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~':;11lfflda meşru hükumete isyan eden faşist zabitler Fas'ta para ile veya 
ite <ı böyle askerler toplayıp vatanları üzerine yürümüşlerdir. Hükumet 

' Qşa.ğuf aki resimde gördüğünüz gibi, ka.dm gönüllülerin bUe yardumm 

lspa n yada 
0

;;ilerilı zorla 
topladığı askerler 

'fer yer isyan etmeğ·e ve kaça-
rak hükümete ~ 

iltihaka 
lla ~ Clılar'"'~--

Bifj 
1• atu 29 <A.A.) - İrun mubarebe-
1 ıısu · 

>'tni ~tın bu gece saat 23 te yaptıkları 
hır taarruzla tekrar başlan' ~tır. 

it lejyon Etranjer askerlerinden bir 
~ açr firar etmiştir. Bunlardan biri Ha-
as aja h b' . . ı~ nsr mu a ırıne, asilerın çok faz-

ı· ıaYİat verdiklerini söyelmiştir. Bu 
ltqti . 
Oııı .. nın mensup olduğu 135 mevcutlu 
ı07Ukten yalnız dünkü gün zarfında 

nefer yarah ve ölü vardır. 
İ<ira ·1 

dıkı rı er amirleri tarafından aldatıl -
arını söylemekte ve halkçı cephe 

...____ ( Devamt 4 üncüde) 

Mısırla yeni bir 
muahede akdi 

mevzubahs oluyor 
N eues Wiener J ournal gazetesinin 

~ndra muhabiri yazıyor: 

"Londrada yeni İngiliz - Mısır an

laşmasını imzalayan Mısır başvekili 

Nahas paşa Mısırla yakından alakadar 

bulunan bazı diğer 'memleketleri de zi

yaret edecektir. Mısır Başvekili Lon -

dradan ayrıldıktan sonra sırasile Paris, 

Bedin, P rag ve Viyanayı ziyaret ede -

rek, bir müddet orta A vrupada istirahat 

et tikten sonra Mısıra dönecektir. 

HABER - Nahas pa§anm Avrupa 

seyahatinden bahseden Deyli Ekspres 

Musolini 
Eylu1de 

Berline 
.gidecek 

' ' •ve. a vu lnry , 
n we Bufgarletan 
arasında 

Yeni bir siyası blok 
kurulacağı 
söylenlyor 

Berlin, 28 - Havas ajansının muha
biri yazıyor: 

Berlindeki bazı siyast mabafilde dev
ran eden bir şayiaya göre, Musolini 
1933 yılında Hitlerin Venediğe ziyareti 
ni iade etmek üzere önilmüzdeki eylUl
de Almanyaya gelecektir • 

(Devı:ımt 4 üncüde) 

16 suikastçının idamından sonra 

Sovyetler bir temizleme 
hareketine geçiyorlar 
Kızll orduyu isyana teşvik suçile dört 

~ general tevkif edildi 
lletar ~ 28 - Sovyetlerin Londra vayete göre Troçki de hudut haricine 
d~ etı askeri ataşesi general Putna- çıkarılacak, diğer bir rivayete göre ise 
ele ;;nra, Londra ticaret mümessili Norveçin ücra bir köşesinde ikamete 
thı_t· Skovaya çağrılarak tevkif edil- mecbur edilecektir. 
~ ır. 

:e Norveç sosyalist partisinin fikirleri -
'Clları.~a.n başka Sovyet or?usu ku- ni neşreden gazete Troçkiyi, Moskova-
~aj:ıı ·k arından general Şmıt, general ya gidip aleyhindeki ithamlara cevap 
CU 

1 
of, general Pulin, ile bir dördün- verip kendisini temize çıkarmağa da-

ttıa~a.hıs _Yoroşilofa suikast hazırla. vet etmektedir. 
İdd ~çıle hapsedilmişlerdir. 

ttıand ıaya göre bu generalJP~ aynı za 
tı.a be. a Uzak şarktaki Sovyet orduları 
:\laı:ı.a ;annaıneıer dağıtarak onları is· 
dek eşvik etmişlerdir. Beyannameler 
Itini~ıı~. or~unun temelini kuran Troç
tıQlh. s~rgun edildiği, KamPnPf, ve Zi-
''t . .refın Öldürw· d" -·- lm kta :%' lllika ugu yazı a ve •>,;;:'· 

l 111 nlalıın!,, denmektedir. '. 
Lo roçkı tevkif edllml• 

bil ..... n~ra 28 - Troçki Norveçte kala 
·•ıesı i · 

l'afınaa çın, ~orveç Adliye nazırı ta-
etl)ıedi 1~ teklıf edilen şartları kabul 
Sile b' g~nden Norveç zabıtasınca karı
lı.in h ırlıkte tevkif edilmiştir. Troçki-
dan ~sust katipleri de polis tarafın- Bugünlerde nıurıru. t'TIU! edilecek olan 

Udut harici edilmişlerdir. Bir ri- l zvestiya başmaharriri Karı Radek 

Temlz!eme har eket na geçlllyor 
Bu sabahki posta ilen gelen ''Dey

li Herald., gazetesinin Moskova mu
habirinin yazdığına göre, Zinovyef ve 
Kamenefin suikast planında zimethal 

(Detıamı 4 üncüde) 

Askeri 
terfi list esi 
·Tamamını ayneii 

veriyoruz 
(6 ıncı sayfada okuyunuz) 

Mısır Başveldli Nalı08 Paşa bir nutuk 
söylerken 

gazet esi, yeni İngiliz - Mısır anlaşma
smrn imzasından sonra Süveyşin müda
faası hakkında Türkiye ile Mısır arasın• 

da 25 senelik bir muahede aktedileceği
ni ve bu münasebetle bir Mısır .heyeti
nin yakında Ankarayı ziyaret edeceğini 
yazmıştı. 

Şehrimizdeki Mısır mahafilinde bu 
mesele hakkında resmi bir mal\lmat mev 

cut olmamasına rağmen Nahas paşanın 
Mısırla yakından alakadar olan bazı 
diğer memleketleri ziyaret edeceğine 

dair verilen haberden Mıs.rr başvek\;inin 
memleketine dönmezden evvel Türki "' 
yeden geçeceği anlaşılmaktadır. 

Nahas paşa Viyanadan sonra 
Romanya yoluyla İstanbula gelecek ve 

buradan Ankaraya giderek Toros eks
pre$İle Mısıra dönecektir. 

lngiltere Kralının 
Istanbulu Ziyar~fi 
Hususi yatı lmroz ·açıklarrn·da
iki torpitomuz karşı18y~~ak 

Gelecek halta memleketimizin misafiri olacak lngiltere Kralı 

İngiltere Kral ı ve Hindistan im- ee, verdiğimiz haber teeyyüt etmekte
paratoru Sekizinci Edvardın 4 Eylü1 dir . 
cuma günü şehrimize geleceği hakkın- Hükümdar hususi yatı Nah-
da, dün bütün arkadaşlanmrzdan ön- (Devamı ı iinciidt> > 

Edirnekapıda bu sabahki . 
• 

merasım 

Memleket içindeki bütün şehitliklere ı 
Büyük Millet meclisi namına çelenk 
,. · ~ - . ,. " - ... 
Kuyuı.ııuö Vl<lH ::ı.ıyıövıaıucuı ıuc.&1'0:.K<>CtJ 

heyet Afyondan şehrimize gelmişti. 

Heyet bu sabah on birde Edirneka -
pı şehitliğine giderek oradaki abideye 

çelenk koymuştur. Heyet u asmdan gc 
ner!!1 N::ır; bir nutuk söv1emiş , şehitle-

tı ıinDU!1lU. Kt:au1;ılJ;~ ~u u .n .. .. av: ... :d~ 

bir intrbaı tesbit ediyor. Heyet bugün 
Çanakkaleye giderek oradaki ~ehitlikle
re çelenk koyacaktır. 



z 

Silah yarışından sonra 
yarışı asker adedi 

Aln.anya askerlik ınilddctini iki ıeneye !iıkarmıı. Bundan insanlık, va
tarlt:ervcrlfk. - hatti hepıinden de vat geçtik - milli menafi nımma ne 
gibi bir fayda umu!muştur? İtalyada, yedi yaşındaki "Banbino.,lardan iti -
barcn, bü~ün er~ek:cri aıkeri bir terbiyede yetiştiriyor. Sovyetler, mecburi 
hizmet yaşını yirmi birden on dokuza indirdiler; böylelikle, Kızılordunun 
mevcudu. iki milyon ırtmıt- Fransa da, ıol cenahın tazyiklerine raimcn 
askerlik müddetini arttırmak,tngilterede fıe mecburi hizmet uıulünü ihdas 
etmek cereyanları var. 

Demek ki, yalnız kara, deniz, hava ıilahları yarııı değil, ayni zamanda 
müstahsil insanlan işlerinin başından ayırarak biribirlerini öldürmek için 
hazrrlama yarıtt ... Çünkil, asla, buna, vatanperverlik.yurt mlidafaaaı dene 
nıez .•. Bütün muhaıım taraflar ayni niıbetler dahilinde döfilımc kuvvetle• 
rini arttmrlaraa birinin ötekine faikiyet temin etmcıi tasavvur edilebilir ml? 
Bunlar, olsa olsa evvela kendi iktisat va ııtalarım ve menbalarrnı kurut.urlar, 
a :>nra da, kargılıkh olarak biribirlerini daha fazla harap edip öldürmek 
çarelerini elde ederler ... Mantiki netice gudur: Galebe, nUfuııu ve millt ıer· 

veti en çok ve tekniği mükemmel olanın dır ... 
Fransa inkılabından evvel, askerlik yalnız muayyen bir içtimat ıınıEa 

hastı. Sonra, düşünüldü ki, bu sınıf, elinde kuvvet oldu~u için, yalnız harice 
karşı silah kullanmakla kalmıyor, aynJ zamanda kendi milleti Uzerinde de 
derebeylik yapıyor. Onun için, "vatan müdafaasına her fert ittirak etıin de 
kimse kimseye karşı zorb:ılık edemesin,, dendi. tıte, mecburi hizmet, bu 
demokratik fikirden doğdu. 

Fakat her iyi dUşllnceyi tereddi ettirmcğe çalııanlar olduğu gibi, bu 
fOHl usulUn teeuUsilnden ıonra da, uman zaman ötede beride askeri dik· 
tat<SrlUkler kuranlar da zuhur etmiştir ve nihayet baı)<a bir fada da ortaya 
çıktı: Umumt harpte, milletlerin, memleketlerin bUtUn ilikleri ıömUrUlUp 

karJılrklı öldürüşme için kullanıldr. Halbuki, eski harplerde, milletler, bU· 
tün fertlcrile, bütün iktisadi vuıtalarile döğüşmezlcrdi; yalnız hükümdarın 

askerile hükümdann hazineııi elele verip ayni unsurlarla vilcut bulan düt .. 
man orduııuna karıı harbederdi. Millet ve memleket ancak dolayısile muta
:zarrrr olurdu. Bunun içindir ki, tarihteki 30 ıene ve 100 sene muharebele
rinin zararları, dört beş sene ıUren umumi harbin yıkımına kıyasla hiçtir. 

Şimdi ise bUyük devletlerin işi bilsbütUn azıtarak , ıilih yarııından ıon 

Ta, sulhte seferberlik denecek derecede müıellah insan yarışına çıkmaıı, 

cidden esefleneck bir haldir. Buna karşı denecek söz ''Allah akıllar versin 1,, 
den ibarettir. Temennimiz. Türkiyenin daima iÜttUğü aulhperverlik Ukrt
rtln ergeç galebe çalarak, arsıulusal ölçüde anlaşmalarla ıllihıı.ılanmarun 

kuvveden fiile çıkmasrdır. Hüıeyin Faruk T ANUR 

HABt=K - Ak~am .Postaıı 

Bir Türk gencini 
seven Yahudi kızı 
Delikanhyı adliyeye veren 

babasının sözlerini mahkemede 
cerhediyor 

lzmir, 28 (Hususi) - Burada şa·ı 
yanı dikkat bir kız kaçırma vaknsının 
muhakemesi cereyan etmektedir. 

.Namazgf•hta oturmakta olan Ali 
isimli 17 yaşlarında bir genç, Rebe
ka isimli 16 yaşında bir Yahudi kızı

nı kaçırarak kirletmek iddiası ile kı· 
zın babası Yako tara!n\dan mahke
mcyt! verilmiştir. 

iri yarı, kırmızı saçlı gUzel bir 
kız ~ınn Rebeka mahkemedeki ifade
sind~ şunları ıo;öylemiştir: 

- Btı, Ali ile iki senedenberl "e
vişiyoruz. Son zamanlarda birbirimiz
le evlenmeğe karar verdik ise de an
nem le haham bu işe kat'iyyen razı ol
mıyacnklarını söylediler. Geçen sair 

Muallim kafilesi' 
Bugün Sovyet 

günü Ali ile tekrar buluşarak ona 
kaçmak istediğimi ve bu suretle ba
bam la annemin beni kendisine verme
ğe mecbur olacaklarını ~öyledim. Be
raber Karşıyakaya giderek akşama 
kadaı- gezdik. Sonra benim isteğim U-
1.crine Alinin C\•lne giderek gece ora
da kaldık. Gene benim isteğim Uze· 
rlne beraber yaşamn~a başladık. Ken
diBI ı,nnn hiç bir zorluk gösterml~ de· 
ğildir. Birbirimizle evleneceğiz. Be· 
nim ynşım 16 dan bUyUktilr. ' 

füzın babası Yş'ko 18e Rebekanın 
hcnUz tri yaşında olduğunu ııöylemek · 
tcdlr. 

Rebckn yaşını buyUltürae evlene· 
cckler ve Ali de tahliye edilecektir. 

lzmlrde 

Çirkin 
Rusyaya gidiyor bir hadise 

BugUn Kültür bakanlığı taraf mdan 
eeçuen 42 ktınık btr muallim karnesi Za va Ih bir kızcağıza 
So~et Ruay&ya hareket etmektedir. tecavUz edlldl 
Kafıle Sovyet Rusya.da 1-1,5 ay kadar 
kalacaktır. lzmir 28 (Hususi) - Bundan birkaç 

gün evvel Torbalı da çok çirkin bir hiı. 
Gidenlerin iıimleti ~unlardır: disc cereyan etmiştir. 
Heyet reiıi: Teknik ve ertik öğrc-

CsB<~cJJar 
tıramvayoarı 

ve o-oao k 192.ı 
Usküdar tramvaylarından ~ 11 

lerde fazla §ikô.yct görüımeyif4ı &ı 
bulun karşı scnıtinde olduğu ~ ~ Udi 
ğildir. Bu milli teşekkülün baft~ la 
lımanlann rnak"ttl ve Mlkt 
adamlar alu*1mdadır. ~ 

Gazetelerde bu şirketi ~ 'er 
eden yazılar çık.ar çıkmaz, ya Yd 
nin yapıkltğını g6rflr ı1ahut M 
yapılmadığım, yapriamwaco~• 
ren izah.ile kar~laşıru. .--'I 

UmtUyoruı ki cışa~tdaki wt~I',,.. 
aynı aW..ka ile kar§ılafacakhr. 

Eronk<Jy, Bostancı aemtindl _ ......... 
okuyucularımızdan dün b4r 
al<.llk. Bunda, §irkctin aabcllW"' 
araba i~l.ettiğl ve pılıtttnıa,.ı'. 
ek8orlyetlc mevki oZdup ~ 
va bir noktaya daha 'taret 
deniliyor ki: 

"Birinci tJC ikinci m«rokileri 
renk farkı azdır. Hangilllrinlll 
hangilerinin ikinci old.upn" tlJP_JI 
mok (çin araba ilatUndeki ~ 
tetkiki icap otmekted,r • ., . -~·"' 8' 

Bu okuyucumuz, bUle ,,,....,..~ 
mektubunda çok cezri htıre1"Jf ~ 
l'Jdncı arabaların birinM11den 
btı§ka bir rtnıge boyatdmaatn• ·""' 
Bb bunun söylendiği kadar 1'0"" 

J.-~--mıyacağım biliriz. Fakat, ilri 
birincilerden ayıracak yeni · 
konulma:Jt 1ıcrlıaulc miimkün olt'f 

Maliye tahsildarlarından Mehmet 
tim genel drlektörtl RüetUı Ankara kız Allnin kızı Suat istasyon civannde.ki naatindcyiz. ~ 
lisesi r iyaziye öğretmeni Halime, An- bağlarına gitmek üzere hat kenarında Halkm d 
kara kız lfaeıi edebiyat öğretmeni Na- yürürken Germencikli Ali oğlu Mesut Milletler CemtyeP 
bit Fıratlı, Ankara kız lise&i tarih öğ· isminde blr adamla kar~ılaşmıştır. CeJ. 
retmeni Sıdıka, Ankara dil, tarih, coğ- Bu adanı kızcağızı görünce canavar toplantısına gide 
rafya !akUlteai doçentlerihden doktor gibi birdenbire UstUne atılrnıt ve zorla heyetimiz 

Romanya. da 1 o· ahı ı-. harp ~~;!Gazilisesi!ngı"lizceögrw etmeni kızct ağızılekelemi§tir. Eylülün ıs inde Cenevrede 
§!ediği ıuçu ikinci bir cinayetle ört· ı 

Kabl.ne buhranı Çtnde trene patlak Ulviye Az.iz, İstanbul kız öğretmen mek hıtiyen bu va.bel adam, Suatdın lacak olan Milletler Cemiyet 
tı; okulu öğretmenlerinden Hüviyet Be· ııı~ Ye ho"-.evine iştirak edece1' 

Ç k 1 btl it dl 
feryatlarını lef ten kır beltçısı an ve- heyetımiz t."uıyyiln eımı•u-

l m&Sl m& 0• Ver kir, İstanbul ilk okul oğretmenlerinden Mehmet lelmll :blr köylü tarafından Heyet., Tevfik Rüştü Ara!'lll 
den bohsedlllsor Ş&nKa.bv 2R <A.A.l - Sulh rnU,..ıı- · Nimet Ra.kun, Rabia, Emine, Ankara gUçlUkle yakalanmıştn', G<:iZlerl karar •·~--ı.~ ... ~ ... onıımyevelflli r 

kcreleri yaprlmakt& oldufu §U sıralar- musiki ogreunen oırnıu öğretmenlerin· mı olan M ııut bekçlnJn allllhını da al- ya, Cumhur Başkanlrğt Umu-:' 
Romanyada kabine buhranı oldufuna: 

İ§&Tet eden haberler eelmektedir. 

·BUk";qten gelen haberler, fıtifa ile 
neticelenecek hart ıUçlUklerin bulundu· 
ğunu bildiriyor. S<Sylendifine g8re1 aaf 
cenah radikal partilerinin teıahUrleri 

ncticulndeld ıtyut mtıcadelenin 8nUne 
geçmek için alrnacak tedbirler hakkında 

d& Kwangsl kıtaatı, Kwangtungun ce- den Ferhunde, Ulvf Cemal, 'Üniversite mak Jstemiş lıe de muva!f&k olama- hl ıtıuınn Rıza ve Milletler c 
nubl garbislnde yeni bir taa.rruz yap· doçentlerinden Ali Rıza. doktor Nebil, mıe, jandarmaya teslim edilerek hak daimi murahhaqımız Necmetd• 
mıolıı.rdır. • doktor Muzaffer Şevki, Gazi terbiye kınad adli takibat başlamıştır. dık'tan müteşekkildir. ___/ 

BugUn bu kuvvetler, Kwangtungun enstitüsünden fttik muallimi Hayri, -T---.-h-.,.------.-,--- ------------
kuvvetlerile yapmıı olduktan çetin riyaziye mu&lıtml Nuri, Almanca mu· ar' 1 camı er Başbakanın 
mUcadelelcrden aonra birçok gehirlerl 

&lliıni Cemal Köprülü, Edebiyat mual- V k f 1 f d t e m r ·ı i 1 e ze.ptetmtşlerdlr. a 1 ar o r es 
!imi Mustafa Nihat, İzmir kız lisesi di- • 

Kwangei kuvvetleri, ıUratle Pakha- tarafı odan ta mf r y vı 
l k tad rektörü Necmettin Halil, lzmir erkek aşarın e kıblne aı11ınm fikirleri :ıraaında bazı ye ya taşmak ır. Bu gehrlıı zaptı. 
K l k tl inin d nJzd lisesi direktörü Hilmi, Ankara ticaret ediliyor farklar vardır. wangs uvve er e e bir 1 
mahreç elde etmelerini milnıkUn kıla· lisesi direktörU Abdullah, Erzurum Ji. V&kıflar idaresi tarafından, bUytik a 1 n ıyo r 

Meaun bulunan nuırlır BUkrcıe da· caktır eeai direktörll Arif. Samsun lisesi di· 1 1 i l l lhl 
vet alunmuıtur. Baıbakan Tataresko • m mar arm eser cam ler n tar kıy- tik olarak diln akşam ikinci ti ~ 
kral tarafından kabul olunmuıtur. Bu • Halk hicret ediyor rektörü Rauf, Adana lfaeel dlrokt<srU metini muhafaza. için yapılmıe olan da bildirdiğimiz gibi, tsmct tnzsııO :J 

H&ltt, mUzisiyenlerden Halil Bedi, Ul· program mucibince tamirata munta- f d k b ı d'l · ı d"" a ~ 
nunla beraber hUkQmet mahafilf, kabl· Hong. Konı 28 (A.A.) - Kwang- vl Cemal, Necil KA.zım, ressamlardan zaman devam edilmektedir. m an a u e ı mıı o an uny '-

-ı... 1 hlkl ld ~ Uk~ stden K angt b blnl yonu gürec:çi Ya•ara, Ba•bakat1 nennl vu yete m o u.unu ve ı u w ungun cenu una erce Adnan, Saip Mualla ve Cemal. ş· diki h ld • ır :r ı~rı 
nun hiçbir nman boıulm11ı ihtimali mUJteci gelmektedir. Nankln kuvvetle- ım a e, en esaslı camilerden yonlufun tarihini taşıyan bir a 

rl, Kwangslye taarruz etmeğe hazır- K c· ç o· K olup uzun senelerdir bakımsız ve ha· hediye etmiş ve Yaşann şimdi o " bulunmadıfmı kat'iyetle ıöylemektcdir- ı ~ 
lımmaktadırlar. rap bir halde bulunan Mahmut paşa kulUbeden kurutlmaaını temin i 

~ ~ 
Mareşal Chalng Kalschekln c:ndekı H A B E R L E A camilnin tamirine başlaıunış, camie tediyeye ıampiyon ıüreıçlye 

Eski Avusturya 
imparatoriçesi 

Papa l le gizli bir 
mUIAkat yapmış 

umumi muhasamata mani olmak içirı içeride : sonradan ilave edilmiş olan ahşap hün· bir ev alınması için emir vennitdt~ 
elidcn geleni yapacagvı söylenmektedir. kar yeri kaldırılarak camiin etraf: Belediye birkaç gün içinde, 

1 -"" 

Bu aabahki poıta ile gelen ''Morning 

Habeşlerin 
A<dlnsabalbaya 

Baskını 
Post., gazetesinin Roma muhabiri yazı- )l I I t f d 
yor: e yan ar ara ın an 

"Eski Avusturya imparatoriçesi Zita, 
Papa tarafından kabul edilmittir. 

Eıkl lnıparatoriçenin yanında kızı 
Adelayd da bulunuyordu, Papa eıki 
lmparatori~e ile 45 dakika konuımuı 

fakat konuıtukları mcvzuun ne oldufu 
na dalr dıtanya zerrece· malQmat 11zdı· 
nlmamııtır. 

Eski Avusturya imparatoriçeıinin Ro 
maya rclmeıi ııkı bir 11r olarak muhafa 
ıa edllmiıti. 

Yaprlan ıörUtme etrafında, yevmi 
tebdi~de dahi bir ıey yazılmamasını 

Papa emretmittir. 
Eski Avuıturya imparatoriçesi ile, 

bugiln Avusturya tahtına talip gö-
rünen Ar§idük Ottonun da beraber bu

lunduğu hakkınd::ı çıkan §ayia bazı m::ı
h::ıfild~ telaş uyandırmışsa da çok geç -

rocden bu hab~rin ıısılsız olduğu anln
şılmı~tır. 

Bütün şayia, sabık imparatoriçe mai
yetindekilerden birinin Arşidük Ottoya 
;-ek benzemesinden _xıkmı.!).,, 

püsk ürtil 1 dü 
Roma 28 - Çarşanba gUnU 1200 ki

şilik bir Habeş kuvveti Adisababıı üze
rinde blr taarruz teşebbUsUne giriış
mlşlcrse de Ras Hailunun da beraber 
bulunduğu İtalyan kıtaları tarafın· 
dan pUskUrtUlmU§lerdir. 

Habeşler bu çarpışmada 200 ölU "VC"T
mişlcrdlr. İtalyanlardan ise 15 kiışi ya. 
ralanınış ve 40 yerli asker ölmUştür. 

Mıs•ra ((Önderi lecek 
TUrk çl nl lerl 

Bundan bir mUddet evvel Kahirede 
Mısınn ba:lisi bulunan Kavalalı Meh -
met Ali paşanın türbesinin yeni bir şe
kilde inşası mevzuu bahsolunca dilnya -
da yegline hakiki çini merkezi olan Kü-

tahya s ini fabrikalarına sipari~ verilme
si Mıs:r hükumetince karar altına ahn
mıştr. Kütahyada bu çok yükEek kıymet 
te çiniler tamamen yapılmış ve Mısıra 
gönderilmi~tir. Mehmet Ali türbesi bu 
çinilerle fevkalade bir sekil almı~tır. 

• Hah yıkama müesseselerinin muamele k S 1 h t cifS'~_, 
&"ılmıa V"' kurşunsuz kubbelerı'n UstU arzuıuna uyara u tana me . -vergisine t&bl tutuımamaaı hakkında Maliye ~ 11 "' bJf ı 

vckfllcUnln tamimi al4.kadarlara blldJrilnı.tı. kurşunlanmıştır. da 4-5 odalı bir ev alarak, te e'I 
Ur mına Tilrk güreşçisine hediye ed 

· Minarenin külahı ile diğer tarafları 
• Evvelki gün limanımıza gelen Romanya da tamir edilmektedir. tir. fet 

top çekerlnln kumandanı ve zablUerl Tak. Gilreş,..1· ıere ... ya 
SUleymaniye ca-ıın· de bacolanmı:co ~ 1J "" sim Abidesine çelenk koymuşlardır. ı.u -,; ~ ı ·ı 

• Tedavi için Vlyanaya gitmıı olan Yu • olnn tamirata da. devam edilmektedir Dün akşam Beyoğlunda Ceın• ı' 
gosıavya konsolosu 1stanbula dönmUştUr. Bu cnmlin avlusunda bulunan çatlak lokantasında olimpiyaddan döı1et1 

• At&tUrk kCprUaUnUn temel atma mera bir sütunla blr sUtun başlığı da değiş- reşçilerimize bir ziyafet verilnıitcil• , 
atml burun 1&&t on beıte yapılacaktır. tirilecektır. • • ı rı 

• Cnıveralteye bir eylQlden tUbaren yeni Tu•• rk bı•nıcı e Avlunun yan tarafında bulunan ge- f talebe kaydına ba.,ıanacaktır. 1 
• ı, Bnnkaııı Anl<arada YenlıehJrde bir zinti mahallinin parmakhklan yekpa . H i od en bu r g kupa•• 

şube açmış, bununla banktı.nm ıubclcrl 49 ZU re mermerden l~lenmektedir. Ayrıca r 
buımu~tur. cammlnln içinde bulunan ve sanat nok f şllrak edlyorl8 ~ 

• BUyUkadada verem hutanMinln bahçe. tasından çok bUyUk kıymeti haiz olan Ahende yapılacak olan aind,sı~ 
sindeki otlar dUn gece dokuza dog-ru tutuş. işlemeli, alçı çerçevelerin bozuk kısım- kupası büyük atlı mil1abakaları~ '.~ 
muş, hndeme!er tarafından görUlerek derhal larr bUyUk bir dikkatle tamir edilmek · ;ı' 
söndUrUlmtiştUr. tcdir. binicilik takımından yedi ıü:rı ,/ 

Yangının, bahçeye atılan bir sigaradan çık Bu iki caminin tamiri bittikten son- _ed_e_c_e_k_ti_r·--------=-"'-
tığı zannedllmektedır. 

