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Hakkında beyanatta 

N. SON R.A 
Sevgide 

Birleştiler .. 
ınce bir tahlil 

içinde güzel bir his 
ve aşk romanı 

"Sevgi Uyanınca" isimli eseri gazetemizde 

tefrika edildiği zama nümidin fevkinde bir 

bulunda 

Bqvekilimizin 'Myaba.U --.mdat. 
al~birreuni 

Bü~k askeri manevramızda bulu~ 
nan Başveklltmlz )3. Celll. Bayaır 
Milli Müdafaa Vekili General KA:zım 
Özalp He birlikte filn sabah Anka
ra ı:nuhtelltine ba~lanair husust.va .. 
gonla şehrimize gelmi~lerdir. 

İstasyonda Riyasetlcumhur : Baş. 
yaveri B, Cel&.l, Genel Sekreteri B. 
Hasan ;ıtıza, şehrimizde bulunan 
Hariciye Vekili Dr. Aras, :Adliye Ve
kili B. ŞUkrü Saracoğlu, Mallye Ve
klll B. Fuat Ağralr, şehrimiz.deki 

saylavlar, İstanbul Vali ye Belediye 
Reisi B. Muhiddin Üstündağ, Ku
mandan General Halis Bryıktay, 

Emniyet DirekWrü B. Salih Kılıç, 
Denlz Askumandanı Albay Mehmet, 
Part! Ye Belediye erkA.m ve büyilk 
bir halk kalabalığı tarafından karşı. 
lanmıştır. 

Başvekil, kendisini karşılamağa 

gelenlerin ellerini ayrı ayrı sıkmıs 
Ye bu esnada manevranın muvaffa
kıyeti karşısmda duyduğu memnun 
intibalardan da bahsetmiştir. 

Başvekilimiz, rıhtıma gelen husu
si motörle cloğruca Dolmabahçe sa
rayına giderek Büyük Önderimize 
saygılarmı sunmuş ve seyahatinin 
intibalarını arzetmiştir. 

(Sonu: Bcı. 4. Sii .. 5.) 

l.dondrada 
Nazırlar 

Mühim görüşmeler 
yaptılar 

BERLİN ELÇİSİ ALMANYANIN 
V AZiYETlNJ A LA TII 

(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 
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göre; 1 

Mektup meral< ı 
1 ng;ilizler e 

İngilizlerde davete dakikası dakika. 
sma yetişmek merakından başka bir 
de mektupla. muhabere itiyadı vardır 
ki. bu da hastalık haline gelmiştir. Fa. 
k::ı.t bu bahsettiğim mektuplaşmak 
d~sttan dosta yazılan şeyler değildir. 
İnsanlar arasında her türlü zahmeti 
ve fedakarlığı göze aldıran hissi rabı· 
taların ifadesine mahsus mektuplaş. 
m:ı.~{ hiç değildir. Bu sadece monden 
muhabereden ibarettir ki, bilhassa ka. 
dm.ar için ezici bir iştir. 

1ngilterede insanlar arasında her 
türlü münasebetler el yazısı ile yapı· 
h;.·. Bir İngiliz birisini bir yemeğe da. 
vet ederse mektupla eder, yine mek . 
tııpla cevap verilir. Eğer davet edilen 
yer yüz kişinin gideceği bir çay olur· 
sa mutlaka yazı ile cevap vermek 13-
zındır. Eğer siz bir İngilizi öğle ye • 
meiine davet ederseniz ertesi glinü 
ycneğinizin ne kadar glizel olduğunu 
ifade eden bir mektup alırsınız. Bu 
m~ktuba siz de cevap verirsiniz ve ce. 
vapta: 

- Eğer benim verdiğim ziyafette 
bfr gü~llik varsa bu sadece sizin da_ 
vetimize l\itfen icabet etmiş olmanı. 
zm neticesidir.,. 

Dersiniz. 
İngilterede bu mektup yazmak o 

kadar fazla zaman işgal eder ki, in· 
sanın hemen yarı hayatı buna gider. 
Den bir defa yaz tatili geçirmek için 
kmı gitmiştim. Orada bir gün tesa. 
düf ettiğim güzel ve şen bir kadın bir 
çayıra oturarak dizi üstünde yüzlerce 
mektup yazıyordu. Etrafında ise bU· 
:t:ik bir }talabahk yiyorlar, içiyorlar, 
söylüyorlar, eğleniyorlardı. 0 1 bütün 
bu eğlence filemi içinde Meta kendin· 
den geçmiş bir halde uğraşarak niha. 
yet mektuplarını bitirdi. O vakit ken. 
disine sordum: 

- Bu mektup yazmak işinde ne 
vakte kadar kurtulmuş oluyorsunuz? 
Şu cevabı aldım: 

- Yarına. kadar. 
Yine Londrada tanıdığım yüksek a.· 

Heden bir kadrnm yazısı her gün böy. 
le yüzlerce mektup yazmak mecburi. 
yeti ile adeta okunmaz bir şekle gir
mişti. O kadar ki, bu mektubu alan 
kimsenin telefon ile okuyamadığı yer. 
leri sorması icap ederdi. Diğer bir ta. 
nıdığım İngiliz de tanınmak tehlikesi 
olmakla beraber el yazısını taklit ede· 
rek yazabilecek bir .sekreter tutmuş.. 
tu! 

Erkek Öğretmen Okulu 
Çamlıcada bulunan erkek öğretmen 

okulunun binası orta okul olmıya çok 
elverişli görüldüğünden erkek öğret. 
meni okulu buradan Balmumcu yatı 
okuluna nakledilecektir. Balmumcu 
yatı okulu bu yıl lağvedilmiş olduğun. 
dan bina boşalmıştır. 

Erkek öğretmen okulu direktörü B. 
Cevdet, yeni açılacak olan Çamlıca or· 
ta direktörlüğüne, Gaziantep lisesi dL 
rektörü lmameddin de erkek muallim 1 
mektebi direktörlüğüne tayin edilmiş. 
tir. 

Çek Başvekilinin beyana'ı 

"Südet Almanlar·ına bazı idari 
istiklal verilebilir , 

Zam gören 
öğretmenler 

islcnlerl ne~re deva 
ediyoruz 

Çekoslovakya Başvekili Dr. 
Milan Hodza fran&ızca upa. 
risuaı"' gazetesinin Prağ mu· 
hahirlne miihiın ve uzun bir 
beyanatta. bulunmuştur. Çe
koslovak hükiiınet reisi bu 
beyanatında. Südet meselesi 
hakkında şunlan söylüyor: 

ümit ederim ki Uçilncü defa ola
rak yeni bir münakaşa esası buluna
caktır. Öyle bir devreye giriyoruz 
ki, artık hal çareleri daha geç bıra
kılamaz. Bundan dolayı yalnız mü
zakerelere devam için değil, yeni bir 
mUzakere esası bulmak için de çalı
şacağım. Bu gayretlerin vereceği ne
tice, zannederim ki, birkaç güne .ka
dar meydana çıkacaktır. 

Bu yeni esasın, Lord Runcimanın 
Henlcin ile görüştükten sonra ileri 
sürdüğü Kanton esası olup olmadığı
nı soran muharrire Daşvekil şu ce· 

,-abı vermiştir: 

- Bunu şimdiden söylemek kabil 
değildir. Şu muhakkak ki, buluna
cak olan yeni müzakere eusı gerek 
mutavassıt, gerek herhangi başka. 
biri tarafından teklif edilen ma.ntı
kt bir esas olacaktır. 

Südet Alntanlnrınm lste<lili muh
tart,·otc bu reni esa.s1n ne dereceye 
kaclar cevap vereceği suali tızerine 

de n. J(ôdlA dl)'or Jd: 

Muntarlyet muallllt bir kelime
dir. Meseleyi isimlerle, ietılahlarla 
deifll, oe.het flkltlerle mUzakere et· 
malt JA.t:rtnBır. Bu meııolenln 1kl cep
heal var: Blr dt' ttıkll, dlterl da Mıl 
bu şeklln 1htlva ettlil ter. 

Bu Uı.tlva edilen şey bahsinde hU· 
kO.met Henletn pa.rtlıılne bazı lde.rl 
ıstıklA.l tekti flerlnde buluna.btHr. 
Bunlar, onların iktidar ve daha tm· 
mUllU kuvvet taleplerinden rıeıt 1.1 

farklıdır. Metıelenııi bu eafhalnndaı 
hemen hemen bir anl&.şttıayıs. v'armlL· 

mı:r. kablldtr. 
~eltll cihetine gelince, onle.tın tek

litlerl ne Ç1eltö&lô\'alt)'a. cumhuriyeti• 
nin blrçök ameli şartlan lle kabili· 
teltftlr, ne de tlevletımt,ln temsl
lt şahsiyeti olan parllmentonun bir· 
lik ve bUtUnlUIU He. 

Bu .ahır! lhtllUe. rağmen, hUklı· 
met namına, dtyeblllrlz ki: Bir an· 
taşma lmklnı vardır, çUnltU yeni bir 
esas tçtn telltlk edilmesi lG:zımgelen 
şey &adece •ek1H1lr. 

BİR lIARtOI BIY ASET 
MESELESİ 

Çek Batveldll luındruı sonra meııe· 
leutu Avrupa sJJ•asedndeki cepherıl
ne geçmlt \re bilhaııı8& fUnlan söyl~ 

nll•th't 
'Muelı yatnıı dthllt ıtyaset meae• 

hıel olsaydı ve ha.rlot te&fr ve nUflli• 
ıarın bunda roıu bulunmasaydı hl· 
aı111 co'k oabuk ve tam blr adalet t· 

çlnde balledllmlŞ olurdu. Böyle bir 
dahlU meseleyi halledecek kadar 
kuvvetli ve iyi teşkilatlı bulunuyo. 
ruz. 

Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki. 
bu mesele Avrupa, hatt~ dlinya sulh 
ve sükün meselesine ayrılmaz bir şe
kilde bağlı bulunuyor. Varacağımız 

hal şeklinin mllletler arası ehem
miyeti de bizi hususi bir vaziye te 
sokuyor. 

Bu dUşUnce lledir ki Fransa ile 
tngilterenin ve diğer dostlarımızın 

fikirlerini dinledik. Gene bunun i· 
çindir ki kendi menfaatlerimizi Av
rupa sulhu menfaatlerile birleştir

meye çalıştık .. 
Dr. Hodza meselenin bıı gerek cla

hili, g~rek harici cihetlerinin bükti· 
met i~in nQ kadar mlihJm olduğunu 
işaret ettikten sonra A ,·nıpa sulhu 
yoluntla AJtna.nJ'a llc de bir ahlnııı· 
manm kahil olttbllecel';int söylemi,. 
aonı•a demiştir ki: 

DUttin Tuna havzasında kimse bir 
ihtiltı.flı vaziyete girmek istemiyor. 
Buna mukabil, birçok memloketler 
istfkllillerini muhafaza arzusunda· 
dırlar. Bunlar arasında bilhassa KU-

çük Antant de\·lellerini. ~Iacarlstanı 
ve Bulgaristanı kastediyorum. 

Bizim bu Çekoslovakya meselesi· 
ne Avrupa siyaseti için muhakkak 
tehlikeli ve fena nazarı ile bakmak 
doğru degildır. Yapıcı bir fikirle 
gözden geçirildiği takdirde Orta Av
rupada birçok memleketleri ve bu 
memleketlerin menfaatlerini blribi· 
rine yaklaRtIJ'maya yarayacaktır. 

Çek Başnkili Tnna hannsın<lakl 
\·nziyeti gözden gC'c:;imıeye <le,·am e

derek şnnlar1 söylemiştir: 

Bugünkü vaziyet dahilinde, Orta 
Avrnpa devletlerinin bir federasyon 
teşkili mümkiln görülebilir. Şu mu· 
hakkak ki Tuna memleketlerinin 
hakiki menfaatleri büyük komşula
rının menfaatleriyle tamamlyle teli· 
fi kabildir, bilhassa Almanya ile .. 
Umumi Avrupa anlatması terçeve· 
al iclnde, bu Orta A\•t·upa menfaat
leri yalnız siyası bir plA.nla değil, 

bilhassa fktısadt münasebetler ve 
birkaç milli blitilnllik men faatlerile 
teminat altına alınablllr. 

Bl1.lm bu dahlll meseleyi böyle 
yaratıcı ve yapıcı bir Avrupa tdyase· 
U dahilinde tetkik etmek Uzınıdrr. 

Orta tedrisat öğretmenlerinden b 
yıl kıdem zammı görmiye hak kazan 
m t olan öğret:nenlerin ~1lışma rapor 
lart tetkik edilmiş ve zam görecek öğ 
rctmenlerin listeleri tanzim edilmiştir 
Buna ait kararnameler vilayet kültü 
direktörlüklerine gönderilmiştir. 

İstanbul okullarından zam gören öğ 
ret ı-:ıenlerin bir kısmının adlarını neş• 
retmiştik; bugün de diğer vilayetlerde 
ve Istanbulda zam görenlerin isimlerini 
yazıyoruz: 

MAAŞI 80 LİRADAN 90 

LiRA YA ÇIKANLAR 
Pertevniyal lisesinden Sabit, Diyar· 

bakırdan Celil, 

MAAŞI 70 LiRADAN 80 
LtRA YA ÇKANLAR 

Kadıköy 3 üncü ortaokudan Vehbi, 
Kasımpaşa ortaokuldan Hamdi, Bey. 
koz ortaokuldan lzzet, Gaziosmanpaşa 
ortaokulundan Hayrettin, Uşak ortaoku 
lundan Adil. Adana erkek lisesinden 
Hüsnü, İzmit ortaokulundan Zeki, istan 
bul erkek lisesinden Şevket, İzmir er· 
kek lisesinden Naili, Kabataş lisesin. 
den Salahattin, Kabataş lisesinden N. 
Tevfik. 

MAAŞI 55 LİRADAN 70 

Basın kooperatifi 
LİRA YA ÇIKANLAR 

Silifke ortaoklundan A. Kamil, Anka
ra erkek lisesinden A. Rıza, Adana 1 
inci ortaokulundan Zeki, Trabzon kız 
ortaokulundan Osman, Eyüp ortaoku
lundan Şükrü, Adapazarı ortaokulun. 
dan Kemal Cenap. Sivas Oğretmen o· 
okulundan M. Emin, İzmir kxz lisesin. 
den M. Emin, İzmir erkek lisesi Akif, 

Nizamname projesinin müzakeresi 
dün bitli 

Basın Kooperatifinin kurulma te· 
tebbUsU. nizamname projesinliı kabulü 
lle dUn müsbet bir adım daha atmış.. 
tır. 

MUesslelerden birçokları evvelce ka. 
ra.rla§tırıldığı gibi dün saat on dört 
buçukta Basın I{urumunda toplanmış 
ve Matbuat Umum MUdUrlUğU tara· 
fmdan hazır bulunan Bay Sadri Er· 
temin başkanlığı :1 '· ırıda projenin ka ... 
lan maddelerinih milzalteresine devam 
ederek nat be• buçukt& bunu l!lone. er· 
dirmiştir. 

MAAŞI 40 LiRADAN 45 
LtRA YA ÇIKANLAR 

Beykoz ortaokulundan Fatma, Ankara 
1 inci ortaokuldan Abdüssamet, Erzu
rum Öğ. O. Abdurrahman, Galatasa... 
ray lisesinden Hidayet. Silifke ortao
kulundan Faik, Adapazar ortaokulun
dan Ismail Hakkı, Çorlu ortaokulun. 
dan Adil, Gaziantep lisesinden Asım, 
Adana kız lisesinden Şahap, Edirne or
taokulundan Süleyman. Giresun ortao
kulundan Şevki, Samsun ortaokulun. 
dan Şevket. Edremit ortaokulundan 
Şazimet, Aydın ortaokulundan H. Av
ni, Tarsus ortaokulundan A. Azmi, 
Niğde ortaokulundan Cevdet, Anka
ra kızlisesinden Azize, Balxkcsir Öğ. 
O. Emirhan, Çanları ortaokulundan 

kooperatifin Veklletçe takviye oluna. Salim, Tokat ortaokulundan Muam. 
cağı yolunda bazı tasavvurlardan ha. mer, Ni§antaşı kız O. O. Muazze, Nev
berdar olmuşlardır; Anlaşıldığına gö- şehir ortaokulundan Turgut, Ankara 
re, hUküinet kağıtlardan yaptığı güm.. Kız lisesinden Nurettin, Ni~antaşı or· 
rük tenzil atım kooperatifin elile tev - taokulundan Semine, Kastamonu orta.. 
zi edilecek kağıtlara hasredecek, hu· okulundan Cemal, Malatya ortaokulun 
susile TUrkiyeye huiçten ithal edile. dan M. Sabri, İzmir erkek lisesinden 
cek klğıtlardan fktısat Vekaleti na. Esat, Afyon lisesinden E. Ali, Trabzon 
mına. girttıel!li mukarrer olanların da kız ortaokulundan Vecihe, Tarsus or· 
celp ve sarfı Vekalet namına bu ko· taokulundan Suat, Niğde ortaokulun
operatife ta.hsll!I 'olunacaktır. dan Seyfettin, Tokat ortaokulundan 

Emi Mollison 
Müzakerede İktısat Vekaletini teID.

ail eden Bay Samet Ağaoğlu da mad. 
delerde icap eden izahları vermiştir. 

ll~rde kendi fabrlkala.rımızm, satış Halis, Uşak ortaokulundan E. Ruhi. 
işlerinin de buraya gördürülmesi ih. Ankara kız lisesinden Sami, Antalya 
timal dahilinde görülmektedir. kız lisesinden Şerafettin, Edirne kız li. 

Ancak kooperatif, işe yalnız bobin sesinden Saime İzmir K. lisesinden İz
halindeki gazete kağıtlarından başlı. ! zet, Kastamonu lisesinden Mitat, Vefa 
yacak ve bir nevi işin muamelesini lisesinden A. Nüzhet, Balıkesir öğ. O. 
tanzim ettikten sonra ötekine geçecek· şehir lisesi Eminüttin. Tayyareciliği 

Ge~en sene kocasın darı ayrılan ka · 
dm tayyareci Emi Mollison, bu gün 
tayyareciliği muvakkaten terket.mig 
ve bir köye çekilmiştir. 

