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logiltere Çine 
ayyare gUnderiyor 

lngiliz piroııarının da Çine 
·tmesine müsaade ediliyor 

(Yamı .Ş GftrideJ 

Ha i:,p·ıııislıı8'k3 defilf si de 
Ve Deniz Harp okulu."da 

Dünkü merasım 
Harp Akq._demisin.,.'en 49, Deniz Harp okulundan 
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ratl&nnd& IUllıQ lllUHf- •Jlemek .. ::A.•. 
nıpa hllldbuUeı1DID 'ba huuata ~ oL 
duk1an huutl tuııhOdlert hatıdatır. 

A.amble İlpanJOI toprakJarmda bir ecne.. 
lıl mtıdaha•eal olan ecnelıl ubr latutmm 
bulUllUfVP& teeaUt eder. 
Muıble. bpanyada m11h•eemata f1t1rü 

eden ispanyot hartd muhariplerin dertlal 
ve tamamne gert aJmmuı IÇl.D bir çok dft'. 
leUer taratmdan yapılan bafebbOI baabllttlll 
muvatııc oW=almı am!ml bir tanda Qmft 
eder. Bu hUIU.lta hOldllneUert yeni pyretı•. 

de buhmmıya davet Te IUl'UIDI da lraJdq. 
ler kl, pyet yalanda bir netice elde edile. 
mezıte &demi mlldabale anl&§DWlllU imal&.. 
DUf olan KIDeUer, cemiyeti azam dnletıer 
ademi mtı4ah&le atyuetJnl tıerbtmek lmkln. 
1a:tmı bıtk1k edeceklerdi!'. 

Franeanm tehdidi 
Lcmdra, 1 (A.A.) - aueteıer ~ 

aJmuı ... ~ y&b&nel g&ıQlllterba 

Bıı .W lıft1ttbul 7ctz 1~ ... 

lrf anımızın büyük bir kayb 

Müverrih Ali Haydar 
Emir öldü 

Merhum, baglln deniz kuvvetlerlmlzde 
vazife alan suba1lardao dlrtte DçlhıUn 

hocasıdır 
Tllrk İttir &lemi, Tart ec1eblyab ve 

TUrk harb Jmvftt1eri bugthı mtıete.. 
reic b1r mat.em duymattadJr. Tllrt or. 
clu ve don•mn•811tm, TUrk ec!i1> w mil. 
tefekkirinln el 1111 duyduiu bu matem 
tek JreUmeJle Tllrk lıfanmm w TUrk 
,,w.um _,.,,. o1ant bbal edil. 
.ucıtr. nra ~ve b1em aahibl 
bir 'J."lrk """""' dbdenberi bu &le.. 
me wc1a. ebDll 'buJDnmütadlr: 

Aabr, ecllb, mthvrih w denfr.cl Ali 
..... ~Alpilut lllmlllt.lrc a da l1bel 1ılr JW .,.._..., 

' ...... , 1 'tir" .. el 
{Den•~ lllol ... ,. ~ YA.RiNA: Kvledllıl. 
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Dış Bakanımız •revfik Hüştü Aras bugün Büyük Şef tarafından kabul 
edildi. Ar:ıs'm son seyahati Avrup:ının pek mühim meseleler ve hadiseler 
içinde bunaldıt;rı bir devre tesadüf ettiği için Türkiye başmurahhasınm Mil. 
Jetler Cemiyeti müzakerelerini bırakıp memleketine dönmesi Büyük Şefin ir
şadlarma her zamandan ziyade muhtaç olması suretinde tcfsır edilebilir. 

Dış B:ıkrı,nımız Nyon konferansında me:1ıleketimizi temsil elti. Nyon mu. 
kavelesini memleketimiz namına imzaladı ve Milletler Cem y( ti asamblesinin 
mesaısine iştirak eyledi. Kısa bir zamana sıkışan bu derece çeşıtli sıyasa hfıdi. 
selerinden sonra Dr. Aras'ın Büyük Şefinden yeni irşadlar ve yeni direktüler 
almıya ne derece muhtaç bulunduğu meydandadır. 

Doktor Ara.s sulh taraftarı Türkiyenin son on yıl içinde devamlı temsil 
vazifeleri vere vere sulh taraftarı diplomatlar arasında mümtaz bir mevkie 
yükselttiği bir devlet adamımızdır. On un bütün mesleki şerefi, uzun ve yoru. 
cu mesaisinin bütün seyrini Milli Şefin direktiflerine gayet hassas bir itina 
ile uydurabilmiş olmasiyle hulasa edilebilir. 

Aras diplomasiye l{emalizmin bir talebesi olarak girdi ve Kemalist eko. 
lün bu sahada ço'k kıymetli bir istidadı olarak inkişaf etti. Onun diplomasi 
sahasında gösterdiği her muvaffakıyet tamar.:ı~yle Kemalizmin bir muvaffa. 
l · ıycti suretinde kabul edildi. Zira Şefi tarafından verilmiş bir direktifi hiç 
bir memleket diplomatının onun kadar sekter bir neticeye ulaştırdığı görül. 
medi. 

Doktor Aras mutadı veçhile bu sabah da ga.7.etelcrc hiçbir beyanatta bu. 
lunmamıştır. Binaenaleyh son seyahatindeki siyasi faaliyetinin manasını 
ekselansın Belgraddaki meslekdaşlarımıza yaptığı kısa beyanattan çıkarmak 
lazrmgelecek. 

Muhterem Dış ba.Kannnız Belgraddaki arkadaşlarımıza şöyle demiş: 
"Avrupadaki umumi siyasi gerginliği bir dereceye kadar tadil ettiğimizi 

söyliyebilirim.,. .. 
Dilnya diplomasisinin son De§ yıllık çalışması "hnrbi uzaklaştırmak'., ga. 

yesi etrafında teksif edilmiş bulunmaktadır. Harb dünya diplomasisini yeni 
bir imtihana davet ederken tehdidlerini bugüne kadar görülmemiş derecede 
meçhulü çok bir muadele halinde yeşil masaların üstüne koynıuştur. Sulh is. 
teği cihanda ne dercco' artarsa artsm·,harbi icab ettiren sebebler ve ihtilaflar 
ortadan kaldırıtmadan cihanın tam ve devamlı bir sulha ulaşamıyacağı anla. 
şılımş bir hakikat olduğuna göre Avrupadaki son çalışma de\'resinde diplo. 
masinln umumi tehlikeyi yine bertaraf edememiş bulunduğu anlaşılıyor. 

Harbi çekinilemez bir nyazi zaruret haline koyan scbebler cl'an mevcut. 
tur. Harbin bütün dch~tiyle tehdid edilmekte olduğunu gör~üğü halde dünya 
hala ihtilaflarını ve tezatlanm tasfiye edememiştir. Fakat · bütün bunlara 
rağmen harbin olmasına da imkan ve ihtimal bırakılmamrntır. Yani diploma. 
si dünyası her nekadar harb facteur'lerini imha edememişse de bunun karşısı. 
na icab ettiği derecede kuvvetli, sulh facteur'leri koymak hünerini göstere. 
bilmiştir. Bu hareket sureta bir idareimaslahat halinde ele alınabilirse de 
haro1n müterrta.Biftftt gerilemesi hiç 
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§ijpnesiz insanlılC için yine mes'ut bir 
kazançtır. Gergin ..sinirler'"belki kazanılan şu dura'ldama ôevresnae yme yatış. 
tınlamaz. 'Lakin harbin her gerileyişi 1ile insanlığın harb "mstinct" nindc bir 
uyuşukluk, bir paslanma. hissedildiği muhal:kaktır. Harbin had bir tehlike 
olmasına, müzmin bir tehlike oluııu elbette tercih edilir. 

Filvaki Cene\Tede ve Avrupa merkezlerinde yapılan mendirek, ölümlü harp 
dalgalarım yalnız Avrupada bir parça görletmektedir. Yoksa Avruapnın bir 
parçasını ve dünyanın bir çok taraflarını harb, gittikçe ~iddeti artan bir ka. 
sırga halinde tahrib edebilmektedir. Fakat bu kasırganın dünyayı saramama.. 
sı, Av.rupanın bütün bacalarını söndürememesi, gerine gerine gümbürdeyen ve 
alev kusan bir volkan olamaması mutlaka medeniyetin bir kazancıdır. 

Muhterem Aras'ın Belgraddaki meslekda.şlanmıza verdiği iı:ahtan çıkanla. 
bilecek mana budur. · Şekip GONDOZ 

Musolini 
Rom ada 

Halka bu sefer kısa 
bir nutuk söyleel 

Hariciye 
Vekili 

( B~ tarafı 1 incide) 
ve Vali Muavini Hüdai, Emniyet Mü. 

Roma,30 (A.A.) _ Musolini bu ak- dürü Salih Kılıç, konsoloslar ve mat • 

şam saat 18,20 de Romaya gelmiştir. 

Kendisine istasyonda fevkalade parlak 

istikbal merasimi yapılmış ve trenin 

istasyona girişi bir alkış tufanile karp

Janmıştır. M usoJini, Vene dik sarayına 

kadar yapılacak olan yürüyüşte Alman 

elçiliği erkanının da i~tirak etmesi ar

zusunda bulunmuştu. 

Musolini Venedik sarayına geldikten 

sonra meydanı dolduran halk kütlesine 

hitaben balkondan şu kısa nutku söy

lemiştir: 

"- Siyah gömlekliler; 

Alm:ınyadan ve Hitlerle yaptığım 

konuşmalardan derin bir intiba ve si

linmez hatıralar getiriyorum. Roma -

Bcrlin mihverini teyit. eden İtalyan -

Alman dostluğu bugün her iki milletin 

kalbine derin bir tarzda girmiş bulu

nuyor ve orada daima kalacaktır. 

Bu dostluğun hedefleri, iki ihtilalin 

sıkı ~esanü.dü, Avrupanm teceddüdü ve 

millet adını taşımaya lyik bütiin millet

ler arasında sulhtur.) 

Hitlcri davet 
oUn 30 (A.A.) - Musolini, bu ge

hududu.1da kain Kufes

'..-raf çekerek ken-

buat erkanı tarafından karşıianmıştrr. 

TevJ;k Rüştü Aras, trenden inince 

kendisini karşılayanların elini sıkmış 

ve kendisine sualler sorar. gazetecilere 

kısaca 

''- Assamble içtimaı dev::.m ediyor. 

Tekrar gidip gitmiyeceğini, büyük ~e 

fimin emirlerine bağlıdır. Kendilerine 

bugün tazimlerimi arzedeceğim. Eğer 

müsaade ederlerse bu akşam Ankaraya 

gideceğim ... demiştir. 

Rüştü Aras. B elgraddan geçerken de 

şunları söylemiştir: 

"- Tekrar Belgradda Lulunduğum 

dan son dcre~e memnunum. Avrupc.da 

k : siyasi gerg'nliğ i Cenevre müzakere. 

!erinin b'r derece t;ıdil ettiği kanaatin. 
c!eyim.,, 

Dahiliye Vekili 
Dahiliye Vekili ve Parti Geııel.Sek • 

rete: i Şükrü Kaya bu sabah Ankara 

ekspresine takılmış hususi vagonla şeh 
rimize gelmiştir. . 

jHA~lE:~ 
ı lstanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 

HABER - :AlCsam ~o."J'taaı . 

Vaı~aın : Aka Gündüz 
- t'çttsco FASIL -

Ragıp paşa KAUp Ali beyin gözbebeklerL 
ne bakarak bır daha sordu : 

Haydi bakalım, söyleyiniz. Nasıl sat. 
tıracaksmız? 

- Arzcdeyim efendim. Nasıl yapac~ınıt 
maalesef önceden söylemlyeceğim. Sonr:ı. 

bana bir şey kalmaz. Bendeniz şunu tekl!f ı 
ediyorum: Uınurcayı eskisinden daha çok ve 
tlaha pnhalıya sattıracağım. Yalnız bir mu. 
kavele yapnlım. Lmurcanın bir tek deposu ı 
olacak. Buratlıın bqka yere verilmlyecek. 
Deponun başına ben geçeceğim. Eskiden on , 
dokuz kuruııa mı ,eatıyordunuz? Ben sizden. 
Uç ay mUddctıe yirmiden alacağım. Fakat 
fabrika geceli gUndUzlü çalışmağa başlaya . 

cak. ÇUnkU yetiııtırememek ihtimali yUzdc 
bindir. Kulunuza §Uphell bakıyorsunuz Pllfl\ 1 
JııızreUeri! Hayır ne deliyim, ne serseri. Zıı.. 
tı devletinizi de dolandırmak fıkrlnde deği.. 
llm. Sizden parn pul da istcmJyorum. 

- Mukavele yapmam. Fakat size şifahen 
.az \'eriyorum. 

- Sizin dostluğunuzu herkes tanır. SözU. 
nuze tamamen inanıyorum. 

ŞiCabl mukıı.vele oldu. 
KAUp Ali bey dostunun yanına koşup gel. 

dl. V111.lyetl mUJdelcdl. Sarı Vtyolet hemen 
ı:e ba§ladL ı.:ıınde dolabında kalan son par. 
ça elmnaları sattı, apnrtımanm cşya."llilı lpo. 
tele etti. FcrlkllyUndekl ev hissesini karşılık 
göstererek yüzde nıtnuş faizle tefeci Acem 
H\lııeyinden para kaldırdı. Bu suretle dört 
beş yllz altına yakın sermaye tuttu. 

Çiçekçi sokağınm başındaki Fransızlı Pet. 
ronun meyhanesinde JAternacılık eden Kız 
Todori'yl çanla ile seyyar tUttincUIUk eden 
sakallı J<arabeU, eski ahbablarmdan kordon. 
ıu :Merlyl, deli \'lrjlnlyt, ayn ayrı çağırttı. 
Todoriyc on, Ka.rabelc yirmi be§, kızlara da 
onar altın verdi ve talinıatmı ezberletti. Kcn 
dlsl de en gık elbiselerini giyindi, tuvaletini 
parpar parlattı. üstüne belt uc;kurlu, siyah 
bir c;atı'a! geçirdi. Kaim pec;e tutundu. Ver 
elini Şeyhisla.m kıı.pısı! dedi. yUrUdU. Fetva 
emlnliğlril sordu. oaıı:cıya. blr mecidiye sık'' 
tı arak fçcrlde en lbUy\lk memurun kim ol. 
duğunu tiğrendl. Odacı köse sakallı alıımarı 
kavukluya haber verdi: 

- Efendim, bir MUslUman çarşaflı hatun 
kl§I geldi. Admm matmazel San Vlyolet 
olduğunu !WylUyor. Çok mUblm maruzatı var 
mı§, husus! surette kabulUnUzU rica edlyor. 

- MUslUman çarşant matmazel mi? Şlm. 

dl ıııtm var. 
Odacı öyle bir duruıı durdu ki efendi haz. 

retleri anladı: 
- Hele gelsin, dedi. Yan odaya al. 
Sarı Viyolet yan odaya girince pec;eıılnl 

açtı, çarşafını §Öyle bir araladı. İçindeki mal 
meydana çıkmıştı. Köse sakallı ııt~man ka. 
vuklu yutkuna yutkuna sordu: 

- Ne istiyorsun hanım kızım. 
- Efendim, ben dedi yedi defa rUyamda 

bir ye§ll sakallı adam gördUm. Bana "blda. 
yete ereceksin,, dedi. Bunun ne demek oldu. 
ğunu sorup öğrendim. Fakat bir mUşkUJUın 
var. Hidayete ennıııtmermeınlşim kaç pa.. 
ra eder 7 Sizinkiler damacanalar dolusu rakı 
§&rap içiyorlar. Bir gUn Alla.hm emriyle 
nasıl olsa evleneceğim. Rakı ıarap içene var 
diktan sonra bldayct sayılmaz ki. Eskl dini 
mi hlı; değfşUnncm daha tyt. İ§tc bu mll,kU 
ıumu soruyorum. 1çimde "ille hidayete er,, 
diye bir ses var. Halbuki sizin :ıerlatte rakı 
§&rap haram diye biliyordum. Eğer bana 
yardım ederseniz sizi memnun etmeğe çalı.. 

§mm. 
Mlnrlerln araıuna bir çıkın koydu. İçinde 

ylrml be§ sarı Ura vardı. Çıkıp gitti. 
Ayni gUn öteld kızlar birer çarşat, yeldir. 

me ııe şeyhlslA.m Cemaleddln efendinin ka. 
pısma dayandılar. Kapıdaki hademeye, hlr 
ağaya beş altın verdiler. Şeyhls!Amm huzu
runa çıkmak çok zordu. Husust batkAtip m•J 
a\'inlne Sarı Vlyoletln ağzını kullandılar ve 
masanın ltö~eslne 25 ıı.ltmlık birer çıkın bı. 

raktrlar. 
Ertesi gtln UltUncU Karabet Fatihe gltU. 

rayından çıkacağı saaU kolladı. Gilya tesa. 
dUfmUş gibi mektebin önUnde karşılaştı. A. 
yak.1.1.s tU bir iki konll§tuktıuı sonra Viyolet: 

- Sami beyefendi, dedi. lyi ki size rast. 
ladan. Çok mUhlm bir §ey var, beni ele ver. 
memek ııartlle size ııöyllyeblllr miyim? 

- Hay hay. Emin olunuz. 
- Fakat gizli bir yerde. ?sterseniz bu ge. 

ce bize buyurunuz. 
Kara Sami yeni bir iş yakalamak için söz. 

lc§tiğ'I saalte Ali beyin apartıme.nına gitti. 
Ali bey yoktu. Viyolet korkak rolü yapar:ılt 

kısa yoldan glrdi. 
- Bir kumpanya \'ar."olzlldir. Kim olduk. 

!arını henUz bilmiyorum. Bunlar Ml\slUman. 
Jara ı1atılacak rakılara şaraplara yeni çıkmt§ 

bir l!Aç koyuyorlar. İçenlere önceden bir şey 
olmuyor. Fakat bltkaç hafta sonra hiç anla. 
§llmayan bir hastalığa tutuluyorlar. Ya in. 
me iniyor, ya sarsak kalıyor. Naturası: zayı! 

olanlar da o!Uyor. Doktorlar bir §ey anlamı. 
yorlar. 

- Hunu nasıl öğrendiniz? 
- Bir tesadUf. Yaninin birahanesinde öğle 

yemeği yiyordum. Yalnızdım. Kimseler yok. 
lu. Arkamd.'lkl dlrekğin dibinde iki Jclşl otu. 
ruyordu. Dirisi ecnebiydi. Karşısındaki on:ı. 

mösyö 1''orblye diyordu. Bu mösyö l<'orbiye 
işin başı. Herife tllllmat verdi ve o geceki 
trenle Bclçlkaya gideceğini, bir parti 11A1; 
daha göndereceğini söyledi. 

- Hır parti gelmiş demek? 
- Sözlerlntlcn bu anlaşılıyor. 

- Ötcl.inl tanıyabilir misiniz? 
- Gorsem tanırım •• 
- Yarından itibaren yanınıza bir alvll 

memur vereceğim, her ycrJ dolll§ınız, tesa. 
dUf eder etmez gösteriniz. 