• Aııadoıu hisarında çavuıb&Jı çlfllt#indc ra, Sultan Selim, zorlu tbrahlm paşn. 
odun kesen Rlıell Ahmet baltayı dikkatsiz. Beşiktaştakl Sinan paşa, Lilell cami
ilk ncticosl sol ayağına tndlrmlş, bacağı diz.. lcrl tamir edileceklerdir. Bunlardan 
kapağının allınd:ı.n ltc.s!lmiştir. Ahmet ho.stıı Çcnbcrlltag Atik Ali camiinin de tami-
ncye katdınlmı§tır. ırlne başlnnmı§tır. 

* CllmrUk muhafaza teşldlAtı kullanılma -----.--~~------
lannda mah2;Ur görUlen Ve pek masraflı Olan ırana bf r heyetimiz 
3!5,36 ve 37 numaralı motörlcrtnl kadro hıırlcf oldlyor 
çıkarmıştır. Bu motörler satılacaktır. P'\ 

lran ile aramızda henUı halledil 
memiş olan mc.şelelcrln görUşUim~si 

• Almnnyanm inşa etmekte oldugu lklncJ için eylUliln 20 sinde Tahrana bir he-
dcnızaıtı tlloıru tamamlanmı~tır. yeti · 'd kt" H . t B l . • Akd ı a ki ı · ı· u Ub h ·ı .. t t mız gı ece ır. C.}e o u 88\ -on ;ı; c ngı ız as a rı ennı e • , •• .. . • • •• 
kik etmekte olnn tnglllz bahriye nazırı Sir . lavı (rm:ıl Ilusnu ıle Ilarıcıye erka-

Dısarda: 

Samuel Hor dUn lı:1altaya gitmiştir, nından Kemalden müteşekkildir. 

Viyana 
• • sergısJ 

6-13 EylUI 193~ 
. . ııet 

Avrupanm tıcaret merkez!· !il 
m malümat ve tenzil!tlı bilet iÇ 

NATT/l. ~ 
(Milli Türk seyahat acental~ 

mUrncant. Yazıhaneler: Galtı 
Tel. 44514. Karaköy Tel. 44514ı 



----,,,....--
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M u amele Köylüye arazi Hem R be 
. • Toprak sahihi USY8 m vergısı 

1124 
rıııdsenclcrinde Mosko\'a üniver-

TadllAtı teshil e d e - olmıynn biç bir köylü lngiltere ile dostuz f 
cek komisyonların kalmıyacak . . • . • 

en b' · ııı ırınde talebeydim. Rek-
lidi ~roydo hattkında "Staliıı'in 
•ı- r . ., derlerdi Filhakıka bu zat 

faaliyeti Dahiliye vekaleti bundan bir mlid· Halbukı tarıhle bunların ikisini lnr araya 
Muamele vergisi kanununda yapıla- det e~el v~.la~.etl~r~. köyleri.mizin. ve asla toplayamamıştık. Ya hiril~ ya ikisile 

•ı.ırı · 
uı çok sh•rildi. Fakat b!rden. 

cak tadilat için her sanayi zümresinin dolayısıle k?~lum.uzun -~!anlı hır şekıl~e birden mutlaka düşman olmuşluk 
ı'htı'yaçlarını tesbı't etmek u"'zere ser-ı'l - kalkınması ıçın birer koy kalkınma pla- """ b dal-

4Qt ettı· <' l'b .. .. . 
• •U ı a surgune ~ıt 

lı Ş lb e &leh~~ e O~ r.:o kas.ık lrnlmadan encı "Or aya m çizilmesini tavsiye etmişti. Nüfusu- al u u aJ O 16'6 u u u ~ iiii!) ~ u " 
miş olan dokuz komisyon sanayi müfet mak btiyenlerle aynı talih çenberi i-

aer n 
eydi ~'hal i. c, o sıralarda pek 

,. ' e 'rroçl i muhalefetinin ilk 

d k d nun yüzde 78 zi köylerde yaşamakta o- /ngiliz /\ı'alının Türkıy('JJı ı::iyarc-
tişliğin e içtimalarmı yapma ta ırlar. çinde bulu~1caklarını bir kere daha 

lan memleketimiz için çok mühim bulu- ti münasebetiyle Alınwt Emin }'al. Her komisyon, kanun üzerinde yapıl - söyleyi\"ert'lim. 

erdiği .. 1 
1 11 gun erdi. Talebe, - ih· 

masını lüzumlu gördüğü değişiklikleri nan bu tavsiyeyi daha şimdiden ekseri nıan, Tan'da ~unları yazıyor: 

AitDe'\t 
'1'©1i"Y 0 ffi<al{ğ m O ? tksro~·do'nun tesiridir - bü\·ük 

ttıee~ıYetıe Stalin'i tuturnrdu 
;ı.;tı rı~ her ınüesı esesin dl' fırka 

ayrı ayrı tesbit etmektedir. Bundan vi!ayetler yerine getirmiş ve kalkınma =5ekizinci Edvardın Akdenizi do· 
sonra bir muhtelit komisyon bütün planlan hazırlanmıştır. Bu köy faaliyet la~ırı~en, lst:ınlıul gibi tarihi bir Ş<'h
komisyon~arın noktai nazarlarını toplı- programı çizilirken bilhassa mahalli ih- n• uğnıma.sı ııck tabiidir. Bu ziyaTPttc 

. "f k f t" 'k . d" b"' /\urun gazetcsımn edt-bıyat say. yacak ve umumi raporu hazırlayacaktır. tıyaçlar, nu us esa e 1 ve ı tısa ı un- \'e bunun tahii neticesi olan şah'i h· ı 
de 

0 duğu gibi, bizim üniversi- d'k k ı fasından: Komisyonlar hemen ittifakla muame- ye nazarı ı a te a ınmıştır. maslarda si) asi hiç bir mana arana 
\'a d aras r ı; ve bunlar hep Stalin. 

ı... ••• 1ndan eçilmi" kimselerdi. 
'lll(ı ' ·r -. 
atd 1 IJorduk: Diğer darülfü-

'tJ Ma, ille.! e)ft birinci Moskova ve 

tıı Osko\•a üniversitelerinrle Vf' 
Y"k dığ lI sek osyoloji tedri. atının 

le vergisinin gümrükte alınması esa - Bu hususta aldığımız malQmata göre maz. Fakat şurasını da unutamayı'l Gtçen hafta şair Mehmet Selimin 
sını kabul etmektedirler. Çünkü sanayi- yapıla:ı programlar beş yıllık olmakta, ki mt'mleketler ara~ındaki mt• .... aft·le" 'Atlt•t:k bir üslüp., a r.ıisaJ olarak nak
in ekserisi. yani mensucat, trikotaj ço - köy gelirleri köylünün verim kabiliyeti umumiyetle ayırıcı bir un)';urdur Şah !ettiğim şiirinden sonra gen~ sanat. 
rap, fanila. çikolata, demir, kauçuk, le ayni seviyeye getirilerek köy bütçe· si tanışıklıklar kadar mesafeyi \'Ol< karın bir yeni ~iir daha orta) a koydu
kısmen deri, bakır alümiyüm sanayii i- leri nakdi tahsisattan ziyade ayni yata edecek ,.e iki mem \ek eti hirhirinP rnk· ğunu görüyorum. 

b.dı S\·erdlof't.a Tro~kistlfü son 
lır e~ıniş. Talebenin beşte dördü 

çin iptidai maddeler hariçten gelmekte- istinat ettirilmektedir. tn~tıracak bir amil tasan-ur edi\('nıt•z. "Atletik., s(izünün ne kadar hare-
dir. Buna mukabil bir de iptidai mad- Bu işin en güzel tarafı partinin son lh•le h~ şnhsi tanışıklık S<'kizinci Ed ket ifade edt>n hir mefhum olduğa 

l llıış, 
delerini dahilden tedarik eden şeker, kongresinde verilen karara uyarak top- \'ard ,.e Atatürk gihi, benliklerini H göz önündedir. 

t<ı~kinin tahan, kısmen mensucat ve gene kısmen raksız hiçbir Türk köyü ve köylüsU kal- ~d1..;İt'l•t!crini tamamile muhnf:Ha et· Şair Mehmet Selim bu defa, -
ortaya attığı söz şuy- deri sanayii vardır ki bunlar ayn for- maması için tedbirler alınmağa başlan- mi~ iki samimi insan arasında husult• mana itibariyle olsun - bunun fama· 

'l müle tabi tııt,.ı;ır::ıkl::ırdır. masıdır. Bu gayeye varmak için her gelir~<: bunun iki memleket arasınd.t men c.ksi han•ket etmiş ve "Yorgun,, 
IQ~la htiyar ini ılflpçılnr, yum uş.'\k M köyün civarındaki devlet arazisi ve bü-1 devamlı IJir dost! uk hnğı tesirini ~Ö~· başlık !ı bi,. şiir y:ızmışt1r. 
lab~na alı tılar: hal hu ki ihti- a k ar na yük çiftliklerin süratle kadastrosu yapı- tcrcceğine şüphe edilemez. Şöyle diyor: 

e~ııç:~ti~anunu •. "daimi inkrl~l.P ,: Bizde neden az lslth- tarak bunlar parça parça topraksız köy- Do~t lng-iliz milleti hiikümdarını.l Yorgunluğun rulıa pusu 
lır, rollcrı onların me\'k11nı I Ak dl 1 i ? lüye verilecektir. nram11.a gelmesine se,·inirken, diğe!· 

b n e yor kurduğu bir an bu: 
llQ fi. . .. . " • . . . bir sevin~li noktayı işaret etmekten 
la krı rnudafaa için, makaleler. Tıcaret odasında muamele vergısı ı- Aoka r ada kollej kendimizi alamayız. Tarihimizin her • • 1 • • • • • • • • • 
iğ: Yazıyordu. Fakat, şahsan da çin yapılan toplantıda beş beygirden k devresinde ya lngiltereyi, ya Rusya 
ııı okulmak tcıtcdi. Henüz ik. aşağı kuvvetle çalışan makama fabrika yapı laca yı Hya her ikisini birden diişman mev 

/Ju an, 
Oliimlc lıayat, konuşurlar 

mırıl mınl ~ert'~iinde bir harbiye komiser: !arından Çankaya fabrikası sahibi Şem- Tilrk Maarif cemiyeti Ankarada Ye- !dinde gördük. lngiltere bizim yaşa-
llıı:teeıkıkkornite azastydı . Beş kt';'i~ si Demirkayanın makarna istihlak_imizin nişchirde büyilk bir Kolle1 binası yap· Yatan 
" b d k f b k 1 mamızı candan isterken Çarlık Hus. Saklı korıuşmalarını dinler 

'sab ep ,.e siyasi erkanı harbi· azalması ve un a ma arna a rı a a - tırmaktarl·r. ya.c::ı buna zıd bir yol tutturmuştu. Ci-
'-t esı_n_.de olan siya.c;;i hürova da- rınm rolü hakkında şayanı dikkat söz- Kr 11 '!ı, .., .. ~a "e ıı·se kısnnlarmı ihtı'va b' d 
IJi ed - • - y han harbinde her ikisine karşı ır en 
d"b·ı· ıgı yere girmekten onu kim !er söylendiğini yazmıştık. 1 b'l k b" 

t,."ı ı ırdi? Şemsi Demirkan bu hususta mütem· edec' 600 talebeyi a a ı ece ır döğü::-tük. Harpten sonra lnkılfıp 
" eb §ekildc 111:;;a edilecektir. Rusyası bize dost oldu. Fakat ı nı.!" 
I' e muhiti, Sovyetler İ"in mii. mim olarak diyor ki: 
ını ı · ' Binada bir mektep için lazım olan tere namına takip edilen siyaset bı 

tl.d' 1 llttir: Ilurada, Stalin rok- •• - Bu vatanda 16 küs•.ır milyon nü-
ır · ' her tertibat bulunacaktır. 150 bin lira- müddet hayati menfaatll•rimize 7.ıd ~Onf R0Zükuyordu. Bahusus bi- fus var. Her vatandaşın makama yiye-
er d k k ya çıkacak olan mektep ilk teşrine ka- gitti. 

d 
ans alonunnn kürsilıo:iinn miv~C'>.ğini nazarı ik ate alara yalnız 

ef a·· t il 1 l T · k' · dar bitirilerek ikinci teşrinde tedrisata HuCJ'ün ilk defa olarak hem tngil· .. , u a Çlk1, - elin deki mat b•ı or m yonunu e e a alım; ur ıyemı.z ,., 
•tn "ok b dekı' m k · tihl'"k' k k' d"rt başlayacaktır. tere .. ·i, hem de Hu.c;;,·ayı samimi birer 

'

iç de'~ . ariz bir gürcü sive- a arna ıs .. ı ne yuı ı o J J 

,.1_ •ıa~ıliane onnrvan l:ilr c;;e.c;;. muyon knoyu buırn- bile •.. Dir senede dost me\'kiinde görüyoruz. Bu iki hü. 
eıı~~·iz, tutuk olar~k "e~·ela. nüfus başına kaç gram isabet ettiği Başvekilin iş bank, .. &• yük memleket ara ında anlaşma ve 

~<ık il ısen" lerJe dolu olan nut- takdirlerinize bırakıyorum. Bu çok acı dostluk başgöstermcsi hizi artık ku~· 
ıı lldu. bir hakikattir. sına telgrafı kulandırmıyor, sevindiriyor. Çünkü 

~ 3 ~!~Uki, işte ha sefer, muhalefet Komşu Yunanistan bizim nfifusu • tş bankasının 13 üncü yıldönümU bu do.stluğun sağlam hir ternelf' da-

onlann •• 

Fakat :\tehmet Selimin ~örüniişte 
halsiı. bir manevi u1 .. ınrşa dt'l{ılet e
ıll•n ~i!ri, i~cri.sinde ne gibi lıir dina
mizm sakladığını hl•men gö teriyor. , 
Değil ö/ii 
Değil !frtülii 
!'irim; karyolalı bir !l<ılaktm 
Sere serp''• ~ekli girift JwlJı bu arlaml 

Orum 
Fikri ('e duygusu 
AYAKTA •.• 

• • • r, ~tn~ştü. ''Troçki d<' ~elecek !,. muzun ancak üçte birine malik olduğu münasebetilc banka erkanı tarafından yandığını, hepimizin birden aynı mak· 
~b h· z.unana kadar kendisini ya. halde bu memleket sinesinde 63 fabrika Başvekil İsmet lnönüne çekilen telgra- sat için, yalnız ve yalnız ~ulh kin Yorgun, sadece, 

bf ıç görmemiştim. Yalnız pek yaşatıyor ve bütün istihsalatıru da sarfe fa, Başvekilimiz aşağıdaki cevapları uğra~tığ1mızı \'e titrediğimizi biliyo. Yor ... gım. 
~i r ~atip olduğunu f{ızıl mey- diyor. Yalnız bunlardan bir tek fabrika- göndermişlerdir: ruz. 

hıt. b nın istihsal ve istihlaki bizim bütün ~~ •.a elerinden biliyordum. Cevat Abbas Gürer 
~-""Z s .. ı· Türkiyemizin senevi istihlakine muadil-
~lab oy .'~enlerin bir Kelimesi Bolu mebusu !ş bankası meclisi idare 

4
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alık ıçınde. kulağımıza ,·ar. dir. Bunu söylerken ıstırap duyuyorum. Reis Vekili 
ı.. • onu fakat oir hakikattir. Bu neden? Vatan-
'< ett·,-•. n oparlörsüz olar.ak te-
ı. ı::ı h h daşlanmızın makarnayı sevmemesinden 
it'ısk· er ece, oradakt Vasi-
~~ıı ı kilisesine çarpar, çan ku- daha doğrusu onlara iyi makarna yedir-
~\' akscdiyormuş gibi kulakla. memekliğimizdendir. 
b tırtırdu Topraklarımızın en büyük altın ma-

ı. to~'do• • deni buğdaylanmız olduğunu unutmı-
"I hiç nun yetiştirmeleri, Troc;
~be de · · yalım. Buğdayın birinci ptanda istih -
1 ıır ın karşılanmamn.c;;ı için. lak vasıtalarından biri de ekmekten son 

l
ift "a·,~tnd:ı propagandalar raptı. 

" ıba ra makarna olması 15.zımgeldiği halde 
ellıi(!ı ıslık bile ça lınmasınr 
l;tk~ er. r.e yazık ki halka bugüne kadar iyi ma-

ltı k 1 karna yedirilmemiş .. Kırk senelik bir 
• U,. 

1 
·a alıalık konferans ı:;alo-

d l ile tarihe malik olan Türk makarnacılığı 
•. 'iıı1• 0.~ .a. rkadaşiyle Troc;ki'nin • .:· g hep 2-3 şahsın muhteris menfaatlerine 
t i'lllıtet· runr.e, meşhur inkılfıpçr-
~~ ı, telkinlere galebe ,.~ ldı. münhasır kalmı,, istedikleri gibi çıkar-

.., Ust r- mışlar, istedikleri fiyatlarla satmışlar ve 
1t 0,.k. u ''e onu b('kledi. 
it L ı ı, 0 gü k" .. .. d t ne zaman yeni bir fabrika doğmuşsa o-
l 1•ııri • n ursumuz e, ama. nu kapattırmak için rekabetin en kor • 
t~di. rııac~ bir me,-zu etrafın ela sö7 kunç vasıtalarına müracaat etmekten 
~ bıı Donald alevhine attı tut-nut k · çekinmemişler, en ucuz mevadı iptidai-
~e"t'ı u , bütün dünya matbun-ı r. ' ; eler le yaparak fiyatlarda gayri tabii 

i. "'~e. 
vltı ahcak .. d . !ukutlar ihıias etmişlerdir. 

ŞEH!R 

Memleketimizin iktısadi ve mali 
hayatında yüksek hizmetlcrile değerll 
bir yer tutmuş olan 1ş bankasının yıl 

dönümünü sevinçle kutlulnyarak yük
sek idareniz altında bankaya mütema
di muvaffaikyet ve hizmet dilerim. 

ismet lnönil 
Muammer Eri§ 

tş Bankası Umum Mildürü 

lSTANBtn .. 

Memleketimizin iktısadi ve mali ha
yatında yüksek hizmetlcrile değerli bir 
yer tutmuş olan iş bankasının yıldönii
münü sevinçle kutlulayarak yüksek 
idareniz altında bankaya mütemadi 
muvaffakiyet ve hizmet dilerim. 

Başvekil 

ismet lnönü. 
1 lı) int·b uç akılrn kndnr kısa lşte bu hareketler ve bu vaziyetler 

ı~ ~Oıııı ı aını \'ermekle heraher üc: yıllardanberi hep böyle devam edipgel- --------------
t ıın dn~~uş ıneğ'er ... Yalnrz s('_,ini. 

t ~ttı "~tl ,.. miş ve bu suretle Yunanistanda 63 fab-
( erin· ''Ucudunu, cllerinın hn· rikaya bedel hu vatanda makarna fabri

~lılf,.. 1 
de bir hitabet unsuru ola. 

r\ «l\ı kaları 1 O adedine bile varamamıştır. 
v k Yordu 

ıı adar lk · ı Bu vata"l 7-8 değil daha 70-80 
,,a do''nd·· a · landı ki, :t\'urJar ~o · b ~ " fabrika besler. Yeter ki bazı büyük fa 
<ııı dıŞau \•e omuzlar üstünde sa- rik;ılar yalnız muhteris emeller peşinde 

( ~'11ıat rı çıkarıldı. koşmaktan ziyade bu toprağı benimsi-
1ıı,, • Propa... 1 1 • 

t " · \r d '.,,:ınc anın nl\"\'etıne \'erek kazanclarını bu toprağa medyun 
~ a an ı. b k . • ~ 
"· ltıan ,.. . n r uçu · sene f,a d:ı r olduklarını bilerek yürüsünler. Bu on-
'llııt .... c~tı. l\o · t · ı· · 

i d etıcj mın ern ıç ıma ın- tarın manevı bnrr-udıır <la.,, 
t o turn sıfatiyle hazır hulunan 
~~ltiı'Hn~ !roçkiyi ıslıklarlnrlien Sünuercıllk 
1 t fta~ ~OYHiyor. Hele nutlrnnıı:sf r keti nde kl hl fSJ Zh " 
~. s 8 zcaya t .. tt•·· I~ ~~ aıond ercume e ı~ı ~ı . Süngercilik şirketinin kasasına 
·tlı an herkes ı 

rıı C'ibi ı çumış. onu anahtar uydurmak suretile 1100 lira 
lttı·ı >ırakmışla n· 1 1 ~il !!ti, bir • r. ır apon çalmaktan suçlu hademe Abdurrahma 
) kııını, ... de bana bu vnkayı nn- nın muhakemesine dün ikinci ceza 

~ \ ~~ Staıı •
1 

mahkemesinde başlanmıştır. 

CJun•41n B....tı:ıı 
ı ıı ·x 

<laini .s.ı,.ı, Öı:lı lkirıdı Alııem "ı'~l.sı b-k 

alo 
r-anve 3,M 12,l!S 15,58 18,45 20,27 3.:1r 
t~o 9.06 5,27 9,10 12,00 1,37 8,4 ' 

tıı,.'_~~t §ah'n e Troçki mücadelesi- Abdurrahman parayı çalmadığmı, 
"""-.. ıt olduğum minimini hirl paranın şayet çalınmışsa veznedar ta- Belçika kraliçesi bir otomobil kazası neti. 

rafından çalınmış olabileceğini söyle- eC'sinde ölmüş kral ağır yarnlanmıştır. 
(Vft-NO) miştir. 

Vaıırom a.ısoırOok 

ır®snm "e. Dlle'1' ... 
k<eO S®tr<gtUS>D 

l'cyami Safa, Cumlwriyette şö11le 
yazıyor: 

Yarım a...,ırlık bir resim ,.e heyke! 
sergisinin giizelliğ'i, daha kapıdan i
çeri girmeden, t•lli senedir yanynna 
gelmemiş nc:-;illcri bir aram toplıya
rnk rürk plfü ti!< ~anatlar tnr;hiniıı 

mukay<>sl•li hir tetkikine ilk ,.e en mü
kemmel fır~atı ,·ermesinden h:ı_Jn or 
Diin Güzel Sanatlar Akudemisindt> a 
ı;ılan bu sergi, leni dircktfir Bürhnn 

Toprağın h:ı~ından doğan büyük bir 
fikirle, lıuA'iine kadar, halkın. hatt:·, 
res. ... amların da bilmeclikleri \'erlerde 
mahpus kalmış eski eserlt•rt> de hernet 
kazandırdı. Bunlar küçük bir sa
lonu zor doldura<"ak kadar hile a1dı 

lar; fakat ele Jıl'Çmeleri için ~ekilen 
zahmet, resim tarihinden aldıldan h.; 
yiik kıymeti bir lrnt dahn arttırıyor· 
clu. 

Bu sergi, dHir. fikir. ekol. rnş. 
n:u~ui.re gihi nesilln n :zümreler a. 

Çöp tenekesi 
ticareti ! 

Sabahları kapu önle
rinden tenekeleri 
alıp sahyorlarmış 
Son zamanlarda şehrimizde garip bir 

ticaret ve bu ticareti yapan şebekeler 

türemiştir. Bu ticaret eski ç9p tenekesi 
ticareti ve şebekenin marifeti de kapıla
rm önüne konulmuş tenekeleri sabahla
rı süratle toplamaktır. 

Basit gibi görünen bu toplama ameli• 
yesinin hakikatte iktisadi ve ameli kıy
meti büyük ve şebekenin yahut şebeke
lerin yaptığı iş bir hayli karlıdır. Bunun 
ehemmiyet ve karını anlamak için son 
senelerde şehrin surlar civarını, Uskü • 
darda Altunizade taraflarını, Sulukule, 
Edirnekapı, civarını doldurmuş olan te
neke evleri ve mahalleleri görmek kSfi· 
dir. 

rasıncla örülen kail• du,·arlarının hi T • d" k JI 
z.-ısını a~n hir) iik~eklikte. bize. mü. a m 1 r e ılece yo ar 
rı•rrel Türk re~minin müşterek ''a;';tf. 
hırını, milli kahiliyt•t 'c tekamül de-
rerelerini aramak, üstündt> düşüniip. 
durmak fırı:;atını verdi. 

Kronoloji zinciri:ıin hir~ok hal • 
kaları. eserlerin -.imdiye kadar hiç -
hir galeride muhafaw l'dilmemesi 
~ilıi g&yri medeni bir ihmalden dolayı 
t>ksi:~ ,.e kopuk kaldığı halde, ressam 
Hamdidcn Fikret Muallftya kadar ge 
len yolun kalın tekfımül çizgisini fnr-
1-ecl~lıi!r.u•!< imkfınını bulduk. 

Bugünlük, hiiyle bir fırsatı bi. 

"-l' 't•rt•n Bürhan Topraıfa te~ekkü r e
derl,l'n, lstanhulda hir galerı hiJtası 
yapılmadan enci ol~un ,.(' hereketli 
bir güzel san•at hayatı bekliyenlerin. 

Cihangir ve Fındıklı taraflarında otur 
makta olnn halk Belediyeye müracaat 
ederek bu iki mıntakayı birbirine bağ· 
laynn yolun, taşları kendileri tarafın
dan temin edilmek suretilE' tamirini 
istemişlerdir. Belediye hen::" buna bir 
cevap ,·ermemiştir. 

Ayaz paşa ile Dolmabahçe arasında
ki yol da geçilemiyecek derecede bozul· 
duğundan Belediye burasını hemen ta
mire başlamıştır. Beyoğlundan Bebe
ğe kndar gidecek tramvay ve otobüs
ten başka bütün nakil vasıtalan ba 
yoldan geçtikleri için, biran evvel ta
miri bitirmek üzere hariçten de amele 
tedarik edilmistir. 



ilO ' 

' .. 

ispanya • 
ıs yanı 

( /Jaş tartılı 1 incide) 
aaflannda harbetmck 
ctmekftcdirler. 

arzusunu izhar 

Firarlar ve luyan 
Mad:-it 29 {AA.) - Hükumetin şa

yanı itinrnt menbalardan aJdrğı haberle
re istinac".cn beyan ettiğine göre, asi 
"Tercio., Lejyonu ayaklanmış, Lejyon
lar şeflerinden bir kaçını kurşuna diz
mişler ve kendiliklerinden Lejyonun 
feshine karar vermişlerdir. 

Madrit 29 (A.A.) - Navalperale ka
çan Mığrıplt Lejyonlar Fastan hareket
lerinden evvel orada büyük bir isyan 

bastırıldığını ve Franko Lejyonlarının 
bir çok asker ve zabiti kurşuna dizdikle 
rini söylemişlerdir. 

Asller zorıa asker top!uyor ar 

Havas ajansı muhabiri, belediye dai
resi salonunda henüz evvelki gün asi 
saflarında harbeden bir milis neferi üç 
firari arkadagının ifadesini teyit etm;ş 
ve ispanyaya hava tarikile ve ııilahlarr, 
egyaları ile birlikte Lejyon askerlerinin 

Kış 
Vak tinden ev\·eJ ıni 

Geliyor? 

hakikaten nakledildiğini söylemiştir. 
Bu nefer şu sözleri ilave etmiştir 
"Şimdiye kadar, amirlerimin tazyikile 

cumhuriyet aleyhine harp ediyorum, fa 
kat dün bir fırsat çıktı, öbür tarafa geç 
t im. Asi askerlerden çoğu, fırsat bulun 
ca benim gibi hareket ediyorlar. 
Eski kraıın asi.ere mektubu 

Bu sabahkl posla ile gelen "Dcyli 
Hcrald,, gazetesinde okunmuştur: 

Ispanyn milliyetperver fırkası lide
ri Ramon Albertanın Madritteki evi 
nin milisler tarafından basıldığı ve es
ki İspanya kıralı Alfousun asilere ce
saret veren bir mektubunun bulundu
ğu söyleniyoı . 