MaIU.ın olduğu üzere, Emi MolliSOll 
tayyareci Cim MoIIisonun karısı idi. 
Karı, koca tayyareci olan bu çift .za.. 
hiren pek mesut görünüyorlar ve u. 
mumun gıptasmı celbediyorlardı. Hal· 
buki, ayrılmalarına da bilhassa ikisL 
nin de ayni meslekten olması sebep 
olmuştur. Birinin teşebbüsü diğerinin 
arzusuna muvafık olmadığı için ara. 
larında daima; ihtilaf çıkmış, beraber 
uçmaları kabil olmadığı zaman birbi~ 
rinin muvaffakıyetlerini kıskanmışlar 
dır. 

Bugün, haklarındaki boşanma ka. 
rarı resmen verilmiş ve Londra rnah. 
kemesinden alman bu karar üzerine 
tayyareci kadın. genç kızlık ismi olan 
Emi Conson adını tekrar almıştır. 

Jllini Consonun sakin bir İngiliz kö
yUne çekilip istirahate karar verdiği 
bildiriliyor. Fakat, tayyareciliği bı • 
ra.knıası muvakkat bir zaman icindir. 

• 

bırakıyor mu? 

Cim Mollisoıı lse yeni rekorlar kırma. 

ğa teşebbüs edecektir. 

Dün kabul eclilen maddelere göre, 
yıllık bilanço bakiyesi olarak görü· 
len kazancın yüzde 20 si ihtiyata, yüz. 

' de 12 si Basın Birliği yardım teşek. 

küllerine tahsis olunduğu gibi koope· 
ı ra?f in ortaklardan başkasile yapacağı 

muamele üzerine isabet eden hak.km 
yine sair basın teşekküllerinin yardım 
işlerine veya başka hayır maksatla. 
rına tahsisi için heyeti umumiyeye 
salahiyet verilmiştir. 

Kooperatif ortakları, ihtiyacı olan 
mal kooperatif:··.:ı bulunmadığı veya 
bunu kooperatifin vasıtasile temin et. 

mek mümkün olmadığı takdirde dı~a· 
rısı ile muamele yapabilecektir. 

Proje ha.zırlanmış olduğu için mü. 
essisler önümüzdeki cuma günü saat 
on dört buçukta yine Basın Kurumun. 

da toplanacak ve taahhütleri olan 500 
liranın dörtte birini o gün çağırıla· 

cak notere tes!im ve noter huzurunda 
mÜkaveleyi imza edecektir. 

lktısat Vekaleti mümessili, hazırla. 
nacak tesis evrakını alıp Ankaraya 
götürecek ve lcra Vekilleri Heyeti ka
rarının istihsaline dem.Jet edecektir. 

Dün toplantıda hazır bulunanlar 

tir. (Devamı yann) 

;;}\ 1 

Şişli - Pera muhteliU bu gün Mısır 
takımı ile saat 17 de bir müsabaka 

yapacaktır. Bilet ücretleri de cok in· 
dirilmiştir • 

Mısııiı flltbotculal' dün şehirde bir 
gezinti yapmışlar ve abideye çelenk 
kovınU§lardır. 



MAHKEMELEADE~ 

Karısını öldüren ya
hudinin muhakeme

sine başlandı 
Moiz Karini kıskandığı için 

öİdürdüğünü söylüyor 
Uç ;y kadar evvel Yüksekkaldırım. 

da bir cinayet işlenmişğ Moiz adında 
bir Yahudi genci karısı 19 yaşında Ko 
rini kıskançlık yüzünden bıçakla kar 
nından vurarak öldürmüştü. 

Moiz karısı Korin ile bir sene ka. 
dar evvel evlenmiş, fakat bu evlenme ' 
sadece medeni nikah şeklile yapılmış. 
tır. Musevilerin adetine göre Moizin 
bir de dini nikfıh yaptırması la~ım· 
dır. Lakin bu bir hayli paraya mute. 
vakkıf bir iştir. Moiz de gayet az ka. 

zanmaktadır. · 
Bu suretle hayli müddet bir evde o· 

turan ve bir odada yatıp kalkan karı, 
koc tam manasile birbirlerinin olama· 
mışlar ve sadece birer arkadaş kal. 
mışlardır. . 

Bu c:ekilde bir hayata 19 yaşında bır 
!>' k b' ene ta· 

Katil Muiz 

genç kız olan J{orin anca ır s 
hammül edebilmiş ve Moizi fazla pa. 
ra kaz:ınması ve dini nikah yaptırma. 
sı için sıkıştırmağa başlamıştır. Bu 
yüzden sü~ sık kavgalar yapan ~ar.ı, ı 
koca ( !) nihayet son ve şiddetlı ~ır 

ı lar ve Moız kavgadan sonra ayrı mııı ' 

Jik yapıp yapmıyacağı soruldu. For • 
tüne: 

-Elbette söyliyeceğim, vakayı ben.. 
den başka kimse görmedi, dedi ve u. 
sulen yemin ettirildikten sonra ifade· 
si olındı. Fortüne dedi ki: 

_ Bir sene evvel bunları evlendir • 
dik. Ama karı koca, daha tamam ev. 
ıenmemi§lerdi. Sık sık kavga ediyor· 
lardı. 

babasının evine gitmiştir. 
Moiz, şiddetli bir aşkla sevdiği ka· 

rısının ayrılığına ancak iki gün ~a?
retmiş. üçüncü günü doğruca Korını_n 
evine gitmiş. kendisi ile barışması ı. 
çin yalvarmağa başlamıştır. 

Korin Moizin bu müracaatlarına 
h' ldı;mamış ve artık kendisile ~a-
ıç a · · .. l mıı:ı 

mamen alakasını kesmesmı soy e !I· 

tir. 

Yakadan 15 gün evvel yine kavga et 
tiler ve Moiz babasının evine gitti. A
ma sonra her akşam gelip Korine yal. 
varıyordu. 

. G"nC kızın oturduğu evde Enver a. 
dınd~ bir genç kiracı olarak .bulun. ı 
maktadır. Etrafta dolaşan şay:alar -
dan Moiz karısının bu gençle alakadar 
old - nu öğrenmiş ve son defa En • 

ygu l k" kte beraber 

Nihayet vaka gecesi kızı alıp gez • 
dirdim ve Camlıköşkte oturduk. Ora. 
da Enveri gördük. Enver hem bizim 
evde oturur, hem de Moizin iyi bir ar. 
kadaşıdır. Masasında oturduk. Sonra 
kızı alıp eve geldim. Kocam kapıda bi· 
zi kar~ıladı: Kızıma: 

- Moiz yukarda seni bekliyor, de. 
di. verle karısmııı Cam ı oş _ -

.. .. eg dogruca 
oturduklarını da gorunc .. k3.n· 
Yüksekkaldırıındaki bıçakçı ~uk 
larından birisine gitmiş, iri bır. bıçak 
satın alarak I\orinin evine gelmış, ken 
disini beklemeğe başlamıştır. . . 

I . . b' m'u' ddet sonra annesı ıle 
\.Orıne ır d' . . 

ı · · ken ısını beraber eve gelmiş. ~Joızm 
beklediği odasına çıkmıştır. 

Odada iki gencin ne konuştuklarını 
henüz tesbit edilememiştir. Burasını 
dün ağır ce7..a mahkemesinde muha.. 
keme olunan katil Moiz. şöyl3 anlat· 

mn:;tır: . 
.:_ J\orin odadan içeri girince benı 

gördü. Ben nereden geldiğini sordum. 
Annesile beraber olduğunu ve Canılı
köşke gittiklerini söyledi. 
1 

- Yalan, dedim, sen orada Enver. 
le beraberdin, de~il mi? lnkar etme, 
ben sizi bir masada gördüm. 

Karrm. bu sözlerime hiç aldırma • 
dı, lakayt bir tavırla soyunmağa baş. 
ladı. Daha fazla ısrar edince: 

- Evet, dedi. onu seviyorum, senin. 
le artık evlenemiycceğim, istemiyo
rum. git, buradan! 

Bay reis, birdenbire ne olduğumu 
anlayamadım ve cebimdeki bıçağı ÇL 

kararak: 
_ Ah, Karin, bana bu laflan söy. 

Jiycceğine bu bıçakla beni vuraydın, 
daha iyi olurdu, al da öldür beni, hay· 
di, dedim. _ 

Korin. kendisine uzattığım bıçagı 
aldı saplamak üzere üstüme hücum 
etti.' Birden işin ciddiye döndüğünü 

.. .. e kendimi korumağa danan. gorunc , .. 
dım ve altalta. üstüste bir mucadele. 

b 1 dik lste bu sırada Korinin e· ye aşa ... 
!indeki bıçak karnına saplanmış, ken. 

disini öldürmüştü. 
M . 449 uncu maddeye göre 18 se. 

oız, . t k a· 
ne müddetle hapis cezası ıs en~re. . 
- abkemesine gönderılmıştı. 
gır ceza m . . 
Katil vakayı bu şekilde müteessır bır 
tavır ile anlattıktan sonra, mahkeme 
şahitlerin dinlenilmesine geçti: _ölen 
Korinin annesi Fortüne de sahıttı. llk 
o1arak o çağırıldı. J{adın hüngür hün. 
gür ağlıyordu. lyi türkçe bilmiyen ~r 
tüneye bir tercUman vasıtasile şahit. 

Korin 
- Ah, mama. beni öldürecek, kor. 

kuyorum. bırakmayın beni, dedi, ba
bası kızdı: 

- 1\ocandır. dedi, icabında elbette 
dövecek .. Haydi yukarıya. 

Karin ağlaya ağlaya yukarı çıktı. 

Biraz geçti, merak edip ben de çık. 

tını. Odada karşılıklı oturmuşlardı. 

Moiz birdenbire cebinden bir bıçak çı. 
kardı. Kızım \'C ben korkup dışarı kaç 
tık, Moiz sof ada Karini yakalayıp kar
nından vurdu.,, 

Katil, kayın valdesinin sözlerini ay 
nen kabul etti. Bundan sonra vakada 
ismi geçC'n Enver çağırıldı. Enverin 
ifadesi şudur: 

_ Yaka günü eve geldim, yıkan • 
dım ve dışarı çıktım. Moiz arkadaş. 
ıarı ile kahvede oturuyordu. Ben de 
girip oturdum. Sonra. dı5arı çıktım. 
dolaştıktan sonra Moıze yolda rastla· 
dmı. Karımı bekliyorum, dedi. 

Ben de eve gelip yattım, henüz u. 
yumuştum ki: 

_Ah baba. yandım, beni vurdu, ye. 

t . . dİ'-'e Korinin sesini işittim. He· 
ışın, J • • k 

men sofaya çıktım. Korın ellerıle ar. 

t tmucı dıvara '-'aslanmıştı. 
nını u :t• J • 

- Kim vurdu seni. dedım. . 
_ 'f . dedi tutun, kaçmasın. dı. 

J.' oız, , .. 
1
d .. 

,.e haykırdım. l{orin az sorı:a o u. 
• Benim Korinle münasebetim yok . 
tur. Sadece bir evde otururuz. Bera. 
ber gezmeğe hiç gitmedik. Birkaç de. 
fa Korin \'e annesi olduğu halde hep 
beraber sokağa çıkmıştık.,, 

Mahkeme bundan sonra duruşmayı 
diğer şahitleri çağırıp dinlemek üzere 
başka bir güne bırakmıştır. 

---o-
Katil Maksut grevden 

vazgeçti 
Çok sevdiği, fakat beş senedenberi 

ayrı yaşadığı karısı Ervehiyi kıskanıp 
sebzeci Arnavut Saidi tabanca ile so. 
kak ortasında öldüren Maksudun du
ruşmasına ağır ceza mahkemesinde 
dün de devam olunmuş, fakat katilin 
vekili Esat bayram münasebetile Be. 
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ihracat mevsimi 
mUoasebetlle 

Esnaf hastanesi 
IBuglÜln mera
snmae açıhyor 
Esnaf hastanesi 30 Ağustos zafer 

bayramı olan bu gün saat 16 da büyük 
bir merasimle açılacaktır. Merasime, 
İstanbul vali ve belediye reisi ~a.Jhit. 
tin Üstündağ, belediye ve vilayet er. 
kanı, iktısadi daire amirleri, bütün es 
naf teşekkülleri, matbuat erkanı ha. 
zır bulunacaklardır. 

iktisad ·vekale
tinin bir tamimi 

Bir tramvay 
biletcisi 

Karısını ve kayoana
sıoı bıçakla yaraladı 

Saat tam 16 da merasimle istiklal 
marşı ile başlanacak, birleşik esnaf 
cemiy.:ıtleri adına bir nutuk söylen • 
dikten sonra hastane davetlilere gez· 
dirilecek, başhekim tarafından izahat 
ve malumat verilecektir. 

Bundan sonra 300 fakir ve yoksul 
esnaf çocuğu sünnet edilecektir. Sün. 
net düğiinü sabaha kadar devam ede. 
cek, fakir yavruların acılarını unuttu· 
racak eğlenceler yapılacak, karagözler 
oyııatılacaktır. 

Pazarlıksız satış 
Maktu fiyat kanunu per§Cmbe saba. 

hından itibaren tatbik edilecektir. Dün 
akşama kadar belediyeye henüz bir 
tebligat yapılmamıştı. 

Dairelerin tatil olmasına rağmen, 
bugün Ankaradan belediye reisliğine 
telgrafla talimat geleceği sanılmakta. 
dır. Bu takdirde yarın belediye tara_ 
fmdan alakadarlara icap eden tebligat 
yapılacaktır. 

yoğlu halkevi namına Dumlupınara 
gittiğinden duruşma 3 eylule bırakıl. 
mıştır. 

Maksut yakalandığı zamandan beri 
tatbik etmek istediği açlık grevinden 
vazgeçmiştir. Dün suçlu mevkiin
de sigara üstüne sigara içerek hemşe. 
rileri ile neşeli neşeli konuşuyordu. 

Osmanbey matbaasına giren 
Meşhur sabıkalılardan Haaan, ev. 

velki gece Çernberlitaştaki Osmanbey 
matbaasına duvardan atlamak sureti· 
le girmiş ve öteberi çalarken bekçi Ha 
lil tarafından görülerek yakalanmış. 
mıştır. 

Hırsız Hasan 4 Uncü asliye ceza 
mahkemesi tarafından 3 ay hapse ve 
3 ay emniyeti umumiye nezareti al. 
tında bulundurulmağa mahkum edile· 
rek hemen tevkif olunmuştur. 

Alacak yüzünden işlenen 
cinayet 

Dün ağır ceza mahkemesinde Boa _ 
tancıda bir gece yarısı kendisinde ala. 
cağı bulunan kasap Hüseyini, yanın
dan ayrılıp köşe başında su dökmekte 
iken arkasından tabanca sıkarak öL 
düren katil Jslamın duruşmasına. ba. 
kılmış, şahitler dinlenilmiştir. 

Muhak"eme, müddeiumumi tarafın· 
dan mütalea serdedilmek üzere talik 
olunmuştur. 

Kıskançlık yüzünden kavga 
Abanozdaki umumi evlerden birin. 

de sermaye olan Katina Kibirli, ge.. 
ce, dostu nikelajcı Koço ile buluşmuş, 
beraber yatan iki sevgili gece yarısı 
kıskançlık yUzünden kavga etmişler • 
dir. Kavga sonunda Koço, bıçağını çek 
tiği gibi Katinayı sağ kalçasından ya. 
ralamıştır. 

Koço, yakalanmış, kadın da adliye 
doktoru tarafından muayene edilmiş· 
tir. 

Valdehanı cinayeti 
Geçen ay Valde hanında bir cinayet 

olmuş, Cahit adında 17 yaşında bir 
genç kendisine tasallut etmek istiyen 
Şükrüyü bıçakhyarak öldUrmüştü. 

Cahit çocuğun 4 üncü sorgu hakim. 
liği tarafından yapılan sorgusu biti. 
rilmiş, evrakları hazırlanarak ağır ce· 
zaya gönderilmiştir. 
İddianamede Cahidin, tahrik sebep_ 

leri ve yaşının küçüklüğü gözönünde 
bulundurularak 448 inci madde ile tec 
ziyesi istenmektedir, Muhakemeye y~. 
kında başlanacaktır. 

Bir tevkif 
10 gün evvel Galatadaki kahveler. 

den birinde bir para meselesi yüzün. 
den arkadaşı Nazımı bıçakla ağır su· 
rette yaralayan Davut, dün yedinci 
sorgu hakimliği taraf mdan isticvabı. 
nı mUteakıp tevkif olunm 

Eylıil başından başlıyarak kanunu· 
evvel sonlarına kadar devam eden za. 
man ,senenin en mühim ihracat mev. 
simini teşkil eder. 
Nafıa ve lktısat Vekaleti bu mev· 

sim arüesinde her yıl olduğu gibi bu 
yıl da müzakerelerde bulunarak ibra. 
cata sekte verecek vaziyetlere meydan 
vermemek ve bütün malların uygun 
şeraitle sevkini temin edecek bazı ted 
birleri ihtiva eden bir taminı hazırlı· 
yarak bütün ticaret odalarına ve bu 
arada İstanbul Ticaret odasına gön. 
dermiştir. Bu tamim, dün ehemmiye. 
tine binaen derhal bütün alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Bu tamimde ticaret ve sanayi mU· 
esseseleri tahmil ve tahliye edeceği 
vagonları süratle tahliye için azami 
hüsnü niyet gösterecek, bunun için 
ayrılmış olan altı saatlik mühleti aş. 
mıyacaktır. Yalnız Haydarpaşa ve !z. 
mir tüccarları için bu mühlete daha 
iki saat ilave edilerek 8 saat kabul e· 
dilmiştir. 

Bundan başka kışlık için kömür ve 
saireyi stok yapmak istiyen müessese 
ler stoklarını bu mevsimden evvel ve. 
ya sonra temin edeceklerdir. Çünkü 
bu mevsim esnasında fuzuli olarak ve. 
sa!t işgal edildiği takdirde diğer mev
sim zarfında ihracı lazım gelen mal. 
lar yüzüstü kalmaktadır. 