Bir arabaya atlayınca ı;ece \•akli Yıldız 

sarayınn koştu. Kara Sami hazinenin anah.. 
tarını yaknlamıııtı .. Öyle ısrar etti ki arzcL 
ıncğe mecbur oldular . .AbdUlhıı.mldin buzu. 
runa çıktı. Bir aldığınıı. lıin katarak sattı. 

Ortalığı heyecana verip ihsanı şahane aldı. 

Bu işi lo.kibc memur oldu. 
Saraydan J;ilUklcm s nrR t-bdlUhamlt :ı. 

yuyamndr. lJırJtac adamını çağırttı. MUZa}te. 
reye koyuldular. Bu rakı §&rap işi başltl\ 
kollardan da azıtmıştı. ı;;eyblslAm dairesi her 
ı;Un bir tUrlU ariza gönderiyor, mtidcrrlsler 
işe karışıyor, derken ııtmdl de bir dini sulkadt 
şebekesi ortaya çıkıyor. Rakılar şaraplar 

zehirleniyor. İçmeyiniz deseler kimse inan. 
mıyaca.k. Mtlderrlslere: Karışmayın dcseıe~. 
vay! Şcrlntc karşı gelinir mi? diye kıyamcU 
koparacaklar. lçkl)1 yn.'!ak etse ka.pltultı.syon 

lar var, sc!lrlcr saldıracak. Nihayet UZ\L'l 

müzakerelerden sonra bir formUI bulundu. 
P.nkı şarap satmak serbesttir. Fakat şerlatç-? 

h:ırnm olduğundan yalnız M:UslUmanlar için 
~· a.ıııı.klır. Ertesi gUn herkesle bir hayret :, 
Balraılel senlyc rakı yasak! 

• • • 
Ktı.Up Ali hey Ragıp pa§aya koştu: 
- Pll§a hazretleri, dedi. Emir buyurunuz 

da fabrlk\\ bUtUn kabiliyeUle geceli gUndUzlU 
çalışsın. 

Paşa kızdı : 

- Şaka mı ediyorsunuz Ali bey,? dedi. 
Bu sabahki gazetelerl okumadmıZ mı? 

- MUııaadc buyurunuz, bu parlak tesadüf 
benim işime yaradı. 11 

Al! Bey başka bir ııey söylemek istemedi. 
Yalnız: 

- Bir aylık zamanımız var. Kırkıncı gUn. 
de d"pomdıı. hiç olmazsa em bin §l§e rakı 
bulunmalr. Mukavelemiz kırkıncı gUnden IU. 
baren be; ay için muteberdir. B8.§k& bir ııey 
konııııu!mnııına meydan vermlyerek etekleyip 
çıktı. 

••• 
Sarı Vlyolelln fendi, koca şerlatle beraber 

sersem saltanatı da yendi. 
Bundan sonra neler oldu? 
Onu da yarın okuyacaksınız. 

Aka GtJ?lı"'DtJZ 

(Bil serini>t ilk :nıakaleleri Çar§tlm
ba ue Perşcnıbe giinkii 8CJytlanmtzda 
çılcnı~ttr.) :Mllkemmel bir papaz kıyafetine girmişti. 

Ramıı.zantard3 pndlııaJıın huzurunda vaaz 
eden mUhlm mllderrlalerden blrl&inl ziyaret 
etti . sıı.n \'lyolcUn ağzını erkek bakımından 
kullandı ve rakı şarap olmasa hemen hlda. 
yete ereceğini ağlaya sızlaya bildirdi. Gider 
ken de buraya gizli geldiğini kimseye bir '"Y 
ıtçılmanıasını rica ederek rahlenin kenarına 
on beş ıtltınlık bir çıkın bıraktı. 

Bir bR§ka gUn Todorl vazifesini yaptı. nu 
iş on gün sUrdU. Her kapıda bir rakı ve hL 
dayct komedyası oynandı. Son bUyUk komed 
yayı gene San Viyolet oynadı. 

Paramıza aair 
şayıa çıkaranlar 
Yapılan tahkikat 

lk mal e dildi 

o d""vlrdc tstanbulda, bilha.ıısa Bcyoğlunda 
••Yıı.hudi Kara Sami,. adında birisi tllremlş. 
u. Saraya hafiyelik ediyordu. Şerrinden her -
kes titrerdi. O devri bilenler bu Kara Sami' 
nln ne olduğunu hatırlıı.rlsr. Sami her akpm 
Galatasarayına gelir, mutas&mCm odasına 
kurulur, ç:ı.hm satardı. Oradaki clevlet me. 
murları dıı. kar~ımıda el penı;e divan dunır. , 
!ardı. Sarı \1yolet dostu Ali bey dolayı:sl!c ı 
Kara Samiyi tanımıştı. Herifin Galata.sa. 

Hükumetin paramızı kıymetten düşü 

receği yolunda §ayialar çıkararak altın 

ve Turk borcu tahvilleri üzerinde hava 

oyunu oyruyan şahıslar hakkında yapı

lan zabıta tahkikatı: bitmişt:r. 

Bu mesele hakkındaki tahkikat em • 

rini 1doğrudan doğruya Başvekalet Ve

kili Celal Bayar verdiğinden yapılan 

tahkikat neticesinin de vilayet kana\iylc 

Ba vekalete bildirildiği tahmin edilmek 
tedfr. · 

<1tLKTEŞRtN-1931 

~ dak -Mektepler 
açılıyor 

B UGtlN mektebler açılıyor. Ay. 
lardan beri ıssız duran Sınıf. 

lar yine canlanacak, ruhuna tekrar 
kavuşmuş bir vUcud gibi hareket, ses, 
fısıltı ile dolacak ... Teşrinin ilk giln}e.. 
ri, mekteb hayatmm en tatlı gUnleri. 
dir. Gerçi tatil aylarını arkada. bırak. 
mış olmaktan doğan bir hüzün var. 
dır: fakat bunu eski arkadaşlarla tek
rar buluşrıanm, yeni yeni çehrelerle 
tanışmanm zevki unutturur. 

Ders saatleri henüz tesbit edilmedi.. 
ği için her saat talebe için bir "sur
prise" hazırlar: sınıfa girecek mual-

lim aceba geçen senelerden tanılan, 
sevilen veya korkulan, müsanıa.hası 
veya sıfırla ile meşhur bir mualliın 
mi? yoksa yeni tayin edildiği söyle
nen, huyu suyu henüz bilinmiyen 
muallim mi? Aceba hemen derse baş. 

lıyacak m1? yoksa geçen yılm dersle

rini mi gözden geçirecek? Belki de 'bu 

ilk günün ı;;erefine, çalışma hakkında 
bir müsahabeyc girişir, herkes gibi 

talebenin de pek iyi bildiği umumt 
sözler söyler. 

Fakat talebe, kendisi için de hiç bir 
yeniliği olmıyan bu sözleri ekseriya 
dikkatle dinler. Bilhassa. mualliJtlfn 
gözüne girmek istiycn, her Mman i~ 
numara alıp sınıfta birinci 01ırıagı 
belki öğrenmeğe de tercih eden tale. 

bclerle tembeller o küçük konf eraıısa 
büyük bir alaka gösterir. ÇünkU yıt 
lardan beri tembel olarak tanınınış, 
iki yılda bir smıf geçmeği itiyad edill· 
mişler de, mektebin ~eni açıldığı bu 
günlerde bir çok güzel hayaller kurar: 
bu yıl blitün vazifeleri yapacak, deJ'S· 
Ieri dlnliyecek, akşam eve dönünce ııe-
mcn kitabını açıp çalışacak; smıfın 
en iyi talebesinden olmak kendisinin 
elinde olduğunu gösterecek ... Ahi bu 

gü1.el, tatlı hulyalar ... Ben de mektebe 
talebe olarak giderken doğrusu - bir 
iki ders mUstesna - pek çalışkanlar
dan sayılmazdım. Ancak inıHh :-ıa
manlan açtığım kıtaorar coktu. tm. 
tihan zamanları, bir de ilk günler. Fa
kat ilk günlerde onları okumaz, dal
gm dalgın karıştırıp içindekileri ne 
kadar iyi öğreneceğimi gururla, nah

''etle düşünürdüm. Zaten tembellik 
dediğimiz şey ekseriya kendimizi tat. 

h hulvalara bırakıveıınek zevki değil 
midir? Onlardan uyanıverince vaıtun 
geçmiş olduğunu anlar ve <'a1IliJtlağı 
yarına. gelecek yıla bırakırdım. 'I'alc. 
be arasında tembelliğe kaiiyetle knrar 
vermiş olanr yok değildir ama ~k a:r
dır; çalışmıyanların çoğu, vakble be
nim olduğum gibi, çalışına. ve muvaf. 
fakıyct hulyası kurmaktan kitabları. 
nı okuma.ğa vakit bulamıyanlardır. 

Nurullah ATAÇ 
H. - Çarşamba günkü yazımda U. 

selerin ihtisas mektebi haline getiri. . ~ 

leceğinden bahsetmiş, bunu dognı 
bulmadığımı söylemiştim. !Kültilr ba
kanlığının salahiyet sahibi erkanın. 
dan bir zat ile görüştüm, o haberin 
hiç bir esasa istinad etmediğini söyle. 
di. İlk mektcblerle ' orta mekteblerin 
birleştirileceği de doğru değilmiş. 

"'iv~. A. 

~------~----~----~---------
"iğneli fıçı,, 

davası 
Ehlivukuf kitabı 
zararlı görmedi 

iğneli Fıçı adındaki kitabiyl~~ m~m
lekette muhtelif unsurları yekdıgerı a
leyhine tahrik mahiyetinde ne riyat 

yapmaktan suçlu Cevad Rifatla, bu kL 

tabı matbaasında bastığı idldiasiyle su

ça iştiraki ileri sürülerek aleyhinde da
va açılan Ak~m gazetesi sahibi Kazım 
Şinasinin dün ikinci cezada duru~ma.. 
}arına devam edildi. 

Ehli vukuf, kitabın il:ni bir takım 
ıstılahları haiv bulunmasına rağmen 
ilmi bir eser olmadığmr, fakat anasırı 
biribirine döşürür mahiyette ide bulun
madığını bildiriyordu. 

Netice de Kenan matbaasından gelen 

mektubun tetkiki için, muhakeme baş. 
ka bir güne ibıralaldr. 



sa~ah fP,>aza ırl aıro 
:Bu sabah tehir iktrsaldiyatında bü: 

yük bri ehemmiyeti olan yeni bir hare • 
ıcetin başlangıcı ile kar§daştık. 1stanbu. 
lun dört kazasının seksen bu kadar ye
rid:ie "Sabah Pazarları,, kuruldu. 

pazar yeri ve pazarcı, İstanbullular 
için aşina birer simadrr. !stanbulda 
}ıiÇ bir ev yoktur ki pazar yerleri ile a. 
Jakadar olmasın ve civarda kurulan pa. 
z;arın gününü bilmesin, Çünkü uzun 

tecrübeler, halka pazann, kesesine en 
uygun ahş veriş mahalli olduğunu gös. 
termiştir. 

Esnaf ta en kesif müşteriyi pazar ye
rinde bulacağını ve binaenaleyh en iyi 
satışını da orada yapacağını kat'i ola • 
rak bilir. 
İstanbulun bir sınıf satıcıııı vardır: 

Onun adı kısaca "Pazarcı,, dır. O ara • 
basına veya hayvanıma yükünil yükle. 
tir, her gün istanbulun neresinde pazar 
,,arsa oraya gider. 

Pazartesi, salr, çarşamba., perşembe, 
cuma, cumartesi pazarlan, muhtelif 
semtlere ismini verecek kc.dar şöhret 
kazanmıştır • 

Halk pazarcıyı, pazarcı halkı gayet 
iyi tanıyan iki ahbap olmuıdaMır. Biri 
alıcı, diğeri satıcı olan bö;lc bi>ribiı ine 

zrt menfaatli iki zümrenin kayna§lp 
anal§ması pek az ahvalde vaki ola'bilir. 
Bu da pazar yerlerinin halkın kesesi 

kadar hissiyatını tatmin ettiğini göste
rir. 

Bu sabahtan itibaren kurulan yeni 
pazar Yerlerinin bambaşka bir husuıi. 
yeti vardır. B u pazarlar muhtelif semt
lerde haftada bir gün değil, her gUn 
kurulacaktır. Srk mesafelerle §ehre ya.. 
yılan hu paza r yerlerinde halk aradığı
nı, istediğini kolayca bulabilecektir. 

Buralarda tabii olarak esnaf arasın. 
' de bir rekabet doğacak ve halk bundan 
istifade edecektir. Bunun ~ebirlinin gı
da maddelerine ayırdığı bütçesi üzerin. 

de oyruyacağt rol muhakkak ki çok 
mühimdir. 

Bu suretle halk mahalle bakkahmn, 
zerzevatçısrrun? manavının dar ve key
fine. tab.i satrş sahasından çıkıp daha 
g•=~ hır satış sahasına kavuşmakta
dır. 

Dahiliye V ekfileti bundan bi ild 
det evvel r m • 

. .. pazar yerlerini çoğalta.ağı 
diişunilyordu. İşte ..,, v esil _ 1 b 

d . :I' - e7 e u ar -
zuyu a Yenne getirdi. 

A. FAtK 

Radyo kaydiye 
ücretleri 

Buı.?ünden iti haren 
Cezalı olarak 

verJle~ek 
Dün ak§a.nı müddeti biten normal 

radyo kaydiye ücreti tahsilatından 
1Sonra bu sabahtan itibaren cezalı tah. 
si lata başlanmıştır. Bu cezalı tahsi _ 

IAt bu ayın 31 nci günü akşamına ka... 
dar devam edecektir. Ondan sonra da 
radyo lta.ydiye ücretini venniyenler -

den ruhsatnameler istirdad edilecek 
'"~ ayn.en kaçak radyo kullanmış gibi 
miiddeıuınu ~1 . v • 1 di nu ıge verılecek er r. 

Bugünden itibaren yeni alınacak 
her radyonun posta idaresine ücreti
nin yatmlnuş lın 
ve kullarulmı o ası lazımdır. Elden 

ıJ olarak alınacak radyo
ların da ~hemehal ruhsatnarnesinin 
aranması ıkt17.a. etnıekted. 
Şimdi alman rtıhııatnam

1

:İer 1938 se 
nesine kadar mer'idir. 1938 senesi 
haziranı sonuna kadar rad k' yoma ıne-
si alanlar bu radyolar için 10 liralık 
tam kaydiye ücreti Yereceklerdir. Ha.. 

ziran.dan sonra. radyo makinesi alan
lardan nısıf ücret ainıaCB.ktrr 
Bazı klm.seler makinelerini . kullan

madıklarını ileri sürerek posta ·a 
. ı are- I 

1~r1?1?en bu makinelerin mühürlenme _ 
sını ıstemektedirler. Halbuki makine
~er k~l~anıism kullanılınasın kaydiye 
ilcretının verilmesi kanunun hüküm 
leri iktızasmdan buJunınaktadır. -

KlJr çakı ile ya~ala
na u eski sevırfll 

Ş!ş!!:ia Ayazına soka#mda oturan Emine 
~ L"OmY1r flfzninde btr arkadaşı ne ı:ocuk 
h ut.&DMI )'alı:udıuı geçerken birkaç aydan_ 
bert &rut &çtk bulunan dostu tdrls önUne 
ı::ıkmış, ktlr bir çakı ile Emineyi iki yertnden I 
yaralunıotrr. 

Embe hastaneye kaldırılmr§tır. 

Haberci ile Tcomışam 7rımduraoı va Alinin minimini otomobilini oyımcağa benzettikleri için derhal etrafımı topla. 
nan çocu.klar ... 

lstanbul konuşuyor! 
....................................... 

Şişhaneden Kuledibine 
giden cadde 

Ufak bir tamir görürse, hem şehir güzel bir 
yer kazanacak, hem de binlerce seyyaha 

mahcup olmaktan kurtulacağız 
Evvelki gUn matbaaya geldiğim za.ma.n, 

kaprnın önUnde mlni mini garip bir otomo. 
bll gördüm. Hem otomobil, hem de mini mi. 
nı ! cllyorum. Bu na.stl oeY diye sakm §8.§. 

mayıruz;. GördUğüm arabanın benzerlerini 
son zamanlarda. belki siz de kaç kereler 
gl:lrmüıısünüz, ve yolunuzda. biran durup, u. 
zun uzun seyretmi§sf.nlzdir. 

Bu İstanbul soka.kla.rmda son zamanlarda 
görünmeğe ba.§layan lkl kiıılllk yerden bitme 
hakikaten bir oyuncak kadar nılııi mini, fa.. 
kat bu küçüldüğüne rağmen de, göze zarif 
görünen arabalardan birisiydi. 

Benim bellml geçmiyen bu küçUk otomo. 
bili blrakç dakika ya.nmdan seyredip, beni 
fçlne alıp alamadığını gülerek hesap ettik. 
ten sonra, matbaaya girdim. 

Yazı oda.sına. çıktığım zaman, klll'§ılll.§tı. 
ğtnı. manzara ııu oldu. 

Bizim Foto AU, benim masanın kenarma 
oturmuıı, bön bön &rıtıyor. Arka.de.şiar bir 
t&rattan kendisine tebrik yağdınrlarken, btr 
t araftan da. te§cl edip duruyorlardı. 

Ben odaya glrinci, Au yerinden fırladı. 
Dalıa merhaba demeden: 

- Ha.berin var mı, dedi DUn birdenbire, 
karar verdim. Bir otomobil aldım. 

Biran içinde aşağıda gördUğtlm mini mini 
t omobll a.kiıma geldi. 

- Yoksa §U aşağıdaki oywıcak senin mi. 
diye sordum? 

Kelime ağzımda tamam olmamıştı ki, ar. 
ka.daştar toptan bir kahkaha kopardılar. Ar. 
bk i§ aıı1aşılmıştı. GördUğtlm Alinin araba. 
11ıydr. Ve arkadaşlar dcmindenberl ona klnı 
bilir ne kadar taJuJmışlardı ki, benim sözü. 
ınu de fırsat bilerek Ali>1 büsbütün çileden 
çıkarmak için kahkahayı koyuverdHer. An 
heps.ıno sinirli sinirli birer kere baktı sonra 
bana: 

- Ulak falan ama, mükemmel &raba. v&l 
lalı dedl, tstersen gel bir dolaşalım da. gar .. 

Bu Befer kahkahayı atmak sıra.'<! ba.ns 
gelmi('tl. Hem gülüyor hem de: 

- Ne diyorsun, sen, ben dUnyada ııığtnam 
oraya diye ısrar ediyordum. 

Fakat arabasının ııağlamııgmı ıııtıat etme'ıc 
lstiyen, ve benim gibi yllz küsur kilo bir s.. 
damla yapılacak tecrU~den da.ha mtıkeınnıel 
bir isbııt bulunamıyacağmt tahmin eden 
dostum o kadar ısrar ettJ ki. nihayet bcr!I... 
her gezmeye razı oldum. 

Biz odadan çıkarken, hAJA muziplikten ve.z 
geçmlyen arkadaşlar bana: 

- Dostum, hakkını beldi et .. Bu arabav-ı 
öyle bin, diye takıMıkça, Ali Adeta kUplıır" 
biniyordu. 