Mektup şöyledir: 
"Girietiğ.niz harckctter biran bile 

geri kalmayınız. Hiçbir §CY sizi alıkoy 
masın. Zafer bizimdir. Ben sizin ve 
muakkiplerimizin emrine hazırım. Bü
tün istediklerinizi yapacağım .. ., 

Madritte kralcıların faaliyette hu· 
lunduğu rivayeti üzerine bu baskının 
yapıldığı haber verilmektedir 

Habeş 
imparatoru 
Memleketine 

Bu sene İstanbul havası çok müte- d6nüyor 
havvil geçiyor. Kı§tan çok geç çıkıldık-

Londra 29 (A.A.) - ''Deyli Herald., tan sonra günlerce yağmur yağdı. Ve 
gazetesi Negilsiin Habcşistana avdet(' ilkbahar böyle geçti. Derken hemen ya 

za girdik. Boğucu sıcaklar ansızın bas- hazırlandığını haber veriyor. Bu ga 
tırdı. Bir buçuk ay süren bu sıcaklardaı. zete, Negtisiln Habeşistana yalnız av
sonra -:hl bir haftadanberi hava mütehav det edeceğini ve daha evvel Milletler 
vil geçmeye başladı. Sabahları ve ak _ cemiyetinden iki milyon nüfuslu gar
şamları hava soğuk oluyor. Hararet de- bi Habeşistan üzerinde !ngiltereye 1s-

veçe ve İsviçreye idari bir manda verecesi de hayli düşmüştür. 
Dünl:ü azami hararet 21 dereceyi geç rilmesini istemek niyetinde olduğunu 

bildirmektedir. 
rnemic;tir. Ağustosun sonlarında bu de-----------------
rece düşük hararet şimdiye kadar az Mefhur Alman dUfmam 
görülmüştür. Bu sabah yedide asgari Di. m ı·trof 
hararet ise 16 idi. 

Dün gece dokuzda yarım saat kadar U •• •• t 
ı;üren bir yağmur yağmıştır. Ancak ÇUDCU en eroasyo 
Erenköy, Kadıköy taraflarına yağmur 08( reJSf Oldu 
düşmemiştir. 

Bu sabah hava gene kapalı idi. Saat 
dokuzda şiddetli bir yağmur baıladı. 

Ja:ıı 'kiye kadar devam etti. Rasathane 
'le gö:'üştük. SaHihiyetli 'bir zat dedı 
' . .. ı 

Bertin, 29 (radyo ile) - Moskovada 
cereyan eden son hadiseler dolayısile 

azledilen Manuelskinin yerine meşhur 
'Hulear komünisti Dimitrof iicii,,rii •n
ternasyonal riyasetine tayin edilmi§tir. 

(HABER - Bulgar komünisti Di-
' 'I;;ı sene İstanbulun havasında bir mitrof Almanyada Rayiştağ meclisini 

gayr!tabiilik olmuştur. Fazla sıcak gün ateşe vermek suçile tevkif edilerek mah 
ler üstüste gelmiş, sonra hava birdenbi kemeye verilmiş ve bir diğer arkadaşile 
re soğumuştur. Yağmurlardan sonra birlikte aylarca süren uzun bir muha
böyle fazla sıcaklar olmasına bir s.ıcak kemeden sonra beraat ederek Moskova· 
dalgası geçirdik denebilir. Diğer sene- ya gitmiş, orada fevkatade tezahüratla 
Ier de hava bu kadar sıcak olmuştur.Fa karşılanmıştı.) 
kat bu kadar üstüste gelmemiştir. Bu - . . ~ 
nunla beraber istanbulda böyle sıcak lstanbul 5 ıncı icra Memurlugundan: 
Iar görülmemiş bir şey değildir, Gay- lt'onziye :lOO lira ~uka~ilinde 
ritabiilik vardır fakat fevkaliidelik yok- mahçuz olup paraya ~enılme ıne ka-

' rar Yerilen l'e tamam1na (14.16) lira tur. 
kıymet taktir edilen lstan hulcla Çıkı
rıkçı Kemnlettin mahallesinde 8arı
güzel sokağında eski 37 yeni :la/ 3:> 
mükt'rrer numaralarla murakkam ar
sanın tamamı açık arttırmaya l'azcdil

Musolini 
eylülde berline 

gidecek 
(Baş taralı l incide) 

Ayni mahafıJe göre, bu ziyaret Hit
lcrle Macaristun naibi amiral Horti ara 
sında yapılan son mülakatta müzakere 
edilmiştir. İtalya Başvekili Musolininin 
zecri tedbirlerin tatbiki müddetince Al
manyanın takip ettiği hattı hareketten 
dolayı Bitlere şahsan teşekkür etmek 
istediği ilave edilmektedir. 

Bazı siyasi müşahitlerc göre, Musoli
ni ile Hitler Bolşeviklere karşı bir orta 

· Avrupa bloku teşkiline teşebbüs ede -
ceklcrdir. İspanya hadiselerinin İtalyan 
- Alman siyasetinin inkişafını tesri 
ettiği söyleniyor. Kurulması istenilen 
bloka A!manya. İtalya, Avusturya, Ma
caristan ve belki de Bulgaristan iştirak 
edeceklerdir. 

Musolininin bu seyahati tayyare ile 
yapacağını ve görüşmenin Berlin civa -
rındaki Bitlerin şatoı>unda olacağı söy
lenumektedir. Şatonun civ:ırında tayya
renin inebilmesi için bir saha hazırlan
maktadır. 

Avruapatfa mUhlm zlvaretrer 
Almanyamn askerlik müddetini bir 

seneden iki seneye çıkarması üzerine, 
Avrupanm muhtelif memleketleri ara
sında siyasi görüşmeler çoğalmış ve 
müttefik memleketlerin devlet adamla
rı arasında sık sık temaslar başlamış • 
tır. Bu meyanda Romanya krah Karo! 
ile Ynugoslavya kral naibi Prens Pol 
Praga giderek Çekoslovakya Reisicum
huru Benesle görüşeceklerdir. 

Lehistan orduları umumi milfettişi 

general Smiği de Fransa ile Lehistan 
arasındaki anlaşma)11 sağlamlaştırmak 
üzere Parise hareket etmiıtir. 

General Smiglinin yanında birçok 
erkanıharp zabitleri vardır. General ve 
maiyeti Fransada askeri merasimle kar
şılanacaktır. Pariste, Almanyanın aldığı 
son askeri tedbirlere mukabil ne gibi 
vaziyet alınacağı görüşülecektir. Umu
mi müfettiş ayni zamanda Fransız as
keri manevralarında da ha.zır bulunacak 
tur. 

Buna mukabil Almanya, Maca-
ristan, İtalya ve Avusturya devlet adam 
lan arasında da b2u cı;; .. ;:9-•l .. r """''1-
nuştır. Alman propaganda nazırı Göb-
bels bugün tayyare ile V enediğe hare
ket etmiştir. 

Alman nazırı memnun 

Paris 28 (A.A.) - M. Şaht, Dahiliye 
Nezaretinden ~ıkarken Havas ajansrrun 
bir mümessiline şöyle demiştir: 

"- M. Blum gibi bir zata mülaki ol
maktan nasıl olur da memnun olmam . ., 

Bugün öğleden sonra tayyare ile Ber 
line gidecek olan M. Şaht, seyahatinin 
neticelerinden fevkalade memnun ve 
bahtiyar olduğunu ilve etmiştir. 

Musotlnlyl bir ziyaret 
Viyana, 28 (A.A.) - Macar hükfı

met naibi amiral Horti, bugün öğleden 
sonra Linze gitmek üzere Hinterrissden 
hareket etmiştir. Söylenildiğine göre a-

Havaların böyle sıcak olması da kuy
rukla )111dızlarla ve semavi hadiselerle 
alakadar değildir. Belki güneşle alakası 
vardn-. Bu sene kışın fazla olacağı ha
berleri de hep uydurma sözlerdir.,, 

mi tir. Arttırma pe indir. Arttırma· mira! oradan Dolbiacoya giderek B. Mu 

lng·tiz askerler •I ya istirak edecek müsterilerin kıvme· soliniye mülaki olacaktır. 
"' :ı; • Bir Fransız mebusunun istizah ti muhammenenin % 7,5 nispetinde 

Mısırdan yirmi sene 
s-onra çekilecek 

pey akçesi ,·eya milli bir bankanın te- Paris 28 <A.A.) - Sarthe mebusu M. 
minat mektubunu hamil olmaları kap Jean Mor.tigny Almanyamn askeri kuv
eder. l\fiiterakim vergi~ tanzifat, ten· vetlerinin arttırılması dolayısile: 
,.iriye, ve l'akıf borçları borçluya ait- 1 - Bazı harp malzemesinin imali. 
tir. Arttırma şartnamesi 7 _ 9 _ 9:16 2 - Göniillü kaydi muamelesinin art 
tarihine müsadif pa1.artesi günü da- tırılması, 
irede mahalli mahsusuna talik edile- 3 - Askeri istihzaratm ıslahı zaruri 

Ingiliz Kıralını~ 
Istanbulu ziyaret 

bura}a te.e.on ecıerel< lllg'ıtc (Baş taralı I incide ı 
lin ile bugün Yunanistandan ay
rılacak, Adalar denizinde hazı adala
rı ziyaretten ıııonra ağlebi ihtimal çar· 
şanb;ı günfi Çanakkaieye vasıl olacak
tır. ~tbafir orada harp öliilerinin 
mezarlıklarını ziyaret edecek, harp sa
hasını gezecektir. Bu münasebetle 
Jazım olan otomobiller şehrimizden 
gönderilecektir. 

Haşmetlu miNıfir Nahlin .>atı i· 
Je cuma sabahı limanımıza gelecek, 
yat I>olmabahçe önünde demirliyecek 
tir. ·anıldığına göre, İngiltere hü· 
kümdarı motörle ~araya ç·kacak A· 
tatürk mLafirlerini saray rıhhmında 
karşılıyacaklardır. iki dost dcvld rei 
si Dolmahahçe sarayında görüşecek· 
lerdir. 

Büyiik mi ·ııfirirr:iz, dün ya:r.dığı· 

mız gibi, burada üç gün kalarklnr· 
dır. 

lngiltere Kralı bu seyahatini mü· 
tenelddren yapmakta \'e "DUk of Lan· 
kaster,. i miyle seyahat. etmektedir. 
Seynhatin bu huru:::-i mahiyeti dolayı
siylc gidilecek yerleri bizzat Kral tn · 
~in etmektedir. 

Hükümdar evvelki gün Atinadan 

iyle bizzat görüşmüş. çıııaJ~ 
lstaniıulu ziyaret arzusıuıll 
tir. Elc:ilik de bu arzuf11 ~ 
Vekaleti umumi katibi ~· ~ 
Menemencio<Ylu vasııasiyle 
mize haber l'trmiştir. 

Se"·ahat vukarıda yaıd 
bi mütenekki~en ynpıJnıak*'ff 
cihetle gerek Çanakkatedt 
ls tnnhulda rnera~im yapılıtl•' 
Bu itibarla re mi bir prol~11 pılmamıştır. Yalnız :Nahll 
or.n refekat eden iki tngitıı 
""". ·nbe «riinii ,ı;:ahahı rür" 
larına girdif.:i vakit, ikİ torpi 
rafmdan kRrc:ılanacaktardır• 
larımıı lmro~ açıklarınd•0 _, 

cakları ~'atla beraber çıtn•~ 
leccklerdir. 

Çanakkalede harp sah~ 
reti e. nasında ha~metlil 111 

1 
hat vumek üzere Orgentr' 
tin Aktay memur kılınntışttf 
t"ıl Fah;ettin Aktay ber~.~ 
riciye memurlarından sul' 
Gille, diğer memurlar old ~ 
sa!ı günü torpito ile Çana" 
rekct edecektir. 

Sovyetler bir 
hareketine 

temizlenı' 
geçiyorlar 

!:'OYJt:t hükumetinin eski ı.l (Baş tarafı 1 incide) 
on altı kişinin idamından sonra hükQ. 
metin alacağı yeni tedbirler aHika il., 
bekl\?nmektedir. 

Muhakemenin daha ilk safhala 
rından da belli olduğu gibi iş burada 
bitmiyecektir. Troçkiciliği memleke· 
tin her tarafında baştan başa temiz
lem('leri pek varittir. 

Fiilen tedbirler daha şimdiden a
lınmaktadır. 

Fabrikalar ve iş bürolanndan kol 
lektif çiftliklere kadar her müe ı;;ese
nin "temizleme ameliyesine., giri<ıil -

yük e!çisi Sokolnikof ,·e ti 
on adı geçen adam "TroÇi'~ 

den bn~ka) Bo)şel·ik par ; 
siyasi bürnsundan katınıf 
tir.,, 

idam edllenferln 
yakı dı 

Mosko\•adan lnglliz I' 
bildir:ldiğine göre, 16 saıi ,
-tamı hakkında tef ('rrüat 
hiç bh· Kabu ~o• .:rt• ... :ızetıl' 
mamı tır. '~Jtt: 

Jıiıa.- ...,1 ,;r"ttp.'1~··:1,r ldamı müteakip, cd't 
mı§tıı. 

İdam edilenlerin 
müsadere edilmi~tir. 

miştir. Troçkistler her yerde alabil • --.----B--a--l_k_a-~n 
diğine aranmaktadır. 

Gene hu sabahki po ta ile gelen 
"Morning Post,, gazetesinde aynı ha· 
vadi~ Sovyet gazetelerinin ifadeleriy
le teyit edilmektedir. 

Gazete diyor ki: 

"Bu 16 tethiı:çinin birden aradan 
ı:;ilinmesiyle iş bitmiş değildir. 

Sovyet gazetelerinden "Pra\·da., 
on altı suikastçının idamının binlerce 
işçi tarafından hararetle ta:.vip edil· 
diğini }azıyor Ye bunun daha "ha lan-
ıç,, olduğunu ezdiriyor. 

Muhakeme esnasında müddeiu -
mumf, mahpu ların diğer mühim Sov
yet ~h iyetleri hakkında ynptığı it
hamlara göre, tahkikat yapıJ,acağmı 
söylemişti. 

Butahkikata mevzu olan diğer 
~o"·yet şahsiyetlel'inden üçü. başlıca 
SoYyet ynzırılarından Kari Rnclek, 

' festival•~ 
Bulgar beyet1

1 
Hal~a~~=t~al~l~l!p 

sim oahçeı:;inde ,·erilecek Sil 
ba:;;lıvor. ,f 

İ•'estinddc milli ın•unl•,,. .. dt" ~aca!i olan Bulı;ar i e)etı 
111

J 
on bucukta Konov;!n.syooe 

ıc gelmbtir. 1-11 
20 ki iden mürekkep 01,di 

heyeti belediye 1'urizm ~11 
1 • 

rü Kemal Rag·p ile f estıf• ~· 
sinden ~ükrü Ali tara{ın~11 

mı !ardır. ,rJ 
Bulgarlar da GalataŞIT 

misafir edilmişlerdir. -'lJI 
Romen he~ eti de blll" 

sonra gelecektir. 

LoI\dra 28 (A.A.) - Mısır - İngiliz 

muahedenamesinin başlıca askeri mad 
desi, İngiliz askerlerinin tedrici suret
te Süvcyş kanalı mıntakasmda tahruı
şüt edeceğini ve ahval ve şerait müsa
ade ettiği ve Mısır ordusu kafi derece
de kuvvetli olduğu takdirde 1ngilir. as
kerlerinin yirmi sene sonra tamamen 
Mıstrdan çekileceğini derpiş etmekte· 
dir. Bu yirmi sene hitam bulur bulmaz 
Mısırla lngiltcre arasınd~ zuhur ede
cek bütün ihtilaflar beynelmilel salahi
yettar bir organizme ha vale edilecek· 
tir. 

cektir. Birinci arttırması 28 - 9 - olup olmadığı hakkında haribye nazı - ·--~ Bertin Olimpiyatları 
936 tarihine müsadif pazartesi günü rından istizahata bulunmuştur. 

Diğer taraftan Mısırlıhı.r, istedikleri 
gibi Sudanı tamamile kendi kontrol
la.rı altında bulundurmak arzularını 
yerine getirememişlerdir. Yalnız bu 
kontrola iştirakleri nisbeti daha ziya
de gcnişletilmislir. Bilhassa mahalli 
zabıta ve saire gibi tali işlerde . 

~ " .... : .. . -., . • 1 . . c~;ır!- ; 

itizar 
Çocuk sayfası ile "Para kazanan ka-ı 

dınlann esrarı., anketimiz yazı çoklu
ğundan bugiln konulamamıştır. H~r i- 1 

kiı:i <l'! yarm dercedilccektir. Okuyucu
larnnızdan özür dileriz. 

' • • • • • J " ' -· 

dairemizde saat 14 den 16 ya kadar Ayni mebus, milli müdafaa mesele- ı- PIFDEUmKnınınınıveOll<MDırıcEDKLısEmı1' icra edilecek, birinci artt•rmada he- sinin tetkiki maksadile Hariciye encüme _ 
nile birlikte ordu encümeninin 1kilen del, kıymeti muhammencnin % 7;; ini 

bulduğu tnktirde üstte bırnkıhrı ak- bir toplantı yapmasını mezkur encümen 
si takdirde ron arttıranın taahhüdü reisinder. talep etmiştir. 
baki kalmıık ü:r.ere arttırma ı;; ~ü11 
daha temdit edilerek 13 - 10 - s:rn 
t:ırihine mlisadif sal1 günü aat J 1 
denl6 ya kadar dairede yapılar.1k İ · 
kinci arttırma neticesinde en çok art· 
tınının iistiinde hırakılacakt:r. :::o~ i 

Sevku ceyf mahiyette yeni Sinemalarına geldi fPI 

b r demir yo u Bugünden itibaren programa ilave edilecek oh~n bu kısmında: 20~~ 
BCt"lin, 29 (radyo ile) - Sovyetler 1500 metrelik koşuları, disk. sınkla yüksek atlama Maratton ve l>IJ 

birliği ile Çekoslovakya arasında demir me yarışları bütün tcferruatilc gösterilecektir. 
yolu irtibatını temin için Romanya dan Wi--ll!ll""'llflll _______________ 'lm!İ•---"!:~ 
geçecek olan yeni şimendifer hatlarının 

projesi Sovyetler tarafından hazırlan- .,... aw- • ._., • F' e k yak 1 n d a ~ numaralı icra ve iflfıs kanununun , . --- .- - fA 
. m.ış v.c R.om. anya .ile Çe.ko.slo .. vakyaya tcv B E R L . N o L . M p . y AT L 126 ncı ma<lde ıne te\'fikan hakları ta-

c!ı edılmı#tır. ProJe bu ıkı hukumet tara- 1 1 
pu sicilleriyle sabit olmır:ın ipotttkli fından tasdik edilir edilmez, derhal ye· A 
alac.-ıkhıarıa diğer aıakadaraoın ,.~ SAR AY s·NEMASIND 
irtifak hnkkı sahiplerfoin bu hakhnı- ==ni=h=a=tl=a=rı=n=in::§a=s=ına===b=a=ıl=a=n=a=ca=k=tı=r=.::;:= 1 ftl Cf ~ 
nı , . .e hususiyle faiz ve masarif(> dair 'e tan zlfh eden ibaret olan heledıye 3.000 metrelik va 2 saatlik olan bu bUyUk v• t• 
olan iddialannı ilan tarihinden itiba- rüs\•mu ,.~ vakıf icares i hcdeli müıa- ı y A L N 1 Z .~t«'-' 
ren yirmi giin zarfında evrakı :mii pi- >ededen tcnz.il olunur. Daha faz.la Slnemamtzda ve bir programda göater.ıec :J 
:::~~:c..:.~:~'.ik~k!·~~~ii~. bi~:i~~;; ~:~~~,:·ı·, ~~~,~~~:~~~n,~i· .,.~!~"!! ·! Hu wuazrom sonr Gf sineli ~~ü~i ~&iiili~erini oostertl •!.~ 
tapu sicilleriyle sabit olrnı~·anlar sn- mah.\lle ·ı h" ciz n tal diri kıymet ra · ,I filminin göstcı ikceği tarih nyrıra ga ?.efelerle ilan edfltttl 
tış bedeliııirı paytaşm.:ısından harir,1 !'Orunu ı; ür::11 uniı. acaklar: ilan o!u-Jltı••m•m•ıl.•••m••••••İll•••••••-..-
kalırlar. Müterakim vergi, ten,·iı·iyej nur, 
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De-işen 
'S adam 
aı~~oı~~. girdiğim zaman, bir fotof rafı 

ınunu lkarı~tmyordu. Bana: 
d - Yirmı ya§mdaki Sadrettini tanıma 
ın nıı? 1 

1i AlbUmUn bir sayfa mı g6steriyordu. 
ayretıe kaşlarımı kaldırdım. 
; Bu, siz mi? 

v •drettin altmış ya§ında bir adamdır, 
tı~ kafasında bir tel saç yoktur. Uzat -
\'c 1 fotoğrafta gördüğüm adamın gür 
b· dalgalı ıaçlan, dört kö e ve u%unca 
ır sakalı vardı. 

b - Benim otuz, kırk yaıındakl, hatti 
cı altı ııene evvelki halimi de tanımaz
~~z. liayatımm muhtelif devirlerinde 
bu ilın_?n değiştirdiği §ekillerin hepsini 
h albumde bulabilirsiniz. Yaprakların 
'Ser Çevrilişinde hayrete dUşliccksiniz. 
teni, belki bir deli, yahut da bir maska 
} telakki edeceksiniz. Emin olunuz, ne 
\IC!j.,· · tık' · .. ;ım, ne de maskarayım, bila ıı orı-

Jtııaı blr adarrum. Yalnı~, orijinal olma-
ll1tt b' • ır '\akım garabetlerı vardır. .. ,,. 

~ ı.rıni yaşında, başım böyle, sakalım 
~ı.ın, ıııçlanm gür iken, glizel bir kadın 

' liaytiye ile evlenmek için dayanıl -
~2 bir arzu duymu tum. Onu gör -
nll'ı, çok ho§landım, evlenme teklif 

:ttinı. Aramızda mes'ut bir aşk batla -
ı. Dayanamıyanların en bUyUk kabaha 

~ı dtiına dayanamaz olduklarıdır. Asıl 
1•.in kl:StUsU, insan kendini, bunun akıi
llı Yapmak için :zorlayamadığıdır. 
b· ~İrkaç sene sonra, daha fazla seven 
ır adam olmuştum. Hayriye değil, Mü

tcrrcf adlı bir kızı seviyordum. 
"liayriycden tamamen farklıydr. Hat

ta 0 nun zıttı idi. Biri esmer, lSteki san
!ındı. Biri ne~ell öteki ciddt ... lkinclai
~e, birincisinden' daha fada dayanamaz 
lialdc idim. Yavaş yavaı değiılyorum. 

er geçen sene nıuhtcli! h!ldiselerin 
teairilc, bizi dcğlJtirme1rt•.t;.. ı:wıı.. ı .• -
b"•"+ı-ı ..1aımn muhafaza etmekle bera-

d 
cr, bit ene evvelkinin ayni kalamıyor 
tıın. 

•·n h unı:, hem kendime itiraf ediyor, :tn de aynl~car,ımız zaman He.yriyeye 
'Cylüyordum. O ise beni: Artık sevmi
~0rıtzn ! demekle ittham ediyordu. Hiç 
ıarınadln cevap veriyordum: 
··- Hakikati daha iyi kavramak is

tcrııcn, böyle düşünme 1 Mesela, seni 
'hc!l adamın artık mevcut olmadığını 
~ l<aıa kastcdebilirsin. Beşikten tne.r:ara 

d· r mütemadi bir değişmeye boyun 
t& nele mecburiyetindeyiz. 

1 Alimlere sorsan, onlar sana, hücre • 
trin ve ensacm her yedi sene de bir 
~cnııcndi ini söyliyecek.lerdir. Bir n -
.'tler aenl okıayan parmaklarımın de
tı8· 1 Çoktan agınm19tır. BugUn dokundu-
~Un deri başka bir adamın derlaldlr. 
.:ana evlenmek teklif eden adamın, o 
tanıanıar gözlerinin altı henüz kınşma· 
~l§tı. Kalbimiz de vücudumuz gibi de· 
~Jir. Biz, biribirinin olmayan, . sadece 
b riblrine bağlı mllteaddit fertlerden i-
iltet 'bir halita halindeyiz. Bütün an• 
'aınazlıklar daima ayni iam.i taşı· 
ttıalarından dofar: Halbuki, kabul et • 
~k lllzımdır ki, ayni isim kartımıza hiç 

"O zaman, gözlerimi khldırdım, ay
naya baktım. Gördilğüm adam, VU el
lerln!zdcki fotoğrafın, saçları pejmilr
de ve sakallı sahibiydi.. Bütün vücu
dumun dehşetten titrediğini duydum. 

"- Ah! diye düşündüm. Hayır, 
pek o ka<lar yeni bir adam değil. Ben 
artık o eski dclil<anlı değildim, ve 
bir başkasına benziyordum. 

Bu hal~ manasız., kaba buluyor
dum. Manasız olU!'JU benim için, kaba 
oluşu seveceğim kadın içindi. 

Evet. ÇtinkU, ben sadaka~siz bir 
adam değ!ldim: Sadece, mütemadiyen 
aşk arıyan bir adam. .ua{jknsını aldat 
mak, hislerini onunla. paylaşmağa 
kendini zorlamak, katının karşısına 

dalma ayni elbise ile ve ayni tuvalet
le çıkın.ak hoş bir şey değildi. 

Bu yeknesaklıktan derin bir azap 
duyuyordum. Bunu artık sevmediğini 
anlayıp berikini sevmek ve bu ha
kikati itiraf etmek en doğru, en sa
mimi, ve normal bir haldi. Her ihti
ras, şayet ~emizse, gUzelc!ir. Benimki 
de böyle idi . 

Yeni adam bir ikinci kadını sevi
yor. Müşerrefin aşkını ist:iyen ben
dim, ve §im.diki ben ise Hayrlyenln 
kocası değildi. Maamafih, başım dai
ma ilk şeklini ve sakalım uzun halini 
muha.faza ediyordu. Çünkü bana ya
kıgnyoı:-du. Fakat içi Hayrlyenin ko
casınınki değildi. Halbuki, dalına 

Hayrfyenin koca.er olduğum damgB.!ı· 
nı ta.şıyor, fak at geçicl aşkımı MU~r
ref ile paylqıyordum. 

Kendi kendime: 
- Bu olmaz, dedim. Başımın 3ek

U de değişmeli! 
Mak~ı elime aldım, sakalımı kes

tim. 
V• o u.:auuıdanbcri, !evgililerim 

defiltikçe ba:nmın klini de değiı -
tirdim. Ve bunu za.rurt bir va.zile sa
yarak yaptım. 

Şimdi, albumun 6teld sahi!elerini 
sıra ile çeviriniz. Bakınl Şuradaki, 
MUşerrefin koca.an: Sakal!::ız, bıyıkları 

uzun, saçları yandan aynlmıe. Şu, 
Fahirenin aşıkı: Saçları ortadan ay
nlmı1, bıyıklan kısa.. öteki, Semiha
yı sevdiğim zamanlarda.ki ben: Saç
lar fırça gibi kısa ve dile, bıyıklar 

pos. Şu da. Sadiye ile beraber yaşar
ken: Muntazam ve düzgün bıyıklar, 

alnımda kekel. DJkkatle baktığın rc
ıim Hadiye ile soviştiğimiı zam.anlar 
da.ki suratım: Sakalsız ve bıyıksız. 

Bereket versin, insan bıyıklarına ve 
saçlarma verdiği gekillerle ytizUnU is
tediği gibi değiştirebiliyor. Saklama.· 
ğa lüzum yok, sevginin ııtırabmı duy 
madan yaşadığım gUnti hatırlamıyo

rum. 
Bana soytarı dlyenleı oldu. Maa· 

mafih, ben de vekil değiş•innemin se
beplerini hiç kimseye izah etmiş de
ğildim. Niçin izah edeyim? Bunu ken
dim için yapıyordu~ ve bu bir vazi· 
fe ldf. 

Sevdiğim kadına. taze bir kalple, 
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~aınan ayni nd~nu çıkarmaz. 
f O halde, içimiıde bu kadar farklı 

phlaruruş bir dayanmazl!kla gider • --------------

cttlcri taııdığımız malum iken, katfı· 
~dakinden mUtemadr ve daima ayni 
~ &adakat beklemeğe ne hakkımız o
llr? I>Uıün, H yriye 1 Eeğr, bütün ha· 
~t:rnıca bir kadını seven, herin yeni 

ldam vaziyetine düşecektim. Maale 
•cf, Yeni blr adnm olmuş bulunan ben, 
ltıı olmayan bir kadını seviyorum. 
~'au fikrimi büyük bir ciddiyetle 
tl, ediyordum: ÇünkU, doğruluğu· 
~ ~diın. Fakat, itinü edeyim ki, 
:tıı Yı-iye, beni omuzlannı silkip iğren· 
)h~er~ilc yormakta devam ederek din
.• ,.Ul'Qu. 

ken, yüzUm de eski sevgililerim için 
lrullanılmıt olanından farklı olma
lıydı. 

