime müracaatları. 

ZAYl 
1917 senesinde Beyoğlu Rum Elsi

nei Ticcı.rot tnl!'ktebindcm aldığını sa
hadctnamcyi zayi ettim. Yenisini çı

karacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Niko]q, Nikolaidi.8 Kadıköy 
Yeniçeşme S. 3. 

lstanbul Müddeiumumiliğinden: 

istanbulda bulunan Maraş aza mua
vini Hasan Remzinin acele memuriye
timize gelmesi. 

KADI KOY 
ı Programını bUdJrmemı,ur 

ı Programmı blldJrmcıniştır 

OSKODAR 
ı Turandot BALm 

KARAGOMROK 
OZIDJ 1 GörUnmiyen adam ve 

dünya havadisleri 

BALAT 

Demirhane müdilril ve 
Esrarengiz adaw 

TIYATROLA.R 

Taksim Bahçesinde 
Halk Opereti 

Buakıam saat 21,45 tel 
büyük müsamere 

ı - Beyoğlu Çiçeği, operet, 
2 - Elektrlldl kukla, 
3 - Monoloğ, 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden : 

Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar yolu ile Koyul
hisar - Reıadiye yolu üzerinde 63,500 lira keşif bedelli yukarı ka
le ve atağı kale köprüleri intaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekaleti Sose ve Köp
rüler rei•liği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak 317,5 kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden alınabileceği gibi istiyen
ler bu §&rtnameleri Sivas Nafia müdürlüğüne müracaat ederek gÖ· 

rebilirlGJ". 

MuMkkat teminat 4425 liradır. Eksiltmeye girmek istiycnlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi
kan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

Mtiteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle be
raber bu ife girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar
me bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 15 e ka
dar Ankarada Şose ve Köprüler reisliğine verilmesi lazımdır . 

(591) (689) 

... !>~evlet Demiryoıtay-ı.:.~r~~~aw~ı~ 
· işletme -··Umum ·.· Idareslt~tiUarilari;t 

.. ~ ... e , ~ . ... •, , • ,,, ._ '; "''· • .... . : ...... _ • . - ~·:;,.·••:t. , ....... ~..; 

Halen Ankara - İzmir - Ankara arasında haftada iki defa iş
liyen doğru yolcu trenlerinin 1 Eylül 1936 tarihinden itibaren hafta
da üçe çıkarılacağı ve trenlerin Ankaradan lzmire cumartesi. salı, 

perşenbe günleri, lzmirden Anka raya pazartesi, pertenbe, cumarte
si ıünleri hareket edeceği ve valnız Ankar~dan cumartesi salı giin
leri, fmıfrden pazartesi, perşenb~ günler! kalkacak trenlerde yateklı 
vagon ve yemekli furgon bulundurulacağı muhterem halka ilan olu
nUl'. '.(517) (549), 

HABER - Akşam Postas. 

Şirketi Hayriyeden : 
Sabah ilk postalarımızla Altın kum, Sütlüce, Rumeli Kavağı, Ana dolu Jı...avağı, Sarıyer ye ~e[~ 

koz ile diğer bilumum iskelelerimiz için gidip gelme fevkalade yüzde elli tenzilatlı seferleriıl11ı 
Köprüden hareket saatleri: SAA !_,.. 

( ANADOLU CIHETlNE s 10 
Pazar günleri ( RUMELi ClHETtNE 7 

"( ANADOLU ClHETINF 6 20 
1 ıO Diğer günler 

( RUMELi CiHETiNE 6 20 ve 
Dadır 

Gösterilmekt<? olan rağbet karşı srnda zuhurat po:-;taları konulmakt.ı dtr. 

• 

Bugünkü KUMBARA Yarın KAS~' 
öbürgün BANKA olur. 

İstanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Fonziye beş yüz lira mukabilinde 

mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen ve tamamına bin dört yüz otuz 
altı lira kıymet takdir edilen İstanbul
da Çıkrıkçı Kemalettin mahallesinde 
Sarıgüzel sokağında eski 37 yeni 35-35 
numaralarla mürakkam arsanın tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma 

peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müş 
terilerin kıymeti muhammenenin yüzde 
7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borç 
luya aittir. Arttırma şartnamesi 7-9-
936 tarihine müsadif pazartesi günü 
dairemizde saat 14 den 16 ya kadar icra 
edilecektir. Birinci arttırmada bedeli 
kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 şini 
bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün da· 
ha temdit edilerek 13-10-936 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya ka
dar dairede yapılacak ikinci arttırma ne 

ticesinde en çok arttıranın üstUndc bıra 
kılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
m ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 
gUn zarfında evrakı müsbitelerile bir-

Nafıa Vekaletinden: 
.ı\ydın demiryolu üzerinde 67 + 200 ve 274 + 030 ıncı J(.