Neyse uzatmı:valım. ıiostumun şrabasınıı 
Umfdimln fevkinde olarak ı;rğabUdlnt. Ht>ın 
de oldukça ralıat bir şekildc. Babı~Hden kal. 
kıp, Beyoğlunun yolunu tuttuk. şaka .maka, 
bu küçUk araba ile gezmenin baŞka. bır zev. 
ki vardı. DüşUndUklerimJ AUye anlattığım 
zaman, cidden hoşuma gtttı. Eh hakk~ dıı. 

Para vennc~ vardt e'bt>t. İnsan anıc; dolusu 
aldığı malın beğc111lmeslnl l!ter. 

".~ 

Bu mahallede pek bol ln.tlwuın seyyar 
balıkçılardan birisi 

füılcdilJinc giden caddenin unıımıi bir 
görünüşü 

Artık gezmemiz lamam olmu~, geri dön. 
mek Uzereydik Aliye: 

- Hazır dedim, beraber çık.mı~ken, bir lkl 
röportaj yapa.hm, !!eninle .. 

~~~~~~~~~~~~~~~-

Ankara Müzik Öğ
r etmen Okulu 
OirektörlUğUnden: 

T
. l , e Ot1era Okulu na imtihanla parasrz ve 

Ankara ıya ro ' 
ı t ı be alın acaktır. 

\atı 1 a el 1 UJuıo Tan C:iiınlıul'İ) et ve ı\ k~am ~azeteleri-
Kabu şart an , ' ' . . k d ' . . } , ·e cmııa nUslıal::-rrmla ınt ı şa r etnıc te ı r. 

1111] P ~ :ı:ar rar~am Ja R .. .. 1 .. v., 
a. : ~. 1- nh lda Şehir Ti}alrosıı CJISorugune\·e 

İeteklılerm ~ta u . k - 1 ··~.. .. ı 
1\I .. 'k .. .., etnHm Ok11l 11 Dı re lor ugunc nmracaal arı. 

\ nkaraıla uz ı o,..,r "3618" ( 6612) 

Vazaliil : Haberci 
Ra.zt oldu. O sıra.da Şl§hane yokll§undan 

a,,atI iniyorduk, bu teklll üzerine, ta.m. yoku 
ııun dönemeç yerinden sağa doğru saptık, 

Kuledibine geçip bu caddenin ağzmda oto. 
mobilden inerek, işimize başladık. 
YUrüdUğümUz yolun ismi ŞehsUYar lmra.. 

bor cadesl idi. İki tarafta oldukça muntazam. 
binalar yükscllyordu. Fakat yol, geni§ çukur 
tarı, bozuk kaldırımları Ue tasavvurun fev. 
kinde kötilydü .. 
İmrahor caddesinde, kendisinden aonra 

gelen Hendek sokak lle beraber Galata. kule 
Bini Şişhane yoku§una bağlayan yegA.ne o.. 
tomobil yolu olduğuna göre, kule::ri gezmeye 
gelen binlerce seyyah, mütemadiyen bu bo. 
zuk yoldan geçtnlye mecbur oluyor, demek. 
tı. Bu cadde üzerinde konuştuğum ilk adam, 
bir fırıncı oldu. 

Bu zat. yolun kötülüğünden bahsettikten 
ıonra dedi kl: 

- Yol yapıldıktan sonra, mesela. burada. 
mralanmı~ bUtUn eYlerc de ayni renkte birer 
boya yaptlmruımı mecbur tutsak,. Gelen sey_ 
yahlara şimulkinin tamamen aksine gü.z~l 
bir manzara göstermiş oluruz. 

Bu sırada, mahalledeki kedi bolluğU na.zarı 
dlkkatlml çekmişti. Fırıncı buna da: 

- Aman, biz kedilerden çok memnunuz, 
sakın bunun aleyhinde yazmayın, dedi. Ve 
ilAve etti: 

- Kediler olmazsa. sonra fareler gtltUrür 
bizi .. 

Fakat, ŞehllU\'a.r caddesinde pek mebzQI 
görlllen seyyar satıcıla.rdAn bir Jmmu bu fL 
kirde değildi. Me.se!A, ta.blaısmm etrafından 
bir tUrtu ayrılmak isteınJyen kedileri, ell.a.. 
de'kl koca bıçakla. kovalayackk kadar sfnlrle. 
nen aeyyar bir balıkçr, hayvanlan hem k'>
vallyor, hem de: 

- Allah canınızı alsm, yok olun, hınzır 
mahU~klar sizi, diye avaz avaz bağırıyordu. 

Bu sokakta. hemen her adım be.şmda, 
yere glSmU!müı kUçtlk dtıkkAnla.ra yerleşmJ;, 
ayakkabıcı e:ıklclleri vardı. Fırmcıdan sonra 
bunlardan biri Ue konuştw:n. 

- Yok, dedi, hiç bir derdlnıJz yok. Mahal. 
ıeınizde l1lhatız, biz do rahatız, gUl gtbl ge. 
çinlP gidiyoruz m&§allah .. 

Bu aciim"hallnl daha bir hayli methetti 
a ma, o lllT'8.da. caddeden geçen yllk arabaları 
öyle müthlş bir gUrllltU çıkarıyorlardı kJ, 
ıdflarm bundan sonrasını anlamadım .. 

Yukarıda da s<ıyledlğtm. gibi, bu sokakta.. 
ki seyyal' satrcı bolluğUn.u şiındiye kadar hiç 
bir yerde görmemJııUm. Şehsüvar İmrahol' 
caddesl, il.det& seyyar ıatıcıla.rm bir fstllAllI
na uğramı11tr. Kavuncula.rdan, UzUmcUlerden 
ekmekçllerden, balıkçılara kadar burada ne 
çeşit seyyar esna! isterseniz vardı. Fakat 

bunların ara..smda benim en fazla tuhafrme. 
giden, horoz şekeri, kabak çekirdeği, leblebi 
ve pesW gibi şeker satan iki esnaf oldu. Bun 
ıar birer plsl!k nUmuneslydiler. 

Bilhassa. bir evin merdiven basamakları 1 
Uzerlnde birbiri Uzerine yerleştirilen bazı 
pestıllerin se!a.lctinJ daha. !azla. görmemek 
için, bura.dan 11.deta b&§ımr ı;eyirerek geçmek 
mecburiyetinde keldrm. 

Bu cadde Uzerinde raatgeldiğ'im ikinci kli. 
tü manzara, 1Akerda.cı sokağı denen berbat 

sokağın Jıa.l.lydi. 
Tamamen kaldınntl'IIZ olan yolun berbat. 

lığı ,yet.mlyorm~ glbl, c;ocuklar burayı b\r 
urnum1 ııaıa. haline de sokmuıılardr. BiZ ge. 
çerken iki çocuğun kö~ede alA.melelnnu ab. 
dest bozduğunu gördllm.. Fakat biraz geri 
de kalan All yetişip de bu çirkin me.nzaranm 
resminl alıncaya kadar çokcuklar l§in farkı 
na vardılar. ve ko§a koşa kaçıp gittiler . 

Bu iki çirkin manzara bertaraf edilirse, 
blzl Kulediblne kadar götüren bu geniş cad_ 
de tstanbulun en rahat ve temiz y~rlcrlnden 
birl olarak kabul edileblllr. 

Ru satrrla.rı yll.7.IU'ken dll§UnUyorunı: No 
olur belediye biraz himmet et.~e de şuranın 
yolunu da yapxverse, o zaman yalntz seyyah. 
lann rahat geçeceği btr cadde değil, §Clılr 

~~~· 
'111-~? 
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Cel81 &ayara yarcrım 
Aııım Us, bu hn,lılt ~ıyan yausmda, h. 

met lnönUnUn Atatllrkle ya.kml.ığ'mr, en kü. 
çllk bir JhtlJMm blle mevcut olma.dıfml batı. 
H'>kAlettcn ayrılma sebebini kat'I noktalara 
işaret ederek n.nlattıktan l!Onra. eöyle . diyor: 

Bu ifade, şu hakikati gö.9tertr ki İsmet 
İnönü b&§vekA!etten çek.ilmekle Atatürk 
Türkiycsl içinde mevkii değlıım1' olmıyor. 

O, gene dün olduğU gibi bugün de, yarm da 
AtatürkUn emrinde çok kıymetli bir devlet 
ha.dimi vaziyetinde bulunuyor. Demek iaU. 
yoruz ki İsmet lnönU fillen hUkOmet reisi 
iken na.'ııl AtatllrkUn direkUtıerfnl tatbik 
etmeğt kendisi için en bUyük bir vazi!e bil. 
mi§ ise, bugün fiilen o me\'kiden çekildikten 
ve yerine Ceıa.ı Bayar geçtikten sonra gene. 
Atatürkll.n dlrektlficrfnl ta.kip ederek yenl 
kabinenin \'azifeslnde muvaifaklyeUerini 
kolaylaştırmak için ellrıden gelen her ıeyl 
yapaca.ktrr. Bizim blldlğlmlz 11ımet lnönU, 
böyle yükııck meziyette ve karakterde 
bir şahsiyettir; böyle olduğu da çok geçmf
yecek, htdiseler ile anlaşılacaktır. 

Ulus ba,,yazıcuıı kabine deği§fkllğlnden 

bahseden sözlerine son verirken: 
"- Atatürkll. seven herkes, CelM Bayarm 

yardmıcısıdır . ., 
Diyor. CelAl Bayar& yardımcı olaca.klarm 

bqmda. lemet tn~ntl bulunacağı ıtıphemz 
olduğuna gtlre, bilmiyoruz. bu yardımcılık 

hususunda hizmet edebllecek vaziyette olup 
t:& bunda klmllr edecek ba§k& bir vat&ndıı.' 
var mıdır? 

CUMHURiYET' de: 
Harp akademimizin . bu yal 

çıkardıfiı istikbal 
komutanları 

Yunus Na.dl, dUn, Ba.rp Akadem.lmhde 
yapılan diploma meraalmlnde bnlannnqto.r. 
Mekt.ep komutA.n.ınm memnlara eöyledltl 
nutkun yüksek ve edeb' kıymeUnden bah9et. 
tlkt.en sonra şöyle demektedir: 

Korgeneral Fuat Erden kendi id&l'eslndeld 
yüksek mektepde yetl§en gençlere belki söy. 
lenebllecek sözlerin hepsini ııöylem1§tlr. Bun 
lara. UAve edilecek fikir veya söz kalmamış 
olmasına rağmen, büyük devlet mUessesesln. 
de ordunun mevkll o kadar ehemmiyetlidir 
kJ bu mevzu üzerinde bir iki kettme de bls 
söylemek heyecanından kendlmlzl &la.mxy0-
nız. Büyük devlet mUe.sseseslnde, ordunun 
mevkl!ni anlamak için, devletin dablll nL 
zamlle harict emniyet ve selAmetlnln ancak 
ve ancak orduya istinat etUtını dtlşUnmek 
klfldir. Ordu yoksa devlet yoktur. Bu kat'l 
hakikat orduya ve men.mplarma büyük §eref 
ve haystyet verir ın1 f Elbette. Fakat ondan 
da.ha ehem.mlyeW olarak bu vaziyet ordunun 
ve men.suplarmm vazife ve mes'uliyetıerinl.n 
ağırlığml gtlsterlr. Memleketin seIAmet ve 
emniyet fçlnde lnkJ§atı: onlarm omuzunda... 
d!T. 

Korgeneral Fuat Erden yakm ve uza.le 
harpler zikrederek Ti.Irk milletln!n oldumol&.. 
aıya. askerlik dehasma malfk bir millet oldu.. 
tunu söylerken biz, gayrtlhtfyart ola.rak Os. 
ma.nıı imparatorluğUn.un 1WA. ve lnlıita.tınd&.. 
kl sebeblerf dtlşUndük. Bunu gllzel ordu ve 
bozuk askerlik i!adelerile hullaa etmek mUm 
kündUr. Eğer Nizamı Cedldle Avrupai asker. 
llğe dönmemi§ oll!aydık İmparatorluğun 
baklyyesl.nden bir Ti.Irk milleti çıkmağa im. 
kAn bulamazdık. YUz bu kadar yll lSnce aç. 
tığnnız Harbiye mekteblle hemen bir uu 
sonra memleketi kurt:arm&ğa. muvaffak ol. 
duğumuzun ta.rfhln1 ibret almacak sayfalar 
halinde tem&§a etmek mümkündür. 

Geçen gün, CUm.hurlyette P levne nıuha.re. 
belerlnl yazan derin a.nlayııılt asker, f mpara.. 
torluğun o devrinde memleketin orduya nefer 
veren yerleri §lındiki cumhuriyet devrlmız 
kadar bile geni§ olmadığml haklı ve b&klkt 
olarak kaydediyordu .• Şimdi cumhurlyc~ deT 
rinde imparatorluktan d&h& kuvvettt ordulL 
rn malik olmaktığmıızm tek sebebini milli 

irfanniiiZm artmasında bulabillrlZ. Plevnede. 
ki Ga.zl Osman, Erzurum ve Karstald Gazi 
Muhtar, Çanakkale llo Sakarya. ve Dumlupr_ 
nardaki Gazi Mwıta.ta Kemal, fıtr&ten asker 
olan Ttırkün yalnız ve yalnız Uran hamle. 
!eriydi. 

Modern mJllct, bütün efradlle mUnevver 
olmak mecburiyetindedir. Modem askerllkııe 
fıtrt kabillyetlere yüksek terbiyenin itlzima. 
rolle tekA.mUl edebilmektedir. Bin, on bin 
zabit yetiııUrecek.slnlz.. Sı:ruı geldiğinde bun 
ıarm hepsinin ka.droladığı ordu iyi i§ler bir 
makine ma.nzarulle yürürken onla.mı içinden 
birkaçı, ha.tt& baza.n bir teki müstesna ka.. 
billyeUerle hayalleri gölgede bll"&kacak ka.. 
dar ileri ve yüksek zafer neticeleri a.lacak. 
tır. 

Yarmlarm. alnesinde saklı ihtimallere ka. 
m ordumuzun yeni neşillerinden tem&ytız; ed'! 
cek o birkaç, ha.ttA. o btr tek kfm olacaktır.? 

Bu sualin cevabı ıöyledir: Bütün genç, 
hususlle KUrm&y subayla.rmuzd&n her blrl, 
ya.nl hepsi, bu mllstesn& mazhariyete ermek 
ihtimal ve aşkile c;a.ıııaca.klardır. onıar böyt~ 
yaptıkları nlsbette aralarından çıkacak mım 
daha yüksek ve daba parlak olarak teınayü~ 
etmiş bulunca.ktır ... Mukaddeı vazifelerinde 
dün neşet edenlerle l'lelefierlne Ye hafetlerln" 
böyle ça.l~tlla.r ve böyle 11onuçle.r t•mnni 
deriz. 

hesabına d& gtı:ı:.-1 bir J"t'r ka.za.nılmı.§ olacak 
tır.. HABER<Jt 

YARINA: Kuledibi. 
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Şeref Stadındaki 

Yüzme havuzu 
Cumartesi gilnti merasimle açılacak 
müsabakalar a paza r güotl de devam 

edilecektir 
Betiktat jimnastik klübünün Çırağandaki 
stadyomunda yeniden inşa edilen güreş 

mahalli ve yüzme havuzunu 2-10-937 
cumartesi günü saat 14,30 da İstanbul 

valisi bay Muhiddin U::.tündağ bizzat 
açacaklardır. Açtlma merasimini müte

akip aşağu:tald program dairesinde cu

martesi ve pazar günleri büyük yüzme 
müsabakalan yapılacaktır. 

Beynelmı1el surette kabul edilen ni
zanıl ebatta olan bu havuzda durgun 

deniz suyun.da yapılacak müsabakaların 
neticeleri sporeulamnızın hakiki de.re-

celerini tesbit edeceği için çok mühim
dir. Su sporlarile meşgul klüpler ve 

mektepler müsabakalara iştirak edecek 
lerdir. 

9 - 50 M. kelebek kurbalama 17 30 

3-10-937 pazar günü: 

1 - 200 M. büyükler (serbes) 15 -
2 - 200 M. küçükler (serbes) 15 15 
3 - 200 M. kurbalama (büyükler) 

15 30 

4 - 100 M. sırtüstıü (küçükler) 15 45 
5 - 1500 M. büyükler (serbes) 16 -

6 - 100 M. kurbalama (bayanlar) 
16 45 

7 - 100 M. 2ooxıoo Türk bayrak 
(bilyükler) 17 -

s - 100 M. ıoox100 Türk bayrak 

(küçükler) 17 20 

9 - 6Xl00 Beşiktaş bayrak yarışı 
17 45 

10 - Mlikafatlar tevzii: 

(Birincilere ve ikincilere madalya ve 

en çok puvan alan klübe kupa) 

Suriye fevkala-
de komiseti 
Geniş salahiyetlerle 
Beyruta vasıl oldu 

Antakya, 30 (Hususı) - Bir müd • 
dettenbcri Pariste bulunan ve bir aralık 
Ankara yoliyle Sancaktan geçereik 
Beyruta gideceği söylenen Suriye fev
kalade komiseri Kont Martel, dün 
deniz yoliyle Beyruta varmış ve mera. 
&imle karşılanmıştır. Geniş salihiyetle 
geldiği söylenen komiserin Suriye hü. 
kumetince tasdik edilmek üzere Tür -
kiye -Suriye muahddesinin bir sureti
ni getirdiği haber verilmektedir. 

Antakya kayınakam? Abdülkadirle 
jandarma kumandanı Yahyaya bilamild 
det mezuniyet veri.lmi~tir. 

Cebelidüruzda gene karışıklık 
Cebelidüruz muhafızlrğım kabul eden 

Sultan Atra§, bu vazifeden sarfınazar 

ettiğini hük\ımcte bildirmiştir. 

Suriydden gelen haberler, Cebelidü _ 
ruzdaki htdiselerin yentden karışık bir 
safhaya girdiğini göstermektedir. 

Türkkuşu 
filosu 

Mektebin bıı seneki mezunlarından bir grııp , I 

Hasta bakıcı hemşireler 
Kızılay cemiyeti hasta bakıcı hemşi-1 

reler okulundan bu sene mezun olan 
36 hemşireye dün merasimle diploma- ı 
lan tevzi edilmiştir. Dipolamalan tevzi 
merasiminde Tıp fakültesi dekanı Nu
reddin Ali bulunmuş ve Kızılay cemi
yeti namına İstanbul mümessili Neşet 
Osman diplomalan dağıtmiştır. 

Bu sene mezun olan hemşireler ~un

ladır: 

Motosiklet 
kazası 

Asuman Türer, Mafer Seskir, Ayşe. 

Memleketimizde ilk defa yapdacak 
olan bu yüzme milsabakalannı herkesin 

seyredebilmesi için duhuliye (15) ku
ruştur. 