Saçsız başına bakıyordum. 

- Fakat, şimdi hepsi geçti, de· 
d1m. 

Güldü: 

- Ha.yır, dedi. Bugünlerde yirmi 
yaşında bir kıza ~ıkım. . 

Saçsız başını gBstererelt: 
- Fakat... dedim, 
Bu defa kızararak gilldU: 
- A ! perUka.m tuvalet odasında 

duruyor! 
B Nuh Cem 

Jlıe U§anmak kararımdan vazgec;ir • ---------------
~e. Çalışıyordu. Nihayet, ondan ta- h.tanbul altmcr noıterlifinden: 
11rn.._ lnıkıinsız bir atışma sahnesinden Beyoğlunda büyük Emperyal oteli 
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Hasan Rasim Us 
Basıldıjı qer (V AKIT) matbaası 

ı;~ kurtuldum. Hayriyeyi göz yaş- mUııtedri LAdikli Ahmet Remziye isti
}' 'tile btı.§başa bıraktun ve tuvaletimi car edilmiı bulunan ve cinı ve evsafı ve 
\r al>lllağa gittim. (Müşerrefe havadisi miktarı dairenizden reıen tanzim ve tas 

Ctbı k için gidecektim). dik edilen 28.8.936 tarih ve 10788 No.lr -----------------
d~.lnlrllydim, fakat azap duymuyor- tatıf ıenedine rnerbut liıtede yazılı 

ve ceman 912 parçadan ibaret emval ve 
}'o "- Hayır, hayır, diye ısrar cdi- eşyayı mezkur senet mucibince Taksim 
~rn, beni ayıplaman için hiç bir de Amaıya apartımanmda S numarada 

<ia""CP 3"01ır? Hayriyeyi M"ven başka a- mukirn Meliha Avni Sözene satıp be
ca ~dı, bugün kendini MÜ§etTefin ku· delini abz ve kabz eyledim. Keyfiyetten 
u.:na atan da yine bir ba§ka. adam· UçilncU ıahrııtann •e alikadarların ha-

berdar olmalıımu teminen Uç nüsha ola 

rak tanzim ettiğim bu ilinın birer nüs
hasının tstanbulda münteıir Cumhuri • 
yet ve Haber gazetelerile iliinını bir nüa 
hasının dairenizde alıkonulmasını dile
rim. 

ADRES: 
tstanbulda Sirkecide Bahriseflt ote -

linde 10 numarada mukim Haıan Tahsin 

Yazan : Niyazı Anmet 
------------~~~·----~~ 1366 yıl önce bugün 

Hazreti Mulıammed 
dünyaya geldi 

404 yıl önce bugün 

Güneş şehri zaptedjldi 
Milftdın 570 yılının 29 Afu~tos gü_ 

nü, bundan 1366 yıl önce bugUn, Mu
hammed Peygamber doğdu. lkt ay 
önce babası Abdullah ölmllş butunu_ 
yordu. Büyük babası Abdillmutta!ib 
ona .Muhammed adını verdi. 

ırnçük Muhammed, Ye;o-rfbli (l\te_ 
dine), annesi Amine fle ancak altı !ile
ne yaşıyablldi. Altıncı yaşına bastığı 
vakit anne ve babadan yetim kaldı . 
Yegane yakını, büyük babasıydı. 

Abdillmuttallb, torununu yanma 
aldı. Fakat o da. ancak iki sene daha 
bakabildi. Mil!dın 579 uncu yılında 
aözlerinl kaparken, Muhammed do. 
ku~ yaşında bir daha en yakınların. 
dan birini kaybediyordu. Büyük baba 
ölmeden önce torununu dUşünmüş ve 
onu kendisinden sonra Mekk1?de Ku· 
rey · kabilesinin reisliğini yapacak o. 
lan Ebu Talib'e nrmi~ti. 

Ebu Talib, Muhammedin amcası 
idi. Lşl ticaret olduğu için bir yerde 
nrmaz, memleketleri ıezerdi. 

Muhammed, bu Ayede Suriyeyi 
de 1ıörmUş, bu arada Jorj adında bir 
rahip ile de tanıfmııtı. 

Muhammede, dotruluğu yUziln • 
den .. Emin,, Jtlkabı vcrilmlfti. Büyük 
ticaret i~lerl yapan Hadice sermaye 
vererek Muhammede de ticart't yap -
tırmağa ba,lamı b Bu ticaret, gün 
gc~tikçe büyüyor ve karlar çoğalıyor. 
du, 

Hadlcf', Muhammede evlenme tek. 
lifinde bulundu. Bir müddet sonra 
bütün Arabistanı arkasından silrükll
yecek olan Muhammed, teklifi kabul 
ederek evlendi. Hadice de, kocasının 
"mUtlUman olrna,, teklifini ilk dl'fa 
kabul etti. 

caristan içlerinde ilerltyerek "Güneş,, 
önlerine geldi. Uç gUn muhasaradan 
sonra şehrin duvarlarına on Uç yer
den lfığam nrtldi. Sekiz zira ıeniş. 
liğinde bir gedik açıldı. 

İbrahim paşa, Gtineş ~hri mü. 
dafii Yurişiç'e ~on bir teklifte bulun
mak istedi. Paşa, şehrin teslimini ve 
yeniçeri zabitanına iki bin Macar dü. 
kası vertlmesini istiyordu. Yurişiç: 

- Şehir benim deitldlr, ki teslim 
edeyim. 

Cevabını verdi: 
lbPahinı paşa, Uç ayn teklifte 

daha bulundu. Bunlar da kabul edil
meyince, hücum emrini ''erdi. Hücum 
çok şiddetli idi . .,Herkes canını ağzı
na alıp, ya baş alırım, ya baş veri. 
rim diye,, çalışıyordu. 

Yeniçeriler, ilk hücumda urlara 
çıktılar ve sekiz bayrak dikm~ğe mu. 
vaffak oldular. O anda hiç beklen
miyen bir hadi e oldu. Yeniçeriler. 
iki bayrağı dil:.:mana bırakarak aıeri 
çekilmek mccl:mrlyetlnde kaldılar. 

Hadise §uydu: Dayrakların dikil. 
diği dm·arların biraz etesinde ağaç. 
ların nrknsında gizlenmiş ihtiyarlar, 
kadınlar, çocuklar; hücum kar~uırn
da kalınca ölUm korkusu ile bütün 
kuvetleriylc bağırmafa başlnmı~lar _ 
dı. Fakat bağırış o kadar a~ı ve oka. 
dar ku,•vet1iydi, ki yeniçeriler ne-ye 
ufradıklarını anhynmadrlar ,.e geri 
çekildiler. 

Aradan ilç saat geçmişti. Dört el· 
çi gedik Uzerine çıktı. Kumandana, 
padişahın yeni bir teklifini getirdiler. 
Elçiler: 

- Kahramanane mUdafaanız pa_ 

• "' • di,ahı memnun etti. Sizi görmek ve 
Burada kısaca, l~l~m dininden ev_ takdir etmek istiyor. Büyük vezir lb .. 

Yel Arapların dinini anlata tım: rahim pa nın tekliCleri kabul edil-
"Cahillyet devri., denen zamanda mek şartile Türk ordugahına ıelebi. 

Araplar puta taparlardı. Hamiriler lirsiniz. 
güneşi, Hicaz ahalisi yıldızları mabut Yurt. iç, son hücumda yaralan .. 
tanırlardr. Fakat bu tapınma az za_ mıştı. ikinci bir yeniçeri hUcumu kar
manda çevre-sini genfşlettl. Bir ara- şrsmda dayanamıyacaktr. Maiyetinde 
lık KAbcde 360 put toplanmıştı. Bun. bulunan yedi yUz muhafızın çoğu öl. 
ların f~inde her şey vardı, hayvan. milştü. BUtUn teklifleri kabul etmek 
nebat, taş ve ka~·a par~alarr... mecburiyetinde kaldı. 

Güneş $ehri nasıl 29 Ağusto l:i32 yılı. 404 .ı;ıene ev. 
ahndı vel buıiln, Güneş ehri işte bu suretle 

lki yüz elli bin ki§ilik ordu, Ma. zaptedilmiş oldu. 

Fatih l"apu Sicil Muhafızlığı 
Memurluğundan: 

Saraçhanede Horhor caddesinde Haydari Hüıeyindede cami ~e
rifi itiaalinde bulunan ve mezkur cami şerif imamına meıruta hane
nin evkaf müdürlüiünce bilmün\yede (650) lira bedelle Zühtiye sa
tılmıt ve bu hanenin evkafa ait mahallerden bulunmaaı tapuda ka
yıdı olmamaaına binaen ıenehiz tuarrufa kıyasen muamele yapıla
cağından bu yerde alakayı tasarrufiyeıi mevcut olanların tarih iha
leden on beı gün zarfında evrakı müsbiteleriyle birlikte İıtanbu! Sul 
tanahmette Fatih tapu ıicil muhafızlığına müracaatları ilin olunur. 

(770) 

Istanbul Vilayeti Baytar işleri 

Direktörlüğünden: 
Ziraat Vekaleti merkez Merinos teşkilatı için satın alınacak hir 

tane Reıpiraıyon aleti ile bir tane Reforden cihazı ve bir tane hay
van yemlerini un yapacak değirme ,1in açık ekıiltmeıi için 26 Ağustos 
1936 günü lstanbul Vilayeti muha"Sebeıinde ekıiltmeye konmu9 ise 
de hiç bir İstekli çıkmadığından 2490 No. h kanunun 43 üncü mad
desi mucibince on gün müddetle talikine karar verilerek eksiltme 
gününün aynı mahalde 7 Eylül 193: pa:-1..ırtesi günü saat on be~e hıra· 
kıldığt bir kere daha ilan olunur. (761) 
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Askeri 
.,,.. 

Askeri terfi liatesinin camammı, dün 
akşam asker okuyuculanmn için çıkar· 
dığmuz ikinci tabı nüshamızda, neıret
miıtik. Bu tabı elde cdememit okuyucu 
• .,rımızm bulunması ihtinınlini düıüne • 
r-ck resmi listeyi bugün tekrar ve ay

nen venyoruz: 
Korgenerallığa terfi edenler 
Muzaffer Ergüder, Keramettin, 

Ali Galip Türker. 
Tümgenerollığa terfi edenler 

Abdi Tandır, Salim Cevat Ayalp, Yu. 
suf Ziya Ekinci, M. Nuri Yamık, De
mir !'ahir Tarer, Muharrem 'MaıIUm, 
lsak Avni, l\lu.c;tafa Kemal Conker. 
Ahmet Ferhat, M. Tevfik, Ahmet Tev· 
fik. 
Tuğgenerallığa terfi eden Tuöbaylar 

Topçu Münir, Refik Kadri, Ke. 
mal, M. Nazım, Seyfettin, M. Faık, 
A. Fuzi, Seyfettin, Baki, Ihsan. 
Doktor Tuğmay Hüseyin. 

Tümamiralliğe terfi edenler 
Tuğamiral Şükrü, Fahri Ekkin, 

M. Ali. 
Kur111Llll Albaylığına terfi eden 

Yarbaylar 
Salih Kumkapı, Hamit Üsküdar. 

İbrahim Genç, Uüştü, Şefik Çakmak, 
Salahattin Manastır, Yahya Razi Ma. 
nastır. 

Kurmay Binbaşılığından Yarbaylığa 
geçenler • 

Nuri Tophane, Vehbi Taşlıca, A. 
dil Da,·utpaşa, Zeki İstanbul, Rıza 
Yenikapı, Nurettin Balıkesir, Fevzi 
Erz..lncnn, Yekta Yenimahalle, Avni 
lzmit Şükrü Erzincan. 
Kurmay Yüzbaşılrğından Binbaşılığa 

geçenler 
Ahmet Ucşiktaş. Adnan lstanhul 

Ni?": nettin Erzurum, Necati Knsım
paş:ı, Şükrü Harput, Şerafettin Os
küp, l{adri Kilidülbahir, Necmettin 
lstanrul, Fafrettin Krrcaali, Muhar. 
rem fanya, Nazım Isparta ı 

ka • t ·trif, Ali Rıza Harput. Etem ls
ta:lb-ıl, Enver Edirne, Sadettin Se
lfıni: •. Necabettin Üsküdar, Hakkı 
Raif · ~ı!cüp, Nazım Erenköy. 
Piy:ıdc Yarl>a•ılı/Jındun Albuyhilu 

terli edenler 
Hakkı Karacaahmet, Mustafa 

Ma';l>:!, Ahmet İnebolu, Mehmet Er. 
zinc. n. Şevki Van, Faik Harput, E
min Rr.sımpaşa, Sami Jstanhu!, Salim 
Sinop Hilmi Aydın, Derviş Amasya, 
ls:na•. Hakkı Erzurum, Ziya Manas
tır. ı~ei."ik Harput, Refik Kütahya, TL 
lı .. -n!ı Cerahpaşa, Hüsnü Pazarcık 

Sc::ai lzmir, Kamll Sürmene, Osman 
N· .. ·i fürşehir, Hayri Sarrgiz, Sel!m 
lz:nir. Fehmi Davutpaşa. Hamdi To. 
kat, '!'ahir IstanbuJ, Mehmet Tokat, 
Şe,ket Manastır, Rasim Sh·as, Hilmi 
neşiktaş, Abdülkadir Ç:rnakkale, Ra
sim Haydarpaşa, Nuri Maraş, Nadi 
İstanbul, izzet Harput, Kazım Erzu. 
rum, Kemal. Ziya Tophane, Galip U
şak ,Abdültlziz lpek. Ali Çamlıca 
Sabri Jnebolu, Adil,, Emin Sivas Sa· , 
Hihattin, Cevat Cihangir, Hüseyin 
'Kastamonu, Sıtkı Erzincan, Fehmi 
Kad·köy, Emin Hasköy, Faik lstan_ 
bul. 
Piyade Binbaşılığından Yarbaylığa 

~rfi edenler 
Akif Ohri Remzi Safranbolu, Ki. , 

mil Mstamonu, Şenı.c;ettain Kemah, 
Şerif Gaziantep, Halil, Cemal Selfınik 
Lütfi Kastamonu, Hamdi Çar~anha, 
Salhn Elaziz, Ahmet lı=ıtanbul, Şükrü 
Ortaköy, Avni Urfa, Hamdi Süley
maniye, Nasıh Erzurum, Rıza Kilis. 
Cemal IluJgurlumesçit, Hüseyin Da. 
niş Kastamonu, Haşim Balıkesir, Hüs 
nü Selflnik, İbrahim Siva.°', Rıza Yan
ya1 Ahmet Kula, Şemsi Samsun, Nu
ri Erzincan, Zihni Van, Tahsin Çeş. 
me, Kfızım Erzurum, Memduh Oı:ıküp 
Haif Sivas, Memduh Edirne, Hakkı, 
Hilmi Girit, TaJfıt Kadırga, Vasfi E. 
dirn<? Refii Sivas, Abdülkadir Gey\"e, 
Ihsan Kocamustafapaşa, llülusi ı~. 
tanbuJ, Emin Ankara, Abdullah \'a_ 
manfıba.t. 

Piyade J'üzbaşıl.ığından Binbaşılığa 
terfi edenler 

Ali Bitlis, Hilmi Si\'as. AbduHah 
Kö~tcnce, Ahmet llarput, Sadık Re· 
şiktnş, Sabri Alrnrçeşme, S. Emri. 
CeUılettin Karngümrük, Hüsnü Er . 
zurum, Mustafa Cesriergene. Refik 
bıea'lbol, Cemal K~aa. Ziya Dıray. 
man, Seıflhattin Istanbul, Necmettin 
Kadıköy, Hiisnii Selftnik. Sırn Erzu
rum, Halil Adana, Hilmi Urfa, M. Fi 

ramuş Hahcıoğlu, Sait SUleymaniye, 
Raif Ak.ova, Muhlis Diyarbekir, ~e
fik Üsküdar, Hakkı Manastır. Hakkı 
l'ophane. llimkct Konya, Recai lst:ın
bul, Sıtkı Setanik, SaHlhattin Ak.:a. 
ray, Hüseyin Erzurum, Halil Erzın_ 
can, Naim Erzincan, Cevdet Gümi.iş
suyu Kemal İstanbul, Abdülkarlir 
Trabzon, Nihat Edremit, Demir l\ta. 
nast:r, Ali İstanbul, Ağa Erzurum, 
Muzaffer Topkapı. 
Piyade Teğmenliğinden Yüzbaşılığa 

terfi edenler 
Asım Kadıköy, Sadi Kadıköy, 

Mevlut Ermenak, Fahri Harput, 1'e
cati lstanbul, Mehmet Çemişgezt>k, 
Kazım Kozan, Nuri İstanbul Rıza 

Tophane, İhsan Edirne, Burhanehin 
lstanbul, l<~ahrettin Erzurum. Sadet· 
tin Üsküdar, Hilmi Erzincan. Cevdet 
Eyüp, irfan Cesirmustafapaşa, Nec. 
rnettin Zile, Nurettin, Sadettin Is. 
tanbul, M. Asaf, lhsan Kasımpnşa. 
Halinı Fatih, Zeki Harput, Burhaııet
tin Jstanbul, Necati lstanbul, HuIQ. 
si Sivas, Niyazi Kasımpaşa, Zeker.ya 
Harput, Yusuf Elbasan, Hayrettin, 
Şemsettin Bakırköy, Nezihi Erzincan 
Bahaettin lstanbul, Husamettin ls • 
tanbul, Rıza Kocana, SaHihattin Çen
geJköJ, Salahattin Manisa, Recai Kü. 
çükpazar, Etem Beşiktaş, İsmet Ni
şanüışı, \ ikri lzmir, Fahri Usküdar 
Kemal Ohri, Fikri Trabzon, Saim, 
Şevket Isparta, Hakkı Bursa. th~an 
Kasımpaşa, Cevat Maraş, Mustafa 
Elbistan, Raif lstanbul, Kadri Diyar
bekir, Abdürrahim Bor, Niyazi Ak 
seki, Mazhar Diyarbekir. 
Piyade Asteğmenliğinden Teğmenliğe 

terli edenler 
Nesuhi İstanbul, Galip lstanhul. 

Refik Balıkesir, Reşat Edirne, Şefik 
İstanbul, Fahri Ordu, Kerim lstan
bul, Saliihattin İstanbul, Nezih EHi· 
ziz, ıteşat Erzurum, Nedim Siverek 
Refik Sarayköy, Salahattin Trabzon 
Recep Bursa, Feridun lstanbul, Ra
şit Niğde, Samih Erzurum, Bedrettin 
tstanbul, ismet lstanbul, Ziya lstan. 
bul, Ziya Erzurum, Abdülhalim, Na
cı :ıt.uk\aa~u, 'lle&uAh:ı\\hı JtıL_,.ı .... na. 
mit Beylerbeyi, Burhanettin tstan • 
bul, Sabahattin Çengelköy, lsmail 
İstanbul, Adil Istanbul, Ömer Lut
fi Maımaris, Hürrem EHiziz, Ekrem 
İstanbul, Hilmi Erzincan, Reşat Kay. 
seri, Fethi Beşiktaş, Saim lstanhul 
Osman Trabzon, Eşref Bursa, Zi. 
yaettin Erzincan, Yaşar Erzi .. can, 
Necip İstanbul, Sabit Bursa, Zeki ls
tanbul, Ahmet Edirne, Rıza Tekir. 
dağ, Orhan İstanbul, Ata, İstanbul . 
Sadık İstanbul, Cemal lstanbul Fik
ri İstanbul, Zeki lzmit, Ahmet Edir
ne, Ihsan Jstanbul, Zeyyat Edirne. E. 
tem İstanbul, Kemal İstanbul, lh. 
san Erzincan, Ali İstanbul, A<:ıaf Ha
sankale, Fahrettin Erzincan, Zeki ls 
tanbul, Halim Üsküdar, Ihsan lstan· 
hul, hakkı 1-;tan bul, Mazhar lstan 
bul, Seyfettin Errincan, Reşat lstan_ 
bul, Tahir İstanbul, Ali Konya, Fet. 
hi Erzurum, Emrullah Erzincan, Bur 
hanettin İstanbul, Vamık İstanbul. 
Salih İstanbul, Kemal Bursa. Nuri 
Edirne, Şefik Erzurum, Ahmet Mar. 
din, Salfıhattin İstanbul Behçet Is· 
tanbul, Seyfettin İstanbul, Ş~fik E· 
Jazi1., Ebubekir Erzincan, Cemalettin 
Erzincan, Reşat Çeşme, Muzaffer E· 
dirn .. , Şukru Bursa, Kemalettin Bur. 
sa, Necati İstanbul, Demir 'Merat, 
Rıza Kastamonu, Şefik İstanbul, Nu_ 
ri Kütahya, Hikmet Antalya, Tahir 
Erzincan, Avni İstanbul, Hidayet Os. 
küdar, Niyazi Sinop, Mehmet Eskişe
hir, Sadık ifa. tamonu Cevat L<;tan
bul, Tahsin Üsküdar, Avni l<:ıtanhul. 
Neş'et Beşiktaş, Rıza lstanbul. Nu
rettin lstanbul, Cevat Edirne A..-ni 
SeJanik, Kamiran Diyarhekir Ya\"UZ 
Çorlu. Ihsan Jstanbul. Saim htanhul. 
lrnadettin Siirt, Faik Balıkesir. Mu . 
ıaffer Akbaba, Salih Erzincan, flı. 

rahim Tekirdağ, Süleyman Kastamo. 
nu, Tevfik Çerkeş, Hakkı Usküclar. 
Nuri EHi.ziz, Sadi lstanbul, Cemal 
Van, Refik Bursa, Hayri Üsküdar. 
Hikmet Edirne, Selim lstanbul. Hik
met Bursa, lskender İstanbul, M"tat 
Konya, Adil lstanbul, Rı1.a Silifke. 
Mehmet Eskişehir, Ahmet Hasanka
le, Necdet lı=ıtanbul, İbrahim lstnn
bul. 

Süvari l' arbaylığır .. 'ian Albnylığa 
terfi edenler 

• Hasan Tahsin Selanik, Yusuf 
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terfi listes.i 
Debre, Hüseyin Avni Filibe Şerafet
tin ıstanbul, Galip Kayser/, Ali Ya. 
şar İstanbul, Salih Beşiktaş, Esat Ma 
nastır, Refik Ohri, Sabri Edirne, Hü. 
seyin Kazım Metroviçe, Galip Manas
tır. 

Süvari Binbaşılığından Yarbaylığa 
terli edenler 

Ömer Ahlat, Muhiddin Harput, 
Hakkı Kntrin, Mahmut Kayaalp. 
Süvari Yüzbaşıtığından Binbaşılığa 

terfi edenler 
Recep Vehbi Manastır, Ömer Veh 

bi, Yusuf Bursa, Ali Ce.srimustafa· 
paşa. 

Süvari Teğmenliğinden Yüzbaşılığa 
• terfi edenler 

Salahattin lstanbul, Hüseyin Bo
yabat, Abdülkadir Malatya, Cevat 
Erzincan, Sait lstanbul, Osmnn Zeki 
Van. 
Süvari Asteğmenliğinden Teğmenliğe 

terli edenler 
Mahmut Celal İstanbul, Cahit Ct. 

hangir, Mehmet Şevki Beşiktaş, Fah. 
rettin Bayburt, Hüseyin Burdur, Meh 
met Avni lstanbul, Nihat lı;:tanbul, 
Remzi Van, Ahmet Osman Bursa. 
Recep Malatya. 

Topçu Yarbaylığındcuı Albaylığa 
teri i edenler 

Hilmi Manastır, Sadulah Uda, 
Ragıp İstanbul, Bahaettin lstanbul, 
Hüsnü Yılmaz Diyarbekir, Tevlik 
Taşköprü, İh.c;an Edirne, Ali Rıza 
Van, Şevki Kozan, lsmail Aydın, 
Mustafa Tophane, Hüsnü Kastamo. 
nu, Rıfat Samsun, Raif Samatya, Ah
met Erzurum, Ahmet Kütahya, Ab
tullah Süleymaniye, Hüseyin lstanbul 
Enver Edirne, Ahmet. 
Topçu Binbaşılığından Yarbaylığa 

urli edenler 

Demlryolu Teğmenliğinden Yüzbaşı 
lığa terfi edenler 

Şerafettin İstanbul, Refik Kütah 
ya. 

Demiryolu Asteğmenliğine terlı 
edenler 

Nizamettin Erzincan, Fevzi Is 
tanbul, Kenan Adana. 
Mühendis Yüzb(lfılrğındmı Blnbafılr 

ğa terfi edenler 
.Nazmi Rarput. 

Otomobil Binbmulıqınrlan Yarbaylığo 
terli edenler 

Recep Çengelköy. 
Nakliye Binbacrılığındtın Yarbaylığa 

terli edenler 
Rıfkı lstanbul. 

Nakliye Yüzhmnlıfiından Binbaşılığa 
terli edenler 

Ahmet Mümtaz İstanbul, Ekr~m 
Jstanbul, Sadullah İstanbul, İbrahim 
Gelibolu. 
Nakliye Astejim.enliğinrf~n Teğmenli 

ğe terfi edenler 
Mehmet Salih Istanbul. Hultls; 

İstanbul. Kemal lstanbul, Ali Hikmet 
Runa. lh~an F.rzurum, llhami Edirm1 

Ag-ah Bayburt. 
Doktor Yarbm•lıiiındnn Albaylığa 

terfi edenler 
Ahmet A<:ıım ÇarAAnba. Hasan 

Tahsin Kılıcali, lsmail Münif Sultan· 
ahmet. Mehmet Erzincan, Şükrü Ur 
güp. Ali Natık Cihangir. 
Doktor Binbo.<ı1lıfimdnn Yarbaylığa 

teri i edenler 
Bahri Hopa, Huli1c;i lstı\nbul 

Necmi Kıbrız. Necati Üsküdar. Ab 
dullah Serez, H. Hüsnü Ereğli Adi1 
Edirne. 
Doktor Yüzbn.'frlığından Binbaşılığa 

terfi edenler 

Levazım Yüzbaşılığından Binbcıf1' 
teri i edenler 

Hamit lstanbul, Refik Ka~.'11\ 
şa, Rıfat, Süreyya Cihangir, ıtuse 
Bursa, Hüseyin Rahmi Çanakkal~ıt. 
ya Sabanca, Niyazi Ortaköy, Ma ~ 
Arif Istanbul, İsmail Hakkı tsta

1
1\, 

Ahmet Gündüz Kemaliye, Sait s 

bLeul. T ~ l. ~. _, 1'- b"cıl• 
vazım egmen ıqrnnen uz ,..., 

terli edenler 
Edip lstanbul, Cevdet Erztırtl~ 

Hüseyin Nevrekop, Ziya Çorunt 
dürrahim Konya. ı 
Levazım Asteğmenliğine teri i erir': 

Necmettin İstanbul, Halit E•· 
rum, Ali Kemal Jstanbul. Karrıi1 iı 
metoka, İbrahim Çanakkale. Ahıl~i 
meclt Bursa. Enver Hasanka1e 

11 met "t"Jsküdar. Ali Stmsettin 1~tıı11 bul. Bekir Denizli, Vahdettin fc;tıı 
bul. Enver lstanbul. ~eırıat 1~1~11

11 
bul, Muhiddin lstanbuJ. Bekir. ~1' 
föıkiidar. Ahmet lc;tnnbul. 
Hava Yarbaylığındnn Albaylığa tt 

edenler 
M. Zeki İstanbul. •

11 Hava Binbaşılığınrı'..,n YarbayM 
terfi edenler 11 Mehmet Muhsin Kasamçe~· 

Cellil Sürmene. • 
Haı-a Yüzbaşılığından Binbaşılıİ' 

teri i edenler 
Tahir Halıcıoğlu, Muı=ıtıtfa IW 

Tahsin Manastır. M. ('elftl Erzur~ıf. 
Hava Teğmenliiiinden YüzbaşrlrV' 

terfi edenler 
Cevdet Siroz, Vehbi ErıiııC!I 

Arif l~tanbul, Hani btanbul, }.°' 
Hikmet Kadıköy, Remzi Ka.c;tamofl 

1 Haı-a Asteiinıenliğinden teı·fi edCTI 
Mustafa İstanbul Has:ın Aıfil el 

hke.sir, Halil Bedii lstanbul. Rah~i 
tin Afyon, Şem'i Köprülü, Alaet 
l~tanbul, Adnan İst.ınbul, Ha~aıt d 
vit Uluburlu, Cevat Antalva ffe. 
İstanbul. Ahmet Mesut Bu;sa 1\t. l\ 
mal Çorlu . 
(B) Hava Binbasılıiiındnn YarbOıf 

ğa terli 1>denler 
Abdullah Van. 