1.1 • hJıll relerdeki taş ocaklarından çıkarılarak nakıl ve vagonlara ta 
lecek on beşer bin metre mikap balastın icra edilen münak'' ı 
talip zuhur etmediğinden mezkur balastiar kapalı zarf usuliY1e 
ayrı yeniden münakasaya konulmuştur. dl, 

1 - Münakasa 7 / 9 / 1936 tarihinde saat on beşte Vekalet y1f 
yollar inşaat dairesindeki arttırma, eksiltme komisyonunds 

caktır. . • b' 
2 - Bu ocaklardan çıkarılacak on beşer bin metre mık8P 

tın her birinin muhammen bedE'li (21750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatları her birinın (1631,25) liradır· ,1 
4 - Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şartnsıflee 

münakasa §artnamesinden mürekkep bir takım münakass ·ııst 
(55) kurut mukabilinde demirY,ollar inşaat dairesinden verı 

dir. ıJ,;~ 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 N. lı kanun ııı38 ., 

ce ibrazına mehur oldukları evrak ve vescikalarla 7 - 5 - 9 ,ııi 
ve 3297 N. lı resmi ceridede ilin edilen talimatnameye göre ~ J 
ten cılmıf oldukları müteahhitlik vesikasiyle teklif zarflarını ~~~ 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 7 - 9 - 1936 l"~tf' 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde demiryollar in§aat dı' 
tevdi etmeleri lazımdır. ( 461) ( 431 ) ~ 
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde tapu sicillerile sabit olma 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. MUtcrakim vergi, tenvi
riye ve tanzifiyedcn ibaret olan belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi bedeli mUzaye-

deden tenzil olunur. Daha faı11r'ıı 
mat istiyenlerin 9351599 nu1118 ~ J 

yada mevcut evrak ve maba11t.tl Uf iY 
ve takdiri kıymet raporunu got 
yacaklan ilan olunur. 
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Ademi iktidar· 
VE 

B~l, gevşel< llğlne 
Karşı 

s 
iHT iYARLtc:d ~~ -· 

'\ı:·,:~we~fı ~'.~1~·· •· YOK E D ~ R 
')\ ·~· ~!;'.~! l lii.i .~ 

afsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 

HABER - AlCşam Postası JI 

•• ~etonarme köprü inşaatı e!<siltme Hanı 

Nafıa Vekaleti 
.SUDO-RO-NO PERTEV 

.~sa v~. Kör:>_rüler Reisliğinden :_ 
nd tarnonu vılayeti dahılınde ve Kastamonu - Boyabat yolu u
'I e "28.000,, lira keşif bedelli Kıvrım çayı köprüsü 'inşaatının 

Fakir kızın 

evlenm·esi =::rMii~..:.-• 
IŞIKLI 

~:f~a.rf uauliyle eksiltmesi 14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 15 

1 ıa Vekaleti Şoae ve Köprüler reisliği eksiltme komisyonun 
etıda. Yapılacaktır. Eksiltme ~artnamesi ve buna müteferri di
~llk "140,, kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden 

Bu krem pudraya medyunum 

Hayatımda en büyük emelim 
mesut bir yuva kurmak arzusu idı 
tabii fakirim beni her erkek ala. 

ınazdı tesadüfen parfümeri mües. 
sesesinden bir esans almak istedim 

tesadüf olacak bana NECİP Bey 

yağsız kremini verdiler müessese 
yalnız bu kremi kullanmaklığımı 
tavsiye etti bir sene bu kremi ter 

rübe ettim çehremde bir pemhelil ' 
fevkalade değişiklik gördüm mü 
temadi üç senedir NECiP Bep kre-