Üçüncü olarak da bir çok müessese. 
lerin müteaddit namlar altında va· 
gon sipariş ettikleri görüşülmüştür. 
Buna da kat'i surette müsaade olun. 
mıyacak, yalnız ihtiyacı ve yahut el. 
de mevcut vagon adedi göz önünde tu· 
tularak buna göre hareket edilecektir. 

--o-

İstanbul - Edime Asfalb 
İstanbul - Edirne asfalt yolunda 

çalışmalara devam edilmektedir. 
1,739,648 liraya ihale edilen takri. 

ben 40 kilometrelik yolun Edirne hu. 
duduna kadarki kısmının iki tarafına 
25 bin ağaç dikilmiştir. 

Yol muntazam bir şekilde sulanmak 
tadır. 

Bu sene alınması mukarrer mütead· 
dit su tankları bulunan kamyonlar da 
sipariş edilmiştir. 

--o-

Ne kadar köpek ve kedi 
öldürüldü 

Bu sene başından temmuz sonuna 
kadar tstanbulda 11225 köpek, 507 
kedi öldürülmüştür . 

Dilenci ve deliler 
Dilenci ve deliler şimdiye kadar top 

landıktan sonra belediye vesaiti ile 1 
taşınıyorlardı. Bundan sonra zabıta 
vasıtalarile naklol unacaklardır. 

Fatih halkevi, harf inkılabının ıo 
uncu yıldöniimü dolayısile, son on yıl 

içinde, 928 den 938 e kadar memleket . -
te çıkmış olan gazeteleri bir araya 

Evvelki akşam Beşiktaşta kalı bir 
hadise olmuş ve bir tramvay biletçisi 
ayrı yaşadığı karısını ve kainvaldesini 
bıçakla muhtelif yerlerinden ağır su. 
rette yaralamıştır. 

Şişli tramvay deposuna kayıtlı 416 
numaralı biletçi Mustafa bir müddet· 
ten~ri karısı Meliha ile dargındır. 
Muhtelif sebepler yüzünden geçinemi. 
yen karı koca birbirinden ayrı yaşa • 
makta ve Meliha Beşiktaşta Mısırlı· 
oğlu sokağında 37 numarada annesi 
Fatmanın yanında oturmaktadır. Me. 
liha kocasından ayrılmak için mahke. 
meye müracaat etmiştir. 

Bunu duyan Mustafa kansile tekrar 
barışmak istemeğe başlamış ve mü· 
teaddit defalar karısını ve kainvalde. 
sini görerek bu yolda görüşmüştür. 
Fakat bu tekliflere gerek Meliha ve 

gerekse annesi daima ret cevabı ver • 
mişlerdir. Bu vaziyet karşısında bils· 
bütün Melihayı scvmeğe başlıyan Mus 
tafa dün akşam yine Beşiktaşa gitmiş. 
ve karısının evine uğramıştır. Açılan 
kapıdan birdenbire içeri dalan Mus • 

tafa kendisine kapıyı açan karısının 
üzerine hücu metmiş ve cebinden çı. 
kardığı bıçağı rastgele yerine saplama 
ğa başlamıştır. 

Melihanm feryadı Uzerine ytikardan 
inen Fatma, damadının kanlı maksa· 
dına mani olmak istemişse de gözU ka 

raran carih bu sefer onun da Ü7.erine 
saldırmış ve bıçağı bacaklarına ve kal 
çalarma daldırmı§tır. 

lki kadın, kanlar içinde yere yuvar_ 
lanınca Mustafa sokağa fırlıyarak kaç 
mak istemi§Be de yetişen polis :rne. 
murları tarafından bıçağı ile beraber 
yakalanmıştır. 

Beyoğlu hastanesine yatırılan yara· 
Iılardan bilhassa Meliha ağır vaziyet. 
tedir. Karnından ve kollarından mü. 
te~ddit paralar vardır. 

--o-

Avcıları davet 
lstanbul Avcılar Kurumundan: 
Ambarlı Bıldırcın merasına eyIUlün 

birinci gününden itibaren otobüs se· 
ferleri başlıyaeaktır. 3,45 te Şişliden 
kalkacak ve Hamam, Pangaltı, Tak. 
sim, Galatasaray, Tepeb~ı. Karaköy 
Eminönü, Divanyolu, Bayazıt, Aksa: 
ray, Topkapı, durak yerlerinden be· 
şer dakika ara ile hareket edecek ve 
asfalt şoscyi takiben Bakırköy ve Ye.. 

şilköyden asfalt §Oseye çıkacak avcı. 
ları alarak Ambarlı ya gidecek ve öğ
leden evvel ayni tarik ile avdet ede 
ccktir. Ambarlı kartı alanların maırı: 
mu olmak üzere ilan olunur. 

Merasime istiklal marşile başlana. 
cak, matbuat ve halkevi adına bir söy. 
Jev verildikten sonra sergi umuma a· 
çılmış olacaktır. 

toplamış ve bir sergi hazırlamıştır. 

Bugün saat 17 de merasimle açıla. 
cak olan ıergi, iyi bir çalııma ve gü· 

J 

Dün, bu münasebetle halkevine da. 
vet edilmiş olan gazetecilere sergi gez. 

dirilm.if ve bir siyafet veribzıittir. 
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Ordu Terfi Listesi 
Ankara, 29 (Telefonla) - Bugün Aksaray, Aziz Van, Arif Bitlis, Tahir Trabzon, Abdillkadir Üskildar, Şevket 

yüsek tasdike iktiran eden askeri ter- Baykal, Hakkı Manastır, Mustafa Van İstanbul, İsmail Bursa, Ekrem Buna, 
fi Usteaini bildiriyorum: Hamdi Ankara, Ferlt Trab.zon, Mus. Sani Bursa, Kemal İstanbul, Şaban 

GENERALLER tafa Palanga, Arif Sıvas, HüsnU fstu. Trabzon. Servet latanbul. Hikmet Se. 
Tümgeneral Kemal Doğan, korgene_ rumca, Ali Oğuzer Katerin, Örfi Ma. lanik, Mehmet Eyüp, Rasim Bursa, 

ralliğe, Tuğgeneral Zeki Erokay tüm. nastır, Yusuf Üsküdar, Nasıh Manas. Cevdet Kütahya, Fehmi Üsküdar. E. 
generalliğe. tuğgeneral Kurd .ı. ·oyan trr, Hüsnü lzmir. Hakkı Gemlik, Nu. min İstanbul, Ragıp İstanbul, Saba· 
tümgeneralliğe. tuğamiral Ali Külük ri Yeniçeşme. Abdülhamit Harput, Ha haddin İstanbul, Ahmet Edirne. Nüz. 
tümamiralliğe.Kemal Erman baremin lit İstanbul, Tahsin Yozgat. Refik Ma hct İstanbul, Recep İstanbul, Burha. 
üçünciı derecesine, tuğgeneral lsınaiJ nastır, Hüsnü Eskizağra, Rifat Erzin nettin lstanbul, Akif Istanbul, Meh
Hakkı Akoğuz tümgeneralliğe, Baki can, Recep. İstanbul, İhsan Üsküdar, di Çerkeş, Muhtar Kula, Nihat ÜskiL 
Vandemir tilmgeneralliğe, Sabri Beşe :Muharrem. dar, Zeki İstanbul, Abdullah Sıvas, 
tümgeneralliğe, Abdullah Enis Koçan BlNBAŞILICA TERFİ EDEN PL :F'ahrettin Cebeliberektt, Emin Söğüt, 
tümgeneralliğe, Hasan Fahri Durudo· YADE YÜZBAŞILARI: Mustafa Bursa, Nihat Adana, Yahya 
ğan tümgeneralliğe, Hakkı Özgcnel Zekai Karacabey, Ali Diyarbakır, Bandırma, Adil Adapazarı, İbrahim İs 
tümgeneralliğe, Rifat Taşkın hare _ Hasan Kabataş, Ziya, Erzincan, Sıtkı tanbul, Aslan Çankırı, İbrahim Çer
min ikinci derecesine, piyade albay Şehzadebaşı, Hamdi Edirne, Tahsin keş, Kerami İzmit, Naci İstanbul, Ca. 
Fikri Erbu tuğgeneralliğe. topçu al. Serez, Ziya Aldoğan Tokat, Saip hit Hasköy. Nail Aydın, Rasim lstan. 
bay İsmail Ulker tuğgeneralliğe, kur- Aksaray, Mustafa Kumkapı, bul, Adem Eskişehir, Halim Ceyhan, 
may albay Rifat Mataracı tuğfıeneral. Murad Hını~. Tevfik Aksaray, Cemil Hamdi Sandıklı. Kemal Ankara, Tev
liğe. ' Aksaray, Cihad Divitciler, Tahsin İs· fik Edirne. Nurettin Bursa, Nezihi 

KURMAY ALBA YLIGA TERFİ E. parta, Hakkı Hindistan, Cemal Bolu, Bartın. Enver Trabzon, Samih latan. 
DEN KURMAY YARBAYLAR: Zeki Van, Naci Kiryan, Salahaddin Ça· bul, Niyazi Trabzon. Mehmet Manisa, 

Nami Çamlıca, Kemalettin Güngör nakkale, Rct.ep Sivas, Şcrafettin Has- Rasih Karahiaar, Zeki İstanbul. Rüs. 
Çengelköy, Lütfü K.öksal Erzincan, köy. Muammer İzmir, Hamdi Kastamo· tem İstanbul, Sabri Bursa, Nedim İs· 
Ra§it Gürkan Bayburt, Haydar Gün nu. Nafiz Manastır, Mustafa Elazığ, tanbul, Necdet İstanbul, Fahri İstan. 
kurd Usküdar, Celalcttin Sorguncu Bürhaneddin Tokad, İbrahim Tophane, bul, Ne~t Edirne, Tahsin Ka.rasi, Mi. 
Tophane, Fehmi Gedikpaşa, Fehmi Hüsameddin İstanbul, Hamdi Kerkük, tat Lapseki, Hürrem İstanbul, Kemal 
Bengi Antakya, Rahmi Davutpaşa, Abdurrahman Van, Tevfik Karahisar, lstanbul, Lutfü Bilecik, Kemal Edre. 
Şükrü A1a~am İstanbul, Nazmi Apak Arif Eslrizağre, Nurettin Hacılar, Vefik mit, Şahabcttin Erzurum, Abdullah 
Selimiye, Nihat Bayazıt, Abdülhalim Erzurum, Hazım İstanbul, Ekrem Er· Be§iktaş, Hamza Tokat, Ahmet Erzu. 
Nişantaşı, Emin Akıncı Debağlar, Ha. zurum, Naci Gevgili. Muhiddin Sarıyer, rum, Nazım !st:..nbul. Hamdi Zile. Zi. 
lit Üsküdar, Bahaettin İstanbul, Hıf. Midhat Kerk1Jk. Rıfkı Maraı. Oaman ıs. ya Van, lbrahim Bayburt, Necmettin 
ar Alpdoğan, Taşköprü, Vahit Selinik, tanbul, Hamdi Karacabey, Fevzi Erzin- Harput, Srtkı Erzincan. Mazhar İs
Asım l§tip, Hümıü Aslanoğlu Van, Cc.. can, Rıza Cibali, Şevket Bitlis, Hulusi tanbul, Şevket Çanakkale, Mustafa 
mil Ka.ııdemir İşkodra, Abdüsselam Kartal, Nureddin Demirci, Nazif Geli· Çarsancak, Ekrem Bcşikta~. Necati Is 
Huan, Hüsnü, Bilge İstanköy, Ragıp bolu, Bahri Hırkaişerif, Medeni Perle- tanbul, Münip Uşak, Galip Denizli. 
Altan En.incan, Nihat Sör.eri Şumnu, pe, Feyzi Manastır, Tarık Zeyrek, Nihat İstanbul, Süreyya İstanbul, Na.. 
Bedri Ergene. Srtkı Okan Must2.fapa. Hamdi Screz, Halid İltan:,uı, Şadi ıs- sir !stanbul, Tevzat lstanbul Aliad. 
ta. İzzet lş'ıldak Hanya Feyzi Davut.. tanbul, Lfıtfü İstanbul, Fahri Keııkük, din Kayseri, Hakkı Tstanbal, Ahmet 
paşa. Dursun Trabzon, Asım lşkodra, İbrahim Osküp, Münir Us«üdar, Ragıp Ertan lstanbul, Nedim İstanbul, Ra· 
Kbun Erzincan, Sırrı Girit, Behzat Ertan. mazan Oğuz Antalya, Fehmi Ankara, 
Mahmutpaşa, Hullısi lıla~. Cemal Piyade yüzha§ıhima terfi eden Reşat Istanbul, Sabahattin !stanbul, 
Eskic~a.. ~ reşet Kırklareli, Salın Ko. piyade üteğmenleri Necdet İstanbul. Ramazan Sındırgı. 
~ Sıvas, Hakkı Tuğral İstanbul, Sa. Enver Haymana, Hakkı İstanbul, Hayrettin Beşiktaş, Fut!t İstanbul, Ta 
im Önhan Lıtanbul, Şevket Erzincan, Fahreddin Erzurum, Süleyman Kasta- lat Oskudar, Şükrü Burı:a, Rıza İs. 
Salcihattin Çuhacı Üsküdar, Cemil U. monu, Supri Erzurum, Niyazi İstanbul, tanbul, Necdet Aydın, İsmail İstanbul, 
lusoy Erzurum, Hakkı Tuğbay !stan. Rıza Metroviçe, Adnan İstanbul, Nadir Hüsnü Bandırma., Arif lstaı bul, Şev. 
bul, Sabri Tuncal enizağra. istanbiil, İzzettin İstanbul, Cemal Us- ket Eskişehir, Hüs.nü Enunım. Ki -

YARBAYLIGA TERFİ EDEN Jı,adar, Reıad İstanbul, Cahid Manas· zım Erzincan, Necati İstanbul, Urt.fü 
KURMAY BİNBAŞILARI: tır, L&tfü Kerlriilc, Zeki Ortaoköy, Sa· İstanbul, Memduh Erzuru.m_ İsmail ls 

Canip Erzurum, İhsan İstanbul, Şev dettin ~stanbul, Niyazi fatanbul, Nuri tan'bul, Arif Buraa. Enver 'Karahisar, 
ket KörbakkaJ, Mahmut, Adapazar'2 Edırne, LCıtfü İnebdlu, Vcdad Eskişe· Niliat 1~bul. Ui'ıt!ü Elazık Halit 
l'"ahri Günay İzmir, Behçet Türkmaıı hir, Abdullah lstanbul. Xizım Kütahya, Manisa., tskender Suşehri, Cahit latan. 
Mustafapaşa, Reşat Aşakale İşkodr~ Zeki Erzurum, Remzi Bcıiktaı. Giya· bul, Mehmet Malatya. Remzi Deniali, 
Burlıaııettin Orta.köy, Hilmi Erbu Sı. seddin Sultanahmed, Tlkmet Beylerbc- Nüzhet Bursa. Naci !stanbul, EyUp 
vaa. yi, Eyüp Refahiye, ZC'ki Edirne, Enver Cizre, Saiahattin Cebelibereket, Fey. 
BINBAŞILIGA TERF1 EDEN Tırnavacık, Turğud Erzincan, Refet zullah lataııbul, Fahri Safranbolu, Sa· 

KURMAY YfJZBAŞJLARI: Kastamonu, Rifat Bursa, Mü;tcba Bur· mi Aydın, Cevdet Maraş. Besim la. 
Zeki Ostünkaya Midilli. Edip Ereğ. sa, Zeki Kırklareli, Kudret Pizrcn, Ni- tanbul, c.eıaıettin lstanbul, Hikmet Ga 

li, Supbi Oatüdar. had, Üsküdar. Cevdet İstanbul, Şevki ıiantep, Nihat İstanbul, Hamdi 'Oskü. 
ALBAYLICA TERFİ EDEN P1YA Bursa, Kemal Süleymaniye, Hüsame.d- dar, Kemal İstanbul, Muammer Tekir-

DE YARBAYLAR!: • elin Edirne, Muhlis Rumiye, Şahin Bay· dağ, Asım İstanbul, Mahmut Gazian. 
Faik Niğde. Tevfik Aydın, Yahya hurt, İbrahim Maraı. Fazıl Trabzon, tep, Cihat İstanbul, Emin Eskişehir, 

Hqim, Ahmediye, Sıtkı Eğ:ikapı, 1s. Naci Bayburt, Gazi Yıl-Jırım Sivas, Behçet İstanbul, Remzi Konya. Maz. 
mail Çerkeş, Ali Atabey Karagümrük, Fevzi Sivas, Kazım Bolu, Şefik Eyüp, har Gaziantep. Hamza Malatya, fbra· 
Huliiai Us Şumnu, Mustafa Toker Şum Süreyya Manastır, Hakkı İstanbul, Mer- him İstanbul, Faruk İzmir. Abdülhadi 
nu, Ahmet Şehzadebaşı, Ömer Kütah. dan Dinçer Tortum. Nihad Hasankale, Mardin, Veysel Amasya, Fazlı İstan.. 
ya, Mustafa Erzincan, .Mitlıat İrak, Zeki Erzincan, Fevzi Mııı.ul, Aslan bul, Kemal Trabzon, Zakir Gümüşha. 
Mustafa ÖZbek Büyükçeşme Fevzi Sı.. Narman, İdris Tezcan, İlhami Üsküdar, ne. İhsan İstanbul, Ali İstanbul, Nu. 
va.s, Sal".-i Yenipazar, Ethem Ayasof. İsmail Acura, Davud Malazkird, Haya· rettin İstanbul, Cela.Iettin Konya, HU.. 
ya. İmad Kafkas, Çengelköy, Hayret. ti Cebedekn, Cihad Usküdar, Nizamet· seyin Üsküdar, Ril§tü Ordu. Halit Be. 
tin Gü~er Beşiktaş, Kevket Kırkla. tin Ortaköy, Tahir Kıbrıs, B~kir Zara, ya.zıt, Raci İstanbul, İsmail Konya, 
reli. Ali Bohı, Hüseyin İstanbul, Mustafa Hilsnil Erzincan, Abdillkadir İstanbul, 