(B) Hava Yüzba(lıl•ii•ntlan Binba~ı 
ğa terli ""enler 

H. Fehmi Bursa rfi 
(B) Harıa Astci;nu•nliği.nden tt 

Sabri Erzurum. Faik Çanakkale, 
Abdil!kadir, Bedri Serfiçe, Reşat ls
tanbul, Haydar Samsun, Yusııf Har. 
put, Mehmet Şevket lstanbul, Yusuf 
Erzurum, Yakup LCitfi Gerede KA.. . ' mil Tezrin. 

Turgut Yanya, Nazmi Antalya 
lhrahim İstanbul Şevket Gümüşhane 
Fehmi Varna, İzzet Edirne. Kemal 
Köprülü, Visali Edirne. Ali Rıza Na 
zilli, Ziya lstanbul, Mehmet U~ak 
Reşat Edirne, Suphi Dırama. Ktl!•m 
Merzifon, Suat Üsküdar, Husamet 
tin lstanbul. Nurettin lstanbul, Refi! 
lqfanbul, Emin Niibolu. Hayrettir 
Selanik, Fahrettin İstanbul. Sadık l~ 
t.anbul, Aşir TstJ\nhul. lsmet lc;tanh1ı1 

Sami lstanhul, Muhiddin t~fanhul 4 
li Edirne. Kemal Serez. Adil Edtr,. .. 
~ecdet Kayseri, K~mil anya, T,\1ff 
Yanya, Ahdülkadir .Ak~arav. Arif le: 
tanhul. Siirevya E<Jirne. ophf """ 
'fltıkkn~- Or an tsta.nhu,. n .. ı. .... uı .. 
Hırıt. lzzet araman, Halit ı~tanhul 

edenler \'I 
~-~··-USlafa Adtı Kili" ffüı;;evlfl 

hit Eskişehir, Fuat ~enzaa .. "•"' / JI 
istihkam Ynrba11lıömrfan Alba' 111 Topçu Yüzbaşılığından Binbaşılığa 

1 , ,, terfi ~ef!ler 
n~3s •• P ... ı, :ttaıac ısur a, ı 

mail İstanbul, Ali Rı7.a İstanbul, .Meh 
met Cemal Usküp, Süleyman İstan
bul, Ali Rı7.a Siva.~. Zeki Beşiktaş, A
li Cevat İstanbul, Ali Istanbul, Ba
man Beşiktaş, Zekeriya Erzincan. ir
fan Diyarbekir, Seydi Debre. 
Muharrem Eyüp, eŞfik Erzincan, Os
me, Sadık Ankara, Yaşar Üsküp, L6t 
fi Milas, Mthmet Ali Selanik. Mus
tafa Fazıl Bursa, Mesut Beşiktaş 

Topçu Asteğmenliğinden Teğrrwnliğe 
terli edenler 

Ziya Diyarbekir, Beı:;im İstanbul. 
Eczacı Binbmıılt;Jınnan "Yarbaylığ na 

terfi edenler 
Besim r.irit, Ali Ekrem Çen~el· 

köy, Saffet Yanya. 
Eczacı Teğmenliğinde.n Yüzbaşılı;;cı 

teri i etknler 
K<:nan lst:t.nbul, Nazmi ipek Ft>h· 

mi İstanbul, Reşat Gelibolu, Şevket 
İstanbul. Cemil lstanhul. ~evket F.r
zurum, Sait Van. Akif lo::t:ınhul ~Tt
kı F.rzincan. Hakkı lı::tnnhul. 

Kimya Yl1rhfJ··lıiim~,.. .. Albaylığa 
terfi edenler 

M. LQtfi Kozan. 
hir Adana, lc;;mail Hakkı Üsküı> Rem 
zi Üsküdar, Saip Karagümrük. Arif 
Saraçhane, Mesut Erzurum, Şükrü Dişçi Yüzbf1<ı•b;rınrlnn Rinbaşılığınn 

terfi edenler 
Aydm, Remzi Bursa, Fevzi Kuru<'eş. Nazmi Davutµaşa . 
Topçu Teğmcnliğinden Yüzbaşılığa Dişçi Teğmt>~U;;indrn 'Yüzbaşılığa 

terfi edenler terli edenler 
Rıza İstanbul, Fahrettin Galata. Hikmet F.dirne. 

Rüştü Yolçizin, Salahattin lstanbul, Baytar Yarba .. lrii•nrllfn Albaylıqn 
Sabri Usküdar, Halil IIarput, Hay- terfi edenler 
reddin Karagümrük, Yaşar Karagiim. Sadi t~oarta, Nazif Taşköprü . 
rük, CeH'tl Ortaköy, Ali Rıza Vidin. Th~an Üsküdar. 
Fethi Edirne, Burhanettin, Kaztm Baytar Binhtuulriiındffr Yarbaylıjja 
İstanbul. Sabri Usküdar, Nedim lı-ı- terfi edenlc>r 
tanbul, Bahaettin Kütahya, Ahmet Zühtü Bosliç, A~ım llsktidar. 
Üsküdar, Rıza Feriköy, Naim ı~tan- remal lst.anbul. Enver l.Uleburt"OZ 
bul, Nurettin Bakırköy, Abdürrahim 8adri Zikı::i, Ali İstanbul Mazhar 
Erzincan, Raci lstanbul. lh~an Ça- fielibolu, Mustafa Erzurum, Zivaet
nakkale, Hrfıı İstanbul, Rakım Htr- tin Usküdar, Süleyman Kon • 
kaiqerif, Esat Çanakkale, Ibrahim E- ya, Veli Tokat, Kazım btanhnl 
dirne. Halil Siroz. Tacettin Trabzon. Akif 

Etem tı;;tanbul, Nihat lstanbal, fqparta. Şahahettin fqfanhul. ~evKtt 
Ali Galip Canakkale. Cemal Eqki-•e· lcınarta, Akif ht.nnbul. lcımail lfakk1 
hir, Nevzat Kastamonu. Fahrettin Ts- 8eH\nik. 1 rer:ıti Akqehi,.. Rekir tTln
tanbul. Semih İstanbul, Fuat Merit hortu. Zahit Sivas, Atıf Bursa, Yu~uf 
özü, Fuat Kırklareli, Mehmet E- Yan:va. 
taıiz, Mehmet Kazım İstanbul, Ali Baytar Yiizbaşılığrntlmı RlnbtıRılığn 
Zeki llsküdar. 0..;mıtn Turgut J~tan- terli edenler 
bul, !\f•ıstafa Nihat l\falntva, Ali Ga- Ihsan Konya, Kazım Amaı:na 
lip Gehze, Nazi Tokat, Ziyaettin Is- Rurh:ınettin Tstanhul. Redrettin H:\r· 
fanbul. LQtfi Eskic:ehir, Muzaffer Ts- nnt. R:ıvri Karamiircıel. Kndrt lı-ıhn · 
tnnbul Suavi lstanhul, Ali Vasfi Er- hnl. Rııa f'ı>cırimnst.afa J>aAA. 

zincan, !\lehmet Resat Uşak. Re~at Levazım Yarbrı!llıaından Albarılıi;a 
Jstanbut, Mustafa Remzi Çengelköy. terfi edenler 
Kemal İstanbul. Ali Ekrem lc:ıtanhul. MehmPt ~iikrii F.rrnrum. M. .\ 1i 
Ali Melih Tisküdar. Ekrem Ce:vhan Erzurum. H3cıan 8efik lfo::l<üdar. Mt-h· 
Avni Nazilli, Mustafa Rami Tra.bzon met F.kr«'m Diyarbekir. Ihsan lst~n· 
Afif lsparta. Mehmet Celalettin Er hul, Cemil. 
zurum. İsmail Reşat İstanbul. Meh Leı~azım Binbn~ılığındmı Yarbaylı6a 
met Necati Erzincan. lhsan IAitfi Ma terll edenler 
raş, Riistem Erzmum. Orhan lstan Nurettin Mirahur. lbnhim Jlp. 
hul. Hasan Nuri fc;tanhul Ahdi F.~ şiktaş, Muhtar Konya. Mehmet Kıtrc; 
kişehir, Kemal lı;:tanhul. Arif Rn!n l\fehmetnac;a. lhr:ıhim Er7inean. ll.:ıv.l 
Necclet Corum, A 1i K<'mn 1 Harput ri Balıke.c;;ir. Ha.c;an Çanakkale 8ü1PY· 
Mehmet İstanbul, Y. Ekrem Tc:ıtanhul man Ayasofya, Salahattin Varna A· l 
M. Hadi İstanbul. Remzi Erzincan li Şefik Yüksekknldmm. lsmail Hıık 
Ziya lstanhnl. ~. Fethi Erzurum. Ha l kı Divrik, Haydar araş, H.ı.~n Babı l 
cıan Ra.cıri Kiihı hva. Mehmet Miinh 1 AU, Sabri Van. Tevfik Çankm, Nafl l 
Burcıa, H. Sabahattin lstanhul Ke ı Bursa. Ali Rıza Arapkir. Sevki Sh·:ı.<:ı l 
maJ Uııye, Me_b_met Nec.ati lsparta Şükrü Gerkip, Sami Gümföshane Ke· : 
Sabri 17.mit. Sülevamn ~1rrı G~zbn l mal Erzu_rum, Mehmet Münip Tasköıı 1 
ten. ı3ekir Erzurum. $evket Istanbul l rü, Abdülkerim Selanik, Refik lstan J 
Sabri Balıkesir.. Nihat Va' bul, 

telfj ~ ~ıe 
fehmet Ayni Hsküp, M. cel 

tin frabzon. ıı6 
istihkam Bir.bnşılın•nrl(lf1 Yarbflll 

terfi erlPnler dİ 
Zühtü Kirmastı Ahmet r-ıe 

t<:rzurum. ı 1' 
istihkam yüzbaşılınmdnn Binbaşı 1 

terli edenler ·d'' 
ılıfat Erzincan. Hadi Karsh1

• •· 

Ruht Sehremini, lhc:an lsktçe. fıal I' 
lstilı1ı:am TeymenNninden Yüzbnşılr 

terfi edenler 
Levat M. Sadri lc;tanhul ~ , 

lstih/..6m ;1,cıfc(imrn'irii"ltiPn Te.gfffl 
Tiae terfi edenler ,,, 

Fuat 0!'ıkiidar. Halil Reşat ftİ' 
kUdar. Mn~tafn Kı>nan lı::tanhttl· ~ıt 
fat n~kiirl:ır. M. ~ürena Rolu. cıı 
f,.tanbul ·ecati İctanbul. 

/ 
ğd 

/Jfuhaberl! Y nrhm·l•nınrlrın Alb"'' ' 
fprfi e"rnler 

'fah,·a F.r,..ani fc;tanhul. ııfl' 
'1ulu1bere Rinhn•nf ;;,nrfnn Ynrh<' 

fin terfi t>rfenTer 
M. ~:ıhri lstanhnl Faik Va11· ır 

.Wulıabere Yii:bacı1l1r'hnrfon Rinbat' 
ifrt tnfi rde.nler 

Fuat SeH\nik. il' 
61 uhabere Tenme 1linind1>n Yiizh{tt' 

fjn fl'rli edenler 1 ."'~ Vahdl"ttin Reo::i t:ı'-. irfan c;:, 1 
it§' 

ve. ~nmi TI:ıront. Jlilrrıi <'amlft'Jt f! A' 
nü Yanya, Nuri lc::fanbul, Hah1.'11 

• 

ma~ya. • t~' 
Mıthabert A f(fp;tmt>r.TMinllen Tegfff 

li(ie terli er.i>nler r• ' 
Sa h:ı hnttin f o::f:\ n but. Kemıı 1 , ffı 

tanhuL Fıtem Onrf'nrle. ~evket ~;t~fı 
Ahmet Maracı, Rahaettin neı::ı tı. fl' 
Na7mi <'eMl 1\farı:ıc:hr. Ne\7:tt tı:: l)!f' 
bul. ~thret TQtanhnl, ı;,ahri flrf:tj f~ 
man JhQ:tn t~tanhnl . Ahmet Frıı (tt' 
tanbnl. 7.iva~ttin f'11m:t iM lA. c.rr1' 
tin Adana. f't'lalettin Üsküdar. r' 

Harita YarbayHrr.ı lan A lb!\~~~ 
Muharrem Cevad Ma,u-.tu, Muhı 
Nişanta~ı. lı • 

Harita Binbaşılı~dl1n \ arbaY •:f' 
ğa: Mehmet Halid tsta-:ı' nl. zeııe" 
Manastır. fili' 

Harita Teğmenliğinden Yüz~rıİ~' 
ğa: Muhiddin Ankara, lhı;an SeC \_,d 
Re§ad Üsküdar, Kadri tstaTıbul, f t•· 
Ankara, Cebbar Üsküd.ır. l{c~3 Of' 
tanbut, Hüseyin Edirne, Hulkı 
küdar, Salahaddin Mamıst.r. tir'' 

Harita Aıteğmenlikten TeğıneJlu. 
Ahmet Niğdeğ Enver K:•~tarnort ~ 

Sanayii Harbive Y'..i-ı.1,r.şılıf111 

Binbaşı!•ğa: F!hi Erzin•;.Jll. • drl 
Aıkeri Fabrikalar Bı:obatıl'f11 11 

Yarbayhğa: Bahaeddin Çar.r.kka c, 
!ahim Manastır, Abdulla~ l)ebr;· ~ 

Aslt.,r Fabrikalar Yii7t-atılıJ'11 

Sinba§ılığa: Kemal Aksa•ay. ) 

(Devamı 9 ucııJa 
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Dil Kurultayında düri-G'ü!eı sanat~ar akad~misinde 
• • Guzel hır resım ve 
ızah edılen tezler heykel sergisi açıldı 

~ O~~ .. dil kurultayının betinci sembolizmin lengüistizmine girişilme- leştirici birer vasıf olduktan meyda-
te tı gunu çalıımaları saat on dört- miştir. Prensip teyit ve tevsik edilmiş- na çıkar. 
ıı... •h~ celse ile baılamıttır. Atatürk' tir. Bu bahiste elde edilen netice şu- Bu araştırmaların neticesi şöyle 
"il Uzu lari dur: Klasik manasiyle (kelime ve kök) 
iıııdı r le Nuri Conkerin batkanlı- yoktur. Kök genişleme fenomeni ve ke izah t-dilmiştir: 
11çer Yapılan bu toplantıda iki celse de lime teşekkülü, mana mütemmimi o-1 1 - En az otuz asır evvel Türk-
biJt tez okunmuştur. Bunlar Agop lan el unsurlarının ili.vesinden ibaret çeden Grekçeye bir çok .kelimelerle li.:,r' Doktor Ali Agakay ve İsmail tır. Bu el fonemlerinde ses senbolizmi ber.aber medeni mefhumların bir ~o-

1 Daniımendin tezleridir. vardır. Onlar hem fonem, hem seman- ğu da geçmiştir. 
a tem yani fonesemantemdir. Prehisto-

• ""110.p Dl.aP-arın tezi rik · · · t'k · · · · 2 - Bu mefhumlann o zamanki ~ ..,. ana Türkün lengüıs ı Jenısımn 
llld Cop Dilaçann tezi hülaaa olarak inci dizileridir ki binlerce asır zillmet f onetinalarını tayin etmek Grekçenin 

lir· içinde kaldıktan sonra Atatürk devrin imla kaideleri ve rki dilde yer aıan 
e.ı.~ . Dil nazariyesinin en derin de ve Türkiyesinde gene incileşip kıy- mütenazır sözlerin sistematik değiş-
ti~ teşkil eden antropoloji bah- met ve mana kesbediyor.,, meleri göz önünde tutmak saye.c;inde 
~ ~k, onun mit ve toteme taal- All A2akayın tezi mümkün olabilir. 

~.faslı bırakılmış yalnız bio - Bu tezin hülaaaıı da fUdur: 3 G'" eQ D'l t 1-i 1 dı.ır.• 
lo.1ik. kısmı tavzih edı"lmı"atı"r. - un Y • 

1 eor~ n n ver 1
"'

1 

"' ~ '"Otuz asır evvel Ege havzasında - kl t f k tı·-· ·· ülü 
lıııl ~~ıkolojik tabiri klasik mekte- konuşulan Grek lehçeleri Türk dili i· orne ere eva u e ıgı gor r . ., 
~ ki ettiği gibi yalnız tarihi dil çin ihmal edilmlyecek bir araştırma ıamall H aml Darıl •mend n te zl 
~jısine münhasır kalmayıp, kab sahası teşkil eder. Hint - Avrupa gru- Üçüncü tez lsmail Hami Danicı-
~)t dil menşeini, yani Glottogo- pu içinde mazisine en c:ok nüfus edilen -1 

~ da Ş&.mil, ve mevzuu da bu bahsi dil Grekçedir. Hint • tran sahasında mendin tezi idi. Hülisası şudur: 
~dir. Dil menşei meselesini, bir çok beş asırdan fazla geriye gidilemediği Gi!neş - Dil sisteminde birdt>nbıre 
~kitaplar ve dil sosyeteleri hal Latincenin ancak yirmi iki asırdanbe göze çarpmıyan öyle mühim noktalar 
\~ördükleri için mevzu dışın- risi lüzumu kadar tanıldığı halde At· vardır ki bunlar ilim tarihinde tes-

DahUiye Vekili Şükrü Kaya dün aergldeyken _ 

~ ışlardır. Monoyeenz ve po- tik lehçesi. loniyen diyalekleri Milit- bit edilebilecek bir .-0 k müeyyidelerle 
~ •--Dazariyelerine doğrudan doğru- tan altı asır önceye kadar çıkmakta- " 

Dün Fındıklıdaki "Güzel San'at- f 
lar Akademisi,, nde .. Yarım asırlık 

Türk resim ve heykel sergisi,, açılmış
tır. ~~etmemiz Güneş - Dil teorisi dır. En eski metinleri olan Nordik ise tebarüz edebilir. 

~ 'rlh.eticesine varabilmiştir. Bu te- on yedincl asırdan yukan çıkmış- Mesela: insanların sesle konuşma- Serginin açılışında TUrk tarih ku
\ı k dilinin etimoloji, morfoloji tır. Grekçenin bu eskiliği yanında bir ğa başl{lmadan evvel bir işaret ıllli ı rumu asbaşkanı Bayan Afet de bulun. 
~~tiğin.i yaparken hem dil menşei hususiyeti de hep ayni yazı ve imlayı kullar.mış olduklarına ait olan esa..;ıla muştur. Az sonra da Dahiliye Vekili 
~l dil aileleri arasındaki rabıta muhafaza etmesidir. Türkçenin Hint k dilinin 'Jk d . 1 i d f" Sükrü Kaya gelmi• ve teQhir edilene-
~ t e&hıi TUrk dili anahtariyle açmış Avrupa dil ailesi için, ve bu Grekçe onuşma ı evır er n e ı- " y y sl'ni zamanda Türk dilini 2.nlaştır ile olan menşei mün.uebeti artık, mUs- ilfn tarif edilmeden kullanıldığına serleri takdirlerle karşılamıştır. 
"ai tbnuıntleştirmiş oluyor. Glotto- bet hakikatler arasında geçmiş bulu- ait olan esas böyledir. Sergi Akademi Direktörü BUrhan 
~ l'e dil aileleri münasebetleri me- nuyor. Takmı takmı Türkçe temlerin, Hami Danişmendin tezi bu lk~ e- Toprağın bir söyleviyle açıldı. BUr
S\bıe kök, ek ve kelime bakımından hattı epeyce de gramatikal şekillerin sasa aynlmakta ve evvela "işaret di- han Toprak, serginin tanzimi için har
Qıı~ııı. etimoloji, morfoloji ve fonetik Grekçede bulunmaaı eüphesiz ehemmi 11., ondan sonra da tasrif siz fiil me- canan emeklerden ve gördUğU yardım. 
~ • Dil prensiplerini tatbik eder- yetli bir vak'adır. Grekçe bize çok 
-.,_ IUrıdiye kadar çözülmiyen bu mu- mefhumlarm türkçe ifadesini otuz a- selelerlni tetkik etmektedl. işaret lardan bahsetti: Gerçi yarım Asır 1-
~ k.at'i olarak halledilmiş oluyor. sırlık bir zamanın ötesinde görmek im diline ait olan birinci kısımda ilk çinde yapılmış ve teşhire Jiyık bütün 
~Un .Uzerine (Türk dili ana dilidir) kin.mı veriyor. Bu cihetten dilimizin men~ şu üç kısma ayrılmaktadır: eserlerden örnek bulundurmak mUm
'cesıne apasteriari olarak vanyo- fimnolojik önemi büyüktür. Grekçenin ı - Fikri yalnız manalı jesetlt-rle kün olamamışsa da, her devri temsil 

u yazı ve imll eskiliği bbe tilrkçe keli- ifade eden sömüz "'işaret,, devri. edecek mahiyette en mühim eserler 
11 •• ~~ll§e Vahdeti, menşe çokluğu mil- melerin o zamanki fonetizmleri hak-
~ k d · bf d Isa bir fikir erec k 2 - Çok basit ve iptida! bir ka~ bir araya getirilebilmişti. ~ ı eskidir. Bu münakaşalara m a. nıs e o , v e -
~~en bu meseleleri tenvir etmek tir. Güneş - Dil teorisinin Ballın bir sözle karışık jestlerden m~rekkep ve Sergide Güzel San'atlar Birllfi, 

grup.ı adiyle graplanmıt san'at te. 
şekküJJerinin resim, heykelleri görü .. 
necekti ..• 

Nitekim az sonra davetliler, ... 
lonlarda dolaştırıldığı zaman şimdiye 
kadar böyle toplu bir halde görmediJc 
leri ıyl tasnif edilmiş bir kolleksiyoa .. 
la karşılaştılar. Bir nevi galeri vtL 
cuda gelmişti. Türk san'at an'anesf .. 
nln ve tarihinin muhafazası için atıl. 
mış olan bu adım, şüphesiz ilerde d&• 
ha iyi tasfiyeler neticesinde milli bi• 
galerinin vücut bulmasiyle neticele. 
necektfr. 

"Yarım asırlık Türk resim ve hey~ 
kel 3ergisi., ta "Hamdi bey, ler ve , 
'Seyfd bey,, )erden, zamanım1z ·n en 
Dlnoya kadar Türk resim ve heykel 
hwıost görüşlü san'atkln Abidin 
sanatının bütün merhalelerini göster· 
mektedir. bı.iecekuUneş • Dil teorisine esas ola- disipfuı altında aldığı "c.rijine kadar sözlü işaret devri. Müstakil Ressamlar Sergiai ve .. D., 

~~ an~~ajik preM~~ ~km~tth~k~~~çe~kl~~ 3-~imualı~~~"~"-----------------------------
11 bahsedilmiştir. metinlerin işe yarar bir destek hizme- manalı sealer kaim olmaaile tt-zahUr v • • e e k 

~ılırken İtalyan (D. Rosa) tini lı~~~üçük araştmna ile bU- eden şimdiki "işaret.siz siz" devri. u z r 
~ ııoltt!ı)ı{. Schmidt ve Sovyet N t11n bu cihetler tebaril.z ettirilmiştir: Bq Uç devrin birincisinde sözsUz 
\uştur Giln nazarlarma bq vurul· Grekçe menşei belli olpııyan pek ço~ işaret dilini kullanan insanlar his K k 1 d M d 
~f 'b eş - Dil teorisinin glotto- kelime vardır. Türk ;vokabüleri gözp- va ar an O aya ••• O!ıQacı Utılardan hiç birine meydan nttnde tutul!aydİ dre'J[çe bu kadar çık111a11aıı deiillerdir. 
'~ğı halde, her üç ntzariyenın o- ~ok kelimenin menşei meçhul kalmaz. Fakat ha sesler man88lz oldofu BOyOk mukavemet yart'1Jmızın proaramı llliitir. \'ziha uygun olduğu kaydedil- dı. için eöz değildir. Hayvani seslerdir Y ,.. 

l'ara, (Laos) ve (ohlos) ke1fmelerl ba ka- MllAddan asırlarca evvel Platon ipi· Gazetemiz tarafından Kavaklarla cak ve ıporculann. kat'iyyen kayıklan 

tutmamasına dikkat etmekle mükellef ~h.ı- tılış, veruet, iklim ve muhit bildendlr Nerden geldi.ır..ı blllnmiven kör gibi büyük filozoflar sözün jt-~t· ııt ,:lllde yüksek killtür çevreleri za- 5• 
~~p iptida! kültür dillerine hakim bu iki kelime. (insan toplulutunu ifa- le sesten doğduğunu tesbit etmişlerdi 
~ve bu sonradakilerden de ancak de) etmektedir. Etimolojisi meskOt ilmin bu eski esJtSı on ikinci asır · 
~ ~ter bir eser kaldı. Onun için geçilen (ili) kelimesi de (insan top'u- da meşhur Fransız filozofu EtienSu:u demek, hakim dil demektir. hığu) gösterir. Bu kellme leh(e hu- nede Condillac tarafından da U>k 
~ dillerde görülen benzeyişler susiyetlerile tetkik edilerek (egliğ) rar edilmiş ve hatta bu ilim işaret 
~ lae dilin unsur ve fesiridir, Fark- olduiu tesbit edilmiştir. yerine Langage d' Action ismini ver· 
~ ktnahalU, iptidai dil varlıklarının 
4ıi ııt .. z..~lmtılandır. Mesele bir tek ana (Ageli) kellmesl de Girit Jehçe_qin- miştir. 
~· hlkim ırk, killtllr ve dil de (insan topluluğu) manastna ge'ir. Dil psikologlarının Afrika, Ameri 
~bıi ve ona beşik olan araziyi a- BugılDkü telaffuzumuzda (lll) ile ka ve Avusturalya yerli kabileleri Ü· 

~ rneselesi tetkik edilmiş jeofizik, (ageli) kelimeleri Grek Jehçelerıne zerinde yaptıkları tetkikler de bu mü· 
Sbte01~ji, etnoloji, paleontoloji gibi tekaadüm eden bir zamanda ttk bir him esasın doğrulu"'unu meydana .. ı. 
~ w.i!- sahalardan aldığım delillerle 6 ... 
~ 'lütilr ve dil bakımından hakim kelimeden ibaret olduğu anlqıbyor. karm·ştır. Mesela Levy Brühl'ün bu 
S., tetkiı edenlerin ana yurdu Orta Toplantı yeri, meydan, pazar ye- husustaki izahı şöyledir: 
~kı 01an Brakisefal Alplılar, ana ri, çarşı manalarına kullanılarak "Bu jest dinnin büyük bir grameri 
~er olduğu isbat edilmiştir. Alim (maliyet fiatı) anlamında yer alan bile yazılabilir. Dilin zenginliği hak· 

Moda aıaaında büyük bir yüzme muka
vemet yarıtı hazırlandığını dün bildir
mittik. 