PROGRAM 
2-10-937 cumartesi günü: 

Galatasarayh 
güreşçiler 

Bu sabah EskişehJre 
uçtu Bir genç fazla s llra le 

k urban gitti 

Çakıralp, Mediha Bilgihan, Ayşe Yanç. 
Müzeyyen Öktem, Azime Uygur, Na
dire Günaydın, Edibe Gün.akar, Nafia 
Gürkal, Emine Ünbey, Nazire Yılmaz, 
Ferdiye Gözar, Nisbet Meriç, Fethiye 
Bayangül, Nuriye Baykut, Hacer Çiğ
dem, Perman Ayça, Haslet Kızılöz, 

Rukiye Benli, Hatice Kmmlı, Saadet 
Balkan, Hayriye Tüfekçi, Saffet Tez
an, Hayriye Yücel, Semiha Öndağ, 
Hikmet Kunt,Tomris Eneren, Jale Or
el, Zehra ÖZQD, Kezban Kaçar, Zey
nep Bayangill, Latife Yalruz, Esma 
Deniz, Lütfiye Tan, Roksan Somcrsan. 

A kız, damda Jşln 
ne idi ? s. n: 

:A:ç.ıtma merasim! 14 30 Esklşeblre gf decekler 
Galatasaray klübli gürq takmu Es-

k:şehir Dc:mirspor klübü tarafından 

davet edilmittir. 
önümüzdeki hafta ıi.çldde ıehrlıniz • 

1 - 100 M. bliyilkler (s.erbe11) 15 -

2 - 100 M. küçükler (serbcs) ıs ıs 

3 - 100 M. sırtüstü (büyükler) 15 30 
4 - 400 M. bilyilkler (serbes) 15 45 
5 - ıoo M. bayanlar (serbcs) 16 15 
6 - 100 M. kurbalama (küçükler) 

16 30 
den hareket edec.ek olan Sanlannızılı 

1 - 4X200 bayrak (büyükler) 16 45 pehlivanlar 10 birinc.itC§rindc Demir-
8 - 4X100 bayrak (küglilder) 17 15 aporlularla kar§ıla§3.C3.klardır. 

Orta mekteplerde 
derslere başlandı 

Resmi ilk mekteplerde P a z a rtesi 
sabah ı dersle re başl ıyor lar 

sabahlan saat 8 de detse başlanacak ve 
iki derste bir teneffüs verilerek saat 

Jebrimizdeki resmi ve hususi btltilnl 
lise ve orta mektepler bu sabahtan iti· 

haren tedrisata başlam.ıı bulunmakta
dırlar. Bu suretle 1937 .• 938 den y:rlı 

13,30 da ilk lasım tedrisatı bitecektir. Fifonun şe1ırimfade ka7.an pilotlarından 
Saat 13,45 de ikinci kısım talebe derse SabiJuı Gökçen ve Naciye T<rr<>~ 

başlamıştır. 

Bu sene, şehrimizde yeniden dört or
ta mektep açdmasma ve iki orta mektep 

Cie lise haline konulmasına rağmen ilk 
!mekteplerden mezun olan talebe müşkU 

tatla mğdmlabilmiştir. Fakat yeni orta 
mekteplerin henıüz bütün noksanları ik· 

mal edilmediğin.den Maarif mUdürlüğli 
bazı orta mekteplerde • şimdiye kadar 

bir kısım ilk mekteplerde olduğu gibi -

bir müddet için çifte tedrisat yapılma
sına karar vermiştir. Bu mekteplerde 

başlayacak ve beşe kadar da bu talebe 

ders okuyacaktır. Maamafih, bu halin 
uzun müddet silrmiyeceği temin edil
mektedir. 

tık mekteplerde pazartesi, sabahın

dan itibaren tedrisata başlanacaktır. 

İlk mekteplerden bir kısmında da geçen 
sene de olduğu gibi çifte tedrisat ya
pılacaktır. 

Üniversitenin ders senesının başla
ması münasebetile mutat olan merasim 
ve ilk ders perşembe günü üniverisite 
konferans salonunda yapılacaktır. 

Yağlı müşteriler 
Saatlarca .otomobllle gezdikten sonra para 

verecek yerde şofUrll dövdüler 
Bcyazrtta oturan seyyar elıbiseei Ha

san ile arkadaşı Seyfi ldün gece dokuza 
kadar rakı içmişler, sonra 1811 numara_ 
1r otomobile binip gezmiye çıkmış.tar -
drr •. 

Polise yapılan şikayete göre bu iki 
arkadaş tam iki buçuk saat otomobille 
İ!.tanbulun muhtelif semtleıini dolaş • 
mışlardrr. Dönüşte otomobil Eminönü
ne geldğii zaman iki sarhoş arasında 

yirmi lirayı bulan taksi ücreti yüzünden 
kavga çıkmıştır . 
Mşezosaio,dno osh cmf shrdlu shrd ssv 

Bunlar, parayı bir kaç gün sonra tak 
sitle cl:iemiye karar verince şoför oto. 
mobili durdurmuş, parayı tamam iste
diğini söylemişir. 

Sarhoşlar bunun üzerine şoförün il. 
zerine hücum edip adamakıllı dövmüş -
lerdir. Araya 1824 numaralr otomobil 
şoförü Arif girmiş, arka:la~ma sarhoş.. 
lan evlerine kadara götürüp bırakma
sını, parayı ayıJdıklan zaman istemesini 
tavsiye etmiştir. 

Şoför asabmın fna halde bozuldu -
ğunu, direksiyonu kullar..ü.IIllyaağını 

söyleyince Arif otomobile atlamıştır. 

Arif oto:nobili Çcmberlitaş önüne kaldar 
getirrt~se ı!e sarhoşlar bir bahane bu -

lup bunun da üzerine saldırmışlar, üs • 
tünü başını yırtmışlardrr. 

Gürültüye nokta bekliyen zabıta me 

muru yetişmiş, sarhoşları yakalayarak 
karakola götürmü~tür. 

Askerliğe davet 
Sellmlye tUmen askerlik dairesi başkan_ 

lığından: 

1 teşrin 937 celbinde hizmeti fillyelerlni 

yapmak Uzere hangi doğumluların çağnlaca. 

fi evvelce dört gazete ile ua.n edilmişti. S<L 

zU geçen llA.ndakl doğumlulardan deniz erlf"-1 
rinln şubelerde toplanma günü ı~ llkteı;ırin 

937 gllnUdUr. 14 ilkteşrin 937 günü akşamına 

ka.dar bedel kabul edilecektir. 

2 - Deniz sınıflarından gayri sevkedfle. 

cek sınıfların şubelerdeki toplanma günU de 
21 llkteşrln 937 dir. 20 ilkteşrln 937 gtlnU 

akşamına kadar bedelleri kabul edilecektir. 
3 - Alıl.kadarlarm mensup oldukları şu. 

beterine mUraca.at etmeleri llAn olunur. 

P~ncereden 

çocuk 
düşen 

Clbalide Ayakapı caddesinde oturan yedl 
ya.şmd:ı Meliha evde kimse yokken pencere
den sokağa dUşmUş, başından yaralanmı~. 

Balat Musevt hastanesine kaldırtlmıştır. 

Dün gelen Türkkuşu filosu bu sabah 
saat 10 da ıehrimizden ayrılmıştır. 

Türkkuşu filosu doğruca Eskişehire 
gitmiştir. Yalnız filoda bulunan Sabiha 
Gökçen ve Naciye Toros şehrimizıde 
kalmrıttır. 

Di.in filo geldikten sonra vali ve be
lediye reisi Muhiddin Üstündağ tarafın 
dan Parkotelde bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyafette Atatürkün hemşireleri Mak
bule, profesör Afet, İstanbul komutanı 
Halis, Riyaseticumhur başyaveri CeUil, 
yaver Naşit, emniyet müdürü Salih Kı
lıç bulunmuştur. 

ıÇERIDE: 
• EmJönU nalkevihden: Evim.Jz fransrzca 

ve almanca kursları birinciteşrln içinde açı. 
lacaktır. Yazılmak ve günlerini öğrenmek 

lstiyenlerin ikişer vesika fotoğraf! ile (eski
den kaydı olanlar birer fotoğraf) hergUn e. 
vimiz bürosuna mUracaatıeri rica olunur. 

• Londrada vefat eden mul1arrir Raif Nc
det Kcstellinin cenazesi bugün şehrimize ge. 
tirllmiştır. Merlmmun namazı yarın Teşviki
ye camilnde kılmaca.k ve cenazesi kaldırıla. 
caktır. 

• Almanyaya yapılan ihracatın bedelleri 
olup 31 mayıs 1937 ak;;ıa.mma kadar Cumhu 
riyet Merkez Bankasına havalesi gelen ve 
takat finansmanın durdurul.m&.!!ı hascbile 
şimd.Jye kadar ödenemiyen piyasanın matuL 
bu paraların Cumhuriyet Merkez Bankasın. 
ca derhal ve faizsiz tecllyesine başlanması, 
piyasada bUyük bir memnuniyeti mucip ol.. 
muştur. 

• lzmlr panayırmm İstanbul Ticaret oda... 
er pavlyonunda. teşhlr edilen eşya. gelmekte. 
dir. Bu eşyanın bir ktsmlle odada bl.r meşher 
kurulacaktır. 

• !stanbul vila.yeti daimi bir sergi binası. 
nın nerede ve ne şeklide yapılması lflzımgeı. 
eliği hakkında tetkikat yapmak üzere bir 
komisyon teşkil etmiştir. Komisyonda Tlca.. 
ret odası ve mlllt sanayi birliği umumi ka.. 
tiplerile piyasanın başlıca tanmmı§ simaları 

DUn ge~ Ortaköy yolunda ölümle 
neticelenen ibir motosiklet kazası olmuş 

tur. 
Ahmet Fikret isminde bir genç, yeni 

aldığı 266 numaralı motO'likleti ile dün 
akşam Bebeğe kadar bir gezinti yaprm. 
ya karar vermiş, saat sekize doğru yola 
çdanıştzr. 

Ahmet Fikret, Beşiktaştan sonra Or
taköye kadar uzanan geniş yolda moto. 
sikletini çok sür'atle sürmiye başlamış 
tır • 

Ortaköye yakın bir yetlde önde gi -
den kavun yüklil bir arabanın yanından 
hızla geçmek istemiş, fakat motosiklet 
arabanın sol tarafına ç.arpI!llş, sademe. 
nin şiddetinden bir kaç metre ileriye ve 
yana fırlayarak tramvay direğine ~rp 
mrş, parçalanrmştır. 

Ahmet Fikret, başı diıreğe çarparak 
derhal ölmüştür. 

Açlıktan bayılan 
zenl{io Hldü 

Adliye koridorunda, açlık ve bunun 
tevlit ettiği zafiyetten düşüp bayılan, 

fakat ceplerinde 5500 lira çıkan Süley • 
man hastandde ölmüştür. 

Süleymanın daha bir çok serveti ol
duğu anlaşılmıştır. Bunlar yeg~ne vari
si olan kardeşinin oğluna intikal ede -
cektir • 

ZA Yt - Galatasaray lisesinden aldı
ğım tasdiknameyi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisbin hükmü yok· 
tur. 

Sabahaddin Buda 

vardır. Bu komisyon llk lçtl.mamı pazartesi 
gtlnU yapacaktır. 

• MilU sanayi birllğinde bugün bir toplan.. 
tr yıı.pılacaktır. Bu toplantıda bir kısım sana. 
yide, vergilerden kaçınmak için son zaman. 
tarda görl\len kilçülme hareketi Uzerindıı 

ıı:örUşUlecektır. 

• Devalrde kış mesai sa.ati bugün başla. 

mı~tır. Iı.lesai dokuzda başlayacak ve bk 
saatlik )'emr>k tatilinden sonra akşam beşte 
tatil yapılacıı.ktır. 

• Alman tezgıl.hlarma siparlş eclllen va... 
purlardan ?-farmara. tipinde olanı 13 martta 
hUkQmete teslim edilecektir. 

, 
CUMA 

.6irinciteşrin - 1937 
Hicr1: 1356 - Recep: 25 

Koç katımı tırtm&sı 
Gllnr,ın doğuşu Günf"~tn batJet 

5,56 17,53 

Baıhçekapıda Sadıkiye hanında Vasi
lin şapka atölyesinde çalışan yirmi ya• 
şında Marika atölyenin damındaki ca. .. 
mekanın üezrine çıkmış, etrafı seyreder 
ken cam birdenbire kırılmış, Marika 
aşağıya düşerek sol bacağın.dan ağır: 
surette yaralanmıştır. 

Marika hastahaneye kaldınlmıştrr. 

Sat:ıhk yen i 
apartm a n 

Aksarayda Kemal paşa mahallesinde 
Selim paşa sokağında Pertevniyal 
mektebi karşısında 31 No. lı apartrman 
satılıktır. İçinde terkos, elektrik ve 
hava gazı vesair konforü havidir. İstek
liler apartıman derununda bulun:ınb .. • 
müracaat etsinler. 

lstanbıtl asliye altıncı huktik m.a1ı.. 
keme sinden: 

Halil Tüzer tarafından Görelede 
Gülef e Ma.sırlı mahallesinde sakin 
Kondil oğlu Tufan kızı Hatice aleyhL 
ne açılan boşanmanın tescili davast. 
nm tahkikatında: müddei aleyhin ika.. 
metgahmm meçhuliyetine binaen da.. 
vetiyenin on beş gün müddetle ilanen 
tebliğine ve tahkikatın 13-11..937 ctı
martesi saat 10 a talikine karar ve.. 
rilrniş ve davetiyenin bir nüshası da. 
mahkeme divanhanesine asılmış bu _ 
lunduğundan muayyen gün ve saatte 
İstanbul asliye altıncı hukuk mahke.. 
mesinde hazır bulunulması, aksi tak .. 
dirde gıyabında tahkikata devam ed.L 
leceği tebliğ yerinde olmak üzere L 
lan olunur. (V. P. 1784) 

• Dersimin son serkerdelerinden Yu.suf 
han aşireti reisi Fmdık jandarmaıo.rımız ta.. 
rafından ya.ite.lanmıştır. 

• C. H. P. !stnua.ı kamunu 2-10-937 cuJ 
martesl akşamı Taksi.II1 bahçesinde, şehrimi.. 
zin kıymetli artist ve saz heyetlerinin işti.. 
raklerlle ve bilhassa elli kişilik saz heyet!. 
nln hep birlikte sahnede bulunmasmm temini 
suretııe bir nıllsamere tertip etmiştir. 

• Belediye buzun kilosunun iki kuruşa 
satıımasmı temin edecek bir formuı Uzerin.. 
de çalt§ID&ktadır. 

OJŞARJDA: 
• Resmt bir tebliğe göre Brezilya makama 

tı çok geniş bir komUnist ihtllM komplosu 
meyde.na c;tlcanntştır. 

• Amerika hariciye nazın Hull yakmd• 
Kanadayı ziyaret ederek Uç g1ln orada kala. 
caktn'· 1 

• tngnterede 1kl askeri tayyare Northvehl 
tayyare meydanı uzerinde çarpışarak yere 
dUşmUştUr. Ta.yyarecllerden Uc;U ölm.U§ ve 
biri paraşUtle atlamağa muvaffak o1a..ra1C 
kurtulmuştur. 

• ltalyada da bir a.skerl tayyare Speziada 
yere inerken dUşmUş ve parçalanmıştır. t_ 
çinde bulunan sekiz klşl ölmUş ve tayyareci 
de e.1\ır surette yaraia.nmıştxr. 

Vakit Sabatı Öğle lldndi 1..kşam Yatsı tmsıı.l 
,,35 12,04 15,22 17,53 19,25 4,17 1 

• Hltler, Yunan velia.hdinin nişanlanma.sı. 
mUnasebetile Yunan kralına. bir tebrik tel. 
grafı göndermiştir. 
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l İLKTEŞRİN - 1931· 
~ = 

lsfanbulun ilk tedrisat 
I 

kadrosunda 
Mektepleri değiştirilen mual

limlerin listesi dün tebliğ edildi 
Şehrimizin ilk tedrisat kadrosu KUltilr 

bakanlığ'ı tarafından tasdik edilerek dün 
Kültür direktör!Uğüne bildirllmiştir. Yeni 
kadroda birçok başö;trctmeıılerln okulları 

değ'lştlrilmtştlr. 

Öğretmen okulu mezunu olup ta iki yrl 
mülhakat köylerinde çalışmış olan öğretmen 
ıer de şehir ilkokullarına alınmışlardır. Ye_ 
ni İstanbul emrine veri1°nlerin de tay!nJerı 
yapılmıştır. 

Bunda:ı başka ı;ehlr içinde okuldan dig-l!r 
bir okula n:ıkletmek istiyen öğ'retmenlerin 

ı.Je bu dilekleri kadro imkf\nı nisbetinde yeri. 
ne getirilmege çalışılmıştır. 

Başöğretmenler arasında 
btanbJl 59 uncu okul başöğretmeni Hayrı 

fatanbul 61 inci okul başöğretmenliğine, h 
tanbul 61 inci okul başöğretmeni ŞUkrit-ı 

!stanbul :;9 uncu okul başöğretmenliğine 

!stanbul :5 incl okul başöğretmeni Salft.had_ 
din İstanbul birinci yatx okulu başöğretmen. 
liğine, İstanbul birinci yatı ba~öğretmeni 
SalAhıı idin tstanbul 19 uncu okul başöğrat. 
mcnliğlne. tslantıul İlçe merkez olrnlu ba~. 
öğretmeni w ilçe kUltUr !şyan Tevfik İR_ 
tan bul 15 inci okul başöğretmeniiğine, Is. 
tanbul 65 inci okul başöğretmeni Nesip ls_ 
tan'"''J! :'> inci okul ba~ö~retmenlill-in İ t o 6 e, san_ 
bul 34 Unca okul başöğretmeni SaJAbaddln, 
İstanbul 6~ inci okul başöğretmenliğine, İs. 
tanbul 10 uncu okul başöğretmeni Pakize 
'tstanbul 34 üncU okul başöğretmenliğine Ka 
dıköy 16 ıncı okul başöğretmeni Ethem

0 

ts. 
ta.nbul 46 ıncı okul başöğrclmenllğine, üskU 
dar 15 inci okul başöı"tretmenl Remzi Kadt. 
köy 16 ınct okul başöğretmenliğine, Meclrll 
yeköy 46 ıncı okul başöğretmeni Numan ls_ 
tanbul 10 uncu okul başöğretmenııg-ıne Bey. 
oğlu 6 ıncı okul öğretmen! Nureddin Anad•>. 
l·;kevn"'r 42 imi okul başöb'Tetmenliğin", 
r~ad·köy 12 inci okul başöğretmeni Suat l!L 

~p 36 tncı okul başöğretmeniiğine ve Maa_ 
t memıırhığuna, İstanbul birinci yatr okn

lu başö!!'retmcnl Kemal, İstanbul 21 inci ~
kul başö!'tretmenliğlne, İstanbul 26 ıncı okul 
başöğretmeni Nahit Beyoğlu 49 uncu okul 
başöğretmen!iğine, Beyoğlu 49 uncu okul 
başöğretmeni Tevfik tstanbu1 26 met okul 
başöğretmenliğine, Beyoğlu 11 inci okul ba.ş. 
ötretmeni ve :Maarif memuru Mehmet All 
Kadıköy 12 inci okul başöğretmen! ve maarif 
memurluğuna, Bakırköy ı inci okul başö~. 
retmeni Bedri Fatih ilçesi kilittir i§yarlığın'1.. 
ve 4 Uncu okul başöğretmenll~e. !stanbtıl 
36 mcı oku! başöğretmeni ve ma.arl! memu. 
ru ŞUkrU Bakırköy ı Jncl okul başöğretmen 
Uğlne, ve maarif memurluğuna, Üsküdar 
23 üncü okul başöğretmeni Zeynel Abidbı 
üskUdar 30 uncu okul başöğretmenliğin~. 
!stanbul 21 inci okuı başöğretmeni Muza!. 
fer üsklldar 15 inci okul başö1retmenli~n.,, 
'Üsküdar 15 inci okul başöğretmeni ve Fatih 
maarif memuru Etem Beyoğlu ıı !ne! okul 
başö~retmen ve maarif memurluğuna, h. 
tanbul 61 UncU okul başöğretmeni Tevtik 
Ya!ova Merkez okulu başöğretmenilğt ve 
tıçe maarif memurluğuna. 