YARBAYLIGA TERF! EDEN Pt Ardanuı. Cemaleddin İstanbul. Tnrgud Basri Balıkesir,, Necmettin !stanbul, 
YADE BİNBAŞILARI: Tokad, Um Eyüp, Etem İstanbul, Naci Üsküdar, Zeki İzmit, Refik Istan 

Abdillhdir Malkara. Abdurrahman Tahsin Sivas, K~ Pcrlepe, Vaıfi bul, Hasan İstanbul, Mazlum Bandır-
Erziııcan, Mustafa Manastır, Şevket Tavas, Nuri Erzurum, Tahir Kayseri, ma, Kemal Kayseri, Lfttfü AlYon, Nu. 
Van H·'-'-ı ~--a,>ı. •• ..,. Abd"·lh · Salih Sin• TcYfik Edirne, Refı'k Bursa 

• cı.aa ~ ~-.... u anut ... ri Eyüp. Ekrem Sıvas, Nahit Bursa. 
Bagwdat Rahmı" A B c ı· ı M' Nuri İzmit, Süreyya fstanbu',, Nazmı' İs· , car ursa. e a ı. Mümtaz Sinop, Refik Sandıklı, Naim 
rahur, Rna Silleymaniye, Fevzi Bağ. tanbul. Said Sclinik, LUtfü İstanbul, F.ekişehir, Sırrı Erzincan, Naki Is . 

gaf ur Mardin. Daniş Gelibolu, Seyfet. 
tin İstanbul, Enver İstanbul, Sabahat 
tin İ.l!tanbul, Fuat Ellzık, Kemalettin 
Bursa, Hikmtanbte slsre.fi 
Bursa, Hikmet lstanbul, Kenan İstan. 
bul, Enver Diyarbakır, Ziya İstanbul, 
Yusuf İstanbul, Fethi Istanbul, Kad
ri Bursa, Cavit İstanbul, Ahmet Bur. 
sa. Emin Bayramiç, Fethi Ö7.dener 
İstanbul, Hayrettin İstanbul, Ekrem 
Biga, İbrahim Sabanca, Necati !s • 
tanbul, Behzat Erzincan, Kemal ts· 
tanbul, Şahin İstanbul İzzettin lstan. 
bul. Nihat İstanbul, Enver İzmir, Ki. 
mil Burdur, Şemsettin Tr.ı.bzon, Re • 
şat Foça, Yaşar İsparta, Muhittin Us. 
küdar, Kenan Antalya, Cemal Trab • 
7.0n, Fahrettin Van, İsmail Karaköse, 
Cemalettin Osmaneli, Halim İstanbul. 
Cahit Diyarbakır, Kemal Sıvas, Ab. 
dülmuhsin Üsküdar, Turgut Kırşehir, 
Ekrem Çengelköy, Ziyaettin İstanbul, 
Kemal Kocaeli Balıkesir. Hüseyin GL 
z.i antep, Necip İstanbul, Cevat Üskil. 
dar, Mustafa Betiktaş, Reşat Edirne, 
Murat Amasya, Kefaeddin Bursa, Şük 
rU Bursa, Faruk Istanbul, Tevfik !ıı
ta.nbul, Necdet İstanbul, Silleyman t. 
negöl, Hüaeyin Samsun. Kemal Nazil. 
li, Hakkı lstanbul, Hamdi Karasi, Ru· 
hi lstanbul, N'üzhet İstanbul, Muzaf. 
fereddbı İ.l!tanbul, Muhtar Kola, Nuret 
tin latanbul, Ahmet Bursa, CelAlettin 
Flizık İsmail Gemlik, Fahrettln Bo. 
lu. Münir İstanbul, Nejat İstanbul, 
Zeki İstanbul, Tevfik NeV§ehir, Mu -
harrem Kars, Hayrettin Gemlik, Fah. 
ri Gönan, Münir Kastamonu, Niza • 
mettin İstanbul, Abdülkadir İatanbul, 
Şükrü Bursa, Mehmet Üsküdar, Sali· 
haddin Yozgat, Cemal Edirne, Mu .. 
a.mmer Üsküdar, Suphi Adana, Bur. 
hanettin Ankara. Şeraf ettin Trabr.on, 
Feyzi lstanbul, Rahmi İstanbul, Sadi 
Kadıköy, Şevki Üsküdar, Şefik İstan· 
bul, Sami Kastamonu, Ali Karaisali, 
Zihni Uatünsoy. Ahmet Göksel, Malı.. 
mut Beyazıt, Niyazi Ka.rabulut, Ah. 
met Karshgil. 

SUV ARİ YARBA YLIGA TERF! 
EDEN SOVARl BİNaAŞIL.ARI: 

Niyui Manaatır, Ethem Sarayk~. 
Cemil Diyaı:ba.kır, Vecdi Usküp, Avni 
Erzurum, Refet Eniııcan, Abdülsa • 
met Gence, Hilmi Harput, Fahrettin 
Manisa. Nuri Konya, Kazım İstanbul. 
Numi Edirne, Nuri Manastır, Ramiz 
Csküp, Faik Erzincan, Tahsin lla.. 
nastır, İhsan Selimiye, Faik 'üsküp, 
Suphi Aksaray, Şevki Köprülü, 

SOV ARl BL'lBAŞILICA TERFİ 
EDEN SÜVARi YüZBAŞILARI: 

Mehmet Beyrut, RıZ& Van, Abdur. 
rahman Kafku. Abdülhalim "Qna1p. 
YUZBAŞIUGA TERFİ EDEN SÜ· 

V ARt ÜST TECMENLER.1: 
Saim Polatkan Yenihan, tsmet Er. 

zurum, AtiLa Bolu. Mustafa Tokat. Şa 
ban Oltu, Cevat Resne, Behret Er:au. 
rum. Fikri Erzunıın. l\1izhet Akmer 
lar. 

SOV ARI UST TEGMEl\'l.JCE TER 
Ft EDF.N SÜVARİ TECMENLERI 

Feridun Konya, Vamık İstanbul, Sa 
it Çölemrek, Enver Ennırwn, İzzet 
lstanbul, Fuat Bursa, Adil lstanbul, 
Behçet Elizık, Ziyaattin Erzurum, 1r 
fan İstanbul. Raif lstanbul, Ekrem 
Bursa, Enver Istanbul, Muhsin Anka.. 
ra. Me!!ut Yalvaç, Burhan İstanbul. 
Hakkı Fatsa, Salahaddin Istanbul, İh 
san Çerkeş, Kudret lata.nbul, Sami Ki. 
lis, Burhanettin İstanbul. ŞUkrU Ul"' 
fa, Malik Ayvalık. Bekir latanbul, 
Refik Hendek, Ekrem lstanbul, Şera. 
fettin Erzurum. 

TOPÇU ALBAYLICINA TERFt 

dirne, HUsnll l§kodra, Mahmut Pre ." 
ve.ze, Münir Kırklareli, Kemal SUtlü. 
ce, Ahmet Kem&liye, Rahmet Kergük, 
Ahmet İstanbul, RUştU. Sellnlk, Sad· 
ri İstanbul, Muharrem Preşte, Emin 
Erzurum, Cevdet Ereğli, Cevdet üs. 
küdar, Srtkt SelAnlk. Asım Erzincan, 
Refik Yenice, Tevfik Sam::ıun, Nuret. 
tin Konya., Nlzım Kayseri, Ziyaettin 
elimiye, Nuri Debre, HilsnU Ermenek, 
Sadi Istanbul, Abdullah Van, Behçet 
Ereğli, Nurettin Gelibolu, Hakkı lne· 
göl· 
Vedat Usküdar, Şefik Edirne. Cemal 
Edirne, Haydar Erzurum, Ruhl Us· 
kUdar, Nizamettin Beşiktaş, Fehmi 
Gerede, İhsan Diyarbakır, Aslan Iğ
dır, Cihat lstanbul, Halit Erzurum, 
Fuat Niğde, ŞUkrU Bursa, Mehmet 
Antalya, Suat Çankırı, 5emsettln 
Harput Uluburlu, Hasan Sinop, Os· 
man Zonguldak, Sal1hattln İstanbul 
Bedii Üsküdar, Muhiddin Elbistan, 
Abdullah Erzincan, Recep PetUrke, 
Fazıl Kemaliye, Edip Harput, Reşat 
Nevşehir, Şadi lstanbul, Enver Kel· 
klt, Behçet lstanbul, Süleyman Bur
sa, Kerim Selı\nik, Samı Gelibolu, 
Necdet Erzincan, Hamit Kllls, Maz· 
har Trabzon, Hilmi Harput, Halll leı
tanbul, TacetUn Bolu, Faruk Niğde· 

Blnb~ıbğa terfi eden otomobil 

yüzbaşılraı: 

Nazmi Kırcaali, Mustafa Trablus, 
Ihsan EyUp. 

Blnbaflbla. terfi eden n&kll7e 
yUzbaşıları: 

Haşim Gazıe, Danyal lzmlr. 
Cst teğmenllie terfi eden ııakli7e 

teğmenleri: 

Neşet Bursa, Ya~r Amasya, Şakir. 
Erzurum, Hasan Erzurum, İbrahim 
Usküdar. 

Yarbayhi• terfi eden F. B. Binba
şıları: 

Abdullah Kebah Madeni. Llitfi ts. 
tan bul. 

Mlhıbaşılıla terfi eda F. B. 'Ust 
tefmenlerl: ! 

Adil İstanbul, SallhlltUn Şlle, Be-
kir Erzurum. 

(Dhendis subayları: " 
Alliayfığa terf1 eden mü~ 

yarbay: Mehmet Okdamir Girit. 
Yarha.rlli• terfi edeJl m•IMm•Us 

binbaşılar: 

tbsan Uskiıdar, Nurl ı.taııbul. 
Top:q ş1ll>esl: 

Tarba.yhla tufl e4en feu ve uııat 
binbaşısı: Ekrem Ço'baııoilu. 
Blnbaşdıia terfi ede• ten ve saaat 

yüzbaşıları: 

Ferhat Xalfaoğlu. Hayri Okten 
Ka~ımpaşa. 

YarbaThla terli eden isttbktm 

bfnba,ıları: 

Şazi Sivas, Cafe.r Nakllbend, Neea. 
tl Manastır, Şebabettin Van, Şev· 
kt ''an, Cemal Eskişehir. Zıı.rltllar
put, Ziya Erzurum, RüşUl Ma:raş, 

Basri Fındıklı. 
l.1lzbn'11tla terfi eden lstihk&Dı 

tlst teğmenleri: 

Raslh tstanbul, Naci Sellulk, Ke· 
mal Tekirdağ, Nuri Bftlla, Hamdi ls· 
tanbul, BedrctUn Beşlktaş. Fevzi 
Divrik. Bedri İstanbul . 

U t teğmenliğe terfi eden istilı
kllm tcğmeıılerl: 

dat, Sami 'Oaldip, Hakkı Filibe. Fazıl Mchmed Bayburd, Rıza Fatih Na- tanbul, Ali Bozkır, Cevdet Şile, Cemal 
Defterdar. Feni Bursa. Alı:if Kabatq. sır KaUrandere, Rafid !atanbul, Fu· Sivrihisar, Muzaffer !stanbul, Ali Di· 
Necati Buput, Srtkı Maııaatır, Sabri ad Ankara, İhsan Ankara. Vehbi Ka· yarbakır. Sabri İstanbul, Reşat Trab. 
~ Nuri Yeniçeeme, Rıı,til nastır, Aaia tltanbul. tamail Ki5etencc, zon. Nail E!izık, Ali Ereğli. LQtfü 
Bursa. Kemduh Erzincan, Galip Eaer Fabrettin htanbul. Nihad Bqilrtaf. Ce- Erzincan, Şati Gebze, Galip İstanbul. 
tirat, Rifat Keme.ralb, Kenan Manu. Weddin latanbul, Cemal Xiitahya, Fe· Salahaddin Balıkesir1 Rahmi Bartın, 
tır, ?Ati Sıvat. Celilettin Erzurum, rid "Oaüdar, Fahrettin Manastır, Mu· Recep lstanbul, Bedreddin Eıazık, Fu. 
Raa En:incan. Kadri Mania, J'uıJ amma Çencelköy, İrfan Van, Şükrü at İskenderun, Fehmi Reşadiye. Ek • Hasan Babaeski, Eroin edime. vas. 
Rarpat. Salibaddin Bursa, Fahri A. İstanbul. Naıl •yk~. Numi Bolu, rem İstanbul, Muhittin Kartal. Mus. TOPÇU YARBAYLICA TERFİ E. Albaylığa terfi eden muhabere 

EDEN TOPÇU YARBAYLARl: 

Remıi Erıincan, BahUyar Kars, 
Ahmet Kütahya. Ahmet Eraurum. 
Hilsamettln Niğde_, Şeref Berut, Rıza 
lst:.ubul, Şefik Ucar İstanbul. ( 3 O • 
8 - 936 dan iUba.ren terfi etUrllmiş· 
tir), Kadri İstanbul, Esat İstanbul.' 
Tahsin Ayancık, Kemal Karabisar. 
Asım Adana Cahtt Ordu lbn.hlm Si· 

raptir, ~ Harput, Cevat Be. Kemal Erzincan, Neva.ad İstanbul, Se- ta.fa lzmir, .ı: 'ail Balıkesir, Macit ts. DEN TOPÇU BİNBAŞILARI: J&rbayı: ' 
tikta§. Akif İstanbul, Ali İstanbul. mih İstanbul, Şevket Bayburt, Ali İs· tanbul, Münir İstanbul. Hikmet Yeni· Faik Sıvas. Cemalettin Ören Har - Sabri Akan Sivas. ! 
Salp EaiDcan, Naşit Çengelköy, Sa.. tanbul J .. ütfü tltay, Enver Pulatsu, şehir. Tevfik Erzincan, Mehmet üskiL put, Abdüllatif Edirne, İhsan Tokat, Yarbaylığa terli eden muhabere 
lDı Demetoka, Hüsnü Bitlis, Şevki Bağ Sıdkı Atilli, Yusuf Demiroğlu. dar, Mustafa İstanbul, Burhanettin Hakkı Bunıa, Faik Erzurum, Şerafet. blabaşı\an: 
dat. RO§til Bursa, Hayri Tekirdağ, A. PİYADE UST TECMENLlCINE Yalova. Nazif İstanbul, Necmettin 1s tin Sclanik, Ali Harput, Halil Kema. Eşref SelA.nlk, Tahıln Allpaşa, De· 
ıım GUveın Çi~e, Galip Uluborlu. Bah.. TERFI EDEN PİYADE TECMEN • tanbul, S:ıhir Yeni§ehir, Hasan Tnıb. liye Bedri Manisa, Ziya Kırklareli, mir Harput, MustafaGlrlt. 
ri lıılarq, Faik Erzincan, Hakkı Urfa, LERl: zon MUZ&ffer Manastır, Hulösi Reşa- Fazıl Trabzon, Faik Erzurum, Muzaf· Blnba._Qlığa terfi eden muhabere 
Ali Beykos. Vehbi YoJ«at, Suat Na. Nezihi İstanbul, Zeki İstanbul, Tur. diye, Kimil Karahisar, Ma.cit Sinop, fer Erzurum. Hamit İstanbul, Tevfik yüzbaşıları: 
zilli, Hakkı Diyarbakır, Muhtar !stan_ gut İstanbul, Orhan Bursa, Ahmet lz. HaU"M Ista b 1 Al' "' k t Abdilll h S F il h E Ah K 

r• n u • 1 ~0 a • a ıvas. eyzu a rzurum. met ır Celllettln Amasya, AbdftlkacUrEr· 
bul, Ferit İstanbul, Şevket Sıvas, Ya. mir, Mehmet Antalya, Şinasi İzmir, Kilis l·-a·ı Ke l' Abd.'lk · 1 ı· Abd"'lh •t S s l'h u f 

, ou• ı ma ıye. u erım are ı, u amı ıvas, a ı r a, zfncan. İsmail Odabaşı, Emin t..aar-
l&l' Erzurum, Muharrem Demetoka. Tevfik Kon ·a Mehmet c:ı.,bı"nkarah. K S yf tt' doğd,,.;.., H Şe ·f H tt' _,_ ş ., • , ~ ı- ars, e e ın "6" yer . n , ayre ın ~.wncan, ükrü Kırım, ta. Raşft Bl"şfktaş. 
Arif Edirne. Sadrettin Midilli, İbra - sar, Ali İstanbul, Rıza Eceabat, Mit. Yahya Adana, Necati Kadıköy, Sami Nuri Erzurum, Uıtfü Erzincan. Ce • 
him Trabzon, Adil İstanbul, Nail Def. hat Üsküdar, Şahabettin Beşiktaş, İstanbul, 1.smail Marq, Halit Aksa.. mal Üs.kup, Ziya Eakilehlr. Hakkı YUZBAŞILICA TERFi EREN W 
terdar. Edip Erzurum, Ramazan Yan. Hayrettin Balıkesir. Sabahattin Eren. ray, Lutfi Denizli, Bekir DeııWi. En. Çankm, Şükrü Edirne. K~maletthı ıs l HABERE ÜST TEGMENLRt: 
ya, Cablt Merzifon, Hamdi Köprülü, köy, Naci Bursa, Burhanettin Bunıa. ver Bursa, Halit Ge!ibolu, Mehmet t.a.nbW, Niznn Amasya. Şükrü KC\prü. i Muhlis Haaanhle, Vehbi Erzincan, 
Vasfi Atina. Süleyman Kerlrilk, Hık- Sırrı Sıvaa. Rilttil İsta.nbul, Abdur • Van, İsmi.il Hafik, Hikmet İstanbul, lil. Sıtkı Sıvas, Recep Gümülcüne. SalAhattin Seli.nlk, llltii Ba Ab. 
llıet§ll!!D!!!!Aina.hik...XIWJIL&Miıt.l..u.bm.a.n..Biilis..Sa.kiia..JCa--.--u.......ı....ı.ı...ı..ı......cı;..-.--. ____ ~_.....__....,L..~~~-=---=:....._----_,,1~~~~~~-=-==-::ı..==--
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Görüp d090ndOkc;e 

Madam Çan 
Kay Şekin sesi . 