Senelerdenberi yapılmayan böyle mu 
azzam bir mukavemet yarıtının her ta
rafta büyük bir alaka uyandırdığım 

memnuniyetle gördük. 
Müsabakamızın yapılacağı 6 eylQJ ta

rihinde, Modadaki büyük deniz bayra
mını, o sırada şehrimizde bulunacak 
olan muhterem misafirimiz İngiliz kralı 
VIII. inci Edvard da huzurlarile teref
lendirecek olduklarından (HABER) mil 
sabakasında yüzecek sporcular, batara
caklan büyük işi, bu mes'ut tesadüfle 
sayın misafirimiz sportmen İngiliz kra
lının önünde bitirmek imkanım bula -4ftı::" _ SUnıer ve Mohenjodero ırk ve 

~ (agora) kelimesi de kurultay, toplan- kında bir fikir verebilmek için yalnn caklar demektir. 
bağlamak istedikleri Orta .. 1 ki b' b' 

~ \'e Turanın Türk diline de muh- tı medisinde &aylenen söz manasına şunu soy yelim • ır ırinin ses di- Müsabakamızın eaaaı ıudur: 
\t) lengtılstler Sümerce ve Ural - Al- gelir. Toplantı ve kalabalık eden Unden hiç bir kelime bile anhyamı· 1 - Türk spor kurumu ıu sporlan 
~ Cl'upundan maada şu dillerde kı- (agiris) kelimesi de katılarak bu yan iki muhtelif kabileye mensup !ki federasyonu ile tatanbul ıu sporlan a
~~ttkınıştır: Ari, David, Grek, Hint- kelimeler üzerinde umumi bir moka- kişi bir araya gelince bir takım el. janlığının himaye ve kontrolil altında 
~Pa~ Kluda, Alman, hkit, Ermeni, yese )apılmakta bu kelimeler ara~111- baş ~e ayak hareketlerile tam altı 58 yapılacak olan bu müsabakaya amaıör 
'tt "- 1. Etrüsk, Basık, Bantu, Mı- d 1 k ·1 h b ka h' b' 11..:. Q!!~nka, yani bütün dünya dille- a: at hi~ durmadan birbirlerine bin tür· oma şartı e, er sporcu aş ıç ır 
~ ~~ - Dil teorisi dünya kültü- (1 - Radikal münasebet. 2 - Mor- lü hikayeler anlatmakta ve ses.'tlz bir şarta tabi olmadan girebile.ektir. 
~ 4 urk dili hakimiyeti prensibi f olojik münasebet, 3 - Semantik nıü- lisanla konuşup sükut içinde genze- 2 - 6 eylQJ pazar sabahı aaat 7 de köp 

kunılmuştur. nasebet.) olduğu tesbit edilmektedir. ilk etmektedirler.,, rüden kalkacak vasıtalar. müaabrk ve 
~lstorik dilin asıl mahiyeti araş Güneş - Dil teorisinin buna llbe ede- En son tetkiklere göre, seR dili bi· hakemleri alacak yarıpn batlayacağlı 
tı~ insan fikrini, tarihin başlan- ceği yalnız birinci ve ikinci kelime le- le jest dilinin tabii bir neticesi dlr Rumelikavağı vapur iskelesine gCStilre-
~.!l'Uen b~ri Ü?.en (dil nedir?) sualine rin ı'lk ve kaynaklarının Ttlrk- ol- Çil k' · je · l il cektir .. ~lr k ı.r ç?k cevaplar uzun uzadıya ,_ n u ınsan mı ya nız e e detf~ a 

,.., edılmıştir. doğu, dilimizde hail yaşıyan ası•!a- ğızla da yapar. Fakat afızla jest Y3PI· 3 - Saat 8,45 de yUzücülere hareket 
H .... ~tın- D t 1 k b" · id k 1 rk 1 emri verilecek ve her müsabıkın yanın-:.oq - - il teorisi ilk insanın "ha- nnın o uz asır ı ır mazıye g ere ı en ciğerlerden ge en hava boğula 
do~f!lndeki ojbeleri tesbit fikrine,, fonetizmalann tesbit edildiği, Günl"Ş - atız arasındaki boşluklara girip çık· da bir kayık olduğu halde, yüzücüler. 
'oıo118rbaladığını söylerken dil pisi- Dil teorisinin gösterdftl şekillere te- makta olduğu için ses denilen had;~e müsabaka baıhakeminin hareket emrin-
0lduğu ~ın bu esaı:;ını da bize vermiş vafuk ettiği tesbit edilmiştir. den evvel sporcuların tarif edeceği rota 

llk . aydedilmiştir. fizyolojik bir netice olarak hasıl ol- yı takip ederek Modaya yollanacaklar-
~ebil .~an harici alemde ne tesbit Bir çok misallerlt, Grek~ kell- maktadır.,, 
~lta"ldı · Suali Giineş - Dil teorisi, dil melerin başında bir gl'llp 11nsaru va- lsmaı'l Hamı' Danfsmend, bundan dır. • .. ;- ... an ve f 1 f · t ml · ·· • 4 - Ba~hakem, doktor ve katibi taşı-""lllil ...ıı· . e se e sıs e enne gore ziyetinde gördüğümüz ($) konusunu :s lık ""Y!lmıştir. sonra tezinin ikinci kısmına ,r:eçerek yacak olan motörler, yüzücüleri takip 
baıı.1 Sôz ve sesle mana münasebeti Türkçe ile yapılacak mukayeselerde "tasrifsiz fiil,. meselesini izah etti eden kayıklann etrafında daima dolaşa

bulunan bu hakemler, iıtek halinde yü
zücillere gene kayığı tutmamalanna dik 
kat ederek meyve veya su verebilecek -
terdir. 

6 - Sandal tutan müsabıklar derhal 
diskalife edileceklerdir. 
Müsabakayı terketmek istiyen veya 

kendisine fenalık gelenler ise evveli 
sandala sonra da motöre ahnarak teda.i 
edileceklerdir. 

7 - Tahminen CSğledcn ıonra saat 
15-16 atasında Modaya vanldığı zaman 
müsabaka evveli yü.zUcWere tarif edil .. 
mit olan ve orada büyük yanlarla göste 
rilen hakemlerin durduğu mahal önün
de nihayet bulacaktır. 

8 - Gazetcmis tarafından birinci, i
kinci ve UçUncilye muhtelif hediyeler 
verilecektir •• 

9 - Müaabakamıza ittirak etmek itt
tiyen müsabıklar, 3 eylfil tarihine kadar 
hergün saat 9 dan 1 7 ye !:adar gazete
mi% spor servisine müracaatla kaydol • 
malıdırlar. Yüıücillerimiz kayıtlarım 

yaptınrken, gazetede netredilmek üıere 
bize bir de resimlerini vereceklerdir. 

Hava mUdafaası 
Kara ııe Deniz müdafaamız kadar, 

haııa müdafaamızı da az zamanda, g;ı. 
ııen altına almak zaruretini Atatürk 
bize milli düstur olarak ııermi§tir. 

Türk havasınnı konıttmaM tçit1 I• 
met lniinUnün milletten i8ted'ğt feda
karlık, asla ağır değildir. Hoııamız gil
ven altına girdiği gün, bu memleketi 
kaplayacak olan hıızıır ve aükilnun bt& 
kadar ucuza temin edilebilmesine t• diJıb~ biyolojik bakımından tetkik e- muadeleti bozacak bir unsur değildir Bu kısmın hulasasını da aynen Vl'ri· caklardır. 

~- lık v~ ~u neticeve varılmıştır: Bu konusunun Türkçede oradan çı- yoruz: 5 _Her yüzücünün yanında gidecek §ekkür etmeliyiz. 
-eLı~ SôzU insa · · · · 'h ı Hmxı kuvvetlerimizi, Kemali.!t AtM 
1.. ""lllUlU n cınsının sesı cı az 1 karıldığı halde Grek dilinde inkiş.'tfa "Günec;:. • Dil tahlilleri önümüze olan kayıklarda birer de hakem buluna-•ıltıuSi ~de aramalıdır. Uzviyetinin :s ve hamlesi üe, ringa ve namlu ku~ 
li~eti Yetın~en insanın sövleme kabi- uğramış orijinal bir ses olması h:ıtı- menşe devrine ait bir takım tasrif~i:r ======================= timizle ayarlamalıyız. 
~Uhte~ın.ın edilebilir. Bu bahiste ra geJir. Teori bu ihtimali kavut- fiiller çıkarmaktadır. Bu fiiller ipti· rin ht:p sonradan teşekkül etmiş şey !~~~~~~~~~~~~~~~ 
1~ ıf kıtaplara ve tabiivet ~örüş- lendirmekten geri kalmaz. dal bit'er masdar şeklindedir. Bu mas· ler olduğunu isbat etmiştir. ~~ 
~eı "~:~~ran etüd ed"lmiştir. tık ev- ML~aller üzerinde yap· lan analiz darlarda şahıs, zaman, sıga ve cin4Ji· Daha bir ~ok alimler de bu fikir Hl r muhasip iş arıyor 
ıı:l "e ( a ın konsona nisbeten daha es-
lleleai da) nın da ana vokal olduı?u me· ile müshet neticeler gösterllmlştJr iki yet gösteren eklentiler ve husoıoıivet dedir. Onun i •n Güneş - dil l'l"te Muzaaf usul üzere defter tutmata 
la!' ese.:· muhtelif müellifler ve kitan dilde karşılaşan kelimelerin gösterdi- ler voktur. Senrantik ilminin mllci· minde görülen bu esaslar :um tar:hi· muktedir bir muhasip, ~k müsait bir 
~ine olarak miitalea edilmiştir. ği fonetik farklar, Güneş - Dil te- di say lan Fransız alimi Mişel Breal nin ~n kuvn·etli müeyyidelerile sabit ilcretle iş aramaktadır. 
tl'oDol ~le olarak (Türk eklerinin en orisinin mantığına arzedilince hakiki bütün dillerde mazi, hal ve istikhal şeyl~rdir." ADRES: Küçükpazar cami' kar· 
fltôkJ 

0 
BI) ele alınmış ve aletltlak k d ı•ı J 1 1 1 V noibl -~ .. man gos" teren mefhumlar'.a - - 'ı K ita d Ü k 1 b il d Ş k f t • fha i •--1 ~'!1!l mahiyeti tetkik edilmiştir. ıymet ve e a et er an aşı ır e "' ...... v- uru y a m za ere ere ug n ş1sın a ar o ogra nes vası...,. 

_ __ .. _04 1._an_tro~=lo "i old v dan sesi görüLdükleri gibi &J'll'JCI delil, bir· bJ8 ve cinsiyet gösteren hususiyetle- de devam olunacaktır. le S. B. 
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işte Bağdat ! 
HulAgt\ gllnlerdeoberl ilk defa olarak 
Atının dlzglolerlnl kasarak durdu 

Halife Mustasım da odasında yalnız 
kalmıştı. Kızı ile Eymen dışarı çıktık
tan sonra uzun müddet hiçbir eey ko
nuşmadan durdu. Sonra adeti veçhile 
bir mırıltı halinde kendi kendine söy
lenmeğe başladı: 

- Hlll, hal& kalbimde iki eevgi ay
nı kuvvette ya§ıyor. Sevgililerimden 
biri kaçtı. 

Fakat öbürü burada.. Acabn ne 
olacak? Beni kudurtan bu arzumda 
muvaffak olabilecek miyim? Tetklkle
rim doğru bir netice verecek mi? 

Herhalde, herhalde beni hislerim al
datmıyor Zübeyde benim kızım değil
dir. 

Halife korkunç bir şekilde etrafına 
göz gezdil'dl Hayır kendisini hiç kim
se gözlemiyordu. 

Ve doğrusunu isterseniz artık o da 
sırnnr pek gizleyemiyordu. Gizlemek 
de istemiyordu. Netekim mtineccim 
Ubeyde de epeyce açılmıştı. 

Hakikat böyle idi. 
Hali! e Mustasmı kızını seviyordu. 
Bl~ deni, bu alçak ruhlu adam kendi 

öz yavrusuna karşı müthi.~ bir arzu 
duyuyordu. 

Ve bu alçakça arzusu iç'"ın her dena
eti işlemekten çekinmiyecek bir cibilli 
yet ve karakterde idi. 

Vicdanında onu bu tüyler ürpertici 
vahşeti işlemekten koruyacak son za
yıf mukavemet de kırılmıştı. Kör vic
danını aldatmak için kızrnm kendi öz 
kızı olmadığı fikri sabiti dimağında 
yeretmiş bulunuyordu. 

Tekrar mmldanmağa başladı: 
- Evet, evet .. Hakikatm böyle ol

ması lazım. ~Ubeyde benim kızinı de-
ğildit. ğer benim kIZIID. olsaydı her 
halde hakkında böyle arzular, böyle 
hisler duymayacaktım, hissetmiye
cektim. 

Ah a.nnsı sağ olaydı! 
Evet a.rıMı sağ olaydı; onu doğurur

ken ölmeseydi, gebermeseydi; şimdi 
bu haki.katı derhal ve kolaylıkla anla
yabilirdim. Bunun iç'in de her şey, her 
§eyi yapardım. 

İcap ederse onu işkence odasındaki 
mermer masaya yatırır, tırnaJdarm.ı 

söker, kemiklerini çatır çutur kırar, 
gözlerini oyar, kulaklarından erimiş 

kurşun akıtır, fakat ona hakikatı söy
letirdim. 

Sefil adamm dudaklarından şimdi 
beyaz köpükler sızıyordu. Bu adam 
cidden söylediklerini yapabilecek tiy
nette bulunuyordu. Ve bu sefil, cana
var ruhlu adamın betbaht kansı çocu
ğunu, inci kızı ZUbeydey'i doğururken 
öldUğü için bahtiyardı. 

t::ı: 

Halifenin su:atı kıp Kırmızı olmuş 
tu. Elleri ve dizleri z.hr.indeki feci 
planların verdiği hayvanca heyecan -
dan dolayı zangır zangır titriyordu: 

- Bu iş muhakkak surette olma
lı! diye homurdandı. 

Hallf enin gözilnU kan bürümUş
tU. 

HulAgü BaQdat 
önünde 

- İşte Bağdat! 
Htılagt1 günlerdenberi ilk defa o

larak atının dizginlerini kıstı. Şimdi

ye kadar her gün sabahtan akşama 
kadar dolu dizgin dört nala koşmağa 
alışmış olan at, dizginlerin kasılması
nı adeta yadırgadı. 

Hülagfınun yanında sadece tek 
bir adam vardı. 

Boğatimur! 

Hıilagfı uzun uzadıya şehre baktı. 
Toparlak ve şiş kubbeli minarele-

rile, camilerile, damları düz ve top -
rak evlerile, alçak fakat geniş ve sağ
lam surlarile koca Bağdat Hü~Sguya 
munis göründü. 

Gayri ihtiyari içinden: 
- İşte benim kıznn burada diye 

düşündU. 

Sonra cehren konuştu : 
- !nsana arzu veren bir şehir. 

Bir an evvel onu elime geçirmek için 
kuvvetli bir his duyuyorum. 

- Evet, Bağdat bir kadın gibidir. 
Büyük kumandan! Zengin şehir ... 

- Ben hiç bir şehri za.ptetmck i
çin içimde bu kadar büyUk bir arzu 
duymadım. 

~ .E... Be.ğda•b -ptot.ınek clbctt 

başka şeydir. Milyonlarca müslüma
nm tabi olduğu halifenin paytahtı bu. 
Dünyanın en zengin şehri. 

- Nasıl ne dersin? Nasıl hareket 
etmeli? 

- Doğrusunu isterseniz, bu işe gi
rişmeden önce çok düşünmek llzım
dır. Bağdat bUyUk, zengin, şerefli; 
fakat o derecede çetin bir şehirdir. 

Ba.~ka müslüman ülkelerinden yar
dım alınası çok muhtemeldir. Bizim 

askere gelince ne kadar yiğit de olsa 
hem a:r., hem de yorgundur. Şimdiye 
kadar bir kaç ay içinde yüzden fazla 
sava.şg, girişti. Ne de olsa yorulmuş
tur. 

Bana kalırsa şimdiki halde yapıla
cak en iyi iş geri çekilmek. Mesela 
Hemedana. avdet etmek ve Karakurum 
dan büyük yardımcı orduların gelme
sini beklemektir. 

(Devamı var) 

- 50-
- Şadiye dalnıı§ susuyordu. Erkek 

endişe ile sordu: 
- Y<>ksa seni kızdırdım mı Şadiye? 
Kadın tebessüm etti: 
- Bilakis Ahmet, bu yakınlığın bil

sen beni ne kadar teselli ediyor .. Sana 
te§ekkilr ederim ve .. 

-Ve .. 

- Memnuniyetle kabul ediyorum 
yalnız bir ~artım var. 

- Söyle, söyle nedir şartların? Ne 
istersen onu yapacağıma emin ol. 

- Her şeyden evvel kızlarımı bul· 
mak, sonra da masumiyetimi isbat ede 
bilme~. !şta ancak ondan sonra evle
Dtbiliriz! 

- Kabul kabul şekerim .. Mademki 1 
sen söz veriyorsun ben sabırla bekle. 

rim. Yalnız masumiyetini isbat mese
lesi pek kolay olmıyacaktır sanırım. 

- Kim bilir, Allah büyük elbette bir 
yo!•JnU buluru7 .. 

- İnşallah! 

Derin ve muh3bbetl: nazarlarla ba· 
kıştılar. Şadiye sordu; 

- Pembe ev ne oldu? 
- Eşyaları kaldırttım. Burada 

boş bir odaya yığdım. Evi de doktor 
Naili Bey satın aldı. Hatırlamıyor mu 
sun sana ynzmıı;ıtım. Hatta hapisha
neden vekalet vermedin mi? Parayı 
arzu ettiğin gibi çocukların namına 
bankaya yatırdım. 

- Eksik olına, yegane dostum sen
sin Ahmet. Kalbim sana karşı minnet 
ve muhabbetle dolu ... Acaba Naili Bey 
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Listede isinıleri 
birer birer 

fllf 
Yazan: IHSA~ 

yazılı kinıseıerl 
toplayınız 

Bu .ıdamların bir müddet serbest ka· 
tarak, İngilizlerin himayesi haricinde 
bulundukları bir zamanda halkın yerin 
de intikamına maruz bulunmaları arzu
silc bir zar attım: 

- Esat bey de bu işi kendi istihbaratı 
vaeıtasilc tahkik ettirmiş. Filhakika 
halkta bu adamlara karşı bir husumet 
var. Fakat müctemian bir tecavüz hazır 
lığına delalet eder hiç bir şey elde edil
memi~tir. 

- Bizim istihbaratımız ise aksini gös 
teriyor. Biz evvela kendi vesaitimize ı 

inanmağa mecburuz. Ve bu vaziyeL ... gö 1 
re tedbir almalıyız. Binaenaleyh, her ıin 
hayatları tehlikeye maruz bulunan bu 
gibi kimseleri derhal himayemiz altına 

almak icap ediyor. Esasen general Ha-· 
rington bu gibi zevatın mutlaka himaye 
edilmeleri hakkında Londradan bu ak -

Kornvol ekşimişti. Lafı Ballara çevir 
di ve lafı deği§tirdi: 

- Bunların ortalık kararmadan nak 
ledilmeleri çok iyi olur. Bu suretle hem 
r.ayatlarını muhafaza etmiş olacağız, 

hem de kendilerinin şehirde halk arasın 
da dolaşmalarından çıkabilecek vakala· 
rın önilne geçeceğiz. Yalnız böyle on 

beş, yirmi kişiyi Krokere nasıl naklede 
ceğiz. Bunun için şimdiden bir hazırlık 
ta bulunursa nasıl olur ? 

Kolonel Balların arkadaşının ukalalı
ğına canı sıkılmııtı. 

- Katibim becerikli çocuktur. Böyle 
küçük işler için bizi düşündürmez. O 
her şeyi yapıp yakıştırır dedi. 

General Harington da piposunu sil
kerken her zamanki müteazzim halile 
mrrıldandt: 

şam telgrafla kat'i talimat almışlardır. - Size karşı gösterdiğimiz itimada 
Ben bu sözleri dinlerken: içimden: layıK olmağa çalışınız ı 
- Gördün mU Esat bey 1 Ben sana 

Benim için tekrar askerce bir temen 
bu hain, bu alçak herifler İngiliz hima- na çakmaktan başka çare yoktu. Liste 
yesine sığınmadan milletin intikamım 
bunlardan aldıralım. Senelerdenbcri bi· elimde olduğu halde odama döndüm. 
ze kan kusturdukları bu namussuzların Tali başıma öyle bir iş açmıştı ki ıinir
yanlarına kir mı kalsın. Derhal tedbir lenmememe imkftn yoktu. Birini öldür, 
alalım, bunları bir tarafa aıırtıp temiz- şu adamın ipini çek deseler, icap ederse 
letelim. diye teklifte bulundukça "ben yapardım. Ne bileyim, bana en acı gelen 
şimdilik böyle bir şeye lilzum görmüyo- şeylere katlanırdım. Fakat milletime 
rum., demi§, geçivermiştin. Senden şüp kan kusturan bu alçakları elimle kaçı •• 
he etmemekle beraber bu lakaydinin se- rıp İngiliz himayesine teslim etmek ba
bcbini de hiçbir zaman anhyamşyacağrm na çok ağır geliyordu. 
Buyurun şimdi bakalım. Herifler kaçın Bir taraftan da - Allah rahmet eyte
lıyor. Millet buna kimbilir ne kadar ya· sin _ Esat beye içerliyordum. Sebebini 
nacak, diye ıöylenip duruyordum. bilmekle beraber onun bu gürüha 

Dalgınlığımdan general Haringto -
nun sert ıeaile uyandım: karşı gösterdiği lakaydjyi hatırladıkça 

-"""'' "'-.'~1">~1M1ii$il}'~~.ıv11li".,;.~i vald, o benım 
- K~tiı;ı e endı. Ko onel Balların ve- i 

receği tittede isimleri yazılı kimselerin bUyilğüm; her ~eye benden daha yi aklı 
erer. Memleketini de hiç olmazsa benim himayemiz altına alınması için kendile-
kadar sever. Öyle olduğu halde bu varlni birer birer toplayınız. 
tan ve şeref satıcılarının milli intikam -Generale askerce bir selam verdim. 
dan yakalarını kurtarmalarına neden Kolonel Ballar da bana bir liste uzata-
göz yumuyor? Bu adamlarda (Ali Ke -rak şu talimatı sözlerine ilave etti: 
mal) gibi cehennemin esfelüssafilinine - Bu listeyi alınız. Yarın sabah, şa-
gidebilitdi. O zaman birçok masum ve 

lak sökmeden bu adamların evlerinden 

betbahtlarm gözyaşı diner, 
sönerdi. 

Fakat, ben yalnız başıma hiçbir 
yapmağa muktedir değildim. oıJif 
geçilmişti. Esat beyin arzusu b de 
keyfiyetten arkadaşları haberdar e 

bir emrivaki hazırlamağa da :~ 
yoktu. Çarnaçar verilen emri )1ar 1 

tatbik edecek ve bu mel'unları 

elimle kaçıracaktım. Vebal bendeı1 
mişti. Ben vaktinden evvel alikalı 
kamları işten ve vaziyetten )1abeoıı 
etmiştim. Şimdi general Harin~t 
kar§ısına geçerek: ~ 

- Ben bu iıi yapamam, o h~ 
kendi elimle kaçıramam. Ben ° 

1
, 

layık oldukları cezaları &örırıe 
istiyorum. diyemezdim ya 1 ~ 

Bu vaziyette benim için muka~-, 
ta boyun eğmekten ve verilen cınrı ~el 
siyatıma kapılmadan tatbik ctrrıed, 
başka çarem kalmıyordu,. Odatna ıJt 

düğüm zaman başçavuş Raytı çal ııf 
tım. Odasında şekerleme yapıyor~ı'
gözlerini oğuştura oğuştura çık•I 

- Çavuş, dedim, bu gece işiı11!ı 
Sokağa çıkacağız. 

Aksiliği üzerinde idi. iri yarı "~': 
nu bir koltuğa attıktan sonra sö: ~ 

- Bu gece işleri de bitmedı. 
Rahat bir uyku uyuyamıyoruz. 

- Ben de ayni dertten §İkiyctÇ~ 
Bak, yatağım kaç gündür bo:ııu11118 

- Biz böyle giderse ölUrUz. 

- Yok canım, bir şey olı11•f1-· 
bardak viski her türlü yorgun!~ 
derir. 

Çavuş Rayt gözlerini açtı: 
- Var mı? 
- Varsa ne olacak? 

- Ver biraz kendime geleyiıfl 
- içerde kumandanlar var. 
- Onlar buraya gelmezler. 4') 

(Devam_!!.% 

alınarak, halk sokaklara dökülmeden 4•••&llWmlr.mP.1• T A K S i M D E 
lrrokere getirilmesi, onları yukarı kat· 
ta hazırlanan odalara yerleştirirsiniz. 

Yalnız kendilerini evlerinden alırken 
ailelerini fazla telaş ve heyecana 
dU§ürmeyiniz. Bilhassa etrafın nazarı 
dikaktini celbetmeyiniz. Her şey olup 

1 

bittikten sonra duyulsun. l 
Demindenberi konuşmaları dinlemek

te olan kolonel Kornvol söze karıştı: ! 
- Bunu siz başlı başına yapabilir mi-

siniz? ' 

PANORAMA 
Bahçesinde 3 Eyluı 193«5 Prr,embe gUnU 

Sünnet Dü~ünil 
HE« OuN BAHÇE VE IVıÜrlACA AT 

Cevabım biraz tuhaf oldu: 

-Yç~ağ~bui~hlrg~llik~-;•••••••••••••••••••••••••••··-~ 
aavvur edemiyorum. 

Telefon 41065 

niçin evi satın aldı, içinde oturuyor 
mu? 

- Yooo .. Bomboş duruyor. Pan
curlan kapalı, ne giren var, ne ba
kan... O zaman bu zaman kiraya bile 
vermedi. 

- Acayip, deli mi bu herif? 

- Belki, sana yaptığı fenalığı 
bu §ekildcki maddi bir muavenetle 
biraz olsun ödemek istemi~tir. Ara 
sıra mektebe de gider, ç0cuklann ha
tırlaı·mı sorarmış, hatta bir kaç kere 
hediye bile getirmiş. Fakat kızlar 
meseleyi bildikleri için hep ondan kn
çarlannış. Hiç bir ~ey ele kabul etme
mişler. 

- Aferin yavrulanma .•. Naili Be
yin bir de oğlu vardı değil mi? 

- Evet, şimdi koskocaman bir deli
kanlı oldu, o da babası gibi doktor. 
Hem pek iyi yetişmiş diyorlar. Herif 
evladının üstüne titriyor. 

Bu söz kadının içlni acı acı burdu. 
O da yavrularının üstüne çılgınlar 

gibi titriyordu. Fakat bu kadar çek
tiklerini Allah ona az görmüş üstelik 
de bu felaketi vermiş, Acaba kızlar ne
rede idi ne olmuşlardı. Gene gözleri 
yaşlarla doldu. Helecanla Ahmedin 
eline sarıldı. 

Ahmet onları bulacağız 
-.. 

degıl 
mi? 

- Bulacağız, merak etme mulluk 
bulacağız! 

- Üsttime bulaşan iftirayı nasıl si
leceğiz! 

- Sen demedin mi Allah bilyük. 
Gidip doktor Naili beyle bir konu§a
yım. 

- Bırak o alçak herifi! 
- Fakat seni mahkum ettiren odur. 

Şu i§i kurcalamak lazım. 
- Pekala! 

- Sen üzülme beni bekle, in§allah 
hayırlı haberlerle gelirim. 

- İnşallah! 
Ahmet, Naili beyi C\'dc bulmadı. 

Oğlu doktor Metin onu karşıladı: 
- Buyurun bekleyin babam nercd<> 

ise gelir. 
- Rahatsız etmeyeyim. 
- Ne münasebet, zaten benim de 

işim yok, görüşmüş oluruz. 
Şundan bundan konuşmağa başladı 

hır. Deliknnlı kafalı bir gençti, gayet 
iyi konuşuyor kendini zevkle dinleti
yordu. İhtiyar doktor içeri girdiği za
man onları tatlı tatlı söhbette buldu 
Bu samimiyet pek hoşuna gitmiş olmı
yacak ki 80ğuk bir ta.vırla: 

riniz mi var? 
- Estağfurullah size 

mak istiyorum: 
- Buyurun efend m. ti 
- Vaktile Şadiyeyi mahkfıın et 

sizsiniz .. 

- Bu hanım da kim? 11 stı1' - Canım halırlamıyor nıtı t 
Celalin karısı, penbe evde oturan0ıı~ 

- Evet, evet .. Eski hikaye.. de~ 
muştum .. Hani şu sarhoş kadın 
mi? .. Ne olacak! ıc 

- Olacağı şu ki, affedildi, t~ıil 
buraya geldi. Masum olduğuna.) tlY 
yüz eminim bunu isbıı.t rtmck ıs 
rum. 