öaretmenler arasmda 
.f" 

İstanbul 42 inci okul öğretmeni Kematt 
İstanbul 65 inci okul öğretmenliğine, !stan_ 
bul •2 inci okul öğretmen! Münevver İstan. 
bul 8 inci okula, İstanbul 42 inci okul ö~
retmenl Fatma Berl<an tstanbul 5 inci okul 
öğrctmeni!ğine, İstanbul 42 lnci okul öğret_ 
meni Emine s inci okul öğretmenliğine, tıı_ 
tanbnl 42 !ne! okul öğretmeni Zeyneti İstan_ 
buı 34 üncü okula, lstanbul 42 den Müber. 
ra İstanbul 40 mcı okula, İstanbul 10 uncu 
okul öğ-retmen! :Müyesser İstanbul 56 mı::r 
okula, İstanbul 4 üncü okuldan Melek İstan. 
bul 41 incı okula, İstanbul 10 uncu okuldan 
Nimet İstanbul 40 mcr okula, İstanbul 10 un 
cu okuldan Hayriye tstanbul 9 uncu okulıı, 
!stanbul 10 uncu oku'dan Mediha İstanbul 
1 inci okuta, İstanbul 10 uncudan Mürşide 
İstanbul 615 ınex İstanbul 9 uncu okula, İs. 
tanbul 10 uncudan Muazzer İstanbul 9 uncıı 
okula, İstanbul 10 uncudan GU!şen İstanbul 
9 uncu okula, İstanbul 10 uncudan Fa.bira 
!stanbul 56 ıncı okula, İııtanbul 59 uncudaa 
Servet !stanbul 61 inciye, İstanbul 29 unru. 
dan Muazzez İstanbul 41 e, İstanbul 59 dan 
Mubabat, İstanbul 61 inci okula, İstanbul 
20 den Fatma Selına Kadıköy 12 ye, !atan. 
bul 65 inci okul öğretnıent Feyziyc İstan. 
bul 34 tıncU okula, İstanbul 65 den Hatice 
İstanbul 34 UncU okula, İsta.nbul 65 den Ha.. 
aan Basri İstanbul 34 e, İstanbuı 65 den Şük 
rU İstanbul 34 UncU okula, İstanbul 11 den 
Edibe Beşiktaş 152 b:ıclye, Beşiktaş 46 dan 
Hüsniye Beşiktaş 15 inciye, Beyoğlu ı inci. 
den Kenan İstanbul 40 ncr okula, Beşiktaş 
89 dan Nedim Beşiktaş 30 uncu okula, Sarı. 
yer 33 Uncu den :Ha.cer Ortaköy 39 uncu 
okula, Şlşll Ka.bakoököy baŞe>ğretmcni Ham 
dl Pendllt ı inci oklll8., Kastamonu Taşköp. 
rUden Kazım Şile Kabakozköy başöğretmen_ 
liğine Adana Seyhandan Hatice İstanbul 64 
tıncU okula, Edirne UzunköprUdeı:ı Zehra Ça 
talca 1 inci okula, Şile Kaba.koz köyünden 
Halide Sarıyer Kum köyüne, Şile Karabey. 
öğretmem Rc~ıt yeni açılan Übeyli köyüne, 
Manlsadan Hatice Sarıyer 33 üncüye, 

Taşraya verilen öğretmenlerin 
tayin edildikleri okullar 

İstanbul erkek tsğretmen okulu mezun. 
la.rnıdan Hakkı Slllvrl Cela.Iiye köyüne, tz. 

mır Tireden Ferdane İstanbul 20 inci okula, 
İstanbul kız öğretmeni mezunlarından H. 
Perihan Silivri Kurfalı köy öğretmenliğin<!, 

Kocaeli Gölcük ,pkulu öğretmeni Saadet Ya.. 
!ova Safranköy okuluna, Samsun Ba.fra ilk. 
okul öğretmeni Seniha Silivri yent açılan 
Çelik köy okul öğretmenliğine, Samsundlln 
Ayşe İstanbul 29 uncu okula, Zonguldakta_ı 
Zehra Beyoğlu. 

Köy okullarından şehre gelenler 
DlyarLekir Merkez okulu öğretmeni Hayri 

Çatalca Ahmedlye köy öğretmenliğine, Ban 

drrma birinci okul ö~retmeni Rıdvan ÇataL 
ca Çakmal<lr köy öğretmenliğine, TokO\t 
Yavru köy öğretmeni LO.tfl Dinçer SUIVTI 
CUseseyman ö~retmenliğlne, Tekirdağ Mal. 
kara öğretmeni NUüfı>r Şile Hecizköy öğ. 

retmen!iğine, Tekirdağ Kazandıra köy öğ
retmeni Mahir Dedeoğlu Çatalca Daya.kadın 
öğretmenliğine, Zonguldak Bartın Çakaroz 
köy öğretmeni Emin Beyoğlu 48 inci okula, 
Kemerburgaz, Yalova., Aşağıdere okulu öğ
retmeni İbrahim Eyüp, Afyondan Ma.ci<le 
Beykoz kırkıncı okula, Beykoz kırk.ıncıdan 

Sabahat İstanbul 65 inciye, Beykoz 34 den 
İstanbul 65 inciye, Beykoz 34 den GUldan!I 
üsklidar 45 inciye, İstanbul kız öğretmen 
mezunlarından Fatma. Nedime Yalova Çınar_ 
erk köyüne, İstanbul kİz öğretmen mezunu 
Leman Slllvrl Ortaköy okuluna tayin ediL 
mlşlerdir. 

Sanat okulları arasında yeni 
tayinler 

Ankara. kız sanat öğretmen okulu pedagoji 
ve psikoloji stajyerliğine Neriman HilA.11, 
Ankara İsmet paşa kız enstitüsü biçki ve 
dikiş öğretmenli~Jııe Fatma KAmran, Edirne 
akşam kız sanat okulu idare işyarlığına Sul 
hlye, Ankara tsmetpaşa enstttUsU moda öğ
retmeni Pervin İstanbul akşam kız sanat 
okuluna, Adana !smet İnönü akşam sanat 
okulu biçki diklş dğretmenliğine Sa.ime, İs
tanbul kız lisesi ders ~Jetleri memuru Şefi. 
ka Çatalca ders okulu kAtipliğine, Beykoz 
orta. okulu kA.tibi Ahmet, Gelibolu orta oku.. 
lu kft.tipliğine, Üsküdar akşam sanat okulu 
nakış tiğ'retmeni Adile ayni okulda, (zam ile) 
Üsküdar kız sanat okulu çiçek öğretmeni 

Sabiha ayni okula (zam ile), UskUdar akşam 
kız sanat okulu yardirektörU Nezihe üs. 
kUdar kız enstitüsü yardirektörlüğüne., Us. 
küdar akşam sanat okulu biçki dikiş öğret. 
rnenliğine Ulya, Kadıköy kız enstlttlsU ldar~ 
memuru Hur;;em ayni okulda (zam ile), Ka.. 
dıköy akşam sanat okulu stajyeri Selına Kq,. 
dıköy kız enstltüsUne, İstanbul akşam sa.na.t 
okulu biçki diklş öğretmeni LA.le ayni okul. 
da (zam ile). İstanbul er~ek terzilik okulu 
dikiş öğretmeni Mustafa aynl oku:a, (zam 
ile), İııtanbul akşam sanat okulu ev idaresi 
yemek pişirme öğretmeni Mlinire İstanbul 
Selçuk sanat okuluna, Selçuk sanat okul.ı 
resim öğretmeni Saadet aynl okula (zam ile) 
Beyoğlu ak~am sanat okulu erkek çamaşır 
stajyeri Perrin ayni okula (zam ile), Beyoğ_ 

kIZ 
sanat okulu moda çiçek öğret_ 

lu al<şam 
i Gülseren ayni okula (zam ile)• Beyoğlu 

men t okulu nakış öğretmeni Merzuk 
akşam sana. sanat 
ayni olwlda. (zam ile)• Beyoğlu akşatn 
okulu b!,..l·I dikiş öıtrctmeni Vasfiye ayni o_ 

.,. ' 1 kşa.m kız sanat 
kulda (zam ile), Beyoğ u ~ a l 

0
_ 

okulu biçki dikiş öğretmem Fatma ':anat 
kulda (zam ile), Beyo~lu akşam ktZ ayni 
okulu çocuk bakımı öğretmeni A:r~Jik 0 _ 

okulda (zam ııeı. İstanbul erke\ t okuld.1 
kulu dikiş öıtretıneni Ililml a~anat okulu. 
(zam ile), İstanbul a.kşaın ~ükerre!Jl ayni 
yemek pişirme öğretmeni kG sıı.nııt 
okulda (zam ile). İstanbul akşa.mı .... ükerrcm 

i ı me öltretmen .ıu 
okulu yemek P ~ r İstanbul e.kşıı.Jll kız 
ayni okulda (zam Uel • j r1 Mücella. ay. 
sanat okulu moda çiçek sta y~eyoğ!U akşam 
nl okul moda öğretmenliğine. 1 =ıı.yrlye 13. 

··ğretmen = 
sanat okulu çamaşır 0 okulu çanıaııı- öl'tret. 
tanbut akşam kız sanat kız sanat okulu 
menllğine, Üsküdar e.k~::a.hat İstanbul ak
biçkl dikiş öğ'retmeni N ıu e.lcşam kız sanat 
şam sanat okuluna, Beyoğ tstanbul ak 
okulu ev ide.rest stajyeri A)iyıe ö-etmenliği. 

ı ev idares o· -
şam Jnz sanat oku u t okulu biçki dikiş 
M, İstanbul akşam san;ıköY akşam kız sa.. 
stajyerliğino Nura~, K:tajyertiğine LQ.tfiye 
nat okulu biçki diki~ okulll biçki dikiş Sta1 
İstanbul akşam sana at enstitüsüne. !stan
yeri Sacide Selçuk san ı.ulll biçki dildş sta f. 

k z sanat o" bul akşam 1 at okuluna, İstanbul 
yeri Mediha Selç~: ::uxn atölyesi stajyeri 
akşam sanat oku kuluna. Arapkir orta O

Mamut bölge sıı.ne.t 0 ıığüle :Mahmut Yazıcı, 
kulu resim öğretmen en:ıuru Hasan Rıza 
Vefa lisesi kUtUphane .. :ıntıplllftne. Kandilli kı7. 

kulu ku ·~ 
Be~iktaş orta o s~ra. üsküdıı.r Uçiln-, · ışyart .,. 
lisesi ders A.lrttcn Vefa Usesl ldarı:-
cU orta okul kO tı~ı~;~~~~sesfne, İstanbul kı7. 
memuru ZülOI Ka rtuğuna Halit, Vefa 

ı tleri meınu il.sesi ders ıı. e urluğune. Fahri Sami, 
lisesi kütu~hane rneın 
to.yin edl~mlşlerd~? 

cuzlııtılacak mı . 
El U .. dürlüğünde mez-

d. "ktrsat mu 
Bele ıye 1 

• • b"r miktar indirilme-
baha ücretlerının k~kat bitmek üzere-
. • . aptlan tet k 

sı ıçın y . rorınütle etin beş u-
d• B tunan bır w. •• .t 
ır u k bil olabile"egı umı 

ruş ·ucuzlatılınasr a . . ·-·--

edilmektedir. 

Harp akademisinde 
Ve Deniz H a rp okulunda 

Dünkü • 
merasını 

Harp Akademisinden 49, Deniz Harp 
44 subay mezun oldu 

okulundan 

Harb Akademisinde dün öğleden 
sonra saat 14,30 da yeni sene mezun. 
larına merasimle diplomaları tevzi e. 
dilmiştir. Merasimde başta korgene -
ral Abdürrahman Nafiz olmak üzere 
birçok g~neraller, yüksek rütbeli ko -
mutanlar, saylavlar, ve matbuat er -
kanı bulunuyordu. Merasim tam sa. 
at 14 de büyük merasim salonunda 
başladı. 

tstik1a1 marşının çalmmasmı müte. 
akip yıllarca harb akademisi meztın.. 
!arına büyük erkanıharbiye reisi na.. 
mma diplomaları tevzi etmiş olan e -
mekli orgeneral Cevad Çobanlrdan yi. 
ne diplomaları tevzi etmesi mektep 
komutanı general Ali Fuat ta.rafın -
dan rica edilmiş ve Cevad Çobanlı 
diplomaları tevzi etmiştir. 
Mektep komutanının nutku 

Bundan sonra mektep komutanı kor 
general Ali Fuat çok güzel bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

"- Bu yıl kara harb akademisinin 
20 sınıfı: Deni,z harb akademisinin 8 
sınrfı; Yüksek levazım okulunun 10 
sınıfı diploma aldı. 

Kara harb akademisinden çıkanlar; 
sizinle 577 oluyor. Deniz kurmay su
baylarımız sizinle 30 olacak. 30 raka.. 
mı donanmanın kurmay hizmetlerine 
yetecek gil?.el bir miktardır. 

Yüksek Levazun okulunda tahsil 
etmiş olanlar 117 olmuştur. 

Harb akademisinin gayesi iyi düşü. 
nür, normal kurmay subayr yetiştir
mektir. Normal kurmay subayı de. 
mek iyi düşünmesini bilen, iyi muha. 
keme eden, iyi hesab eden, muntazam 
ve çok çalışan kurmay subayı demek. 
tir.,, 

Dahi yetiştirirrnez 
"Dahi yetiştirmek Akademinin ne 

kudreti, ne gayesidir. Dahiler yetişti
rilmezler ve serdarlar nasbedilmez... 
ler. Onlar; fıtrattan doğarlar. Lakin 
fıtrattan doğan serdarlar da fikir ter 
biyesi geçirme!' dirler. Büyük işler, de. 
ha ile sayin hasılasıdır. Say elzem
dir . ., 

"Akademinin vazifesi: serdarlara 
yardrın.cı olacak kurmay subayları ye. 
tiştirmektir.,, 

"Çetin, sert ve aksi sartlar içinde 
bulunduğu zamanlarda da bu mekteb, 
büyük adamlar yetiştirdi. Kendisine 
iyi bir an'ane yaptr. Şimdi i~e Atatür. 
kün çağrnda; İsTl"et İı!önü hükumetin. 
de; Marcşalın Akademisinde iyi kur. 
may subayı yetişmek için bütün un -
surlar ve !3artlar temin edilmiştir . ., 

"- Kurmay subayı ordu içinde 
yaratıcı fikirler ortaya koyacak kabi. 
liyette olmalrdır. 

Arkada~lar, bugünden itibaren ve 
bütün hayatınız müddetince vazifeyi 
her şeyden evvel ve her şeyden mu
kaddes biliniz. Evvela vazifenizi, son. 
ra haklarınrzı diişüni.inüz. 

Şeref ve izzeti nefis, vazifeyi tama. 
men yapmaktır. izzeti nefsin yanhş 
telakkis;nden haz::-r ediniz. Vazife<1en 
dolayı amiriniz sizi muahaze edince, 
izzeti nefsiniz incindi farzederseniz 
haksızlık ed"rsiniz. Bilakis; izzeti nef 
sin'z vazifenizi tamamen veva ivi ve 
yahud vaktinde yapmadığ~ız - i

1

çin 
müteessir olsun. 

Vazifenin birinci derece~i; ikinci 
derecesi; vazifenin mertebeler silsilesi 
yoktur. 

Vazifeden istifa edilmez. Vazifeden 
istifa etmek, ondan kaçmaktır. 

.Arkadaşlar. İstlkb~l sizindir. 
Vatanın müdafaasının ve emniyeti _ 

nin tem ·ni vazifesi sizind:r. 
Orduyu hazarda lır..rbe hazırlamak, 

seferde sevk ve idare etmek vazifesi 
sizindir. 

Türk kurmayının teref Ye an'ane
sinin kökü Tiirk milletinin harb tarL 
hine d::ıyanır. 

Ti.irk harb tarihi, vatanperverliğ:n 
ihti~amlı mabedidir. ı 

Türk harb tarihi eevk ve idare san. 
atının şaheserlerile doludur. 1 

Deniz Harb okıı1wı mı yeni mezun1.arı 

Türk harb tarihi imanın, idealin, gü Ali Rıza Subaşı, piyade teğmeni E • -
venin kaynağıdır. tem Aykut, piyade teğmeni Talat Ba-
Yakın mazide Muhaç, Varna, Niğ. tur, süvari teğmeni Nüzhet Akıncılar, 

bolu, ve eu tablolarını gördüğünüz piyade teğmen.j Sıtkı Üloy, piyade teğ. 
muharebeler. meni Yusuf Demirdağ, piyade teğme. 

Timunm, Cengiz Hanın, Alp Asla. ni Salih Polatkan. 
nın, Kılıc Aslanın, Nureddin Şehidin Deniz kurmay subayları 
muharebeleri. O muharebeler ki her. Deniz harb akademisi mezunları da 
biri Anibal'ın (kan) ma müsavidir. şunlardır: • 
ıer. Binbaşı Bürhaneddin, binbaşı Sa • 

Daha yakın mazide Plevne, Çanak. deddin, yüzbaşı Aziz Hayri, yüzba~ı 
kale, Kutülamare, İnönü, Sakarya, Ai. Asım, yüzbaşı Kemaleddin, yüzbaşı 
yon... Adni. j 

Hepsinin üstünde (Domlupmar). Yüksek levazım mezunları 
Bu şerefli tarih size mirastır. Hem 

de emanettir. Emanet kelimesinin bü. 
tün necabetiyle bir vedia. 

İstikbalin tarihini siz yazacaksı. 
ruz. 

Mazide tarihi hakikat olan şeyler, 
atide de tarihi hakikat olabilirler. 

Yalnız rakam yar•maz. Yapan sade 
kemiyet değildir. En nihayet çelik ira 
de ve daha üstün se\•k ve idaredir ki 
mukadderatı yaratırlar. Üstün sevk ve 
idare, cür,et ve metanet; kemiyet az.. 
lığını telafi eder. 