NEO 
~ıı 1 eceği gibi istiyenler bu şartnameleri Kastamonu Nafia müdür
' t~ ~iiracaat ederek görebilirler. Muvakkat teminat "2100,, lira· 
'tıd &ıltnıeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayıl1 niis
h ~ çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesika
~~~ olnıaları, 

t~t bllte.ahhit bizzat mühendi!' olmadığı veya bir mühendisle be
bi U l~e girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar
'tt ~?Prü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

4r ~ ıf rnektuplannın 14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 14 de 
nkarada Şose ve Köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. 

REKLAMLARI 

lblJ©lUI~ "® 'lt:a~snı.tn~ 

NECiP E SES 
Galata : Sesli Han -

(592) (688) 

ıljeni zyoltarı işletmesi Müdürlüğünd-en : 
mi ve pudrasını kullamyorurn bu 
müessesenin bütün mallarına med 

Birinci teırin 936 tarihinden 937 Nisan sonuna kadar kira mu

hammeni 600 lira olan !ehir tiyatrosunun büfe ve gardirobu kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 45 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 3 Eylül 936 per§enbe günü saat 14 
de dajmi encümende bulunmalıdır. (8) ( 495) 

ı~11 a.renıizce hurdaya çıkarılmı~ olan Gülnihal, Millet, Bülent, Fü-
~rl ~\i~ı;l Bandırma vapurları 3 Eylül 936 günü saat on dörtte 
~e 1

• l" l\iltılacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere her gün 
~:ı le,·azım şefliğine müracaatları. (659) 

yımum çünkü benim fakir bir kız 

olmaklığıma rağmen iyi biHyor· 
dum ld evlenemezdim NECiP Bey 
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tu. Farnez önündeki adamı sabır
sızlıkla takip ediyordu. Nihayet 
bir !akım binalardan geçerek seb
ze bahçesine girip eski köşke doğ
ru yürümeğe başladılar. 
. Önde yürüyen adam nihayet: 

- Giriniz, efendim! diyerek bir 
kapıyı gösterdi. 

F arnez, titriyerek evvelce Leo
llor He görüşmüş olduğu yeti tanı
dı. Kapıyı iterek öte tarafa geçin
ce karşısında, tanıdığı on beş ka
Uar insan gördü. Bunlar kırmızı 
elbiseli kardinallerle: mor gıym
ln!ş olan piskoposlardı. Hepsirıin 
çehresi gayet ciddiydi. Ortada tıb
kı Klod ile beraber idaına ma.h
kuın olduğu geceye benzi yen f ev
kalade bir vaziyet olduğu anlaşılı
Yordu. 

1
. Karşısındakiler yarım daire şek
ınde dizilmiş olan koltuklara o
~~rtnuşlar, bu eski köşkte kotkunç 
ır nıanzara teşkil etmişlerdi. 0-

t~ranların bulunduğu yerden iyice 
Rôrülebilecek bir mevkide !sanın 
Rayet büyük bir resmi asılı duru
Yordu. 

d Farnez gözleriyle Faustayı ara
ı, fakat göremedi. Sıkıntıyı gös

~eren anlaşılmaz bir tebessüm du
~k1a.rında belirdi. Kardinal .ve 

:sk~Posla.rın kendi üzerine diki
n c~ddi nazar~rı Prensi rahatsız 

•diyordu. 

Farnez aynı sıkıntılı tebessümle! 
sordu: ı 

- Efen diler, doğrusu daha baş
ka bir vaziyette kabul edileceğimi 
tahmin ediyor ve sizden daha az 
ciddi bir tavır bekliyordum ... 

Oturanlardan biri derhal ayağa 
kalkarak: 

- Kardinal Farnez, yüzlerimiz
de gördüğünüz şey, ciddiyet değil, 
keder alametidir. içimizden, ai
zin gibi faal ve en muktedir bir ar
kadaşı kaybettiğimiz vakit bu ka
dar müteessir olmamız tabii değil 
midir? dedi. 

Farnez, bu sözleri duyunca ge
niş bir nefes aldr .. Demek gördüğü 
ciddiyet matem yüzünden değil. 

mış ..• 

Dmin söz söylemiş olan pisko
pos sözüne devamla: 

- Biraz bekleyiniz efendim, ele
di, burada toplanmamızın asıl se· 
~ehi, sizin kiliseden ayrılmanız i· 
çin yapılacak ayinde hazır bulun
maktır. Yalnız bu ayinde kardi
nal Roveni'nin de hazır bulunma
sı lazımdır. 