- lmkanı var mı? ıfıfıt' 
- Siz o zamanlar ne gibi bir 8 

istinaden hüküm vermiştiniz? rı-' 
- Geçmiş günler .. Hem ben k~i) 

timi söylemiştim .. Benden ne bek 
sunuz?. 

- Bana yardım etmenizi. ·rı~ 
Doktor ka.slarım çattı. Bu nıb ısı 

bctsiz herif ne diye gene k3rŞ etcl 
çıkmıştı. Geçmiş işleri tekrar ~u:i: 

1 mana var mıydı? Omuzlarını sılk diı1'' 
- Elimden bir ~ev gelmez cf erı ) 

~ . , 
(Devamı "a 
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skeri terfi listesi ·-- •mnHGiifiIG! TTSMR~.~I iP.iirlifim~iiliiiirriiiiiiMiiiiiiiii 
· DenizyoUarı 1 

(Baş tarafı 6 ngıda) 
U 0AS~ERl lŞY AF J.AR 
i ç ncu 5mıf Adliye )ıükimliğinden 
l>~'~a : Şakir An~alya. 
1?~duncü sınıftan ü~üncü Adliye 
ıge: Cecrıi! Kemı1l:y~. Tevfik Ve- J 

8e · • ~ ha~~nc~~sınıftan dörtlii.,cü sınıf Ad-
i\) ıınlıge: Rifat Cil.at gir. 
lld~cı sındhtan beş·m:i smıfa terfi 
" dı Mkimhler: İhsan Erzurum. 
ıe · 'd ~k· 1

1ncı en Alhncıya trfi eden ad· 
O~· er: Necdet Manastrı". 

• .,5uncüdcn il<inciy~ ff'rfi eden as-
~i~gfetıne~i --r: Fuaıi Parput, Cela 
ile • st~nbul, Fehmi !st.rnbul. 

I> ~ıncı sınıftan c\ödüncc terfi eden 
İl trı~ınurJan: M. ~ •vket Erzincan. 

!anb Suıcvmanive, M. · r~· .. fık , Tahsin 
i:l ~l, Sırrı Bordur, '!'J ivazi 1stan
, '-Crni}. 

p ~ltıncıdan beşinci ve ~E'l fi eden be· 
Ctikrnurları: Nuri BJıı.•:ırma. Kazım 
(\İd • Abdulhılı tşdirı. sarn1c.o1uchr'. 

<avre~t, Hakkı Zafrarı.l .. Jlı ' V naytrı 
'b olu, Mehmet Sın" • asfı s · 
.... U.\, Basan E ·,. .'St<'ı.bul, Hakk: 
~~va. • mı P. . V 1 -• Ti ~•vfı:j /> .dlya, .asını o çı-
1 n asa~ ocbze, N Hm; Ezine, Ke
'lq~.nflrma, Mesut Js•anbul, Ab-
~i; Erzincan. llnbib Zikri, 
~<tst;apgir, Lfıtfi J(Pmdh, Fahret · 
~taıarno~u .. Kemal {~:;:.,.dası, Meh
Şevkş_.Lutfı Erzuru•ıı,Nuri Kastamo 

e~ttın 1 lVIanastır, Fa.h Ankara, Nu 
• Basan Fmclıkl.. Said !stan-

l 'r t.?clin • 
~ tıı cı sınıftan altı .1cı1a terfi eden 

'Q\ıJ, e~':'rlan: Tevfik Sı . as, Saim ls
• A.bd 1ılrni Çomra, Kenan Antal -
~ b!Jllah İradı, kifat Armena~ 
!lJ,,~h ına, Sıtkı Ka·•::erı İbrahı~ '"• an , llu e, Seyfeddin Errurum, Ek-

:ı tsa, Nureddin Kiliı... Srtkı Er 
lvdı 0

0f.JN~IN/F .lIUAMELE MEMUR
A.N BiRiNCi SINIF MU.tt

CernMEI.,E !ıIEl'ı!URLUÖUNA 
' llu~ ~rzurum, Şer&fettin {fokU· 
~ aı Adana, Şcrafcttin Aksa-
IJ'Ncv 
~ltlr;ô STNTF MUAM7'LAT ME 

!jNDAN /J{/NOI SINIFA 
~lı.ti . ERTt'I EDENLER 
ll,D() Sıva~s, Vahit Sarıyer. 
ltıu~O(j S/N/F MU.41llRLAT ME 
~UA. 1 DNIMN 3 VNCV SINIF 

~~ET.,,ı{tr MEllfURLUÖUNA 
tıitfi :a_FJ RDENLER: 
'lıvc{ Chni l . Esat Yanya. 

!iv SINJFTA~I DOnDtJNOV Si 
'l' A.lıfliJ f,AT M FJ l'.ITJ RLUOU A 

llik 1~Rp/ BDENLER: 
it ~~et Mard · n, Rıfkı Jüic:ükmus

!l ci· ~eki Çeşme, Feyzi Aziziye, 
'l'ıN ırıt. 

1 !rgı SlNIF'T AN BEŞiNCi SI
~tllIEl,AT JfEMURLUÜUNA 

~"k._TERFI EDENLER: 
tl3t

1
' :Nusret, Hakkı İzmir, Süley

Itrz :ınbuı, Hulusi İstanbul Nus
~tı.ik, ~· Şevket İstanbul, Şaban 
ll~kGaııp lstanbul, Nih:::.t Erzin-
~ ~ kı Erzincan, Fevzi Manastır, 
~. tıurum, Nuri Pcrlepe, Ar.f E-
oı~·· . 
"' l\a. ti.lhalım. Erzurum, Fevzi tstan-

llı zıın Amasya, Necmettin lstan
~ ~ ~anastır, Hakkı Erzincan, 
~bu(zı~_cıın, Nuri Manastır, Emin 
~t • Husamettin Erzincan, Salim 