Türk mi11etinin yüksek vasıflan. 
nm, enerjisinin, hayat kudretinin ve 
dehasınm timsalini bulmak için asır. 
!arca geriye bakmağa ihtiyacımız yok 
tur. Çünkü Türk milletini askeri ve 
sivil dehasının, askeri ve sivil yüksek 
faziletinin, Türk enerjisinin en yük-
sek timsali olan Atatürk içimizde ve 
başımızdadır. Ve bu mektep, Atatür
kii yıllarca bağrında taşıdı. Siz de o. 
nun izinde yetiştiniz ve isinde yürü. 
yeceksiniz. 

Bin yıl sonra, ahfadımız da Ata.. 
tilrkün yolunda yürüyeceklerdir. 

Atatürkiin planlarında Türk mille 
tinin necib emelleri ve ecdadımızın 

hulyaları tahakkuk ediyor. 
Atatürkün Kurmaylarısmız. Sizi 

tebrik ederim. •• 
Bu seneki mezunlar 

Harp Akademisi kara kısmından 
mezun olan 35 zabitin isimleri şunlar 
dır: 

Topçu yü:ı;başr Mehmet Sırrı Gem. 
almaz, süvari yüzbaşısı Halim Önalp, 
Topçu yüzba.srsı Mustafa Fikri Oğuz, 
hava yüzbaşısı AsIDl Cemal Uçar, pL 
yade yüzbaşısı Nureddin Şlpol, piya • 
de yüzba~ısı Şevket Yelutaş, piyade 
yüzbaşısı "Mustafa Hulfuıi Savaşl;an, 

topçn yüzba~ısı İrfan Alptekin, piya. 
de yüzbaşısı Arif Güvenç, Topçu yüz.. 
ba.~ısı Sedad Demirtaş, topçu yüzba. 
şısı Said Ziya Börtence, topçu yüzba. 
şısı thsan Özgil, yüzbaşı Refik Tulga, 
yüzbaşı Şcrcfcddin Üner, hava yüzba. 
~ısı Remzi Soyoğuz, piyade yüzbaşısı 
Ahmet Nuri Teoman, topçu yüzbaşısı 
Kamil Hıfzı Tümer, topçu yüzbaşısı 

İbrahim Hakkı Ezgeç, piyade yüzba
şısı Sadeddin Si.iataç, topçu teğmeni 

!smail Hakkı Atıl, topçu teğmeni Nus 
rat Erdem, topçu teğmeni Saim Utku, 
piyade teğmeni Enver Pulatsü, topçu 
teğmeni Arif Hikmet KosoI, topçu 
frğmeni Fahreddin Öngör, piyade teğ_ 
meni Mehmet Mete, piyade teğmeni 

Yüksek levazım mektebinden de se .. 
kiz zabit mezun olmuştur, Bunların L 
simleri de Mehmet Cemal, Mustafa, 
fildi, Mustafa, Celal, Refik, Cevad, 
M. Galibdir. 

Deniz harp okulu mezunlan ' 
Deniz harb okulunu bu sene bitiren 

yarsubaylara dün Heybeliadada me • 
rasimle diplomaları tevzi edilmiştir. 

Merasime saat 15,40 da mektep bali. 
çesinde başlawnıştır. And içme ve 
diploma tevziini müteakip yeni mezun 
!ardan makine yarsubayı Fevzi Taş • 
km bir nutuk söyliyerek arkadaşları. 
nm hissiyatına tercüman olmuştur, 

Bunu müteakip mektep komutanı 

deniz albayı Ertuğrul, heyecanlı ve 
<:oşkun bir hitabe ile, kuruluşunun 

161 ~nci yı1mı ya.şıyan Deniz harb o
:lculunun büyük emeklerle yetiştirdiği 
'44 subayı takdim ve böyle değerli, te
miz ve bir inci kadar pürüzsüz genç .. 
Ieri yuvalarında büyüten aileleri teb
rik ettikten sonra sevgili çocukları-: 
na necib ve yüksek vazüelerinde da. 
imi bir muvaffakıyet temenni etmiş 
ve Büyük önderin açtığı yükseliş yo .. 
!undaki dahiyane gidişine ayak ey w 

durmakla daima ve her şeyde muvaf. 
fak olunacağını ilave ederek hitabe • 
sini bitirmiştir, 

- Bunu mekteb taleoesinin de iştira -
kile yapılan çok güzel bir geçit resmi 
takib etmiştir. Okul nahçesindeki A
tatürkiln bUstUne bu senenin mezun
ları tarafından bir çelenk konmuştur. 

l\fezunların isimleri 
Bu sene deniz harb okulundan 44 

yarsubay mezun olmuştur. Bu genç -
lerin isimleri şöyledir: 

• 
Güverte kısmından: Neriman Errc. 

tin, Sezıi Orkunt, Şemsi Tarın, tsma. 
il Göksu, Şebab Ülkur, Turgud Özel, 
Kemal Kutakan, Enver Dcmirören, 
Nazım Orkan, Necdet Tezeren, Doğan 
Ülkan, Daniş Yıldıza1p, Cevad Ülgen, 
Feridun Sevil, Mustafa -Olman, Fethi 
Nayal. ıKil..mran Evrenos, Nasuhi Gök • 
çen, Süleyman Gıyas, Nusrat Önel. 
Şevket Parlar, Saim Türkeş, Murad 
Krakürd, Kerem Oka, Hüsnü Bozer. 

Makine kısmından: Doğan Erokan, 
Ahmed Gazez, Ahmed İnal, N::ı.mık 
Soyeren, Feyzi Tunç. Mazhar Yüngül, 
Abdurrahman Viltan, Zilıni Dora, S:ı.. 

dık Viltan, Necati Ozan, Haldun Dinç. 
men, Mithat Göksel, Ayni Özgören, 
Mehmet Güney, Abdüikadir Osmari, 
Celal Atadan, Seyfi Çobanoğlu, Suad 
Çakır, Besim Özel 
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" Artık tereddüde lilzum yok, derhal 
buradan kaçalım ve A vrupaya gidelim!,, 
Afyonkarahisarında bulunduğu müddet valt1 esnasında lda hep ayni mevzu et. 
zarfında bir çok Ermenilerin canını yak rafında konuşuyorduk Birdenbire tele-
mış, muhtelif adamları tehdit etmiş. bir fon çaldı .Telefon odasına koşan Hanri-
~ok ocaklar söndürmüştür. İzrrirdeki yet beş dakika sonra dönerek: 
bayatı meçhuldür. Orasını bilene rast - - Fransız zabiti telefon etti, kendisi 
layamadım .. Konyadan İstanbula ldö - gelemiyecekmiş, Perapalasta beni bek. 
nüşümde kendisini Kabristan sokağın • liyor. Ben çabucak gider gelirim .. 
da umumi merkezimizde görünce evve- - Hraç telefon el:lerse ne diyef.m? 
li gözlerime inanmamıştım. Arkadaş - - Zabitin beni istediğini, Perapalas-
lan ikaz etmek istedim, kimse beni din ta bulunduğumu oradan Kabristan so-
lemek istemiyor, herkes "biz karışma - kağına uğrayıp işlerimi yoluna koyduk-
yrz,, diyordu. Nitekim sen bile tered. tan sonra eve döneceğimi söylers.in .. 
kiüt ettin ve sözlerime inanmak isteme- - Saat kaçta dönebileceğini tahmin 
din. Azizim Eskişehirde Türk polisiyle, ediyorsun?. 
Afyonkarahisarında Fransız esirleriyle - Zabitle fazla kalacağımı zannet. 
teşriki mesai eden, tzmirde meçhul bir mem. Çünkü o saat 2 de muhakkak da-
hayat yaşıyan bir çok masum adamların .'.resine dönme!: mecburiyetindedir. Bir 
kamna giren, genç kızlan iğfal ettikten saat ka:dar da muayenehanede eğlene-
eora hayatını kurtarmak için ismini ve cek olursam, demek saat ü~. üç buçuk 
dinini değiştiren bir adama nasıl em • sulannda buraya dönmüş olurum. 
niyet edilir? Ayni .zamanda hem komi. - Başkası telefon ederse .. 
teci, hem casus, hem Ermeni, hem Türk - Karşına, Hraçtan başka kim çı_ 
maskesini maharetle kullanan bu adam- karsa, cevap bile vermez, telefonu ka-

dan ben korkanın, azizim .. Benim bildi
ğim bu kadardır. 'Ust tarafını siz bilir • 
siniz. 

Bu hikayeyi dinledikten sonra Agop
tan daha fazla korkıruya ba1Ianu§hm. 
Hraçla Hanriyeti.n de ayni fikirde ol -
duklan yüzlerinin ifadesinden anlaşı -
lıyordu. 

Kasapyan hikayesini bitirdikten son
ra ldedi ki : 

- Stzden bir ricam var. Bu sözlerim 
burada kalsın.. Çünkü bu adamdan 
müthiş korkuyorum. Hiç kabahatim 
yokken beni dört sene hapisanede yatı. 
ran adam, foyasını meydana çıkardığı
mı &ilse başımı yeniden derde sokar. 

Kasapyana istel.1iği teminatı verdik. 
Hraç daha ileriye giderek: 

- Bu dakikada senden ziyade baş
kaları tehlikede bulunuyor. Bu ıitibarla 
sözlerinizin buradan çıknuyacağına e
min olabilirsiniz. Her halde verdiğiniz 
malUmattan dolayı size çok müteşckki. 
ıriz, dctJi. 

B:raz sonra Kasapyan pansiyonu -
muzdan ayrıldı. Hraç ve Hanriyetle 
bera~r başbaşa vererek vaziyeti mü -
zakere ettik. Neticede hiç b:r ~ey belli 
etmemeğe karar verdik.. Vakit hayli 
geçikmiş olduğundan Hraç müsaade is 
tedi ve Hanriyete dedi ki: 

- Yarın sabah Fransız zabiti gelir
se. Serj ]akın herhangi yeni bri rapor 
verip vermediğini bilhassa sormayı u. 
nutmayın. Şayet vemıi§se, zabit bun -
lan da muameleye koymaıdan hemen bi
ze getirsin. •. Kendisine !her defasında 

bol para veriniz .. Herhangi mühim bir 
§ey olursa ben size telefon ederim. 

Hraç ayrılmak üzere eliII\~ ı;akarak: 
- Yarın akşam topiantınuz var .• Ben 

gelip seni buradan alırım. Maamafih 
gündüz evden ayrılma, belki sana ihti
yacını olur. Şimdilik Allaha ısmarladık. 
deldi ve gitti. 

Hanriyetle beraber yaşamıya başla _ 
dığım gündenberi ilk defa olarak neş -
esiz lir akşam geçirdik. Bidayette ehem 
miyet vermediğim Agop Serkisyannın 
tezviratı beni de Har.riyeti de düşün -
'diirmeğe başlam•ştı. Bir aralık Hanri -
yet: 

- Sevgilim, dedi, hatırlar mısın? 
Ben sana burada kalmıyalım, Avrupa. 
ya gidelim, demiştim .• 

- Evet hatırlıyorum. 
- Rica edc:Tm, artık tereddüt etme. 

aerhal buradan uzaklcışalım .. Bu her. f 
bizi rahat bırakmıyacak .. Bir felii.ketten 
korkuyorum .. 

Hanriyeti te ki.ı etmeğe çalıştım. 

Sözlcri:ne kanar gibi göründüğü halde 
endişesinin za:ı olmadığını h!ssediyor -
dum. Gece yarısına kadu bu meseleyi 
konuştuk. Yatağıma girc.\.ğim'z zaıruın 

İstanbuldan mümkün olduğu kadar sür 
atle ayrılnuya karar vermi bulunuyor
duk. 

Komiteci tuzağı 
Yorgunluk •c heyecan bizi bitap bir 

hale getirdiğinden öğleye doğru ancak 
.,,anabfldilc. Hanriyet gl5zlerini açar 
açmaz ıeyahat projelerinı::len bahsedi
yor ve bir çocuk gibi sevr.niyordu. Kah. 
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parsın ... 

- Saat üçe kadar ben burada merak 
tan patlarım .. Muayenehaneye dönü -
şünde hiç olmazsa bir telefon et. 

Hanriyet: 
- Peki canım, oradan ~ana bir tele. 

fon ederim, diyerek beni öptü ve sokağa 
fırladı. 

Yalnız kalınca, Boğaziçine nazır bal 
kona geçerek şezlonga uzandım ve sakin 

bir kafa ile vaziyetimi tetkik etmek is
tedim. 

Hanriyetin İstanbuldan ayrılmak 
hususunda israr etmesnii haklı bulmakla 

beraber, yakında Jstanbula geleceğini 
bildiren hocam Hamparsumu bekleme
lc!en uzaklaşmanın doğru olamıyacağını 
düşünüyordum. Diğer taraftan mensup 
olduğum fırkaya karşı bazı taahhütle -
rim de vardı. Bu meyanda müşkül bir 
mevkide bulunan ve benden ba~ka ~tL 
mat ettiği arkadaşı olmadığı anla§ılan 
Hraçı da yalnız bırakıp kaçmak doğru 
bir hareket teşkil etmiyecekti. Bundan 
ba~ka hocam Hamparsum, bana emni -
yet etmiş. bana muayyen işler tevdi 
etmişti. E:::ivanda vaziyef n karıştığı 
ve hocamın her an bana ihtiyacı olacağı 
lir sırada ben nasıl bir kadına kapılarak 
ortadan kaybolabilirdim. 

Bütün bunları düşündükçe, hiç ol -
mazsa hocam llamparsumun vuruduna 
kadar :fstanbulda kalmak mecburiyetin 
de bulunl:Juğumu görüyordum. Bu şe
rait altında o zamana kadar IIanriyeti 
oyalamaktan başka çare kalr.lazdr. Ho. 
camrn İstanbula muvasalatında vazi
yctimi kendisine anlatır. oona Avru -
pada herhangi b' r iş vermesini rica ede
rim. Ricam kabul edilmed i ği takdirde 
ne yapacağımı da ancak o zaman dü _ 
şünürüm. 

Kendi kend:me bu kararları ve:ince 
içim biraz f erahlandı. Esasen bütün 
mesele kafi karar vermekted:r. Bir de
fa .'nsan kararını verdi mi, üzüntüsünün 
yı.izde doksanı derhal zail olur. Hayatta 
kö:ü körüne yüriimektense, muayyen 
bir hedefe c!oğnı aıimkar aJımlarla i
lerlemek müreccahtır. 

Artık soğuk kanlılığımı tama:nen 
bulmuş olluğumdan b:r daha bu mese
leleri düşünmemek üzere gazeteleri 
gözden geçirmeğe başladım. Gazeteyi 
henüz elime almrşkcn kapının zili çalın_ 
dı. Yerimden kalkıp merd'ven başına gi 
din":ye kadar sokak kap•srnın açılrp 

kapandığını ve hiriı:inin merdivenlere 
doğru iledc1 liğini i~itt'.m . 

Hanriyetin bu kadar erken dönmesi 
mümk~\n olmadığına göre r;clcn her hal 
t'le Hraç olacaktı. Bu tahmin.mdc aldan
mam•ştım .. Bir gece evvel düşünce\' o
larak bizden ay:ılan arkada~ım ne~eli 

bir şarkı söyliyerek karş·ma dikilm . şti. 

Hayretle yür.üne baktığı:nı görünce: 
- Hayrola, bu gece galiba fena bir 

rüya gördün .. Yoksa sabah sabah ra
hatsız mı ettik .. Hanriyct nerd:lc, d:ı. 

ha uyuyor mu? Vay tcmb~I vay .. Han
riyct, kalk bakılım ,öğle o'du .. Sen ar
tık i i azıttın .. Cok şiikür m11aye~•ha· 

neye filan ı:(ttii'',1 '1 de yok .. Bu gid'şle 
diJçiliği de unutacaksın . . 

(Devamı var) 

Hind esrarı 
Yirminci asrın ilmile dahi 

Hala anlaşılamadı ! 
On ay mezarda kahp dirilmeği 

ilim izah edemiyor 
En eski devirlerden beri Hindista.. 

na giden seyyahlar, avdettP., "fakir., 
lerin şayanı hayret marifetierini an _ 
latırlar. Bunları hemen herkes duy -
muştur. Fakat bu medeniyet devre _ 
sinde, "fakirizm,, in iç yüzü anlaşıla... 
cağı tahmin edilirken, hiç de öyla ol. 
mamışlır ve Hind; hala bütün esrarı. 
nı muhafaza etmektedir. Bundan bir 
müddet evvel, Hindistandan avdet et
miş olan bir İngiliz seyyah ve muhar. 
riri, Hindin esrarına dair yazdığı bir 
eserde, fakirlerin mar~fetlerine ait 
birçok misaller getirmekte Ye bunlar. 
dan bazılarının sırf harikulade bir me 
haret sayesinde yapıldığını söylemek. 
tcdir. 

Hindistan ordusuna mensup bir ln. 
f.;iliz binbaşısı b;r gün sokaktan ge -
çerken, bir kalabalık toplandığını gör 
müş ve bu kalabalığa kanşmca, ihti. 
yar bir Hintlinin, eline bir 
limon koyarak bu I!monu müthiş bir 
kılıç darbesiyle ikiye böldüğü halde, 
avuçta en küc;ük bir çizik dahi bırak
madığını hayretle görmüş~ür. Hintli 
fakir, bu marifeti, birçok defa, ayni 
muvaffakıyetle tekrarlamıştır. 

B!r oyundan şüphelenen binbaşı, bu. 
nun üzerine fakire yaklaşarak, limonu 
bir de kendi elinde kesmesini teklif 
etmiştir. Fakir, zabitin avucunu mua
yene ederek bu işi yapamıyacağını 

söylemiş, nihayet zabitin I~rarı ve 
hatti tehdidt Uzcrine fakir biraz dü. 
§Ünmüş ve nihayet sormuştur: 

- Sol elinizi gösterebilir misiniz? 
- Tabii, işte! 
Fakir bu eli muayene etmiş ve: 
- Pek altı. demiştir. limonu bu a VU

cunuzıın içinde keseceğim. 
~.,ilhak ika fakir, bu defa da marife

tini ayni muvaffakıyetle göstermiş: 
7.abit de hayranlıkla bağmnr~tır: 

- Bravo! Cidden şayanı hayret bir 
ustalık! Fa.kat limonu sağ elimde kes
meye niçin razı olmadınız? 

J1'akir §U cevabı vermiştir: 

- Bu benim mrrımdır! 
Zabit işin iç yüzünü ancak bilahare 

anlamıştır: insanların ekserisi gibi, o 
dn. küçüklüktE'nberi bilhassa sağ elini 
fazla islettiği için, bu elinin avucun. 
daki adaleler daha fazla inkiı;;af etmiş
ti. Yani. avucun içi. fakirin istediği 
gbi düz <leğildi \'e kıhnr,, eii yarahya
b'lirdi. Hallwki ıml avucun i~i nispe. 
!en daha düzdii. lki avu~ arasındaki 
bu fark, belki ,ı:rözle görülcmiyccek ka.. 
dar küçüktür. fakat fakir ic;in bu ufa. 
cık farkın çok büvük hir ehemmiyeti 
vardır ki, en şayanı cfkkat olan da, 
onun k'iı" -l"rb:.-sindeki hıı ~ayanı 

ha)T"t i~abettir. 
F1'k·r·P.r iki lc11;ımdır 

Hiııdist'lnın hrr tarafını dolaşan 

fakir'er iki kıımnclır: Corgi'ler ve Ta. 
pasini'lrr. 