Batinin ..... ..........n - Wdlis. 
"tahtettuar,, Mychp Çia ül•m ... 

Başkumandan 
meydan muharebesi 

Canavarca bir 
cinayet 

Bir kadın tarlada 
bıeaklanmı, bulundu 

bir ... yiik..ıiyOI', - lcadm ..., "Çaa 
Kay Şek,, ia kanal, rMJO .......... i,.. 
le bütün dünyaclıua aorayor: 

- Niçin Japmlan, iaeua ....,._ 
beye mecbur etmi7«, milletler......_ 
ela ..ıkic!en beri kabul _._ .....U.... 
oelann da boyun ........... itteuıi;p.-
1Unaz1 

30 Aluıtos seceal1dl. 
Cephe kumandanı lımet Be1, ıarp 

cephel! harektt tubeal mtldlrlln• 
ıeleD raporlara ıöre harita tıserlae 
lf&ret edllmlt olan son vasiyete. bak· 

Junus, dedi. Bizzat dilfman başku

mandanı ile biltUn dlfman ıeneral
lerlnl behemehal esir etmesini söyle
ytnlz .• 

Sorguya çekilen sabitin elleri titre 
mele ba,lamıttı. Çarı içemedi H 

baygın bir halde upuıun uzandı .• 
Bqkumandan bu tarihi anı şöyle 

anlatır: 

mefe azmetmlt olan Başkumandanı 
Şlkago Tribün gazetesinin UJUbablrl 
Mister Kleyton ziyaret etmiş ve: 

- lstanbuldan aldığım malO.mata 
göre kapltUllsyonların adli kısmını 
kabul etmefe razı imişsiniz, yani 
muvakkat bir zaman için kabul ede. 
cekmlşelnlz, demişti. 

Bozkır, (Huıuıl) - HocaldSy nahi· 
yeline balh Baybufan köyünde ttiy
ler ürperten canavarca bir ciQ:yet it
lenmiı. Zabıta ve Adliyemiz bu eera
rengiz hldiıeyi pek kısa bir müddet i.. 
çinde aydınlatarak faillerini kanunun 
eline teslim etmittir. 

Sa:le ._ sünlerde dejil, Çia alam• 
- airiıtilderi ... tteillleri, Jçoalar, 
pcuk öldü-mekten, aiYil balkı .... 
boimaktan, mücWaua ......., bam. 
llahunaktan çekinmediler. Tarih, alır 
kılıcını hak teruiaiaia hir ........ -ata
rak: 

- Vay mailuplaral 
Diyen ciMnairi iaa.dili __. flkİf 

tinın dar1an. Onu clüa altın saialr, al· 
tın ıorpçlu bir R..ı. .._..ti. Bu 
aGn de ıüzıiin balatlı bir miı...&c. ~ 
nrh1or. Y11nn belki arbk lla tirli a
damlara daha ak ruthJacaia. 
Sanı aibi, bir lrahnumlll* .-· ... 

llİr cinayet haline Jso,.. lla kirli .... 
btlerden, iyi clütüaülüne, ,.laa _. 
ifli,.enlerin c1eiiJ, ka&n, kodr+'N4 
Mtb seyircilerin de ~ tutuJare..., 
hakb olur. Sokakta, ......ı., ..,..... 
ıözönünde aiipiiz " MIÇIUX Wr ....ı. 
lmın tepeler.metine .....ı ruı oa.ı-s• 
ak, ayru habmlıim miDet9I it....,._ 
IİDe de ıöz~..--..
mi? Açrk IÖyli,.Jim, ......... Çia 
'pop-om,, unun v.bali WitiiD d&DJ8111D 
bcıynundacbr. 

Eier, timdi Çin için, ~
büi coıturacak kuTftli ~anak, 
"•utmayalım, ki nliiat, ia..ı.ahk WL 
hin dünyaC:. adet olllCllk .. - .... 
IÜTçeD nWJetJ., .... Ueiız•• ..... 
bvvetlil •iD köleai, ufAiı, lrabn W
.. geleceW.W... 

U:ırün dünya, ihtilil .....,..aari,.le 
.. ,.ruı... bir memlelr.etin ı.rı ı ' •ntık 
halini andınyor. Polillis, ~ 
kar.unsuz, :Mbk...m Wr .W-\atl. Jİ• 
lt~,.Juma ....... - ~ ....... 
tuiu bir toprak ...... 1811•• .. 
pçmeden akvler ,ükMlir. yaDllDlul 
bn söadüriir. Neticelıe • ....,_ 11-

aa hir hanııbe plrar. BasiDldi tlüa,a
am böyle Wr .-W-,......,.... •? 

Madem bu kunetler mHiii • _.. 

tı. Sonra: 
_ Pat&fa göaterlnlz ... dedi. 

Batkumaodan u1u1orda. 
Glnlerdlr barut kokulan aruında 

kahraman Tllrk ordU1unun 1arattıtı 
harikaları seyrederken bir an btıe 
rorsualutunu dntunmeyen Bl1ilk 
Asker'tn bo birkaç dakikalık oykuıu 

da yanda kaldı .. 
Onnne getirilen haritaya baktı. 
Lot bir ı~ık altında bir an. bir ıa

olr• karışık çtzgtıere bakan gözler 
Hvlnçle parlamış, sonra bu keskin 
bakıfl•r derlnleterek ciddileşmişti. 
Başkumandan ,ımdl haritaya bak

mrJorda bile. Yerinden fırladı. 
- Derhal Fevzi ve tsmf!t paşaları 

çatınnrz .. dedi. 
aördUil ,ey ,u idi: 
"'Ordularımız dUeman kuvvayı mll. 

blmmealnl eımalden, cenuptan, 
arptan ihataya mllaalt bir vaziyet ' .. almıt bulunuyordu .• 
Bu vasiyeti Türkün Kurtarıcı11 

•örle anlatır: 
"'Oçlmüz toplandık. Vaziyeti bir 

daha mlltalea ettik ve gördük ki Ttlr
klln hakiki balla gUneel 30 Ağuıtoı 
eabahı ufuktan büttın eaşaası tıe 40-

tacaktır.'1 
Batknmandan birinci ordu Juı· 

mandanın& vaziyeti izah ettikten 
ıonra dGrdüncn kolordunun tekmil 
fırkalan ne. surat ve şiddetle Çal 
k«Jytlntln garblndeld düşman kt1mı 
tnJJlılnl ihata edecek surette muha· 
rebeye mecbur kılmasını emretti ve: 

- Dtl•man ordusu behemehal ım. 
ha olunacaktır, dedi. 
Düşman esirleri arasında bulunan 

sabitler aorsu1a çeklll1orlardı. Bir 
tablt !itim edtretı cltft lt~tn.""'Ye'tnc' 
hat vert1ordu. Batkumandanlannın 
TUrk ordusunun ihata etmek nzere 
bulundutu tepede oldulunu s61Je. 
ylnce kendlıinl sorıu1a çeken Bat· 
kumandan: 

- DerhAI Kemaleddin Paşayı bu-

"- Saatler llerlecttlrçe aösJerlmln 
önlnde lnklşat eden mMMra tu idi: 
Dtlfm&n bafkumandanmm ta karfı
Jd tepede aon ga7retlle çrrpmdıtmı 
aörlfor pbl7dlm. Bitin dtlfman 
menllerlnde bll)'tlk bir heyecan ve 
helecan vardı. Artık toplanıam, ttl

feklerlnln, mltraJtöslerlnln atefle
rlnde anld öldlrlcl buu kalma
nı$. Bu oyadan, tfmalden Ye cenup. 
tan blrlblrlnl takip eden avcı hatl• 
l'llllmn sruba piri•••• sttnefln son 
tuaı De parl&Jan dngtllerl her an 
daha ileride &örlll7orclu. BatarJ'ala. 
runmn fuılMJS ye aıDADIDI &tefleri 
dllşman menilnl içinde barmdmaz 
bir cehennem haline getfrt1ordu. Gll
net malrlbe 1ak(&ftıkça, ateşli. kan
lı ve öllmll bir kıyametin kopmak 
bere oldaiu btltln ruhlarda hlssolu· 

nu7ordu. Bir an sonra dbanda bll
Jtlk blr lnhlclam olacaktı ve bekledi· 
ilmls balAt llD9flnbı tull edebilme
n için bu inhidam l&mndı. Haldka-

ten lleln&DID kanr4ıtı bir claklka 
Tirit abstllert dltmana dopu o sırt
lara hlcum ~. .ıbtık k&l'fllllda 
bir ordu, bir kanet kalmam•ftl." 

Bll,Uk ve e .. lı Bqbutumuz yarat
tılı harp ıanatınr sanat dlll ile anlaL 
tıktan ıonra harbi lıah eder: 

..Harp, mllletlerln (&rplflllaambr. 
Merdan mabarebNI milletlerin bl. 
tin mevcudl1etlerl ile, ilim, fen sa
humdald vaziyetleri ile, abJAklan 
ile Te banlarlJle, htUAaa b~tlln ma.. .. ..... .... ....... 
.. tll'll TMltalAl'IJle çarplff.llr ..... 
lmt.Qum IÜMMhr." 

Muzaffer ordu Akdeniz kıyıların
dan anavatan evlttlarına ael&mlan
nı gönderirken, milletini kurtarmak 
için glrdlll savqr sona kadar götllr-

"Milletler mnnasebatında manken 
terden istifade sistemine rağbet dev
rine hatime vermek" azmi ile hare-
ket eden Baekumandan, Türkiyeyi i
dare etmek isteyenlerin "bir bava ve 
heves lc;:ln. bir vehim ve hayal için 
Tllrklye bllk6metlnl mahvetmek" la. 
tedlklertnl de anlamıştı. Onun için 
o, blllkaydı şart TUrklln lstikllllnl, 
hürriyetini lateyordu. Bunu her şe
ye rağmen temin edecekti. 

Şlkago Tribün gazetesi muhabiri
ne şu cevabı verdi: 

"Biz Tlrk topraklannm lstikl&ll· 
nl, hakiki lstlkl&llnl isteriz. Blslm 
l~ln kapltlll&s1on denilen te11oktur. 
lktısadl ve adli kapltttldyonlar ara
sında bir fark yoktur. Biz ne adli, ne 
de iktisadi kapltlll&syon tanmıaJD." 

Blltlln zaferi yaratan Türk Ata11-
nın bu sözlert, nasıl mUşkUI şeral~ 
terle karşıkarşıya iken söylediği dU
şllnUIUrse, onan, TUrkUn yüksek kud. 
ret ve kabiliyetine ne kada,r inanmış 
oldutunu bUtUn açıklığı ile göste
rir. 

"- Ordular, tık hedefiniz Akde. 
nlzdlr, Heri ..... dediği vakit emindi. 

"Tllrklye mllstakll ve hllrdllr" de
dlll vakit lnanı1ordu. 

"Manda kabul etmeyiz" dediği va. 
kit, "kapltilllsyona tahammUl ede
meyiz" dediği vakit, dalma Ttlrk mil. 
Jetinin dUşündllkle~lnl tahakkuk et
tirecek biltlln kudrete malik bulun_ 
duğuna kanl idi. 

TUrk mllletl de onun her eınrlnl 
yerine getirirken eşsiz Başbuğunun 
ı.u...._..~rlo.&•el•ut ~,ol.. 
dufana inanıyor, iman ediyordu. 

Bu inan ve iman on altı aenedlr 
durmadan arttı ve her glln, her yıl 
ve sayısız yıllar g1!çtlkçe dalma ve 
dalma artacaktır. 

Şehvet, ihtiras, kin ve paranın b
nıtıiı ve rol oynadığı bu tüyler ürper
tici hldiıe, psikolojik bakımdan illa 
üzerinde durulmağa değer bir mablyet 
tapyor. 

Baybufan köyünden Mehmet, mer. 
keze bağlı Kozafaç köyünden Berber 
otlu Alinin kızı Anakızla evlidir. A
nakız, evine, çiftine çubuğuna ballı 

bir kadındır. Yu mevıimi olmak dola
y11iyle fasulye tarlumın çapa ve ıu it
leriyle sık ıık meuuJ olmaktadır. 

ANAKIZ NEREDE? 

Bir gün ifinden d&ıen Mehmet; e
tini evde bulam&mlf, aramafa çıkmq, 
fuulye tarlauna kadar uzaıumttır. 

Mehmet biru sonra Anakızın kanlar 
içinde kalan cesediyle karplapmf, he
men dönerek zabıtaya haber venniftir. 

Cinayet mahalliDde yapılan t~ 
terde, Analazm vücudundan Mkis ta
banca kurıunu yaraliyle bet 'kama y&· 

raaı ıörWmüı, kafaaının da tqlarla 
feci ıekilde ezildiği teabit edilerek der. 
bal tahkikat ve takibata geçilmiftlr. 

Zabıta ve adliye, Anaların yq&Jlll, 
ailevt n ahliki vuiyetleri, hakkında 
aöylenmit IÖzler, veaair haller üarln
'de durmUf, geceli ıündilzlü çalıflllll 
ve ( ıUpheleri) köyün muhtarı tbrülm 
de top1anmqtır. 

ANAKIZ, NAMNSLU BtR KADINDI 

Tahkikat ıenifletildikçe ve derinlq 
tirildikçe; esrar dUIUmleri çözülmele 
latifbamlar ailinmeğe batlamııtır. 

Köy muhtan tbrahimin naınullu blr 
kadm olan Analmı elde etmek iıtedlli 
muvaffak olamayınca bir veraset da· 
vaaında zavallı lmdııun akrabalarını 
Utiam edenlı kelldllfııi tuylk e)'k. 
dlll ltrenlJmlttir. Hattl, Analmm 
maht.an lltlda ile müracaat ederek 
bymakamhla fiklyet ettili de t11blt 
olunmuıtur. 

ftZenei kana • yapıllml1or; imi ,.a. 
IUZ zalime, Juık Ye ...... bayda .... 

lrartı beync!milel w mim ku"91İ 
teıkil ed"lıia. z:ca bqiinüa .......... 
lanna acunaııa.&I, 7armm .............. 

Tehlike 
Tahkikat bu 11fbaya pdikten eoma 

Anakm 61dürtenin muhtar lbrahlm; 
öldürenlerin ide akrabalarmdan ve ay
nı ldSyden Abdullah otlu Mehmet U
ptle, tanalt oflu Ahmet Akgllnclb 
oldukları anlaplDUf 'ft üçü ele yakalan. 
llllftlr. Wz olarafa! S. GEZGiN Y11111n : S•dney Horl.ıpr 

RAD YO - Mil Brandel, ıehrimin N evyork· 

30 - ~r.usTOS. 931. SALI tan ıelmit bir misafirdir. 
Ot:LE ~·l:"şlt/YATI: Ledl Deyi daha aofUk ve hattı app· 

S:ı:ıı: J!?,3'l PIAkla Tlrk maıikJsi. ı2,ae )ayıcı bir ahenkle: 
Havadi'I, 13,05 PIAlı;lı TDrk muslkial, 13,JO _Bir Amerikalı daha deaenbe, dedi. 
Muhtelif plAk neşriyatı, 14, Son. Hıydi bakahm. ln~lah iyi vakit geçi· 
AKSAM .VEŞR/Y.4.T/: 

Saat: 18,30 Dans musikisi CPlllr), tUI rfninİS· 
Hikme ,.e arkadışlan tarafından TOrk mu. Kıdm bundan ıonra mUıtebai bir o-
ıflı;isl ,.e halk ,arkalyarı, 11, Konferans: ınuz kınfiyle çekilip giderken, Gram· 
Havacıık hartası. Hava kurumu namına: ton Meriye dön<.'.•j: 
Jıfelha Avni, 19,55 Borsa babererl, 20, Saat -Ba kadın, dedi. Sosyetfnin en aiır 
ayarı: Grenviç ruathaneslnden nalren: SO. ı· k cb 1 

V
• patavatsız aöı aöy ıyen a m o • 

zan \ 'e arkııdn~arı ıarahndan TOrk musiki- .. 
ıl ve hak şarkıarı, 20,SO Konfennı: 30 A. ınakJa mefhurdur. 
lıısıo" l\lilll Zarer bayramı hakkında, 20,50 S&ylediklerine aldırmayın. Sadece ca-
Hava raporu, 20,53 Ömer Rıu Dofrul la- ka iç.ln bayle konuıı:r. . .. . 
rafından arabca söylev, 2ı,o& ORKEsTRA: _ BUtiln iıtediiim, onun yilzunli bır 
ı - Keler - Bela: Fesi uvertOr. 2 - Sven-

1 
k dara ıarmemektir. ÇUnkü ı~rUr-

dsen : Romans. 3 - Holmes: Serenat. 21.30 ere ·-ı-: katla 
Cemal KAmll •e arkadaf)an tarafından aem. korkanın kendi11&&": to nm. 
TOrk musikisi •e halk pl'tıları, n.ıo A,. Bu bldiaeden ıonra biraz .daha etl~n· 
Jans haberleri, 22,20 Danı musikili <PWc), ...... t Granston onu artık oteline 
12 50 r h b 1 . cUler. &"- - --11. bir u.anıa , .-,on a er erı Ye erteal lfintln proa- tilnnek u.ıerc pyet ~-
ram ı. 23. Saat ayan: SON. '8 d ""• ıaınan Meri hemen 

31 • Ar.l'~TOS - Hl. CARŞAMBA telclifte bulun u... . 
OOLE ~ 1-:sRIY ATI: 1 kabul etti. 1 dilfün· 

Saaı: 12.30 Plllda Tlrk musikisi, 12.50 Otomobilde, Meri usun boy u • • 
Handıs. J3,05 Plllda TDrk muaiklll, ll,IO .c.mten aonra. Qranıtona doiru elildi• 
Muhıeıır phik neşriyatı, 14, Son. 1 _ Kilter Qr&n8ton, dedi. Size karfl 
AKs.-ı.v NESRll'ATI: blr harekette bulunabilir miydim. 