Bu esnada şimdiye kadar Farne
zin nazarı dikkatini celbetmiyen 
gizli bir kapı açılaral! kardinal Ro
veni içeri giriyordu. Rengi sarar· 
mış ve heyecanlıydı. Fakat Farnez 
bu vaziyetin biraz evvel anlatılan 
sebepten ileri geldiğini zannetti. 

Kardinal Roveni İçeri girer gir
mez, ohıranların hepsi ayafa kalk
tıktan ~cnra lsamn ramine doğru 
dönc:·c!c diz çöktüler. Roveni bir 

'ır. Şimdi söyleyiniz bakalun; iç
tima hangi gün yapılaakc? .. 

- Esasen ben de bunu haber 
vermeğe gelmiştim ! 

- Peki, ne vakit? 
Roveni muzafferane cevap ver· 

di: 

- Yarın! Eğer zatı akdes!~ri 

sabahın saat onunda Monmnrtr 
manastırına gelecek olursanız, he
nüz Faustaya tabi olan bütün kar
dinal ve piskoposları orad~ hanr 
bulacaksınız. 

Bu anda ihtiyar papa çok belir
siz bir surette titremişti. Roveni 
son sözleri müteakip ayağa kalka
rak: 

- Ben ve yeniden mukaddes 
hizmetinize girmek istiyen arka
daşlarım orada sizi bekliyelim mi? 
dedi. ' 

Sikst Kent: 

- Evet! dedi, hatta daha fazla 
hasta olsam bile, Allahın bir mu· 
cizesi ile oraya geleceğim. 

- O halde sizi yarın bekliyo
ruz. Evvela göndereceğiniz ,ahsr 
göreceğiz ... 

- Evet, ona tıbkı bana yaptığı· 
nız gibi itaat edeceksiniz ... 

Papa bu sözlerden sonra elini 
kaldırarak kardinali takdis etti. 

Kardinal bundan sonra değir
menden dışarı çıktı. Doğruca atı
nı bırakmış olduğu yere gide .. ek 
hayvana atladı; Port Növ'e doğru 
ilerlemeğc başladı. Keçi yolundan 

şoseye döneceği zaman değirmene 
dönerek şu sözleri mırıldandığı işi
tildi: 

- Papa! .. İki aya varmadan pa
pa olacağım. O daha kendisinin 
altı ay yaşıyacağmı zannediyor. 
F aka.t onun altı ay yaşıyabilmesi 
için hakikaten bir mucize lazım· 
dır. Bizse mucizeler zamanından 
çok uzak bulunuyoruz ..• 

Kardinal bir müddet sonra Pa· 
risin kapısına gelerk içeri girdi ve 
karanlık sokaklarda kayboldu. 

Kardinal, papanın yanından ay• 
rıhr c1yrılmaz, koltuğa çökmüş gi
hi oturan ihtiyar hemen belini doğ
rultarak ayağa kalktı: 

- insanları aldatmak sahihden 
çok kolay! Küçük bir şey vadiyle., 
1nsaı. ları Allaha karşı bile hiyanet 
ettirHtek mümkün oluyor... Hain, 
munafık ••. Sen papa olacaksın ha! 
Görürüz! ... Sabır, ben henüz öl· 
medim !.. Altı ay mı? .. Altı sene! •• 
Sabır!. .. Biraz sabır, benim aptal 
Roveniciğim ! .. Biraz daha sahre-
din hainler!.. Sizi bir kere Roma
ya götüreyim... Eğer mevkiinize 
uygun birer mezarı\ gömmezsem 
banada papa demesinler, sizi gidi 
haydutlar sizi!.. 

Papa bu sözlerden sonra gümüt 
bir çıngırağı çalarak, en sadık doa. 
tu ve sırdaşını çağıdı: 

- Hey, Kajetan, buraya gel! 
Evvelce Katerin dö Mediçi'r.in 

sarayında bir kere daha görmüJ 
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olduğumuz Kajetan derhal ıçerı 

girdi. 
Papa: 
- Ne kadar adamımı~ var? di

ye 5ordu, yani ne kadar silahlı a
damımız var. 

· - Yirmiı kiti ... Fakat uşakları 
da silahlandırırsak otuz beş kişi 
eder ... 

- Yirmi ki§i.seter. Yarın be-, 
nitnle beraber harekete hazır bu-
lunsunlar. Sana gelince, Kajetan, 
ucunda belki de ölüm olan bir i'e 
girİ§eceksin .. 

- Hayatım evveli Allahın ve 
ıonra da 8.mirlerimindir. 

- Pek ala! Yarın tarif edece
ğim yere benden evvel giderek bu 
kadını Allahın ve benim namıma 
tevkif edeceksin ... 

Kajetan büyük bir ciddiyetle: 
- Tevkif edeceğim, peki! Bu 

kadın kimdir? dedi. 
Papa cevap verdi: 
- Fausta! 

xv 
2l TEŞRiNiEVVEL 1588 

Preru Farnez sabahın sekizin
de, Grev meydanındaki evinin pen
cersinde Faustanın göndereceği a
damı bekliyorpu. 

Md.r Klod, dütünceli ve keder