Bu fa!drl "rin he1sinin b!r tek he _ 
dc.f'eri \'nrdır : cenne~e \'e mukaddc~a
ta u1a ~mak .. Bunun için de. kendileri. 
ne mahsus bir mezhep muc'bince, ira. 
de \'Cimanın, insanların ıstıraptan kaç 
ı.:ak hususundaki sevkitabiilerinden 
daha kuvvelli olduğunu g-östermek ü. 
zere vücutlarına birçok işkenr.cler ya. 
parlar. 

G:ıvct fakir ve mütevazıdırlar. Hiç 
bi~ 1.aman p1ra istcmt'zl~r. fakat. hiç 
bir sahteki'ı!"l•k mevcut olmadı~ını 

göstımn~ k iı ti•·o · 1 •rm·ş gibi arl~ta 

<jıplak bir vaziyette ~ayanı hayret gös. 
ü•ti~'er yap:-!"lnr'.:c:ı, etraftan kendile. 
rinn para ya~:ar. 

Hİ" ki~S"icri olmadığı \'(' münzevi 
ynş-ırlı1tlarr için bu paraları mabetle. 
re vcrir'cr \'C yiyeceklerini kE>ndileri -
ne mukaddes insanlar nazariyle bakan 
halk temin eder. 

En eski devirlerden miras kalan ka. 
!delere ria~·ct cdnrler: aral:ırında bir 
nevi gizi' c~'l'li vet vardır . 

Corg· 1cr, b'ltün d:.inya hokkabazla. 
rını ve camb'1Zl"rtl'ı ,ı:rolr-c 'e l:>ırakacak 

ve akıllara durgunluk verc<:ck mari -

Başını toprağa 9ömiip saatlerce kala
bilen Ilindliler pek ço1;tur. 

Hindli fakir liuwnu zabitin avuc1' 
içine /:oydu tc ... 

fctler yaparlar. Bir de Att<ı C-Orgi'ler 
( üstadlar) vardır ki, bunlar da, kendi. 
lerine işkence yaparlar. 

Kılıçla doğramm adam 
Biraz evvel, limon kesen bir fakir

den bahsetmiştik. ş:mdi bıVidan daha 
§ayanı dikkat olan diğer bir vakadan 
bahsedeceğiz. 

Corgi'lerdı?n biri, yanında bulunan 
bir İngiliz zabitinden kılıcını istiyerek 
kendisine gösterilen seyircilerden bi. 
risinin omuzuna ve ba~ına iki mütilig 
darbe indirdi. Adamcağız da, seyirci~ 
lerin dehEetle açılan gözleri önünde 
kanlar içinde yere yuvarlanrh. Fakir 
onun ü1.erinc doğru iğ:ldi ve eliyle se
ri birkaç hn.reket yaparak kanlan 
durdurdu, yaraları kapattı. Adamca • 
ğız da, ı:ıapasağlnm bir vaziyette ayağa 
kalkt! 

lnıınılmıyacak ~eylt'r dı!ğil mi? ... 
Fakat bunlar lıer zaman okunan, daL 
ma anlatılan birer hakikattir. Bunlar 
manyafzma mı. yok~a hipnotizma mı

dır? Belki! Muhakkak olan bir şey 

varsa. en büyük alimlerin, en tanın
mış hokkabazların, bunun esrarını el
an çözememiş olduklarıdır. 

l~kenceterin pnvaı 
Şimdi de. kendilerine işl5ence yapan 

fa kirlerin marifetlerinden bah~edelim 
ki, bunlar, şüphesiz, şimdiye kadar an. 
}attıklarımızdan çok daha muammaJı. 
dır. 

Bu gibi fakirlerin en bol yeri. mu
knrlcles ı;ehir addedilen Benares şehri
dir Burada i~kencelerin her türlüsünü 
görmek kab'ldir. Mesela bir Atta.Cor
ki, boğazına bir ip geçirdiktm sonra 
kendisini ağaçtan aı;ağıya atarak o \'a 
ziyctte, ha\•ada sallanarak kalmakta -
dır. Yanına gidip iyice muayene ede
bilirsinl1~ Hiçbir sahtekarlık, hiçbir 
oyun göremezsiniz. Yüzü tnmamiyle 
eakin•lir ve tabii ren~ini değiştirme

miştir. Hatta .siz.nle konu~ur bile. Ya- J 
nında durarak bu işkenceye nihayet 

vermesini beklerseniz bir hayli bekle. 
meniz lıi.zımgelir. Belki güni4U'CC, haf. 
talarca, hatta aylarca ... Çünkü fakir, 
ayak ucuna atılan paraların mlinasip 
bir yekıin teşkil edeceği ana kadar o. 
rada bu vaziyette kalacaktır. Parala. 
ra dokunulmasına imkan yoktur. Hiç 
bir Hintli, fakire atılan paralara el 
sürmez. 

Diri •diri gömülenler 
Bazı fakirler de, toprağa bir çukur 

kazdıktan sonra (tıpkı resir.ıde gördü. 
ğünüz gibi) sırt üstü yere uzanarak, 
kafalarını omuzlarına kadar bu deliğe 
sokarlar ve yüzlerine • rahat.sız olma.. 
mnk için . bir paçana örttükten son.. 
ra, toprağı kafalarına. çek<>rek iyice 
gömülüp, orada haftalarca ayni vazi. 
yette kalırlar. Seyirciler gelip, ayak. 
lariyle toprağı iyice ezerle:-, hava. al. 
mıya mahsus küçük bir boru ararlar. 
Fakat bir şey bulamazlar. Çi.inkü bun. 
da da hiçbir oyun ve sahtekD.rlık 

yoktur. Birçok alimler bu ışkencele • 
rin mahiyeliyle yakından altı.kadar 
olmuşlar. fak:ıt esrarı b~r türlü çö~. 
memişlcrdir. 

Şimdi, işte bir hadise ki, birçok yük 
sek rütbeli İngiliz zabiti ve diğer yilr
lercc A \TUpalınm gözü önünde cere • 
yan etmiştir: 

Bu tecrübe bundan bir hayli sene 
evvel yapılmışsa da, bunu görmüt olan 
bütün Avrupalılar haali korkunç hafi. 
rasınr unutmamışlardır. 

Meşhur bir Corgi, mez!lrın içinde on 
ay kalabileceğini m:hrace Ra<:et - ~~n

ge söyleyince, mihrace betondan bir 
mezar yaptırmış ve bir çok kimseleri, 
bu tecrübede ha:ı:ır bulunmağa davet 
etmi~tir • 

Fakir, vücudundaki bütün açıklıkları 
balmumu ile kapatmış, sadece afzıru a
çık hırakmrştır. Sonra diJ.:Oi gırtlağının 
içine kıvırarak uykuya ldalmıJtır. 

''Ceset., derhal kaldırılarak bir çuva· 
1< dikilmiş ve bizzat mihrace çuvalın 
her tarafını mühürlemi§tir. Çuval bil. 
yük bir sandığın içine konmul! ve san· 
dık itfoayla kilitlendikten sonra meza· 
ra konmuştur. 

Fakat hepsi bu kadarla bitmemiştir. 
Fakirin, kendisini kandırmasından kor· 
kan mihrace, mezann Üzerine beş altı 
ton toprak attırarak, oraya arpa ektir. 
miş ve mezarın başına. gece günldüJı 

bekliycn İngi',:z ve yerli nöbetçiler 
koymuşutr, Diğer taraftan, hemen her 
gün mezarın baıına giderek, gayri tabii 
bir tey bulunup bulunmadığını b!zzat 
tetkik etmiştir. 

On ay sonra mezar açılıp ceset çıka
rılmıştır. Doktorlar kalbin kat'iyyen 
çarpmadığım bildirın:şlercfr. 

Jki saat süren friksyon ve tedavi ne
ticesinde, kolun biri kımıldarnı§. fakir 
canlanmağa başlamı§ ve nihayet s.apa· 
sağlam bri vaziyette ayağ akalkmıştır. 

Hazır bulunanların hayretini burada 
tasvfr etmeğe imkan yoktur. Yalnız, 

şunu söyliyelim ki, bütün gayretlere 
rağmen, hiç bir alim, henüz Hind fakir. 
!erinin esrarını çözmcğe muvaffak ola-
mamıştır. · • * 
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228 p A R D A YA. N-T .M K T z T -hazretleridir. Halbuki ben .. Her halde 
onun dostu değilim. 

Bu düşünceler Pardayanın kafasın

da bir şimşek süratile geçmişti. He
ınen b:ışka bir düşünceye daldı. 

Bu ince kadının kocasiyle mücade
leye girişerek vicdanlı kadının kalbini 
kırmam d'Oğ.ru değildir. Kendimi bir ko 
Yun boğazlatır gibi öldürtmek de iste
rnem. Ben ölünce Dille Dangolem ile ma 
d~ın Fausta istedikleri gibi işlerini çe
vırcccklerdir. O halde ne yapmalı? 

nir tek çare var. Dük odaya girme
?cn evvel buradan kaçmak 1 Şövalye bu 
·•ararı verince Valvere baktı. Bu bakır 
t'itcd·~· , 
V l 

ıgıni anlatacak kadar manalı idi. 
a "e d , r e anlamıştı., fakat aynı zaman-

ua ~aş d 
. tr ı da. Biraz evvel buranın çok 

ı:mnıyet}i bı"r ld v d'· .. .. yordu. yer o ugunu uşunu-

Valverin d k l v d"' .. • b" e şaş ın rgr ve uşunce-
ıı ır an aürtn·· .. K d" . 1 
h b I 

uştu. en ını top adı ve 
azır u un 

b. d' k rnası için Landri Kokönare 
ır ırsc vurd A 

1 d 
.. d"' _ u. yni zamanda da ne 

er on ugünıa .. 
1 

• . k 1Ytce anlamak üzere göz 
erı~k :e ~aklannı dikkatle açtı. Ve 

mer ı ı ça uk halletti. 
Bu esnada 

d nıda b' tnadanı Dangolem Par· 
ay a ~ ır adırn uzaklaşarak, eski se 

vimli halıyle diyordu ki: 
- IXik Dangolc . , 

nı '}ır:ndı gelecek sev 
gili ağ~~~~im şö;atyc dö Pardiyaıu bu
rada gorunce kıın bilir nekadar sevi
necektir. 

Valder bunları duyunca kendi ken
dine dedi ki: 

- Vay canına ... bangolcm ... Ha 
doğrusu biz çok talisisiz. 

Landri hiç bir ~eyin farkında de· 
ğildi. Çünkü vakayi bilmiyordu. Maa
mafih işlerin bozuk olduğunu hissct
ti,yUzU ekşidi. 

Pardayan ise Dükün eve henüz gel
mediğini anlayınca biraz rahatlaşmrttı; 

~-. ..-.---------------- Düşes, dedi, evinize giriş tarzı-
mızdan anlamış olacaksınız ki vaziyeti 

•miz bir hayli garip ve karışıktır. Bir 
.. ,·· tarafından takip ediliyoruz. 

suı .ı .. k . 
Düşes Pardayanın sözünu estı: 
- Onu pek ala anladım. Fakat şu

nu söyliycyim ki burada tamamiyle enı 
niyettesiniz, dedi. . . 

Viyoletanm büyük bir sam_ı~ıyetle 
.. l d' - . bu sözler Pardayamn ışıne gel soy e ıgı 

mi yordu. 
Her ne surctleolursa .. olsun Dük!~ 

k 1 mak istemiyen şovalye şu anda 
arsı aş k b' d" 

k
- ırmaktan baş a ır şey U· ya ayı sıy 

şünmemekte idi. . . . . . 

Dü 
. sözlerini ışıtmemış gıbı ya 

şesın . . 

k k. adından mJsaade ıstedı: 
para G ld' - · "b" - Affedersiniz.. e ~gım gı ı ace 

,.ı - 1·m Viyokt sıze yemin rcle 
leyle gweceg . . . . 
rim ki vaziyet hemen hareketımı ıcaı 

ettiriyor. .. .. 
.. al e bu sözleri soyler soylemez Lan· 

Şo;. 1 y Valvere bir işaret yaptı ve kapıp 
drı ı e d.. k .. 

. 1 Jcdi Fakat uşes apınm ~ 
doğru ı er · . . 

.. d d maktaydı ve çekılmek ıste-
nun e ur · ı· · . d Par.dayanın çekıngcn ha ını 
mıyor u, 
farketmişti. 

ık . ki dost arasındaki son vaziye-
ı es . _ 

1 
.•. 

d. - . ir.in bu çekıngen ıgın se· 
ti bilme ıgı ~ 

bebini anliyaınamıştı. . . 

N 1 cövalye, .dedı. Sıze Şarldaıı _ ası :ı • 
·-·-halde cevap vermıyorsunuz 

behsettıgtu• . 
d

··f n girmiş olduğunuz bu evın en 
tesa u e . . v k 
i i dostlarınızın cvı evı oldugu ve pe 
Y b ra}'a gelecek olan bu dostun 

az sonra u .. -
_ unuzda kanını dokmege ha 

sızın ugur .. .. .d • 
1 d ~unu soyluyorum a. sız 

zır bu un ub ~· .. 
b 

dan gitınegı ıstıyorsunuz. Bu 
gene ura .. d d 1 

cıkmanız. hala pcşınız e o aş-
radan ~ d .. 1 c 

nnetiğim uşman armızın -
trlclarını za . k' . . b" .. iz demektır. Pe ı nıçın oy• 
tine duşmen .. ., 

orsunuz şovalye ... 
le yapıy . ·· lediği sözlerden yal-

Viyoletın soy 
. Pardayanın kulağına akset 

nız birtanesı 

e: 
lı1 
,,J 
er; 

ır 

rs: 
c 
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onlar da kemikleri kmlmadan damdan 
inmişlerdi. Fakat jş bununla bitmi§ 
değildi; bundan sonrası da ehemmi· 
yetli idi. 

üç arkadaş yalnız başlarına Konçi
ninin beş altı zabiti ve elliden fazla 
adam.ile başa çıkamazlardı. Yalnız o 
kadar mı ya? Faustanm sadık Dalba
raru on kadar ahbabile hücuma ha 
zırd;. Bunlardan başka da zaptiye na
zırı ile askerleri, zaptiye nazırının 

muavinleri ve onların askerleri vardı. 
Bu kalabalığa kat'§ı gelmenin im

lca.nı var mı idi'! Yegane imid kaç 
makta idJ. Pa.rdayan yalmz bunu dü
ı;ünüyordu. Maamafih uzun boylu dü
şünmeğe imkan yoktu. Arabacı yavaş 
yavaş hareket etmişti. Ot yığınının 
tepesinde; Pardayan, Kont dö Valver 
ve uşağı Landri Kokönar olduğu hal
de araba ilerlemeğe başladı. 

İşin en fena taralı Marşe o puare 
sokağına doğru gidişiydi. Konçini, 
Dalbara.n, zaptiye nazırı ve muavin.. 
leri, hepsi o taraftaydılar. Aç kalmış 
kurd sürüsü gibi koşuşuyorlardı. Üç 

arkadaşın ölülerini sokakt:ı. bulama -
ymca yumuşak bir yükle dolu olan bu 
arabaya hilcum edecekleri ve içini a.. 
rıyacakları muhakkaktı. 

Demek ki Pardayan ve arkadaşları 
bUytik bir cesaret ve emsalsiz bir me~ 
haret göstererek ölümü yüz defa at. 
]attıktan sonra ökseye tutulmş kuşlar 
gibi bu ot yığınının tepesinde yakala... 
nacaklardı. 

Hiddetten kudurmamak mümkün 
dc-ğ"ldi . Tam. kurtulacakları zaman 
yak'1lamyorlar demekti. Şö\"alye çok 
ıısabi bir haldeydi. Bu mUcadelede Ö-

1 ::-ceğiııe yiizde yüz emin olmuştu. O
nun bütün hırsı, kendisi öldükten son
ra Faustanın muvaffak olma~mdaydı. 

Ycksa onun için hayatın ktymeti yok. 
tu. 

Pardayan hırsından deli gibi saman 
yığınının üzerinde doğruldu, kılıcını 
çekti, arkadaşları da onu t&klit etti. 
ler. Zaten her ikisi de btitfüı ümitleri. 
ni Pardayana bağlamış olduklarından 
şövalyenin en küçük hareketine bile 
dikkat ediyorlar. gözlerinden kaçırnıı. 
yorlardı. 

Pardayan hiddetinden se.ü tanıla -
mıyacak derecede titriyerek homur. 
dandı: 

- Hay Allah kahretsin! Bu saman 
yığını Urerinde kalırsak bizi muha..k.. 
kak yakalıyacaklar. O halde inmeli -
yiz. Mademki bu mel'un Faustanm 
hakkından gelmeden gideceğiz, hiç ol.. 
mazsa birkaç kişiyi de gebertiriz de 
gc alırız. 

Şövalye atlamıya hazırlanıyordu . 
Fakat Faustanm kazanmasına bir 
türlü razı olamıyor, bunun için ölüme 
atılmıya cesaret edemiyordu. Araba • 
dan atlamadan evvel bir ç:.re daha 
aramayı düşündü. Saklanac:ı.k bir de. 
lik araştırdı. 

Arabanın tesadüfen sokağın tam sa.. 
ğmdan, evlere de çok yakın, hatta sil. 
rünerek gittiğini, hatta bu yUzden Ji. 
zel ile babasının biribirlerine yaklaş. 
makta geç kaldıklarını yukarda yaz • 
mıştık. 

Arabanın tepesinde olan Pardayan 
ve arkadaşları sürtünerek geçtikleri 
evlerin birlnci katları hizasmdaydılar. 

Şövalye ctra fma bakarken pek az iler 
deki evlerden birinin penceresinin ta. 
mamiyle açık olduğunu görmüştü. Bir 
dakika. sonra üç arkadaş da bu pence. 

Pardayan evin kime ait olduğunu ve 
renin önünde olacaklardı. 
içindekilerin bağnşacaklarını filln • J 
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dUş~nmeden bu ıeve girmeye karar ver 
di. Son ümit bundaydr. Buradan gire. 
birrlerse ihtimal ki kurtulacaklardı. 

Fazla düşünmeden, bir n.n bile te. 
rcddtid etmeden kılıc1nm ucuyla Val
ver ile Landriye pencereyi gösterdi. 
Onlar da fazla i?.ahata lüzum görmek. 
sizin şövalyenin ne dernek istedığini 

anladılar. Biraz sonra açık pencerenin 
kenarına bastılar ve içeri atlad!lar. 
Ne süvari, ne kızı, ne de arabacı bu 
manevrayı görmemişlerdi. Çünkü bu. 
na dikkat etmemişler, saman yığınının 
üzerinde Uç ki~'.nin butuna.cn.ğmr kim 
akıl edebilirdi? Araba bira1. ilerledik. 
ten sonra durnuya mecbur olmuştu, 

çilnkü Konçini ve adamları bu saman 
yığrnı arasında bir araştırma. yapma. 
mışlar ve arabacıyı da sıkı bir istin. 
taka tabi tutmuslardı. 

xxxxrv 
MABAT 

&yaz madam, kızınm babasını kar. 
ş•lamıı k üzere koştuğunu görünce 
gayri ihtiyari ayağa kalknu5, o da 
~oktanberi görmediği koca~ını bir an 
evvel görmek için d;şı:ırı 1;ıl~mak iste. 
mi~ti. Gözl.;-rı ya~la dolu, kalbi heye. 
canda:ı çarnarak merriivene doğru i. 
lerl~rkcn üç adam birden pencereden 
iccri atladılar. 