Saat: 18,30 Dan1 musikisi <Pllk), 11,U atın Memnuniyetle ..• 
Konferan~: Kıı<lık6y Hılk e'·I namına: sel - Hayhay... • bi iki .CS.ı aöyle-
A~sıos )filli Z:ıf~r bayramı haklrınd-.ı - Bu hareketim, r sizin ü· 
29,15 Dans muı.ikisi {PlAk), 19,30 Koni.- melrten U:ıaret ok•.:alrtır. Fakat b. ild 
rans: Jfa\"acılık haft111. Hna kanıma na-ı serinisde fula tesir ~·~ !ıtm. 
mına, t·şrer Şefik, 19,65 Dona haberlerf.1 .as. Toylak etmek niyetinde er 
20, Saat •>arı: Grenvio ra181haneaindeaj Bir kcnı buna emin olunu. 
naklen, faide ve arkadatları lanfındH _ Aman efendim. ben U.i tanıdım. 
Tflrk mmıikbi ve halk prkılan, 20,40 Ra .. 

1 
aradıJlllnU8 ve ah)Alama kat1 suret· 

raporu, 20,43 Omer Rıu Dolral tarafından Y Bi mi racaktmız? 
erabca so3 lev, 21, Saat ayan: BedrlJe Ta. te eminim. r .ttY ... ~.de~' Jl'aıkat 
ıiln, Şan stüdyo orkesırau refakaWe, ll,11 - Zamtettliftis kaUA& •-·· 

-15- Çevlrne: Hlkmıt Münir 

dar niçin evlenmemiıtlr. 
Meri. bu ıuaU ıorduktan sonra, 

Granıtonun yürine baktı. Kaılannı ça· 
tacatmı AIUJOl'du. Nitekim öyle ol
du. 

Granıtonun yü•ünlin ifadeai deiiıti. 
aa.ıer1 tuhaf, Adeta dUtma"ca bakmaca 
bqlaclı 

- Bunun caftbl, Mit Brandel, dedi. 
Şudur: Ben, e•Jeuıcelr bir adam deii· 
llm. 

VI 
Trapu. kirli Yt Uatübatı periıan 

bir adam, kanii içeri airdiii .uman, u· 
zandıtı lranapeden haykırdı 
-Nıidi~ 

Beril Montaı. bapu yorpn '" il· 
miau bir halde Ud yma l&lbyarü ce
np wrdi: 

- On ıterlinllk bir bankont verdi. 

1ıte o kadar •.• 
- Ya ... Demek ki verdi. 
- Evet; fakat dinle; benim cazümUn 

önünde kltibine dedi Jri: "Eler bu ka· 
dm bir daha buraya ayak buaru, ka· 
tiyen içeri alma!" anladm mı? 

Dinleyen adamın ağzından lrilfre ben
zer kaç kelime fırladı : 

- On ıterlinle biz ne yapabiliriz? 
Kadm bundan sonra, kanape be

rinde manan erkekle birlikte, pyri ih· 
tiyart odanın etraima (6z rudirdi· 
ler. Berbat bir diSfeme ... Badanam du
varlar ... Kırık dCSkUk bir takım qya ... 
Ve nihayet, bir vakitler Rodburo ıehri 
soıyeteainin en güzide menıuplan a· 
raaında bulunan Montac ailesi t 

Beril Montag eordu: 

- Ben una, onu görmekten bir fayda 
çıkınayacafııu tayledim. Bunu bildiğim 
halde, senin iuarm il.zerine ritmefe 
mecbur oldum. itte neticesi. 

Montq, ıitkin göz kapaklannın al· 
tından bakarak: 

- Bunun için töylediiini bili 
dedi. Vaktiyle benim yerime ~~ 
dı daha • .ı , onu ._,. 

n r• ol&l.:ağmı anlatmak iıtiyor-
ıun, delil mi? 

. - Yanılıyorsunuz. Onun benime hi 
bır alllca11 olamaz Bilh __ ç 
l d"j' · · •ua. u.ııa .ay-
e ı ' IÖzlerden sonra artık yil 

zünil bir daha görmek, lateme:un • 
- Ne aöyledi? 
Kadın, cevabını Termeden eneJ bir 

kere ürperdi : 

- Ona dedim ki: ''Efer ~ 
olan parayı veı mer.en, ben.. •• " cı8mle-

Nezihe Uyar ve arkadqlan tanfuadaa bealm IDl'f'ldimdeld adamlar, 1181eD nr 
Tilrk raullklıi ve halk 18rlulan. 22,tO A- huna u çok YUkuf peyda eder. Haydi 
an• erleri DırOllalhn mlsikl inid aorunu. 

Pı>llı - Blıll! O nedir o1 Gutnln bu nlıı parayı o tameınhdı. ~ • 
wllnde ne 11Gpı119rnnu: 611le 11ukarıda'! 1

""8 dUfenin delil mil" dedi. • ..._ 
m ,,... ~n~edir~~~~~!llr.s.:...:....._..::........:L..~ 

AnaJmm aaçlarmdan kopanlan al
tınlar, diler delillerle birlikte katille
rin Userinde bulunmuıtur. 

Muhtar lbrahim, Analazı aldürtmek 
için M. S61Ude ve A. AqilndUze pa. 
ra ve Jazlannı vermeyi vaadetmlttlr. 
Onlar da bu fena adamın ilteklerini 
harfiyen yerine getirerek katil olmq. 
Jarclır. 

UçUnUn de ce.zalarmı ıörecekleri 
tüplıelbdir. 

MUddeiumumt l&Wıiyetiyle çalıpn, 
genç hlkim muavini Bay Vaafi Gllıau 
ile jandarma Komutanı Bay Cevdet 
Yetipn bu etrarh cinayetin faillerlni 
pek kıaa bir müddet içinde meyaua 
çıkarmak ıuretiyle CUmburiyet A4llye 
ve zabrtaaınm cerçekten deferB .,e 
muktedir unıurlan olduldarmı bu.,... 
sile ile de iıbat etmitlfl' ve ha1knı tWr. 
ranmı kazanmqlarclır. 

Aldllye •e Abıtamın biz de hararetle 
tebrik ederiz. 

Kuduz ma acaba 7 
ŞitUde Abidei hürriyet civarında o. 

turan dUalz ltaıyan tebaamdan mn
pe, Bekir Oımıaıım mandırumda caJı. 
IU'ken maıuhranm köpell anRW llL 
dınmt. muhtelit yerleriden mnllll • 
tır. Körepe kudua tedavlhtDMIDe kal. 
dlnlmJttır. K6peJı te tutuıarat ..... 
bade altına allJlllUlbr. 

1 sjmencf. llir kaza 
Din DprlDtla 11ütldar lüeledade 

bir dink .... obmlt. Abym ıraı... 
... ftpar1I t.cnl8tan 1Ç8l'lam ...... 
.,. ~ .Ali ....... bir tmlulr IUl 

..... ~ llatlrmJtbr. 
... ~ .. -baat ...... 



1914 de 
AARİHTE Avrupa, ikiye ayrrlmrştrr 
Üiüzlü bir duruş.la, birer cephe almıştı 
İngilizle Fransız, Moskof üçü bir taraf 
Alman Avusturya, İtalyan da bir taraf 
Daha harp başlamadan, ne olaca'ğı belliydi 
Yalnız İtalyanın, durumu şüpheliydi 
Bir gün bir Sırbiyalt, vurdu bir iki kişi 
Dünyayı tutuşturdu, bu tabanca ateşi 
Avusturya Sırpların, üzerine atıldı 

iki taraf durmadan, hemen harbe katıldı 

t~alyanlar gizlice, tngilizle sözleşti 
A1amandan, ayrıldı, İngilizlere geçti 
fngiEzin tarafr, bu suretle dörtleşti 
.<\lan.cm taraf; da, bu yüden ikileşti 
Biz bitaraf kalmıştrk, o zaman karışmadık 
Fakat her ihtimale, karşı tedbir almıştık 
Biz de tetik davrandık, derhal asker topladık 
G(.ce gün talim yaptık, vaziyeti kolladık 

$nvıD1LtK sözü hurda bir an için keselim 
{I<aı:il:le Sultan Osman), kıssasına geçelim 
Bugün noısıl verirsek, tayyareye himmeti 
O zaamn da kurmuştuk, donanma cemiyeti 
Çocul~lar sokaklarda, kutular gezdirirdi 
E .. yram seyran demezdi, Millet para verirdi 
T.,pfo.nmıştı epeyce, cemiyette paramız 
İn~ilizlc dünyayla, barışıktı aramız 
lr.gilizi centilmen, kibar Millet bilirdik 
Ona her bir devletten. fazla kıymet verirdik 
fc;m:ırlı:ıdık biz ona, iki büyük diritnot 
Milyonca altın vedik, sanm<1ym ha .. Banknot 
S11ltcın Osman, Fatihti, gemilerin adları 

Son sistem olacaktı, toplarr taratlan 
Bu fokara milletten. topladık damla damla 
":1:riktirdik parayt, bin türlü derdı.igamla 

Yo11adrl{ İngilize, iki gemi parası 
•1ı."rmedi en ~onunda. onları kahrola5ı 
t~te millet bu yüzden, yiirekten yaralıydı 
Totsc:im:Iı . v<'sahv~h. içinden karalıvdı 
Certi!,..,.,er. faleon filan, meiTer heosi yalanını~ 
Asaletin ic:. yüzü, haksızlıkla talanmı~ 
Dr'>ğrusu İn~ilize. kızmıstr bütün millet 
Gii memicıti dünvada, kimse böyle rezalet 
O <>ır<tda bir mebus, sual sormus (Grey) e 
~ıvas~ durumlc.rr Türklerin nedir deye? 
1\faiTnır (Grey) demiş ki, bu sual ne demektir? .. 
Ti;:-kler ne bir kıymettir, ne de bir kemmivettir 
K~içüklük duyuyorum. buna cevap vermekte 
•strr lehte olsıınlar, isterlerse aleyhte! -
O ~amanlar hiz bunu, gazetede okuduk 
tngiliz::len büsbütün, nefret et~k soğuduk 

~ * * 

Hal p başladı 
Almanın bir Goben, ~ir de Brislav adil 
tki gemisi vardı, son sistem ve süratli 
Akdenizde sıkışıp, kalmıştı bu gemiler 
Takılmıştı bunların, peşine İngilizler 
Nayet bir~ müşkilatla, Akdenizden kaçtılar 
Çanakkale önüne, geldiler yanaştılar 
Nfipıp yapıp yaptılar, bir yolunu buldular 
Enver'i kandırdılar, içeri sokuldular 
Bir de baktık bir sabah, Dolmabahçe önünde 
D..ıruyor iki gemi, İstanbulun büğründe 
Dediler Kayzer Vilhelm, hediye etmiş bize 
İnat olsun diyerek, o kahpe İngilize 
Bunlar Sultan Osmandan, Fatihten da haybetli 
Onlardan daha sağlam, onlardan da kuvvetli 
Gemilerin kıçına, bir al sancak çektiler 
Askere fes gidirip,

1 
(Eşhedü) çektirdiler 

Gemiler de asker de, hep Osmanlı oldular 
Belki de son nefeste, müslüman da olurlar? 11 •• 
Gı,.oene Yavuz dedik, Brislava Midilli 
Sevindirdik Milleti, oynattık çiftetelli! ! .. 

:.,. .... 
O sırada paıasız, bir de kitap dağıttılar 
O kitapta Millete, bakın ne anlattılar 
(Tavaliülmülı1"k) tü, sanırım onun adı 
O kitabı yazmışmış, Peygamberin ahfadı! .. 
B·ı harpte islamlara, zaferler doğacakmış 
Büyük bir devlet dahi, müslüman olacakmış 
.::>nu tefsir edtnler, dediler bu muhakkak 
Olsa olsa mutlaka, Almanya olacak!!.. 
1~.:e bu masallarla, herkesi sevindirdik 
Sultan Osman, Fatihin acısını dindirdik 
B\r düzüye millete, dediler gördünüz ya 1 .. 
l:ıgilizler kancıktır, bakınız Alamanya !. 
Bu drvlete son sistem, iki gemi yolladı 
Hem de bizden aşkolsun, bir metelik almadı 
Bıı gemiler ü:;tüne, başka gemi olmazmış 
Dı.inyanın gemisinden, bu gemiler yılmazmıt !.. 
Moskof demiş amanm, I ! Biz şimdi ne yapacağız 
Mutlak Karadenizde, birer birer batacağız 
Cre.,..iler bir gün ı;:ıkmış, t3lim kin Boğazdan 
I.ilzlar bunu görünce, tutturmuşlar bir ağızdan 
(V~y•1z ~ı-livoı Y;ıvu~. rlı-nb:i vara yara 

• ulu cengın 
19t4 de başlayan Bü

yük harple beraber onu 
takip eden glinlere alt 
h&tırala:rmızr, bugttn bti
)iik bir t1JaY,fa · halinde 
takdim ettiğtnılz "1014 
de ulu cengin destam" 
adlı gttzel bir şUrle can
la.nnuş bulllcaksınu. 

Malatya Mebum Dök. 
tor Hilmi Oytac bu eseri 
ile edebtratmuza dalma 
iltthar edeceği gti.zel bir 
say!" kazandırmıştır. 

Batumu alacağuz, gavuru vura vura 
Moskofu ezeceğiz, başını kıracağuz 

Sıvastopol, Krrımı, geriye alacağuz .. ) 
Tekrar bir gün manevra, ıcbebiyle çııcın;§lar 
Gece Ka.radenizde, şimale açılmışlar 
Sıvastopol, Odesa, tarafına gitmiıler 
Oraları ansızın, ?ombardıman etmişler 

İ~te b:zi böylece, yalanla manevt1ayla 
B;.ı mülteci gemiler, sokuşturdular harbe 

' 

BUNDAN evvel Alman, Belçikayı a~ıuıtı 
Yıldırım sür'atiyle, Parise yaklaşıp.ı§tı 
H<'r ağızda bir tek sual?! .. Niçin?, neye dururuz? 
Ilu fırsat 'kaçar ise, sonra -pişman oluruz · 
aız bu harbe girmezsekk, cihan bize 'abdal ôer 
K:ınütitasyonlar, bizi artık matıveder 
Asırlardanberidir, bu kadar yer kaybtttik 
Avrupanın yüzünden,bunca yıl nel~r 'iektik 
Atamanın düşmanı, bizim de diişıilanım~ 
Hep onlardan yannu§tır, asırlarca catımuz 
A!amanlar Türklere, fenalık etmemiştir 
Bir karış toprağımız, Almana gitmemittir 
N! çekt~kse İngiliz, Fransız, Rustan çektik 
Haritaya bir bakın, neler il .. Neler kaybettik?! 
Bize en bfık oyunu, bu Uç devletoynadc 
au ttirjü fenalığı, bırakmadı koymadı 
He1e o kralını, kurtardığrmız Fransız 
O !!ahtf'kar o nankör, hepsinden vkdanıı.ır 
Bize dostluk taslayıp, bin bir tuzak o kurdu 
B~ kucaman- devleti, canevincien o vuTdu 
İnşallah bu düşmanlar, puasını bulacak 
Almanlar bu harbi, muhakkak kazanacak 
Bunun gibi çok sözler, ortalıkta dotaıtı 
Alm:rnm lehine, Gönüllerde yol açtı 
Diyurlardx bu işin, baıka çıkar yolu yok 
Bitani kalsak dahi, bunun sonu gene bok 
Mesela İngilizler, bir gün Bağza gelseler 
Moskofa gitmek için, bize yol ver deacl~r 
Buna karşı ne cevap, verilecek bilmeyiz 
{Haytr) mı, yoksa evet, (buyurun) mu deyeceiiz 
Eıraktr.arak bir türlü, bıraksak başka türlü 
tk~ ucu mülevves, ikisi de püsküllü 
Propa[ anda idi, bu sözler gerçi fakat 
Ne de olsa bunların, bir çoğu da hakikat 

1915 de 
N İ'1EKİM bu zamanlar, Moskoflar ~oıutinuıtu 
Bilhassa (Mazüri) de, rezil rüsvay olmuıtu 
Yüz bınlerce Moskofu. esir aldı Hindenburı 
İngiliz tarafını, sersem etti bu yumruk 
Dediler ~ğer Ruslar, ezilirse büsbütün 
Şüphe yok ki Frasrz, yatacaktır aırtüstµn 
Alamanlar o zaman, hepten serbest kalacak 
Ordaki askerleri, Fransıza yollayaeak 
Sonra Liz ne yaparız, halimiz nice olur 
Sıyas: düzenimiz, temelinden bozulur · 
Yer yer isyanlar çtkar, Hindistanida, Mısırda 
Eu isyana katılır, Cezayir de Tunus ta 
Müstemlikeler gider, elimizden şüphesiz 
Yaşay;ıhilir mıyiz, sonra biz sömürges~ 
Onun için durmayalım, vakit kaybetmeğe gelmez 
En son;•nda: Ah .. keşki, desek te fayda vermez 
Bir an evvel Rusların, imdadına kop.hm 
Alamarı; her yandan, saralım kuşatalım 
Biz bu işi yapmakla, çok ş~yler kazanacağız 
Şüohe yok ki bir taşla hem iki kuş vuracağı,; 
Bir yandan Almant, Türklerden ayıracağız: 
Bir yanuan da Rusların, imdadına varacaiıt 