lf bir halde:yavat yavaş geziniyor
du: Çizmelerini giymit, manda de
risinden yapılmış zırhını sırtına 

geçirmi§, seyahat mantosu omuz
larında gitmeğe hazır bir vaziyet
teydi. Bazan eli makine gibi bir 
harektle belinde duran kesesine 
gidiyordu. Bu kesede ufak bir tite 
içinde müthit bir zehir vardL 

Metr Klod ıöyle dütünüyordu: 

- Kızım için yeniden, benim i
çin de tekrar baılıyacak olan fU 
saadet içinde yatamak daha iyi o
lacak, ben fen alık olarak ne yap
tım? Babam ve büyük babam cel
lat olmuşlarsa ve hu sanatı bana 
da bıralmu~larsa bundaki kabahat 
benim midir? Acaba bunu el'.m
den geldiği kadar tamire ya• 
lışmadım mı? Kurtarnut olduğum 
küçük yavrunun bir tebessümiyle 
bana insan öldürmekteki dehscti 
anlatması üzerine cellatlıktan vaz
geçip elimdeki satırı atmadım mı? 
Bunların hepsi iyilik yolun:!a atıl· 
mış adımlar değil midi,.? .. Fakat 
ben ha!a o eski celladım. Eğer 
Mösyö lö diik Dangulem bundan 
haberdar olursa, kızcağızın elin
de kan lekeleri görecek, çünkü ~ 
nu ben bu ellerimle tutmuştum ... 
Halbuki ben ölürsem ... Evet .. Fa
kat onu daha mesut ve daha hür 
olarak görmeden değil... işte o za
man ... Cebimdeki küçük şişe ... Va
zifeni yapacaksın! 

Pren~ Farnez açık duran pence
renin yanında, çok zamanlar ken· 
disinde uy~ndırdıfı müthiş hatıra· 
lar yüzünden bakamadığı Grev 

· . 
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meydanına gözlerini dikmiş, ora
sını korkmadan seyrediyordu. Ar
tık ne felaket, n~ ıstırap kalmıştı. 
Leonoru ile Viyolettasını görecek 
onlarla beraber ltalyaya g!decek· 
ti. 

Arkasında, Faustanın emriyle 
giymit olduğu kardinal elbisesi bu
lunuyordu. Birkaç saat sonra bu 
elbiseyi tamamen' sırtından ata
cak, Parm ve Moden piskoposu ve 
kardinali değil, sadece Prens Far
nez olacaktı ..• Bu suretle o da di
ğer insanlar gibi sevmek, baba ve 
koca olmak haklarını kazanacak· 
tı. 

Hava gayet berraktı. Biraz se
rince esen rÜ7gar Sen nehrinin ke
narındaki kavak ağaçlarını sallı
yordu. 

Bu iki adamdan en günah~ız 

-
Kağıtta fU cümleler yazılıydı: 

"Bu kağıdı size getirecek adamı 
takip ederek vereceği emirleri tu· 
tunuz.,, 

Kağıdı getiren adam~ 
- Lütfen arabaya biner misi· 

niz, efendim? dedi. 
Farnez ile Klod arabaya atla· 

dılar. Araba kardinalin dütündü
ğü gibi F austamn sarayına gidece
ği yerde Monmartr kapısına doğru 
döndükten sonra yavaş yavaş ma· 
na2'hrın bulunduğu tepeye tırman• 
mağa başladı. 

\ 

Araba manastırın kapısı önün-
de durduğu zaman F arnez ile 
Klod hemen inerek kap•• do~ru 

yürümeğe batladılar. O zaman 
Fauilanın göndermiş olduğu adanı 

kardinalin önünde eğilerek şunla· 
n söyledi: 

ve en iyi olanı, talii yüzünden ölü- - Affedersiniz efendim. Ma· 
me mahkum olduğu halde diğeri nastıra yalnız girmeniz için emir 
en günahkar olduğu halde, layık aldım; yanınızda kimse bulunmı• 
olmadığı saadete kavuımağa ha- yacaktır. 
zır bulunuyordu. Kardinal bird~n- Kardinal belirsiz bir sevinçle 
bire ayağa kalkarak titrek bir ses- Kloda döndü: 
le: - İşittiniz değil mi? 

- işte bizi almağa geliyorlar! Klod yavaşça cevap verdi: 
dedi. - Peki! Sizi çıkıncıya kadar fU 

Klod içini çekerek pencereden meşenin altında beklerim. 
baktı, kapının önünde bir arabanın Farnez bunu kabul ettiğini an-
durduğunu gördü. latan kısa bir bat işareti yaptıktaJS 
Boğuk bir sesle: sonra hemen manastıra girdi, ko· 
- Haydi inelim! dedi. C'a kapı arkasından ağır ağır ka· 
Aşağı indikleri zaman !<:l.pıd;-.ki ; pandı. 

adam, kardinale bir kağıt verdi.j' Manastırın içinde hiç ses yok-