B kı ları ve halleri delış::t ,·er"ci i. 
di. Bu., lar1n o:laya girerken çıkardık. 
ları gürrltüyii duyW'l beya.zl' madam, 
bir ~len bire geri döndü. I\ıhı:ılarm1 el
lerin:ic tutan tiç adamı kar. rs•nda gö. 
rünce bir an heyec·rnlandı. Fakat ken
disini kavbetmeden sordu: 

- Kimsiniz? Ne istiyorsunu~? 
Kadın bu su li 30rarken Pnrd yan. I 

la V'alver bir adım daha "trnı~lar, I 
Lan lri ise g~rdildcri pencereyi knpa • 
makla meşguldü. Kadın, kendine yak. ı 

!aşanları daha iyi görmeye muyaffak 
olunca birde11bire hayretle bağırdı: 

- Mösyö dö Pardayan! 
Pardayan ilk bakışta kadını tanıya.. 

mamıştr. Silahmı yerine koymade.n 
şapkasmr çıkararak hürmetle sellm • 
1adt iki adım daha attı ve: 

- Rica ederim madam, bizi affedi. 
niz .. - dedi • Şövalye bunları &öyter • 
ken iyice yüzüne baktığı kadını tanı. 
mıştı. O da hayretle: -· 

- Viyoleta - dedi -
Pardaya.nın Viyoleta dediği ooyazlı 

madam ne kadar şaşırmışsa, 3l)valye 
de o kadar şaşkındı. Viyoletanın yit. 
zü bUyUk bir hayret, ayni zamanda da. 
sevinç ifade ederken, Pardaya.nm yü. 
zünde de endişe eserleri belirmişti. Bu 
hal o kadar ani oldu ki, ne genç kadın, 
ne de şövalyenin arkada.ş~arı bunun 
farkına varamadılar. Viyoleta ilerledi, 
Pardayanm göğsü üzerine a.tıldr, alnı. 
nı ona uzatırken: 

- Siz ha!... Mösyö dö Pardayan, 
siz geldiniz ha. Bugün nekıı.dar büyUk 
s:ı.nadetlere kavuşuyorum - dedi -

Pardayan da, beyazlı madamın ya .. 
na.klarmt kardeşçe öperken eu cevabı 
veriyordu: 

-Minimini Viyoletam şu odaya bir 
hırsız gibi girerken sj~i göreceğimi 

hiç dU~ünmemiştim. Neyse, sizinle 
knrıııla!'!tığmıa çok sevindim. 

Şövolve bu sözlerinde samimi idi. 
Teı:a.:füfün kı>ndisini Viyoleta ile kar. 
r;ıla<1brmış elmasından dolayı memnun 
olduğu ytizünden belliydi. Gerek Ode 
dö Va!ver, gerekre Landri Pardaya • 
nm bu memnuniyetini anladılar. Her 
ikisi de Eövalyeyi takib etmekle bera
ber bu hırsızlama girdikle:i evde ne 
muamda görez:klarlni dü~Umnemie 
değillerdi. Landri bu vaziyeti görünce 
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sevinçle gülerek efendisinin kulağnıa 
dedi ki: 

- Bu defa. da m&yö 1ö §Övalyenin 
doştlan arasına dil§mtkliğimiz cenabı 

hakkın bir lütiudur. 
Valver de memnundu. O dıı. şu ceva... 

bı verdi: 
- Evet, ben öyle za.nnedtyorum ki, 

bu sefer yakayı kurtardık. 
Valverle Landri biribirlerini tebrik 

etmekte biraz acele etmişlf'rdi. Eğer 
~övalyenin düşüncesini bilmiş olsaydı. 
lar, zannettikleri gibi kurtuımuş ol -
rnadıklarını anlarlarclıı 

Evet, pardayan gı;.ilerek ve samimi
yetle Viyoktaya bakıY'or, yüzilnde hiç 
bir korku eseri gözükm.ıyordu. Fakat 
onun bu hali cali idi, içi içini kemiri
yordu. 

Pardayam bu kadar hırcmlaştıran 
şey acaba neydi? Bunu anlatabilmek i-

çin okuyucularımıza Viyolet hakkında 
bir kaç söı söylemeliyiz: 

Pardayanın "Viyoletacıjtrm,. .diye 
sarıldığı beyazlı madam kral dokuzun

cu Şarl ile Mari Tuşenin münasebet
lerinden husule gelen DUk Dangolcmin 
karisiydi. 

Okuyucularımızdan Pardayanın kah 
ramanca hikayelerini okumamış olan
lara şunu haber verelim ki, don Dan
golem, Pardayanm en aziz bir gençlik 
dostuyken Viyoletayı sevmi§ ve bu ka
dını almasr için .de Pardayan ona yar
dım etmişti. 

Kral üçüncü Hanrinin ihtilalli sal· 
tanatı zamanında Pardayan, arkadaşı 
D1k Dangoleme, kendigini kral yapmak 
teklifinde bulundu. 

Şarl Dangolem bunu kabul etmedi. 
d<ıh3. sonraları Pardayan dördüncü Han 
riyle münasebet peyda etti. 

Fransız tarihinde .. iyi llanri" "Bii· 
yük Hanri" ismiyle anıları bu ~at Par
daya.na kartı bilyi.ik bir hürmet ve ıev 
gi göstermiıtir. 

Dör<!Uncii Hanri, Ravayak isminde 
bir ıeraeri tarafın.dan Feroneri sokağın· 
da vurulup ölciürıillmeden bir kaç gün 
evvel fOV&lyeye rastlamıt ve küçük oğ
lu Luinin himayesini Pardayandan rica 
etmişti. O da buna ıl>z vertni§ti 

Şövalyenin verdiği sözde durmama 
sı mümkün değildir. Evvelce görlildüğU 
gibi Pardayan. Dille Dangolemin Faus
ta tarafından Baıtil zindanrııdan kurta· 

rılarak kral Uçüneit Luiyl - Lut bUyük 
Hanrinin oğludur. - her ne suretle o
luna olsun t~htından indinncğe te~eb
bUa ettiğini gfüilnce bu fikrinden vaz 
ge~irmeğe çalı§tı fakat muvaffak ola· 
madt. 

Bu vaziyette biribirlerlyle mücadele 
etmekten baıka yapılacak bir ~ey kal· 
mamı§tr. Her iki eski dost şimdi artık 
kardeşliği unutmu,ıar biribirlerinin en 
bilyük dUımanlan olmuıtardr. 

Böyle bir halde Pardayan Dük Dan
golemin evine girdiğine memnun ola· 
mıudı. Bu ev onun için kurtuluş yeri 
değildi, asıl §imdi kendi ayağiyle kapa. 
na tutulmut bulunuyordu. 

Şunu da kaydedelitn ki Par.dayanla 
Dangolem arasında son defa ge~en va· 
kadan Viyoletarun haberi yoktu. 

Evet ... Pardayan hırçınlaşıyor ve dil 
ş.ünayordu. 

- Aman yarabbi bugün ne ka.dar
da belalı i§lere çatıyorum. Bak şimdiki 
vaziyetin rezaletine.. Şimdi Dük Dan· 
golemin evine dü§tilk. Eğer bu evde Vi 
yolcta yalnız olsaydı, <>nu tatlı dille kan 
dmrdık. Fakat Dük var. Dük Fausta· 
mn ahbabıdır. Aralarında ittifak da yap 
tılar. O timdi mustakbel onuncu Şarl 
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Kendi kendine 1000 kelimeyle 

Almanca dersi 
Raa!m 25 

Theater 
(Tiyatro \ 

F. ir hizmetçi kadın 
aranı ~~or 

Çocuhuz bir aile• yanında ev hiz.. 
mctçili~i :Vapa"a1< kimsesiz b ' r kadın 
aranıyor. Matcaanuz \'ezr.e:üne müı a. 
caat. 

-. 
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Bugünkü radyo 
LONDRA: 1STANBUJ.: 

18,30 pllkla dans musikisi, 19,30 Feriha 19,0:5 balalayka konseri, 19,30 orkestra 
Te\'flk: Türkçe tangolar, piyano rcfakatııe konseri, 20,2:5 kan§ık :rayın, 21,2:5 Açık ha.. 
20 :Mustafa ve arkadn§lan tara!mdan Türk va. konseri, 22,35 varyete numara.lan, 23,40 
musikisi ve halk oarkıları, 20,30 Ömer Rız~ dans orkcstrıı..sı, 21,3:5 haberler, ha.va, gra.mo 
tarafından arapça söylev, 20,45 Nedime ve fon ve saire. 
arkadaşları tarafından Tilrk musikisi, ve l'AIUS: 
ha'k cııırl< ılan, saat ayarı, 21 ,15 orkestra lS,45 karıbık yayın, 19,0:5 f&n konseri, pi. 
22,ı:ı ajana ve borsa haberleri ve ertesi gtL yano konseri, 19,3:5 gramofon, haberler, mu. 
nün programı, 22,SO armonik solo tangeılnr ıılki konuşmruu 21,3!'1 karı§ık yayın, 23,35 

haberler, gramofon, hava. 
23. son. RO'.\IA: 
ntı ırnıı:ş: 

19 05 orkestra konseri, 20,20 konferans. lS.20 musiki ve oan 18,55 karışık yayın, 

20,3~ oda musikisi, 21,05 ı:;-ramofonla o~e::ı 21,4:'.> karışık musiki, 22,05 opera yayını, 

Zonguldak C. H. P. llyUnkurul 
Başkanlığı odanı 

Türle ocağından Cümhur~yet Halle Partisine müdevver ZonguMakta Kılbar 
nunda AskıCTlik ı§Ubetjnin oturduğt1 bina ve altındaki gazino ve; beton bah. 
çe, berber, tütüncü 'Ve terzi dükkanları 11-11-937 perşembe günü saat 15 de 
Parti kurağtnda ihale edilmek üzeresı gün müddetle açık arttırma ile ve 

\bedeli pe~in alınmak şartiyle satılığa çıbnlıruştır. Bedeli muhammeni 25 
bin liradır. İsteklilerin şartnameyi Parti bürosundan parasız alabilecekleri ve 
ilk arttmnay.a gireceklerin 187 5 li1.1alık teminatlariyle ihale günü Parti llyön 
kuruluna müracaat etmeleri ilan olunur. (6578) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti için 12 muhtelif cins, üzerine 60.000 

adet eıbbi afi§ bastmlacaktır. Kağıdı Vf'kaletçe verilecek olan bu afitlcrin 
tabiyesi kapalx zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6-10-1937 çarşamba günü :ıaat 15 de ~ğaloğlunda Sıhhat 
, ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasır.da kuntlu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat (9000) liradır • 
3 - Muvakkat teminat (67 5) liradır. 

4 - İstekliler ıartname ve afişleri her gün müdürlük mutemetliğirıde g8-
rebilirler. 

S -istekliler ~ad seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 No. lu kanunda 
yazılı vesikalarla rmuvakkat teminat vezne makbuzu veya banka mektubu ile 
birlikte ihale saatinden lbir saat evvel teklifleri havi mektuplan !komisyona 
vermeleri. (6251) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 lirahk 1kramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır • 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 -birinciteşrin-93 7 günü ak§amına kadar biletini Cleiif. 
tirmi~ bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonıa bilet Uzerindeki hakkı sakıt olur .• 

T. C. Ziraat Bankası 
Istanbul şubesinden : · 

Han g ar inşaatı 
Halkalı Ziraat mektebile Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsünde yaptmlacaiı 

ilan edilen hangarların inşaat şeraitind e deği§iklik yapıldığından bu hUBUlta 
malumat almak için nihayet 30.9.1937 perşembe günU saat 15 se kadar Ban
kamız müdiriyetine müracaat edilmesi. 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
4000 adet Ankara telefon rehberi bastrılmak üzeredir. Memleket iç ve dqına 

tevzi olunacak bu rehberin İ§ adamları ve ticarethaneler için kuvvetli bir propa-
ğanda vasıtasr olacağını izahtan müstağni görlirüm. 

ilan şeraiti İstanbul Telefon rehberinin aynidir. Kayıd muamelesi ve bahat 
almak için Müdüriyet Abonman Dairesine bizzat veya (02) No. raya telefon e

dilmek suretile müracaat lazımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a verileceli için 
.~stical buyurulmaıını rica eiderim. Müdiriyet («5491) yayını, lstirahatıcrdo haberler. spor, .3 oO 24 .o:; haberler, hava, U,20 dana musiki.si. \ 

aonha:bc=rl:er:.:::::=:=:=:::=:::::::::::=:::::::::::::::=::=;;;;;;İİİİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ!!iiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii;;;İiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmilililiilii~----

Tl llC::IT~_İ5 1_.111~.&.$1 
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YERLİ MALLAR PAZARLARI 

·~~~ YARIN AKŞAM 
Cumhuriyet Halk Partisi istiklal kamunu tarafından 

Taksim Belediye Bahçesinde 
Tertip edilen mevsimin en büyük müsameresi 

Bayan SAFiYE Azerbay~:n heyeti Bayan HAMiYET 
Atilla rövüsU 

Gardenbann bfitfin artistleri ve Tokatlıyanın Bayanlardan müteşekkil 

MACAR ORKESTRASI 
Taksim, Belvü, Panorama bahçeleri sai~trr7~!~erinin 

Küme Sazı ve bir çok sürprizler 

IstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden : 

ı - tık, Orta ve Lise kısmılarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Son sınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 
a - 1stiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon : 22534. . . ·--

o~;~!iR:~E~t~" , Sonbahar Geldi 'W\ 
Parla ~:~~~ül~:~~ıs~ıiıtaıb 1 Elbiıey~ =r ili~~:aarm~~ ~~d~= ~-~~ meıhur 1 
Erkek kadın anıeliyatlan, dimağ 

estetik - "Yüz., meme, kann bu- E K s E L s y o R ~ 
ruşukluklar:;;ut::;s~ ; ve doğum il -
Muayene: Sabahları M e c c !I n en 
8 den 10 a kadar U 

öğleden aonra Ucretlidir 
Beyoflu, Parmakkapı, Rumeli Ban ı 

- No. l Telefon: 44086 -

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuru§tur. 

Bililmum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

Büyük Elbise Ma~azasında 

Her yerden UCUZ ve TEMlNA TLI alabilirıiııiz. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
Llrad'an ltfbaren 

PARDESULER 
PAROESllLER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 

Janr angle 

Empermet?h l Gabardin 

Her renkte 

3 kat' 

ıs 
18 112 

11112 

15 112 -- 1 - - ===== :e:::ammu:ı m:a:na::nu11 ~ K A D 1 N L A R A 

•----··------------ 1 Opratör Uroıoç;;ı l E 
Çubuklu HASAN BEV Gazinosu il sore~::t:~amaı P: ! 

BU PAZAR GDND ·5 ··!§! i! Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapıii ~ 
Bayan Mu ALLA nın iştirakile il Tramvay durağı No. 121 birinci Ü &1 

Memleketimizincn tanınmış sanatkarlarından mürekkep iNCE SAZ HEYE· !! kattaki !1 • 
Ti seanslarına devam edeceğini ıayın müşterilerimize bildirir ve teşrifleri· fl Muayene hanesinde hastalannı her· f: e-

ni bekleriz. Çubuklusuyu parasız verilir. ii gün saat 16-20 arasında kabul i! il 
:: :: ~ ---------------------- :: eder. :: 5 

Taks·ım Beledı·ye Bahçes·ı == .............................................. .-. .... :: 2 
-- --- •• :1: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• § 

§ 

-------------------MANTOl"'AR 
PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 

MUŞAMBAl"AR 

YUnlil 

Gabardin 

Her renkte 

lpP.kli her renkte 

ÇOCUKLARA 

PARDESULER 
MUŞAMBALAR 

Gabardin 

Her renkte 

10 tfl 
15 112 

10 1/2 

23 

7 
6 112 

B U A K Ş A M :ı:ı=ıs::::::::ı:ı:-..a:ın::s:::ı:c:mr.r.mm:::::::: ~ Erkeklere ısmarlama KOSTUML~ı 
T D IFt K • V U N A N H oı, Doktoru ii ~ 28 tll 

r.•.. Necati Pakşi = .. ~ !! en ıyı kumaşlardan iki prova He 
eırıe,ık artlatlerl tarafından == T k iti d hl ) d 

ATiNADAN - l ~TANBUL,A :: Hastalannıbergünaabah !Odana = 8 s e 8 muame e var ır • 
~ ~ H akıam 19 za kadar Karaköy Tünel ii fi i 

(MON BEY OYNAMAK IÇiN ) Revü Operet 9 tablo !~ meydanı Tersane c:uideai başında No.j5 ~ E K s E L s y o R 
M U H L t S S A B A H A T T 1 N !i ı ıı de kabul eder. S: E 

-----------------~~~~~~~~H S~ı~wmagün~rl~at14den~ı ~ 
T k • k k ı • • • t•h ft 18 ze kadar parasızdır. ~i .. 1 
Teknik okulu mUdUrlUğUndeo: satılmaktadır 

e nı o u u gırış ım ı anı ===--===:=::::::::m:::::::::::::::=::=:: L Galata Kara koy mağazasında = 

Giriş imtihanı 4 teıri.,evvel - 93:" pazartesi günü üniversite fen fakültesi Göz heklmı llillilllmOOffiml ~ m m ~f illl!illl! 111 ! il mlüilllliJmmlll•IJI-· 
konferans salonunda Y"pılacaktır. Kaydolunanlann fotoğraflı k"rneleriyle o gün Dr.Muıal Ramı·Aydın 
saat 8.30 da Fen fakaltesi bahçesinde bulunmaları ve riayete mecbur oldukları 

imtihan talimatım öğrenmek için her gün mektebe müracaatları ilan olunur. 
(6456) 

STANDARD 

Ha:ia Bruyer köklerinden yapılmıı IOD model 

PIPOl .. ARlMIZ GELMiŞTiR 
Sultanhamam kebabcı karşısında PiPO PAZARI 
Anadoludan arzu edenlere tediycli gönderilir. -------

Muayenehanesini Taksim.Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğlcdcn 
sonra saat ikiden altıya kadar 

AA ZLMS 1 11•::::::::::::::::::r.::::::::rm:a&: 

ın DOKTOR il 
I·: K l .. ı= !! ema ozsan il 
~ " 1 ı Oroloğ • Operatör U 'I Bevliye mütehassısı ii 

Karaköy - Ekselsiyor mağazası U 
0 yanında. Her gün öğleden sonra il 
U 2 den 8 e kadar : 'lel: U235 1 
=======::::ı::::::::::::::::n:m:n:mr.: 

Şark Malt Hulasası 
işteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca <:ıkması
na, kemiklerinin kuv\'etlenmeslne, ço

cuk emziren annelerin sUdilnUo 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 