,,. :;: ~ 

c ANA KKA LE boğazı, eski sistem müstahkem 
B; .. im :>.ırhlıJarımız, son sistem daha muhkem 
Biz o istihkamları, bir hamlede yıkarı% 
Tenezı:üh cc-lcr gibi, Marmaraya çıkarız 
p~lki de r:ıhtlanır, bir iki gemi bizden 
r.-.1<:ıt mutfak ı;rer'eriz. boifazlan denizden 
Ri; kerre !stanbula. girdik mi her şey biter 
F'iJM .. ıırn ?;örünce fstanbul tir tir titrer 

destanı 
Dolmabah~e önünde, donanmamız demirler 
Osmanlı padiıahı, diz çöker aman diler 
Şimdi artık .forma}-slım, vakıt kaybetmeyelim 
Bu mükeı;nmel pl~nı, çabuk tatbik edelim . 
Evveli Seddülbahir, Kumkaleyi vuralım 
Ondan ıonra Boğan, güzelce zorluyalım 
Kumkıle, Stddülbahir, ağız<Ü birer ön di§tir. 
Onlan t.öküp a~ak, bizim için ilk ittir 
Sonra da sıra ite, sağlı aollu hepııini 
Birer birer sökeriz, paklarıı: içersini 
Denizin içinde de, mayın tarlası vardır 
Onları da toplamak, bizim için kolaydır 

"'* • 
19 §ubat günü, ağza ateı açtılar 
35 lik topları, yağmur gibi saçtılar 
10 - 15 mil uzaktan, bir düzüye attılar 
Ha'kikaten bu iki, kaleyi yıprattılar 
Çünkü bizim menniler, onlara eri§mezdt 
Attığımız gülleler, hiçbir zarar etmezdi 
timin, fennin, tekniğin, verdiği silih ilfl 
Bu sahte kahramanlar, o da güçbela ile 
MuvaUak olmuılardı, gerçi ilkin bu iıte 
Fakat sonra it diğişti, bağı: içine girişte 
18 mart gününde, ağı:dan bağza girdiler 
Artk· bu ağzın diti, kalınamııtır dediler 
Mmkayla gururla, kantık bir korkuyla 
Sağı solu dövere1r, en dehfetli topuyla 
En önde 5 - 10 torpil, gemisi kılavu.r:du 
Arkadaki zırhlılar, birbirinden yavuzdu 
Sığda ıolda muhripler, çeıit çeıit gemiler 
Hı?r yandan ateı açıp, epey ilerlediler 
Karanlık limlnmda, birdenbire it diğitti \ 
ÇUnkü hepıi tam menzil, sahasına girmitti 
Rumeli, Anadolu, hep birden ateş açtı 
Bu gemiler üatiine, birçok giillelcr aaçtı 
Bir kısım delinerek, sakatlandı yan yattı 
Bir kısmı torpillere, çarpılıp derhal battı 
Denizlere ldökiilen, aakcrler ağlaştılar 
~manin can kurtaran, r t diyerek bağn,tılar 
tevat Pata o anda ıtet keı emri verdi 
Düımınlara Türklüğün büyüklüğnü gösterdi 
(Bon) nin etrafına toplannırttı gemiler 
İ!iç bota gitmiyeekti atacağmız mermiler 
O güııkü o manzara, cehennemdi, mahıcrdi 
·ı~ mart zaferi, görülecek bir şeydi... 
1-Usılı batan battr, batmayan ka.çh gitti 
Türkün kahramanlığı, hepsini reni etti 
Gördüler ki bu tğnn, ditleri lanlmanuı " 

1 

Baktılar ki Boğazın, ıeai de lasılmamrı 
Dediler a.ntaııldr, bu yoldan geçemeyc4ğiı: 
Karayı ' zaptetmeden, denizi sökemeyceğt 
Yarımada üstüne, ordular çıkaralım 
Türklerin boğaımr, ensesinden sıkalım 
Denb barbından tamam, 38 gün eonra 
Emdli görülmemiı, müthi1 bir armadayla 
Seddülbahir ve Arı, Burnu hizalarında 
1915 ıin, nidnr ıonlannda · 
Bir gece 100 bin asker, çıkardılar karaya 
F:o'kat sonra orda da, döndüler maskaraya 
Türk ıüngilsü önünde, kıç üıtiln oturdular 
c~hennemter ıaçarak, ateıter savurdular 
Donanma ıayesinde, nihayet tutndulu 
'İ'ilrk süngüsü önünde, kıç üstüne oturdular 
Don.anma sayeeinde, nihayet tutundular 
Siperlere tıkılıp, iki cephe kurdular 
Yoksa.. Bizim askere, bu ~ngel olmasaydı 
Dona.rımaaı onlan, eğer korumasaydı 
Vallilıi .. Bir tek düıman, askeri sağ kalmazdı 
Çanakkale harbı da, aylarca uzamazdı 
-Oonanmayıdı onları, gece gündüz koruyan 
Donanmaydı onlan, orada barındıran 
Uç ay kadar böylece, oğraıttlar durdular 
Bu yolJar ıökmeyinre, batka pi1an kurdular 
Dediler baskın yapıp, baıka yoldan aşalım 
A!tafarta yoluyla, yukardan dolatalım 
Kocaçimcn d!ğıru, arkadan çevirelim 
Türkleri kuptarak, Birtüstün devirelim 
Ağustos haftasında, yeni asker döktüler 
(Su\tla) dan g~irerek, gizlice yürüttüler 
O civarda Türklerin, 'kuvvetleri çok azdı 
(Ltyman) Paıa oradan, ihracı biç ummazdı 
fngifuler bu yüzden, kolayca ilerledi 
<Conkbaym) ldcni1e"7 sırtlara kadar geldi 
O raman Arıburnu, cephesi kumandanı 
Kim idi .. bilir misin? .. O Büyük kahramanı? •. 
Bugünkü Büyk Atamız, Büyük Mustafa Kemal 
r>üımanı görür görmez, haykırdı: (Yok ihtimal!. ) 
İmkanı yok burdan da, bir adnn atamazsın 
Bı vatanın bağrını, ayağnı basamazsın ..• 
Fırkalara ıu emri, yollamıştı acele · 
(Düımana saldtrmız, tüfekle diğl.. süngüyle ... ) 
Tilrk askeri bir inde, süngüleri ta"Ktılar 
nu,manların üstüne, arslanca atıldılar ' 
Soktular çtkarıdıtar !.. delik de~ik ettiler 
30 bin lngitiri, kalbura benzettiler 
Kalan kaçtı ıihile, çıktıktan yerlere 
Donanma slyesinde, sığndılar siperlere , 
Eeryerde olduf gibi, bu sefer de aldandr 
.~nafar1tlarda da, son kozu parçalandı 

(~vamt 10 uncu sayfada) 



istiklal I-larbinde 
Yurd dışındaki Türklefin bağhhkları 

Türk -Yunan dostluğunun yüksek 
ve ,tarJhi bir. ~eğeri v~~dır . 

Dost Yunan devlet reısı Metaks~s.~tıklal harbı 
esnasmda neler. d~m·~~ı . ·~ . . . . . 

ti manası Ti.ırk milletı. Bız harbın sona enneıı ıle hakiki 
. kl"b aradan Bu cesare n , _. .. bi lh ...... kat t üYüK Türk ın ı a ı ve . . . .11• davalarda daima' ve her za- ve 'Qaınu r su un teesauıunu • e • 

· ana ne· nın mı 1 k · · B · · h uh geçen on altı sene ıns h • dişeleri unutarak kendini me ıstenz. u vazıyetın em m a-
man şa sı en il1 1 lh.. ·· taka 

ler düşündürmüyor. .. , ·ır run varlığına bırakınlasıdır. arm m et erde &u un muı r ve 
Dünya milletlerini yıldırı~ s~r a. m~~.:~~{SAS K1MDİR, lSTt~LAL daimi ol~cağı. h~nda 'bir ~t hu.. 

tiyle beyninden vurulmuşa . dondu~e~ HARBİMİZ 1ÇtN NE DiYORDU? a~le getirme.mı,.?~ de sulh~~ ~şru 
Türk zaferi, on altt senedır devan Bugünkü Türk _ Yunan dostluğu. bir surette teeuı.ııunde her ıkı nulle-
ediyor. yüksek değerine işaret etmiştim. tin menfaati mevcut olduğunun anla · 
Kanlı bir harple başarılan. zaf:r, .on ~l- ;~~k milletinin milli dava uğrundakı ~rlmaımı arzu ediyonız. Fakat böyle bir 
tı sene içinde neler yapmadı? Hı~ .şup ' hassasiyetini izah etmeden önce bu· hizmet için mahir ve tedbirli ricali si. 
he yoktur, ki bu zaferlerden :nr~ de .. kü dost Yunan hükumeti reisi Mc. yasiyeye ihtiyaç vardır.,, 
T .. k · ıı · · b'"f" dünya mılletle · gun .. · • · .. · Biz bu tarihi sözlere ne ılave edebi-ur mı etının u un t ksasın bir de 0 günku sıyasetını go-
rine "yurtta sulh, cihanda sulh,, ~ef~ a 

r relim. 
kuresini yayması,· tarutması, on ~ltı s:·. İstiklal harbi ıdevam ederken Gene-
ne evvel düşman diye çarpıştıgr asıl ral Metaksas Korfoya gidiyordu. Po. 
Yunan m:lleti ile en içten, kopmaı: litya gazetesine beyanatında muhtelif 
dostluk bağlariyle bağlanmış bulı.~nma· suallere şu . cevapları vermişti: 
sıdır. · · · ''Vaziyet her türlü şekliyle uzun, 
T~rk • Yunan dostluğu, düny~ ta- · yıpratJeı muha•ebelerin malum• olan 

rihinde ' milletlerin s~lh uğrunda y~- neticelerini gösteriyor. Milleti harbe 
· b' b bngıcı o· pacakları hareketlerın ır . aş . 

larak kaydedilecektir. Ferta ida:e:e.~ın , 
milletlerinin siyasi hakimiyetlerını olçe 

. k .. .. ı · · 'darecilerin hatala 
mıyen ısır goruş u ı _ • 1 

.... d 'k' .11 t' ug~radıgr felakeı 
rı yuzun en ı ı mı ~ ın . • : . 

. ' b. · · baglanmala. }erlerden sonra bırı ırıne ~ 

rmın değeri çok büyüktür. . .. ,, 
Ben, bu yazımda Türk m.lletı~ı? 

. "kt ~ ı· - dak'ı yuksek asaletını, 
ıstı a ı ugrun . b' 

. ' b · 11 g-ınut hırt ır eş'.lız yaratıcısına a~ ı 1 

m;salinc!en birkacınr daha verirken, ~u-
. : ku" Tu··rk - Yunan dostluğunun · gun . . , · 

kuvvet ve kudretine çolc ' caHlı öırka~ 
sonsuz bir haz duyuyorum. d t 

·' k ·n· u En karanlık günlerde Tur mı 1 § • . 

urunun üstünlüğünü gören Türkün· e· 
. k ' d" · · yalnız yurt bedi peygamberı, en ısını •. 

içinde değil, o çetin g;~nler ardınl~n- . 
madan yurt dışında da ~evditiror, s.~X· stiklal harbimizin ıulhle 
clırryor, ümit ·V'eı;~yori:Iu . .,, ··I~ · dıo ıribne.ini iıtiyen doıt devlet 8...-liı 

Bu satırlarda. o vakit en~lly~~ .u~- General Metaksas 

Of.an '2°i.ı-nan topraklarında Y.a· . 
manınıtZ b" ··k d' bu had>i 'dame ttiren şıyan Türk. vatanda_şlarının. Au~ a. $\irükleyen ve h" b" .. ~ • ehe . 

. · d e inantnIŞ mıllı uavanın ·hükumetlerden ıç msı ıtın emmı· 
hıye ne erec · - ' .. - · · • • . . . . . 

ffakıyetle nctıcelenecegın_c yetına, harbin ıyı hır surette . &Ona er-
er geç muva , k ik --..1~ • • 

k 
t getirmiş olduklarıı:ıı o u- mesi için icap eden tııtaU1 ve sıya11 

nasıl anaa • · f • · . . .. .. .. d t ---·-•--_. 3.() a jÇustos za erının Jtedbırlerı gozonun e u ..... -... .. paruır. 
yacaksımz ve "' • . . ~ · . · · ki b ·· • -'-- • 

k b
. e herini gözönunde can- Bunun ıçındır, ugun, '!r&&UIG• gar. 

baş a ır c p ,. , . 
!andıracaksınız. . . . miş bulunuyoru:t. 

Notlarımı lstiklal harbi . esnasında - Fakat noktai nazarıma göre, hülni· 

S ıA 'kt ıkan Salabet gazet~i ~ol. met, umumiyet itibarile bu vaziyetten 
e anı e Ç b' b" 'Jj s· • • " ' LI.~ 

1 k · d aldım. Hayatını ın ır iki 'suretle çık:bı r. ınsı cur e1.11.ara· 
e sıyonun an d'l . . .. ....1.:... • kalbi den 

tehlikeye atan, hapsedilen, nefye ı en. ne harbe gırerek Tuuu,.eyı n 
idam sehpasına kadar sürüklenenı fa~ vurmağa çahtmakttr. 
kat her şeye rağmen yurt dış.ındakı Fnkat bu hareketin askeri tehlikesi 
Türklerin milli gururlarını rencıde , et- her halde bugün içinde bulunduğumuz 
tirmemek onlarm yüksek arzu ve e~ tehlikeden <!aha az .değildir. 
mellerine~ tercüman olmak iç.in müca· " Diğeri, Türkiye ile ıüratle anlaş. 
dele eden. selabet sahibi için Fos ga- ?.ktır. fakat bu, nulli noktai nazarı· 

f 1. .. adi artık m . - . •.:.__...ı_tedi zetesi: "Kırmızı es ı mun · ·dan fedakarlıgı ıcap ettı~ r. 
~ b r v• mız • . 

susturulmalı, fazla beklemege sa 1 ~ Bı: acı, olmakla lbCC"aber, muallak vazı-

tahammülümüz yoktur... ye.tten daha evlad.:r.. .. . 
Derken o: . Harbin en şiddetlı gunlerande Y?-zdı. 
_ Hiçbir _şeyden pervamız Y?kt~r:·· ··gı uzun ,bir makalede General .şunları 

. . atma devam Cevab:nr ven yor, neşrıy~ • · diyordu: 
ediyordu. 

Atatürk' e · Saygı 
• ' . . ı d . ına~m şaştım 

Sürati seyrine baktım a za . elir 
Dedim eyvah, bu geliş bir ge lı~ ~= ne g 

Nice aylar güzeranetti hele ay yuz r 
Bu sefer bezme değil, sadece m~yda~ ge ır 
Kalbimin yollarına doldu siyül~ ezvak •. 

·· gelır 
Eski şadi dökerek dil. yine ummapa · 

G;; I ri enceme benzer o hilal ebrunun . 
..,z e . li tane gelır 

Cana kasdetmek içün mec se mes 
d · ısam ben de 

Hicrimfo çok mudur azer esı o . r 
Ç··nkü sensiz bu cihaiılar, bana ~ır.ane ge ır 

u . l 1ı m de şebıdı sevda 
:-\e gam olsam yo una e , . 
· kt· -· aıa·m \,enim efsane gelır 
Uğruna çe ıgım : 

e .a 
Ufkun kanadı ile bana bi: ~t lr ba~r var 
Hakkın sesi c;ıkmazsa eger yurnruga karşı 

. es di ecek bir gün ~lup halka zafer var 
Her.k Y • ·· k ·· 13eber var. 

Bu Ieylei velda ge~ek; çU!) lıl 
· . ·d zaksam da eğer suphu mesa 
A§ıyanm a.n u . 
G .. ül ayinesine aksolan ol sıma A 

~~terir gül yüzünü bir ,glin olup ta mevla. 
"Biz de bı,ı dairenin bendcsiyiz sultanım,. 

liriz. İşte o Metaksas !dünkü düşman 
v~ bugürıkü en birinci dost devletin 
hükumet reisidir. Milletini ebedi refaha 
ve saadete ulaştırmıştır. 

· Burada gene sayın Metaksasın şah

sını alakadar eden tarihi bir vesika
dan bahsedeceğiz. 

istiklal harbi esnasında Yunanistan
da çıkan Tahidromos gazetesi Metak· 
sas için yazdığı bir makalede şöyle 
diyordu: 

"General, aynı zamanda miıline na. 
dir te~3'düE edilen bir seciye aahibidiı·. 

Fı'trabn kendiıine bahşettiği zekayı 

•hüsnü istimal ederek mümtaz bir er· 
kinıharp zabiti olan Gıennal Met.aluu 
ifan vazife bengammda fazilet yolun· 
dan asla inhiraf etmez. Yunan milleti, 
bugün bu recülü devlete ümitle atfma
zar etmekteı:lir. 

Bu muhterem ıimamn Errkacıhk kin 
ve husumetleri karıısmda ne mühim 
Lir rol oynıyacağını millet, daha son· 
ra an)ı)"&Cakf.ito . 

Metakııas iyi bir askerdir. Ricali si
yasiye hayatına fd3hil olursa terakki 
edemiyecelltir deniyor. Biı:~ bu fikre 
'ittMıılf ~~: Fı6i 'Zikisr 'Ve idrak 
kudreti saY"inde a•kerlilc meılefinde 
iYi bir tesir birakbğr gifn siyasi ~ 
yatmda da muvaffakıyet elde edecek· 
tir. Bir gün gelecek ki sıözlerimizin bi" 
hakikat olduğu sabit olacaktır. Biz, 
bu kanaatimizi mumaileyhin ehliyetini 
tamamen takdir etmekte Olduiumuza 
iıtinat ettiriyoruz.,, 

Zaman ve seneler bunu isbat etti. 
TÜRK MiLLl ŞUURU 

Türk milleti lehine bütün yazıları 

sayfalarına alan ve Türk istiklali için 
her ne bahasına olursa olsun mücadele 
eden Salabet'in sayfalannr karıştırıyo· 
rum: 

Bir Türk, düşman milletin Türklere 
yaptığı haksızlıkları asil bir vakarla 
Salabet sayfalarında neşrediyor. Diğer 
bir Türk aynı hassasiyetle yazdığı sa. 
t~rlara şu cümleyi' sıkıştırmıştır: 

uMakıale sahibi feryadın.da, şikaye
tinde ::ne kadar haklı ise, ben de o ka
dar ileriden eminim. Bu hal böyle de. 
vam etmiyecek, Türk mIDetti i1otikla· 
tini ele alacaıktır.,, 

Karaferyede bayram intibalarını tes. 
bit eden Salabet muharriri §Unları ya-
zıyor: 

''Uzaklardan, onların son çalchklan 
sefer martı bir veda ilahisi gibi akset 
ti, Yanımda ihtiyar bir zat bunııulı: 

yanaklanndan sızan b:r ıdamla yaıı si. 
lerek söylüyordu: 

- Mevlam büyilktür. Türk m!llet; 
::r.eval bulur mu hiç? .. ,, 

Anadolu toprakları işgal edilmiş, İs
tanbul yabancıların ellerine geçmişti. 