~bııı 1~ Bahacttin Manastır, Halit 
~t~l3t Urettin Manastır, Arif Manas 

.~i lı.ıt ara İstanbul, Murat tsatnbul, 
~~~\ırıı anbul, Halil Erzurum A vnı 
ı:"lbıu İ? Mehmet İstanbul, şdhap ls
~ıı.ı' 8!t1ail İstanbul, Adil, Nebil ls-
1lıt:~~ r~hni lstanbul, Nuri tstanbul, 
~fe 8 anbul, Şerafcttin İstanbul, 

il c/· İstanbul, Hakkı İstanbul, 
~ııe, ~nan •. Şükrü İstanbul, Aliş E· 
bıı.ı n atndı Edirne, Salahattin ls

~ı::f Ş~ Tekirdağ, Nıızif Kay~eri, 
-.ı l~t' Ukrü Van, Hülüsi İstanbul, 
;:.bı.u a~buı, Duran I~rzurıım, Sıtkı 
ıı ltl, ~ aif_ lstanbııl.M. VcysC'l ls 

İbralı· Adıl lstar ' • 1, Naim lstan 
af!ltin 1f İstanbul. ıı:ı ~ ·:i r.t!irne. 

1~a.ı 11.;r .stn.nbul, Emin I:rzincan. 
~buı zın:an, Cemal Y:ınya. Nuri 
ıı 1tıı is~lal İstanbul. Scrif Edirne. 

l~· Şuıw?nbııı. Fevzi, Niyazi lst::ı.n · 
t~j"ti tat u Manastır. Garp Edirne. 

lılcın~nbul, Ha!':im Ant:ılva. 
ll)r.:11/ ~v nlR/NC/YE TF:Trfi'I E
''eın Se ~Tl~TA lı!EUl1I'.LARI 
•le() lımıyc. 

li'/ ~Nffi'TAN 2 /J:CIYE TF:R-
1A.Ji 'l'r DENLER: (f!arifn) 
~CJ abzon, 

li'~IN/Ti'TAN lı t~rrfj1·E TER
~~ llifat ıDSNLER: r ;,,,..,..""'1 ) 
&Vdar e atum, Hullısı I~cm:ıliye, 
~~İle ~um, Sevki Malkara. Mus 
aıı ı{ea ~rnaı Hafik. Nuri Aydın, 

l~~l~tzlır:;ın, Hasan Gevgili. Mus
C ı~ lı.t, Se 1{1· Mehmet Sel:inik, tzze! 

Cı sı v tet M:ılatv:ı. 
lb ff~r.r llN 5 İNclvT? TERFi 

~.l rahim PBN. iM AJIJ[,AR 
) /~· ~eı:ıinı ~rsıh, Ali Erzurum, Salih 

C/ sr <ozan 
e -el>-e}yNITi'TAN G INCIYA TERFi 

~?ahs;n ~Tclsiz 1, •.rı?dnfatlcr) 
'li~kkı rnnbul. Ccmn1 ,,!.tin tstnn 

~ın lstastanbul, Süre_vsa İstanbul 
nbuL 

6 ll·lCI SINIFTAN 5 INOIYE TERFi i Ş L E T M E S i 1 
EDEN TEGR;t.FÇILAR 

Zihni Karahisar. Acenteleri: Karaköy - Köprüba, 
7 iNCi SINIFTAN 6 INCIY A TERFi TeL 42362. Sirkeci Mtihürdar Zade 

EDEN TELGRAFÇILAR 
Hamdi Silüke. 

7 iNCi SINTFTAN 6 INOIYA TERFi 
EDEN IŞILDAK ~!t!AKINISTLERI 

Sezai Limnl. 
7 iNCi SINIFTAN 6 INCIYA TERFi 

EDEN (Otomobil makinistleri) 
Ömer Karıı.man. 

il•••• Han telefon: 22740 ••HB'I 

1 rabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, 

Perşembe 15 de 

/:zmir Sür'at Postası 
5 iNCi SINIFTAN 4 VNCVYE TER-

Fi EDEN (Tüfenkçfler) Cumartesj 15 de 
Cevdet Aydın. 

6 !NCT STNIFTAN 5 iNCiYE TERFi Mersin Postaları 
EDEN TÜFEKÇiLER 

Abdülkadir Dağıstan, Azmi Küçük Salı, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

Çekmece Mustafa Bolu, Hakkı Van. 
Rasim Debre. Abdurrahman Kemali
ye İsmail Kalkandelcn, Adem Kalkan· 
deİen. Mustafa İstanbul, Has::-n Eğri 
palanga, Nuri Ankara, Hüseyin Üskü-
dar, Abdürrakip Van, Şemsettin A- lzmit 
rapkirı İsmail Serez, Osm:..n Sivas, N~· 
hat Eyüp, Rıza Erzurum, Mahmut D1-

·- Cumartesi, 
Çarşamba 18 de. 

- Pazar, Sah, Per 

şembe 9,30 da. 
yc..rbekir, Evlin Köstcnce. Mudanya -
6 iNCi STN1FT AN 5 iNCiYE TERFi 

Cumartesi 14 de 

diğer günler 8 30 

da. 
RDEN KAMACILAR 

Yahya Amasya, Adil Kemaliye, Ya
kun Bavbmt. Osman Nur; Trabzon. 
7 iNCi STNTFTAN 6 TNCTY A TERFi 

EDEN KAM ACILAR 
Mustafa İstanbul, Ahmet İstanbul. 

7 iNCi STNIFTAN 6 TNOIYA TERFi 
EDEN DEMiRCiLER 

Ahm<>t t~t:ınbul. 
6 iNCi SINIFTAN 5 INOI SINIFA 

TERFi EDEN MARANGOZLAR 
Mehmet Rus~uk. 

Bandırma - Pazartesi , Salı 
Çarşamba , Per· 

ıembe, Cumartesi . 

20 de 

KaTabiga - Salı. Cuma 19 da 

Ayvalık - Sah 19 da, Cuma 
17 de. 

Her pazar günlen Haydarpa~a - Adapazarı - Haydarpaşa ve 

lzmi t - Adapazarı - lzmit arasında işletmekte olan gezinti trenle

ri 30 - 8 - 936 tarihinden it:haren lağvedilmiştir. Muhterem halkın 

malumu olma!< üzere ilan olunur. (798) 

Afyon - Karakuyu - Aısan.:aK v"' Atyon - Karakuyu - Is

parta ve Şubeleri arasında işliyen yolcu katarlarının vakti hareket 

saatleri 1/911936 tarihinden ?ti bar ~n değiştirilecektir. Yeni tarifele

re göre haftada dört defa Alsa~ca ~elan Karakuyu tariki le Afyona ge~ 
lecek ve Afyondan hareket edecek doğru katarlar Afyonda Konya 

katarlariyle buluşacaklardır. Yine ~)aftada üç defa Aydından Afyona 

gelecek katarlar Ankaraya devam edeceklerdir. 
Bu münasebetle Afvon - Eskişehir arasında işliyen 205 '206 

yolcu katarlraı 1 / 9 93G tarihinc!en itibaren haftada altı güne çıkart• 

lacaktır. Fazla iıhat için istasyon ~ara müracaat edilmesi ilan olunur. 
(607) (71J) 

lstanbul Defterdarhğından: 

Hacı Köçek mahallesi Kürkçü hanı 

2 kat 10 No. lı dükl<an: 

Çengelköy Çeşme sokağı 11, 13 No. 

lı arsa ve baraka: 

Balat Köprübaşı sokağı 31 No. h 
ev: 

Kurtuluş mahallesi Örtme sokağı 
9 No. h ev: 

Senelik muhammen 
kira bedeli 

lira 

60 

6 

60 

48 7 iNCi STNTFTAN 6 INCIYA TERFi Salı günü kalka-
EDEN MARANGOZLAR Yukarıda yazılı emlak hizalarında gösterilen senelik muliani• 

Rasim İstanbul, Ali Söğüt. cak posta gJdiş ve men kira bedelleri üzerinden 4 - 9 - 936 cuma günü saat on dört-
7 iNCi SINTF'TAN 6 INCIY A TER,FI dönüşte Lapseki 

EDEN SARAÇLAR le açık arttırma suretiyle bir sene için kiraya verilecektir. Kira bede-
k. ve lmroza da uğ Aliş Edirne, bdülaziz Diyarbe ır. li dört müsavi taksitte ve her taksit peşinen ödenecektir. lsteklile-

Beşinci sınıftan dördür.cü sınıfa ter. nyacaktır. 
fi eden nalbandlar: Nas.ıhi Yanbolu. 

1 
rin yüzde yedi buçuk pey akçe.lerini vakti muayyeninden evvel yatı-

Altıncı sınıftan beşinci smıfa ter· TRABZON ve MERSiN posta- rarak milli emlak idaresinde müte '?ekkil satış ve ıcar komisyonuna 
fi eden na.lbandlar: Zeke~iya Manastır. larma kalkıı günleri yük alın- müracaatları. (F.) (507) 

Yedinci sınıftan altıncı smıfa ter· 
fi eden nalbandlar: Kcwan Erzincan. ~~m~a~z~.!!!!!!11!!!~~~~(~7~8~3~)~~~~~ ----- ---------------------

Riyaseticumhur bandosunda altın- :: 
cı smıftan beşinci sınıfa terfi eden musi
ki öğTetmenleri: Fuad !st.ınbul, Rıza 
Bayburt, Sadettin İstan:-ı1~i. Saim lstan 
bul, İsmail İstanbul, Necmeddin İstan
bul. 

yedinciden albncıya teı fi eden oğ
retmenler: Ferid lstanbu.~. Mustafa İs· 
tanbul, Muzaffer İstanbul. 

Ordu ~dosunda 'll~m<'ıdan beşinci 
ıınıfa terfi eden muzikacılar: Mehmet 
Serfice, Kazım Yenibah~e. 

Yedinci den altıncıya terfi eden mü
zjkacılar: Cemaleddin Ç1.nlrın. 

Asa~ıdahi isimler liste bildiri!· 
dikten sonra verilmisti··. Yukanki 
listPW! dail edilmelP.ri lu:1mdır. 

Deniz Kurmay Yüzbaşılığından 
Binbaşılığa: Mustafa Ka··amürsel, Fah
ri Ayasofya, Tevfik Ko: amustafapaşa. 
Surun Galata, Refet Bos• .. ııcı. 

Deniz Güverte Bin•.tıt~ılrğından Yar 
bayhğa: Sifreyya Galata, Hilmi Kasımp~ 
şa, Arif Kasrmpaşa, S·J.:ı.ı:! Kasrmpaşa. 

Deniz Güvt:rte YüLbaşrhğından Bın 
başılıga ~ Hayreddin Sülcvmaniye, Mu 
zaffer Kadıköy, Hamdi KTçükmustafa 
paşa, Bürhaneddin K:ı.c;ırr ... ::ışa, Bur 
haneddin Evip , Fuad B~şiJ.:taş, Kema 

1 
lcddin Kiicükmustafa paşa. Kemaledclıu 
Kasımpaşa. 

Deniz Güverte Asteğme!lliP,inden Teğ
mentiğe: Vedad Fatih,k;s;t İstanbul. 
Haydar İstanbul, Şahal') .. ddin İstanbul, 
Ali İstanbul, Fethi Fatih, Enver İst, 
Şekip İstanbul, Fahir İ,;tanbul, Sadık 
Kartal, Edip Aksaray, Zekai Fatih, 
Mehmet İzmir, Kenan f st<.rbul, Baha
eddin İstc;nbul, Ferid·ın I:eylerbeyi, 
Feyzullah İstanbul, Arif ;stanbul, Faik 
İstanbul. Rifat İstanbul. F'emal İzmır, 
İzzet İstanbul . 
Deniz Ml"lkine Binbnşılı~ından Yarbay. 
ltğa: Remzi Kanlıca Mehmet Midilli, 
Celal Trab:ınn, Şükrü lstanbul. 

Aç karnına bir kahve kaşığı ahnctıkta 

Kabızlığı defeder 
Yemeklerden birer saat sonra alınır. 

sa HAZJMSIZLIGJ, mide ekşilik ve 
yanmalarmı giderir. Ağızdaki tatsız
lık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
kah ambalajına dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza de· 
posu. Yenipostane arkası Aşir Ef. Sok. 
No. 47. 

natkarlar) Hasan İstanbul. 

Deniz Makine A ıt,emenlifinden 
Teğmenliğe: Nureddin e\ ~c.1-:, İsmaıl 
Keskin. Kadir İstanbul, -Necmi İzmit, 
Adnan Üsküdar Ali i\'<s:uay, Ali Ge- ne. 
liholu, Kadri Kasımpa·p. Necati İs· ihtiyat Yarb;-vl•"": f.ndıırrahman 

Yedinci sınıftan altıncı sınıfa: (sa. 
natkarlar) Seyfeddin O skiıdar, İhsan 
Kastmpaşa. 

ihtiyatta Albaylığa teröi: Muhiddin 
Dibağlar, Refik Şehremini, Tahsin Edir-

t;:ı.nbul. Yusuf İstanbııl. ~hsan N<tsliç. Erenköy, Ali '!;atıp Ma.,:ıs·.n. 
Nure<lrlin lstanbul, Hikm'!t İstanbul. ihtiyatta Binbaşıl.ğ 1: tsehçet Çer· 

Deni,,. doktor Yü-z!:>tşılrgmdan bin· keş İstanbul, İhtivat O çü .cü sınıf mu · 
b'lşılığa: Adnan İstanbul. Salahaddın amele memurlarından Haıncı tsparta. 
İstanbu1. ihtiyat Asteğmenliğ;·HtPn Teğmen· 

Deniz Eczacı Teğ-n°nliğinden Yüz liğc: Selim htarbuJ, .tfa:it Necati U · 
başhfn: Mehmet Akif "İstdntul, Hatıf Is Kastamonu, Ali Fatih. Ramiz Bursa, 
tanbul, Fatin Manastır, · Macit Sıvas, İsmail İstm:.ıul, 

Deniz Levazrm Bin':>a~.:ığından Yar Yüzbaşıhktan Binhaıııhğa 
b:lylığa: Emin Büyükçeb.;;-rıtl.C, Nuri Fa· Namık Kasımpaşa , F::ad Şehre-
tih, Hikmet Hasköy. Nazif Kasrmpaşa. miin. 

Deniz Beşinci sınıf a"keri hakimlik· Piyade Yarbay1ığmlla 1-lbaybğa 
ten dördüncü sınıfa: Ferıt Sanyer, Halil Tevfik İstan'Jııi . 

Deniz ü,,üncü sınıf ö~rdmenliğin • Piyade yüzbaşılığında., Uinhaşıhğa 
den ikinci sınıfa: Halil tzmir. Abdurrahmc:n İsta11-ı.ı. 

Deniz altıncı smıf her.ap memur • Piyade Asteğmenliğinden 1 eğmenliğe 
luğundan beşinci sınıfa: M;met Çerkeş. Cahid İstanbul, Şiri .1 3u şehri, 

Deniz altıncı tınıf miiı.ika öğret - Süvari Yarbayhğındu AJLnylığa 
menliğindcn beşinci sınıfa· İhsan Üskü- Ali Galip Şumnu. 
dar. Topçu Asteğmenliğinden Tc~menliğe 

Deniz yedinci sınıf müzika öğret - Tahir Behzat İstan':ıul, AHied<lın 
mcnliğinden altıncı sınıfa: Şaban Av- !stanbu1. 
lunya. Muhabere Asteğmenlifrindcn Teğmenliğe 

Dördüncü sınıf askeı·i ınakinistli!derı Fikri İstar. hı 1. 
üçüncü sınıfa: Yusuf Bursa, Mahendis Bibi\ . l ığı~da•ı Yc:.rbaylığa 

Altıncı sınıftan bc2h~j tmtfa: (ıa~ Remzi Siros, 

idaremizin 1285 lira 88 kuı uş keşıf bedelli Ahırkapıdaki iskE>[e 
tamiri 7 - IX - 1936 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 11 de 

pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin ihale evrakını bedelsiz olara.K 
inhisarlar İnşaat şubesinden almalan ve muayyen günde % 15 mu
vakkat teminat parasiyle birl~kte Kabataşta levazım ve mühayaat 

şubesindeki komisyonda hazır bulunmaları. (779) 

üncü icra Memurluğundan: 
Bedriyeye ait ve Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli ve 

tamamına 1644 lira kıymet takdir edilmiş olan Kadıköyünde R:ısirn

paşa ve Osmanağa mahallesinde eski Çayır yeni Mühendis sokağında: 

eski (56) yeni 23 No. lı arka tarafı Ferdane ve Hadiye ile Fadıl uh• 
delerindeki hane sol tarafı Eyüp türbedarı Ahmet hanesi sağ tarafı 

şimendifer hattı cephesi Mühendis sokağı ile mahdut zemin katı: Ze· 

mini kırmızı çini bir taşlık bir mutfak bir yemek odası bir mer<liven 

altı b!r kömürlük. Birinci kat: Bir sofa üzerine iki oda bir hela. ikin· 

ci kat: Biı· ı:of a üzerine iki oda bir hela, sofa camekanla bölünmüş• 

tür. 3 üncü kat: Tavan arasıdır . İçinde su ve elektrik vardır, heyeti' 

umumiyesi 87 m2 bundan 54 r.ı2 bina olan ahşap hane açık aı·ttır .. 
maya vazedilmiş olduğundan 2 - 11 - r.::G tarihne müı:adif paznrte

si günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile .. 

cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin r (' 75 ni bulduğu 

takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en sor. art• 
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttrrma 15 gün müddet!e tem· 

dit edilerek 17 - 11 - 936 tarihinemüsadif salı günü saat 14 ten 16 
ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttır• 

masmda arttırma bedeli kıymet~ muhammenenin % 75 ni bulmadığı 

takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılrr. 
Satış peşindir. Arttırmaya işti.-"k etme:t istiyenlerin kıymeti muham· 

menenin ';, 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te.:nİ· 

nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan tapu sici1Ji ile 
sabit olmıyan ipotekli al::ıcal<!?trda diğer alakadaramn ve irtifa!< hak

kı sahiplerinin bu haklarım ve hususiyle faiz ve masarife dair o!an 

iddialarım evrakı müspiteleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren ni• 
hayet 20 günü zarfında birliktP dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak
si takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 

paylaşmasından hariç kalırlar Müterakim vergi, tenviriye, tanzifive· 

den mütevellit belediye rusumu ve vakıf icaresi ile 20 senelik va?nf 

icaresi tavizi bedeli f:'iizayed('cl "D tenzil olunur. Daha fazla malu• 

mat almak istiyenler 17 - 10 - 936 tarihinden itibaren herkesin 

görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesiyle 
35/ 733 No. lu dosyaya müraca<'tla mezkur dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (772) 

Doktor Yarbayhkt:ın /'.•baylığa. 
Ali Natık Cihangir. 

Doktor Yüzbaşıhğınd:ı l ~mbaşılığa 

Abdullah Seres, Hüs:;ü Ereyli. 
Adil Edirne, 
Eczacı Teğmen!iğinden Yfü.başılığa 

Şevket Erzurum. n. ;lc.vket lstan 
bul, 

Kimyager Yarbaylıktı•1 Albaylığa: 
M. Mitli Kozan . 

Levazım Yarbaylığından AJbaybğa 
Cemil Sütlice. 

İstanbul icra hakimliğinden: 

Konkurdato için kendisine 29-6-
936 tarihinde iki ay mühlet verilen S. 
Arhanyan hakkmda komiserin raporun 
da münderiç ve temdide müteallik talep 
muhteviyatma göre mühleti inkizası ta .. 
rihinden itibaren bir ay temdidine ve iş 
bu temdit kararının ilanı ile beraber 
kanunen tebliği liizımgelen mahallere 
usulen tebliğine karar verildiği itan olu 

nur .. 
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RADYO 

i TA1'"BULı 

l SiNEMALAR 

BEYOCLU 
18 dans musilclsl (p!Ak), 19 haberi 19,15 TUKK 

muhtellf plAklar, l9,30 çoc11k saati, hlkAyc_ 
lcr, Mesut Cemli tarafından, 20 piyano solo, 
:ı:;>cpyııı:y ve Bcethovcn (Hagl tarafından) 

20,30 ııtudyo orkestraları, 21,30 son haber • 
lcr, Snat 22 den sonra Ano.datu ajansının 

gazellere mahsus havadis sen1sl \'erllecek -
tir, 

lPF..K 

SA.KAY 
~11111 • .. 

ı Bir saatlik milyoner ve 
Gece yarısında bir ses 

ı Tangolita ve Aıık kelep 
çel eri 

' Kadın parmağı ve 
Düşkün kadın 

ı tık gece ve Yer titredi 

ı Şubertin aşkı, Yılmaz 

1 

!'.RAG: 
18,55 Radyo piyesi, 19,45 almanca hal)cr. nu>ız 

tayyareci 1 
ı Son vals ve Hava kah

ramanları · 
Jcr, 20,15 Mlkroton rcporto.jı, 20,30 ltanşık 
cğlenccU musiki, 21,30 7859 numaralı piyan 
go adlı piyes, 23 lınberler, 23,15 plO.k, 28,30 
cru:band, 

BUDAl'E-. TIS: 
ıg,30 Viyana musik1sl, plAkla.rı, 20,30 Ko. 

nuşmalar, 21, §en gece, 28,15 haberler, 28 
45 askeri bando, 1,05 haberler, 

MO KO\.'A: 

TAN 

ŞIB 

Al.K.AZAil 

ŞAKK 

AS'fORl'A 

ı Daktilonun aşkı ve 
Marietta 

ı bildirmemiştir. 
BıldlrmemJştlr 

San odanın esrarı ve Si 
yahlı kacımm kokuııu 

• Ateş kraliçesi (türkçe) 
ve Cinayet yolu, Miki 
Kibar hırsız ve Zenci
ler kralı 

18,30 yeni musiki, 20,30 §tı.rkrlar, 21 hatif UUMUIU\'E'J 
1 

musiki, 22 almanca ne§rlyat, 23,05 tra.nsız. 
en ne~rlyat, 24 lspanyanıca neşriyat. 

noımEş: lSTANBUL 

... HABER - ~lCeam Poıtait --·--***:::c;--

Mevsimi gel • 
ı 

TÜRK ANTRASİTİ 
Satış yerleıi: 

Maden kömürü işleri T. A . Ş. 
Bahçekapı Taş Han 6 ncı kat. T~ı 21195 
Türkiye iş Bankası Galata şubesi, ":el 44630 
Adapazan Türk Ticaret Bankası, 
Bahçekapı Taş Han, Tel. 22971 - 22042 

lD Şandı Marku orkestrası, 20,05 nktUalltc 
20,20 kilise konseri, 21,20 teknik haberler, 
21,35 Corologos cazı, 22,30 haberler, 22,45 
ha.fit musiki (nakil), 23,45 almanca frnnsızca 
haberler, 

HtLl.J ı Ölümden korkmayan 1.-------.. •••••••••••••••Nwwwmz~»•••wmr:=ı~•••••••••~~~ adam ve Zozo 
mı.AL 

nI~LORAT: 

ı Pepo, Knokavt ve Va
zife kahramanları 

a Saadet ve 17 numaralı 
polis otomobili 

a Boğaziçi §D.rkwı ve Vah:f - 21, Oskar Straussun ( Valzertarwn) opera A:f.AH 

reli, 24 konser nakli. ler hücum ediyor 

KEMALBE1' ı Işıklar sönünce ve Tek 
sas kasırgası, Kovbo -

El.VDHO\'F,.~: 

.16,88 metre) saat 14,35 es Trouhadours 
14,45 haberler, Lcs Troubadoursun devamı. 

A~ık artırma ile satış 
1936 Ağustos 30 uncu pazar ı:ünü sa

bah saat 10 da Yüksekkaldırımda ya· 
zıcı sokağında sabık Boton, halihazırda 
Viktorya hanı zemin katında 26 numa
ralı dniresinde mevcut ve M. Friedrich 
RudJ.cnberge ait tekmil Alman mamulatı 
eşyalar açık arttırma ile satılacaktır. 

Dümanlı som meşeden mamul ve ha· 
kiki Bcrlin mamulatı emsalsiz bir ye -
mek oda taknru; 5 parçadan mürekkep 
Almin malı pomye salon takımı; mü
kemm.tl bir oymalı koltuk; som meşe • 
den mamul kütüphaneler; gayet zarif 
bir -n_yun masası~ lake bir masa kütpha 

- .. .__ _ _ e, l!ke sandalyeler ve masa; emsalsiz 
bir mutfak büfesi ve tel dolap; 4 par)a 
iç içe masalar (T ABL JİGONYt) ; Lui 
kenz koltuk; hayli çocuk oyuncakları; 
çocuk yazıhanesi mutfak takımları; port 
- manto vcsair ev eşyaları. 

MÜKEMMEL BiR AVRUPA DABAN 
HALISI 

SUREY'fA 

HALB 

BALE 

yun intikamı 

KADIKÖY 
ı ProgT1UJlml bUdlrmemi~tlr 

ı Hayat acıları 
OSKUDAR 

ı Turandot 

KARAGOMROK 
1 

• Görünmiyen adam ve 
dünya havadisleri 

BALAT 
Demirhane müdürü ve 
Esrarengiz adam 

TiYATROLAR 

B •\yÜlc.İıl.dıııi.aa i.ak.la tiyıı..troM&nda 

HALK OPERETi 
Buak~am saat 21,45 te 

HALtME 
Yann ak~am 

Taksim bahçesinde 
Bebek sergisi gecesi 

Kap~lı zarf usullyle eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara jandarma mektebi arkasında 

yapılaakc olan yiyecek ve yem anbarı, hayvan sulama yalağı, mut
bak ve bulaııkhane inşaatıdır. İnşaatın keşif bedeli 22959 lira 69 ku
ruttur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Vekiller Heyetinin 2016/936 tarihli ve 4869 numaralı kara-

riyle kabul edilmiş olan Bayındırlık işleri genel ıartnamesi 
D - İnıaata ait fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F - Proje 
lıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı 115 kurut bedel mukabilin

de yapı işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 10/ 9/ 936 tarihinde perşenbe günü saat 16 da Na· 

fia Vekaletinde yapı işleri eksiltme komisyonunda yapılaca~tır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf nsuliyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1722 lira muvakkat te· 

minat vermesi, bundan başka aşağ1daki vesikaları haiz olup getirmesi 
Jaznr.drr. Nafia Vekaletinden a:ınmış yapı müteahhitliği vesikuı. 

6 - Teklif mektupları yukarıda "3,, üncü maddede yazılı sa::t
ten bir saat evveline kadar ek!iltme komisyonu reisliğine makl:uz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
yet "3,, üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarf m 
mühü: mumu ile iyice kapatılmıı olmasl lazımdır. Postada olarak 
gecikmeler kabul edilmez. (546) (624) 

Askeri Müze Direktörlüğünden: 
Askeri müze cumartesi öğleden sonra ve pazar: günleri sabahtan 

akşama kadar açıktır. 10 kuruşa girilir. Cedlerimizin silahlarını ve 
13 asırdanberi muharebe ettiöi:)1iz milletlerden alınan silahlar ve ef· 
yala.rı bir harp yadigarı olarak burada aöreceksiniz. (238) (717) 

Konya garnizonunJaki kıt'at 

ve müessesat hayvanatının ihtiya
cı olan 665000 kilo ku: u ot kapalı 
zarfl!l eksiltmeye korıulmu§tur. 
Muhammen tutarı 232i'5 lira olup 
ilk teminatı 1746 liradır. Şartname 
Kon1a kolordu ve lsbnhul Anka. 
ra levazım amirlikleri aabn alma 
komisyonlarındadır. istekliler fart 
nam~leri komisyonda okuyabilir 
ler. Eksiltme 5 Eylül 9'.?G cumarte
si günü saat 11 de Konya da kolor
du . 'atın alma komisrmunda ya• 
pılacaktır. istekliler ihale günü Sabah dokuzdan akşam 
saat ona kadar teklif ır..~ktupluını saat beşe kadar mat, sa1 
Konyada kolordu satın alma ko- ve sevimli bir ten. Gündüz 
misyonu başkanlığına göndermeli· tekrar pudralanmıya ha· 
aıt e •. %03] ) ~~~c::"'::"et y • ·. lşte; havalandırıı. 

Edremitteki birlikler için kapa 
lı zarfla 400.000 kilo ekmeklik un 
alına·:nktır. Tahmin bedeli 60.000 
liradır. ihale 11 Eylül 36 cuma 

günü saat 11 de Edremitteki askeri 
satın alma komisyonunda yapıla

caktır. tik teminatı 4250 liradır. 
Teklif mektupları münakasa saa
tinden bir saat evveline kadar ma k 
buz karşılığı komisyona verilecek 
tir. Şartnamesi Ankara M. M. V. 
ve İstanbul levazım i.mirliği salın 
alma komisyonunda ve Edremit sa 
tın alma komisyonlarında görülür. 

(199) (399) 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 

en temiz bir ilaç SERVOlN dir. thti
yarlara gençlik, yorgunlara dinçlik ve
rir. Taşraya posta ile 175 kuruşa gön· 
derilir. Sirkeci Merkez Eczanesi 
Ali Rıza. 

·····--·······--· ...... -· ......... ---·· -r. ............. 1<:rnıvağ·e-r-··---·1! 
~i Hüsameddin 1 
fi Tclrn idrar tahlilı 100 kur'l..:ştur. Bil ~ 
i~ uruıım tahlilat, Emin0'lü Eml§k vei: 
Iİ Eytam BankRSi karşısır.da lzzet~ 
"B H .. :: ey anı. i! .............................. -............................. . ·············-········-···-··················-... ······· 
Yakacıkta satılık 

arsa 

mış yeni Tokalon pudTası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava. 
}andırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. B~ 
usul dairesinde havası tol' 
landırılmrş yegane hafi! 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa c!aha saf ve rlaha h:t 
fiftir. Bu usul, Tokalor: 
pudrasının istihzarında 

kullanılmaktarl1r. lşte hu. 
nun içindir ki, TokaloIL 
pudra:sı, daha muntazam 
ve rlaha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen gö_rünmez bir güzel 

lik tabal~ası ile kaplat f" 
yüze tabii bir güzellik ff
rir ve modası geçmiş -~ 
yüze bir makiyaj şeJUlP" 
vermeden kalın idi pucfı 
ralardan tamamen ~ 
bir tesir yapar. Bu~

Tokalon pudrası yüze ~ 
pışık kaldığı cihetle b~ 
"8 saatlik pudra,, tAbit 
derler. Artık ne parlak~, 
run, ne yağlı cilt görün~ 
yecek, belki rüzgar, 
murun \' .. terlemnin ic~ 
tesir edemiyeceği mat ~ 
ve sevimli bir ten görün" 
cektir. 

Kırıkkalede yapılacak 
Keıif bedeli 136032 lira 86 kuruş olan yukarıda. yazılı 

keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komiayon~ 
936 te.rihinde çarşanba günü saat 15 de kapalı zarf uı~ 
dilecektir. Şartname altı lira 81 kuruş mukabilinde ~ 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 8051 lim 65. otı' 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar korntt1 ...ı 
leri ve kendilerinin de 2490 numa:-alı kanunun 2 ve 3 JD ~ 

yazılı vesaikle muayyen gün ve saııtte komisyona m\İ1'ae&• ( 

Yakacığın en güzel yerinde Sana- ------------------------------
toryom caddesinde gayet ucuz fiyatla 
satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müstecirine 
müracaat. 

Yüksek Mühendis okulu d 
Direktörlüğün 

SATILIK EV 936 - 937 ders yılı için okur ya:ulmasına başlanmıttıt~ 
Fatih Saraçhanebaşından Aksaraya i- ı Eylül salı gününden 22 Eylül salı akşamına kadar "C 4-' 

nen, Türk liselerinin bulunduğu cad · pazardan bll!ka,, her ıüıı saat 9 d n 12 ye, 13 den 16 ya ıs-
dcde ı O oda bahs;e ve mutfakları ayrı ı· .. d k' k ld l r . nıutsuyun a ı o u a yapı ı . _,.da 
ki böliiklü ev gayet ehven fıatla acele I kl'l l d ha f l b'l · .ı· ki · k .la ,._-
satılıktır. Taliplerin Habere tahriren ate 1 er e a az a 1 gı er.ıınece erın JU ar 
müracaatları. (5681) ıaaatlerde okula gelmeleri ilan olunur. (301), 
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T AKSITLE SIGORT A 

ANKARA ANONiM TüRK SiGORTA ŞİRKETi 
Istanbul'da Yeni postahane karşısında büyük Kıoacıyan hanındaki idare merkezine milrac•aal 

ederek- senelik yaptıracağınız sigortaları taksitle yapmaktadır • 
Mütemmim malumat ve sigortaya ait bilumum müşküllerinizin halli f çin 

gişelerine müracaat ediniz . Telefon : 24294 

S l H H 1 .. •. GECEL - GUNSEL - KIZ - ERKEK 
U L U O A G 1 

Eski: lnkılAp 

G8.?.ozıarıru tercih ediniz. Birinci nevi maddelerle imal edilmektedir. V U C A C L K C L İ S E L E R İ 
Kapsollarına dikkat Kuranı ve Direktör O: Nebi ojlu Hamdi Ülkmen , ...... tt~-----------------........ K 1 · b l C · d b k h ·· 10 17 d k 1 ~ - ._r. . .,.u .. .n.1..:~z..; .. x.w.A.LA.LA.LA-.ALL.Ll..i.Aı>ı:ww ayıt muame esme a, anmıttır. umartesı ve pazar an aş a er gun - araıın a o u a 

ı. Cağaloğlu, Ya:~::::;~a;dile~~~~fon: 20019 ••••••••••il 
lzmir F narını ziyaret 
etmek isteyenlere: 

.-----Avusturya ''SEN JORJ KIZ MEKTEBi.,----· 

LEYLi-NEHARi 
l>enlzyolları işletmesi müdilrlUğünden: 

Galata Çınar eokak No. 1 O 
Tedri.at lisanı AJ.mmıca, ondan muda Türkçe, Franaızca, lngilizce. ' 

Kayıtlar 21 Ağuıtoıtan itibaren Cumartesi ve Pazat gilnlerinden maada her gün eaat 9-1 re kadar 
ikmal imtihanlan 14 Eyluldedir. Ders ba§langıcı 15 Eyluldür. 

Beynelmilel İzmir Fuarının açılma resmt münasebetile ser· 
&iyi ziyaret etmek istiyenlere kolaylık olmak üzere 31 Ağuıtoa 
Pazartesi günü saat 15 de lzmir vapuru lıtanbuldan kalkarak 
doğru lzmire gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddetçe iz. 
tnir ziyaretçilerin ikametlerine tahsis edilecektir. 

ADEMi ıKTJDAK ÇARPINTIYA 

Nevrol 
TERi KOKUYU 

Hidrol Vapurda kalacakların ehven bir ıurette her türlü istira· 
hatları düşünülmüı ve geminin kara ile doğru irtibatı temin 
edilmiıtir. Vapurda yatmak ve yemek istiyenler fiyatlar hak 
kında lıtanbul acenteliğimizden izahat alabilirler. 

il~~ ~~.~k~~y~!!. 1 
lara gençlik ve dinçlik verir. 

birebirdir.Bütiln sinir nöbetlerine, 

teesstlrle bavılanlara hayat verir. 

derhal keser. Vücuda zarar vermez, 

Her eczanede bulunur. 40 kuruıtuı-

Bu münasebetle lzmire gidip de birkaç gün kalarak dönmek 
iıtiyenlere kolaylık olmak üzere Ağuıtoıun 29 uncu cumartesi 
iÜ.nü lstanbuldan kalkacak olan lzmir sür'at postasının 31 Ağus 
toa 936 pazartesi günü yapacağı avdet seferi bir defaya mahsus 
0lınak üzere Eylülün 3 üncü perfenbe günü aaat 16 ya tehir edil
ltdtti:r. 

11••••••••••••• Saraçhaneba•• Horhor caddesi 

IYAT•I HAYRiYE LiSESi 1OUndUz1 
Ana - ilk • Orta • Lise • Tem devre 

Fuarı ziyaret etmek istiyenlerin bu kolaylıklardan iıtifa 

Okulumuz bu yıl gördUğU teveccüh ve ratbetten dolayı ilk sınıflardan itibar'n yabancı dil tedrisatına yeni bir 
te kilatla mühim bir istikamet verilmi~tir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin huausi otobüsleriyle nehari 
taiebe her gün evlerind~n aldınlır. İstiyenlere tarifname gönderilir. 

de etmeleri ilan olunur. ( 627) 
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F arnezin kartısında yatmur 
lardan yoıunlanmıt ve ıoluk çi
çeklerle süslenmit büyük bir aalip 
duruyordu. 

Bu salibin üzerinde, ayaklann-~ 
dan ve kollarmdan bağlanmıt o
lan Viyoletta, ihtimal ki evvelce 
kendisine verilmif uyu§turucu bir 
ilacın tesiriyle garip garip etrafı
na bakıyordu. 

Bütün bu manzaralar Famezin 
gözü önünden bir anda geçmişti. 
O, köşkten çıkıp da kızım! diye 
bağırdığı sırada, F austamn yanı

başmda duran bir kadın meydana 
çıkarak kendisine yaklaımış ve 
F arnezin haykı:rmaaına müthiş bir 
sesle cevap vermi,ti... Bu kadın, 

bir anda F amezin yanına gelerek, 
Notrdamda olduğu gibi iki elini 

kardinalin omuzuna koydu... Bu 
kadın Leonordu. 

F arnez boğuk bir ses çıkardı, 
ölmek üzereymit gibi titriyordu. 

Leonorun yüzü sapsarı olmuş, 

gözlerinden ateı fışkırıyordu .. 
Kükremiş bir aalan gibi gözlerini 

F arneze dikti, bu bakışlar bir an 
ıonra şüphe, kin, nefret, ümitsiz
lik ile karışık bir hal alarak Jan 
Furkoya çevrildi. Zavalı kız gör
düğü şeylerin deh,etinden bir kö
§eye büzülmüş, duruyordu. 

Leonor boğuluyormuş gibi hı
nldıyarak sordu: 

- Ne diyorsun? Kızım... Kızı-

ınız Jan, Jan Farnez ! .. işte, diye 
Jan Furkoyu gösterdi. 

Farnez ise eliyle idam olunan 
Viyolettayı göstererek: 

- Viyoletta mı? 
- lıte ol dedi. 
- Senin kızın odur! 
- Çingene kızı mı?... Redde!. 

tiğim fU küçük tarkıcı mı? .•• 

- Evet, senin kızın! .• 
Leonor yıldırım gibi salibe doğ

ru döndü. Kederden altüst olan 
yüzü, beyninde birbirine karışmış 
fikirleri gösteriyordu. Titriyen el
lerini semaya· kaldırarak tatlı ve 
hafif bir ıeale: 

- Kızım! ... Doğru mu? ... Bunu 
sen mi söyledin? Evet, evet senin 

sesini tanıdım.. Kızım, yavrum .. 
Oh, onu oradan indirmek için ba

na yardım ediniz ... Belki ölmemiş
tir .. Bekle kızım .. Bekle!.. Annen 
geliyor .. dedi. 

Kardinal F arnez olduğu yere 
mıhlanmıştı. Yürümek için fevka
lade bir kuvvet sarfediyor, fakat 
yerinden kımıldıyamıyordu. Kol
lan birer tunç gibi sertleşmiş, hal
buki damarlarındaki kan erimiş 

bir kurıun gibi her tarafını yakı
yordu. Bağırabilmek için bütün 
gayretini sarfediyor, fakat ağım
dan ses namına yalnız bir hmltı 
çıkıyordu. Gözlerinden başl{a vü
cudunun her tarfı ölmüş gibiydi. 

Leonordan ba9kasını artık unut-

Kayıt i.çin her gün saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
·"' '"Ô .. ~tt• ·~,. ...... ;. •, '1: · .. "'='~, ..... ~.·.. ·- '7' ......... . 
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dua okuyordu. Farnez de yere diz 
çökmüf, başını aşağı eğmişti. Ro· 
veni'nin duası bittikten sonta Far
nez, ayağa kalkınca, orada bulu
nanalrın birer birer gitmekte ol
duklarım gördü. Biraz sonra Ro
veni ile yalnız kalmı,Iardı. 

Farnez: 
- Bu ne demek? diye sordu, za

tı akdesleri nerede? Onu ... 
Rovni, Farnezin sözünü kese

rek: 
- Onu şimdi göreceksiniz. Bi

raz sabrediniz... Size vadedilen 
tef yapılacaktır. 

- Fakat benim kiliseden ayrıl
mam için ayin yapılacaktı? •.. Ne
den böyle yalnız kaldık? 

- O da olacak. Burada yalnız 
kalıtımızın sebebi, şu yapmıt ol· 
duğunuz haı:eketi vicdanınıza da· 
nışıp danışmadığmızı anlamak i
çindir. 

- Reveni, ne demek istiyorsu
nuz? ... Beni çoktandır tanırsınız ... 

- Evet, sizi uzun müddettir ta· 
nıdığım ve ne kadar dindar oldu
ğunuzu bildiğim içindir ki bu sua
li soruyorum: F arnez sizin kilise
den ayrılacağınız hakkındaki ha
ber doğru mudur? 

Kardinal Farnez metin bir tavır
la cevap verdi: 

- Buna katiyetle karar verdim. 
Mukadderatımızı elinde tutan 
zat elbette size, halyada ifa ede
ceğim müşkül vazifeleri bu ve bu-

na bağlı baıka §artlara mukabil 
kabul ettiğimi ıöylemiıtir .. 

Roveni bu sözleri dikkatle din· 
ledikten sonra hızla Farnezin ya· 
nına gelerek yavatça tunları ıöy. 
ledi: 

- Sizi ne kadar sevdiğimi bilir 
siniz. Ve gene bilininiz ki bir kar· 
dinalin, kilisenin kaD\ıl etmesiyle 
kendisinden ayrılmaıı imkansız

dır. Fausta sizi verdiğiniz vaatlar
dan kurtarmak istemekle şimdiye 
kadar hiç bir papanın yapmağa 

ceıaret edemediği bir it yapını§ o
luyor. l 

Farnez sarararak cevap verdi: • 
- Pek tuhaf sözler söylüyonu· 

nuz! 
Roveni kapıya doğru bir göz at

tıktan ıonra: 

- Açık söyleyiniz! dedi; ne gi. 
bi bir vazife ile ltalyaya gidiyorsu
nuz? Çabuk olunuz ... Şimdi daki· 
kaların, hatta saniyelerin çok bü
yük bir kıymeti vardır. 

· - Orada bulunan başlıca arka· 
daşlanmızı, vaat veya tehditlerle 
Sikst'ten çevirerek bizim tarafa 
döndüreceğim. 

- İtalyada yapacaihmz islerin 
hepsi bu mu? '· 

- Hepsi but 
- Demek bu suretle yardımınr 

za mukabil, sizi papaslıktan aff e
decek? 

Farnez biç sesini çıkarmadı. 

Şimdi onu bellisiz bir korku kap-
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ilk defa görülecek VARYETE numaralan, kotyon: Eğlenceli sürprizler. 

(Yatı, Gündüz) 
MasalanntZl şimdiden tedarik ediniz. Telefon: 32-43 .................................................... 

• 
I TİKLAL LİSESİ 

OiREKTORLCIGDNDEN : 
1 - İlk, orta ve lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 

20 ağu-:tostao itibaı en kayıt muamelesine başlanacaktır 
tıllık yatı ı:creti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Me~ur, Kar 
deş çocuklara ayrıca tenzilat yapmr. Bu yıl fr:n k~sm. da açı 
.acaktır. Lisenin reami liselere muadeleti Kült1ir Bakıı.nlığ nccı 

ı asdik edilmiştir Beher ıımfa 40 talebeden fazla almmıyaca 
ğmdan gerol. eski talebenin gerekse yeni kaydedHecek ~ale· 
benin vaktir.:le lise dir~ktörlüğüne müracaatla~.ı. (SS) 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerinr. az miktarda yeni talebe almaca~ 
tır . . Okula girmek istiyenlerin bir in evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 - Eyımmnm eşine adar kaydını yeni m yen eski talebenin mUrac~ .. lan kabul edHmiyecektir. 
i ~;..ıs' .. ~; . • . "'· ' • • . . ., i : ' .· .. ;: . ' . ~ . ·: ' S - tstiyenlere kayıt şartlarını bil diren tarifname gönderilir. Şehzadeba şı, polis karakolu arkasrnd• 
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lam.ağa baılamııu. Kendisine bir 
ihanet yapılmasından tüphe etme· 
diği halde bu esrarengiz korku
nun sebebini anlıyamıyordu. 

Roveni onun kollannı yakalıya
rak sarsh: 

- Çabuk cevap veriniz! Bir da· 
kika sonra her §ey bitmiş olacak
tır. 

Farnez titriyerek: 
- Bana vadolundu ki •• 
Bu esnada dıprıdan gelen inil

tiye benzer bir ses Farnezin sözü· 
nü kesti. Sonra keskin bir feryat 
ortalığı inletti ve ortalık gene bir
denbire sessizliğe gömüldü. 

Roveni: 
- Pek geç! diye mmldandı. 
Korkusu gittikçe artan F ain~z: 
- Siz de işittiniz mi? diye sor-

clu. 
Roveni bu suale cevap vermive

rek sordu: 

- Farnez, şu eski dostunu din
le: Tekrar hizmete girerek Sikst
ten l f diler misin? 

Farnez dı'8rıdan gelen bir hıç
kırık sesini duyarak: 

- İşitiyor musun? dedi dışa
rıda birisi ağlıyor. 

- Sen asıl beni dinle: Yakında 
Sikst ölecek. Onun vasiyetname
sinde kendi yerine kimi teklif ede· 
ce3ini biliyorum. Bu mukaddes ar
zusunun yerine getirileceğine her 
halde kimse şüphe etmez. Famez, 
tam vakittir! Ölmek üzere olan J 

papa ve onun vakiliyle aranı di.ı"\ 

zelt! 
Dışardaki inilti yeniden kesil· 

mitti. F arnez elini alnında gezr.li
rerek: 

- Bana ne teklif ediyorsum.~z? 
dedi, bunları söyliyen sen misin? 

- Sana para ve itibar teklif e

diyorum. F austanın sana hiç bir 
şey veremiyeceğini, sen, hepimiz· 
den evvel anhyarak onu terkeu:n ! 
Bir kelime!.. Yalnız bir kelime!.. 
Haydi, çabuk ol! ... 

Farnez başını yukarı kaltlıra

rak: 
- Fausta bana muhabbet vere

cek, dedi, bana büyük bir saadet 
verecek, beni insan yapacak, beni 
şu papaslık mecburiyetinden kur
tararak sevdiğimi iade edecek. O, 
beni yeniden baba ve koca yapa· 
caktır. 

Roveni, Farnezi buz gibi yapan, 
soğuk bir sesle sordu: 

- Kızını da mı iade edecek? 
Farnez biraz evvel içine girmiş 

olan korkuya yeniden kapıldı jse 
de, tekrar kendisini toplıyarak me
tin bir şekilde cevap verdi: 

- Şüphesiz! ... Bunu, bana biz· 
-ıat F austa söyledi. 

Roveni kahkaha ile gülerek: 
- Sen Faustanın sözüne ina

nıyorsun ha? O halde dinle!... de
di. 

Bu sırada ağır bir çan sesi orta· 
lığı mateme boğdu. 

Telefon: 22534 <= . es: =:a ~ 
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F arnez kendinden geçerek oa
ğırdı: 

- Cenaze çanı!... Acaba ki-
min için çalınıyor? 

Roveni onu kolundan tutarak: 
- Dinle, dinle! ... dedi. 
Şimdi iç taraftaki kapının bu

lunduğu yerden ilahi seslerı de 
gelmcğe başlamıştı ilahi baıan 
acıklı, hazan korkunç nağmel~rle 
insanı donduruyordu. Farnez şid
detle çırpınarak kolunu Roveni · 
den kurtardı, sesi, çanın ve ilahi· 
nin arasında kaybolarak ıunları 

söyledi: 
- Ölüm ilahisi! idam olunan

lar için okunan dua!... Oh, AHa
hını seversen ölen kim? •.• 

Roveni müthiş bir alayı sakla
mak ister gibi bir sesle söylendi: 

- F arnez ! F austa şu kapının 

arkasında seni bekliyor ... Git de, 
ondan kızın ile sevgilinin .ı.le el
duklarını sor! ••• 

Farnez: 

- Kızım! diye haykırarak ka
pıya atıldı. O, kendini koşuyorum 
zannediyordu... Fakat bacakları 
bükülüyor, kalbi sıkışmış, iki ta· 
rafa sallanıyor, tasavvur e-:lilmesi 
imkansız bir korku içinde, ölüm 
çukuruna yuvarlandığını 7anne
diyor, fakat gene ufak bir ümit 
kalbini dolduruyordu .. , 

- Kızım! Kızım! .. diye haykı · 

rarak son bir gayretle kapıya d1Jğ· 

ru atıldı. Bu sırada söylenmekt 

otan ôlüm ilahısı son der~"'" ı d
detlenmişti. Ayağ, burkuldu ku· 

dur..nu~ gibi kapıyı tutarak ardma 
kada: açtı... Bu anda gözler; ver
lerinden dışarı fırlamış tüyıeri 

dikeu diken, yüzü sapsarı bir hal· 
de olduğu yerde mıhlanmış g;bi 
kaldı. 

Beynine sanki yıldırımlar ını· 

yor, kafatası parçalanıyor boğazı
nı demir bir mengene sıkıyor Zc\n• 
nett? Hafif esen riizgar vüzune 
çarpınca biraz kendisine gelerek 
birkaç adım attı; idam olunan 
şahıa doğru kollarını uzatarak • ır 

san sesine benzemiyen bir haykı· 
rııla : 

- Kızını!... diye bağmnağa 

başladı. 

idam olunan Farnezir. kızı Vi
yoletta idi. Matem çanları or.un 
içiu çalınıyordu. Evvele~ ıevgiJiıi 
Leonor için aynı çanlar Grev mey· 
danında çalınmıştı. 

Donuk bir şekil almış olan göz· 
leri aynen Grev meydanındaki gi· 
bi bir manzaraya dikilmişti. 

Meydanda yarım harap olnıuf 
mermer kanepenin üzerine papa· 
dan ayrılmıı olan kardinal ve pis
koposlar dizilmit, ortalarında sır 
ma saçaklı bir gölgeliğin 3Jtında 

farklılar gibi beyaz bir elbise gİ· 
yinmiş olan F austa duruyor Far• 
neze, siyah kadife gibi gözlerinde 
parlıyan garip bir yumuşaklıkla 
Viyolettayı gösteriyordu. 

• 
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