Düşman gazeteleri Türk milletinin 
maneviyatını mahvetmek için ne müm. 
künse yazıyorlardı. Bu satırlar, yurt dr. 
şindaki, hele düşman içindeki Türkle. 
ri kan ağlatacak iderecede idi. 

Türk gazetesi ümit ve teselliyi §U 

satırlarla veriyordu: · 
"Hubbeyi kubbe yapmakta mahir o. 

lan muhabirler, htanbul ahvalini kar
mııkanŞık göst~kte biribirlttiyle 

· yanşryorlar. htanhulcla panik vannıı, 

ahali heyec:iın içinde malını, mülkünü 
bırakıp Anado!uya kaçıyormuı. Bun. 
1ann hepsi sözdür. Ahali en ciddi za
manlarda bile soğukkanlılığını muha. 
faza elmiıtk.,, 
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ınet'ut günlerini idrak eden 
Güzel lzmirden ~ :erin bir köte 

lt imanı Ali Efendi meçhul şahıslar ta. rekabn §İmdiye kadar olduğu gibi bü. 
rafından öldür ülünce Salabet sayfalar yükçe birer istiktaf mahiyetini teca-
dolusu yazılar ya.ıdr ve Türk fertlerini vüz etmiyeceği zannedilmekte idi. 
bu suretle en korkulu günlerde biribi- Bilahara gelen Ankara remai tebliğ 
rine bağladı. lcri, biribiri ardınca Afyonkarahil!lr. 

işte bu satırlardan birka~ı: Eskişehir ve Kütahyanm Türk onluıu 
''imam Ali Efendi!. Drama Türi<lc. tarahndan İşgalini resmi bir lisanla 

rinin bu faal azaıı, Dramo.nm bu muh · ihbar etti. Türk ahali sokaldal"a dökü. 
terem adamı gece aldığı yaralardan terek nümayiılere bqladılar. 
müteessiren vefat etti. Ve belki de bu Bilecik, Eskqehir, Afyonkarahisar 
dakikada kanlı tabutu rüfekası ile altı lfİnlendifer hattmın İ§ıalinden sonra da 
yetiminin feryadı ( 1) ve figanı araım. harekatın devam etmeıi, bu nümayiı-
da HAKLARINI MODAF AADAN lere daha ziyade umumiyet §Ckli ver-
HALt KALMADIKLARI HEMŞERI- mit ve bu haber üarine bütün .dük. 
LERiNIN OMUZLARI OZERIND'C: kanlar, mağazalar kapanını! ve bay-
BULUNUYOR. raklarla süılenmiıtir. 

"Bu toprağa ve bu topraktaki din. Salabet Afyon harbi hakkında bir 
. da§lanna en har bir muhabbetle mer· Yunan zabitinin de 1u beyanatını neş. 

but obn imam Ali EEen<linin hayabna rediyor: 
kastedenler herhangi bir arzunun hızı ''Biz, hiç de böyle bir taarruz be\de-
husule isali için fertlerle uğratmanın miyorduk. Bir sabah !&fakla bera'bet· 
doğru olmadığını takdir edemiyecek demir ve ateı tufanı yağınağa başladı. 

kadar sefil olanlardır. birdenbire Yunan me"VZileri üzerine bir 
Fertler uğrapnağa değmez, bunlar Kuvvayı Milliye, bizi gafil avlayan 

denizin dalg:alan gibidir. A11l olan de. mülhit bir topçu ateıi açtırdı. Biraz 
niz yani cemiyettir. Bir imam Ali E· sonra 35 kilometrelik bir cephe üzerin-
fendinin vicdan tabiplerinin kabul e. de bir silah atmaksız:xn Türk piyadesi 
demiyeceği. tanda haki helake serdiril- mevkilerinden çıktı. Top ateıimiz, saf • 
mesi ne Dramadaki cereyanın · önüne lannda boıluklar buıu1e getiriyor, fa. 
geçebilir, ne de bu cereyanın imliaıı i. kat onlan tevkile muvaffak olamıyor-
çin 'bütün Dramalılar öldürülebilir.,, cu. Hücum dalgalan mütemadiyen 

Yurt dışındaki Türklüğün Türk sı.:_ _ _!~~ımakta idi. Bütün cephedeki keıif 
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Türk milletinin en karanlık günlerinde . yurt dıım~aki Tüdclerin. miDi. f\lllnına 

tercüman 'olan Sala 'bet gazetesinin başlığı 

nırları içindeki harekete karşı duyduk. kttaab on fırka bdar tahmin etmek 
larr sarsılmaz imanı bütün canlılığı ile mümkün olabiliyordu. Birdenbire yük_ 
gösteren bu satırlar ciltler dolduracak selen gÜneş altmda düıman saflannda 
kadar çoğaltılabilir, bir ıey parıldadı. Türkler, süngü tak'" 

Bu sayfada okuyacağınız tarzı ka· mıı ve ıonra o müthiı: 
dim şiirlerde Türk milletinin kurtan- - Allah, Allah •• 
cısına karşı gösterilen sevgi ve say- Sadalariyle hatlanmıza ablmıtlanb. 
gmın en korkunç, en karanlık günler. Bu hücum, pek korkunçtu. Alkerleri-
de Ulu önderin ne büyük bir teselli miz çözl.ilmiye batl•dı. Ve sonra gayri 
olduğunu görüyorsunuz.,, kabili tarif göğüs göğ\Uıe bir kanpkhk 

ZAFER GÜNLERi old~. Yerli alaylardan birçoğu orduya 
Uzun intizar günlerinden sonra en panik ~~çın.akta idiler. Öğle üzeri cep.. 

büyük müjde bütün gönülleri coşturu. he çekılıyor ve dü~man geriden müte· 
yordu. Milletin kan ağladığı günlerde madiyen takviye kıta.ah alarak ileri 
şu telgraf havadisleri Türk kalbini na- harekette ıdevam ediyordu. itte ben de 
sıl coşturma.ı? Afyonkarahisanndan bu dakikada ay-

htanbulılan bildiriliyor: Bir Kema- nldım.,, 
list tebliğinde Yunan mukabil hücum. Fransızca "Tan,, gazetesinden iktı. 
larının püskürtüldüğü ~e Türklerin bas edilmiJ yazııdan birkaç parça: 
cephenin iki noktasmdan jJerlemekte "Türk zaferi Atinada büyiik bir te-
olduklan gibi Nazilli ile SultanhiMT a- sir hasıl etmiştir. Ankara hükUmeti 
raamaaki köprünün tahrip ve üsera 8 • Dahiliye Nazırı Fethi Beyin mutava-
lmdığı bildirilmektedir, zıane Londmya gittiğini ve orac!an 

Ve bir gün düşman ülkesindeki muvaEfalayetsizlikle döndüğünü gö. 
Türkler, Afyonun milli kuvvetler eline rünce Yunanistan nazırlan Türklerin 
geçtiği haberini alıyor. hakikaten artık lamamiyle bitmit ol-

fşte bu havadislerden birkaçı: duğunu tekrar ediyorlardı. 
htanbula Ankarada.n iı'ar olundu. Halbuki anlamıyorlardı ki, Mustafa 

ğuna göre Afyonkarahisann tahliye- Kemal Pa!8 ile Büyük Millet Mecli:ıi 
sinden sonra bu tehrin garbinde Üç henüz daha insanca fedakarlıkta bu 
gün harp devam etti. lunmaya karar vcnneden müıtakimane 

Hakimiyeti ı\tilliye gazetesi, dütman son bir muslihane teıebbüste bulunmak 
ordusunun askeri tefevvukunu ilan e- istediler. 
den Loit Corcla iıtihza ediycr. "Fransa bugün ıarkta sulh müzakc~ 
Aynı gazete diyor ki: y aziyeti as. relerinin tacili için ısrar ediyorsa bu 

keriye külli~n tebeddül etmiştir. Mü. Türle muvaffakıyetinden istifade et-
tefekkirler artık misakı millimizdeki şe mek fikr:-i muzmirinden ileri geli • 

raiti kabuJ ebneğe mecburdurlar.,, yor.,, 
"t Neticeden emin olduğumuz için teh. 

stan'bulda Afyonkarabisarmın it· 
likesiz bir surette intizar eıdebiliriz.ı 

gali haberi yıldmm sıi:ı"."1lti ile yayılmıı 
Fakat biz TürkJerin bütün milli arazi. 

ve doğrusunu söylemek lazımgelirıe 
lerine sahip olmakta haklı olduldannı 

ilk önce buna ı. : ___ ı·-.. --·nuıtır. 
ııunne ·-·- :XlY AZİ AliMF.T 

Easen umumi mahiyette bir taarruzu 



Çinlilerin yeni muvaffakiyetleri Londrada 
16 .Japon nakODye gemnsn baturolda 

Honkong, 211 (A.A.) - Son üc gün zar
fında Kiuklani civarında Çin tayyareleri 
Uç Japon harp gemisini hasara uğratmış
lar ve içlerinde kur'a efradı ve büyük mik
tarda harp malzemesi bulunan birkaç nak. 
liye semlsl batırmışlardır. 

Yoyanıı gölfi civarında k6in Hienze'ye 
karşı yapılan taarruz esnasında Cin lopçu 
kuvvetJeri 12 ufak Japon nakliye gemisi 
batırmışlardır. Diğer cihetten Çin bom
bardıman tayyareleri Japonların Kiukiang 
daki mevzilerini tahrip etmişlerdir. Bu 
meyanda ilç Japon tayyaresi düşriilmüş

tnr. 

ric'at etmişlerdir. 
Hongkong, 29 (A.A.) - Son hafta zar-

rı ncla Japonların \'uhnn'a yaptıkları hava 
akınları birçok sivil halkın ölümüne sebe
bi) et vermlşllr. Bu ha valide Çin bava mü
dafaa topları ve tayyareleri U Japon tay. 
yarc~ı düşürmüşlerctir. 

Nazırlar 
Mühim görüşmeler 

yaptılar 

BERLlN ELÇİSİ ALMANYANIN 
V AZiYETlNl ANLATTI 

, 
l 

Kiukiang - Nanşang demfryolıınun üze· 
rinde cereyan eden hava muharebeleri es
nasında allı Japon tayyaresi duşürülmüş
tür. Henyangda cereyan eden diğer bir ha. 
va muharebesinde iki nJpon bombardıman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Hongkong, 29 ( A.A.) - Yaııtse'nin cenu
bunda Japon taarruzu başladığı zaman Çin 
tayyareleri büyük bir faaliyet göstererek 
Yangtse uzun hı~unda Japon harp gem ile· 
rini şiılrlctle bombardıman etmişlerdir. 

Bunlardan bir kaçına bomba isabet etmis 
ve iki kruvazör ateş almıştır. Son iki .ıün 
7.arfında Japon tayyareleri N:ınşang, To
hnn, Hinze \•e Juışang'ı bomb:ırdım::ın et
mişlerdir. nu :ırada " apon tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Yuhan ,.e S:ıngsha üzerinde son iki gün 
zarfında yapılan hava muharebeleri esna
sını'fa aJponların iki homhardıman ve bir 
n,·cı tavynresi düşürülmüştür. 

Londra, 29 (A.A.) - Bu sabah Lort 
Halif aks ile ve öğleden sonra üç lngi. 
liz nazırı ve müşavirleri ile yaptığı 

görüşmelerde !ngilterenin Berlin bil. 
yük elçisi Sir Evil Henderson Alman
yanın diplomatik ve politik vaziyeti 
ve Alman zimamdarlarının umumi 
noktai nazarı bakkmda hissiyatını bil 
dirmi§tir. 

Baıvekil ve Mili Mialaa Ve Wı Ellmcda iken 

Hongkong, 29 (A.A. - 5000 Japon, Kiu
klang clvannda kl'ıin Kızıl gölün sahiline 
çıkmak istemişse de bunlar Çin kaleleri
nin şiddelll ateşine maruz kalmıştır. Mu
laarrızların iki bini ölmüş ,.e dört nakliye 
gemisi batırılmıştır. D!işmanın geri ka
lan kuvvetleri beş topcekerin himayesinde 

Hnnknv, 20 (A.A.) - Kiukiınig'da kolc· 
ra ,·:ıkaları giltikçe nrtm:ıkf:ıdır. Son üç 
JıÜn zarfınılq koler:ırlan 300 Oki~i ölmü'
!Or. Bunl:ırın arasında birçok Japon a~ker
leri vardlır. 

General Frankonuın beyanatı 

Gönüllülerin geri çekilmesi 
projesinin tatbiki güçtür 

13 cü Alfons tahta çık
m ıya davet edildi 

Madrit, 29 (A.A.) - Cümhuriyetçi. 
ler, dün Eıtramadura cephesinde, Kas
tuera civarında birçok mlihim sevkul
CCYf mevzileri i§gal etmiı ve Madrit 
Badajoz demiryolu ile Kaatura • Ka
beza de Buey boluna kadar ilerlemiş
lerdir. Cümhuriyetçiler halen bu yolu 
keamiı bulunmaktadır. 

Kabeza de Buey nuntakaamın cenu. 
bu garbiıinde Kampanario ve Villa 
Nueva Dela Serma mıntakasmda cenup 
iıtikametinde inkiıaf eden Cümhuri. 
yetçi ileri hareketleri neticesinde kaza 
Hinguera, Matasanos ve Lasthileraa•r 
itıal etmiılerdir. 

DUtmanın Taga nehri boyunca. Ta
levera Dela Reina'ın otuz kilometre 
kadar ileninde Cümhuriyetçilerin ileri 
hareketine mini olmak ve ala'kaıını bat 
ka tarafa celbetmek üzere yaptığı bil. 
cumlar püskUrtülmilıtür. 

Barselon, 29 (A.A.) - "Resmi teb
liğ,, Ebr mıntakasında düımanın faali
yeti geçen günlere nisbetle azalmııtır. 
Yalnız tayyareler kayde deier bir fa. 
aliyet göstermiılerdir. 

Eetramadure cephesinde cilmhuri
yetçiler düşmanın Zujar mmtakaıma 

yaptığı taarruzları tardetmiglerdir. 
CUmhuriyetçiler ileri hareketlerine de

vam ederek Caaa Higurar'a, Matasa. 
noa, Las Hiteras'ı zaptettikten sonra 
Madrlt - Badajiz !imendifer hattım 
Cabeza del Baey'den Caıtuera'ya gi
den yola kadar 'katetmi§lerdir. 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli Hcrald 
ıazeteıinin Bal muhabiri bildiriyor: 

Franko, Frankiıt ordulan muzaffer 
olduğu zaman İspanya kralını tahta çr. 
karmağa davet etmiıtir. Bu davetna
menin metninden de anlatıldığına gö
re, 'Franko 13 üncü Alfonsu bir "Kor. 
kulı.ık,, olmak üzere kabul edecektir. 

Söylenildiğine göre Kral, Franko 
tarafından ileri sürülen gartlar altında 
İspanyaya dönmek istediğini cevaben 
bildirmittir. 

Salamanka, 29 (A.A.) - Ebr mınta
kaıında muharebeler devam etmekte
dir ve dütmanın birkaç mevzii zapte. 
dilmittir. 

Estramadure'de düt--nanın taarruzla
" geri püskürtülmüttür. Ebr ve Estra
madure mmtakalarında birkaç yüz esir 
alınmııtır. 

Burgoı, 29 (A.A.) - Burgos hükU.. 
metinin gönüllülerin geri alınması pro 
jeaine verdiği cevap hakkmda Havas 
ajansmm muhabiri tarafmdan soru -
lan bir suale cevap veren Franko, bil. 
h:ıasa demigtir ki: 

.. Ademi müdahale komitesi azaımm 
bir Çoğu kızılların saflarında çarpı§8.11 
-gönlillUlerln yüzde ellisinin geri alma 
projesine dahil bulunmadığını bilme
mektedir,.. 

projesinin Frankist İspanyayı muta. 
zarrır etmediğini tasrih ettikten son
ra şu sözleri ilave etmiştir: 

"Eğer ecnebi gönüllüler gelmemiş 

olsaydı harp geçen sonteşrinde bitmiş 
olacaktı. Çünkü o tarihte kızılordu 

Madrit kapılarında hezimete uğramış. 

~- . ı 
Frankoya göre, gönüllülerin geri a. 

lınması projesinin tatbiki gilç, fakat 
imkansız değildir. ÇUnkü Frankist ls 
panya. her zaman haklı, adilane ve ken 
disine zaran dokunmıyacak her türlii 
ted\itirleri kabul etmeğe ~. 

Franko, netice olarak Frankist ls. 
panyanm galip geldiğini ve bu zaferle. 
rini hiç bir şeyin ve hiç bir kimsenin 
gasbetmesine veya kllçUltmesine ra
zı olmıyacağmı tebarUz ettirmi§ ve 
demiştir ki: 

"İnkılabımız her türlü manevraya 
set çekecektir. Adaletiınif.e ancak va. 
tan menfaatleri bir had tayin edebilir. 
Hiçbir tavassut onu şimdikinden da. 
ha iyi ~ekle sokamaz. Biz bütün ts. 
panyollar için büyük ve serbest bir ls 
panya vücude getirmek istiyoruz.,, 

Orta mektep 
muallimliği 

imtihanında kazanan 
ilk öğretmenler 

Ankara, 29 (Telefonla.) - llk okul 
öğretmenlerinden orta okul öğretmeni 
olmak istiyenlerin sözlt1 imtihan neti
celeri de belli olmuBtur. Kazananlar 
Jki grupa ayrılmıştır. A grupu doğru. 
dan doğruya orta okul öğretmeni olan 
!ardır. B grupu Gazi Terbiye enstitü. 
sUnde bir yıl tahsilden sonra orta 0 • 

kul öğretmeni olacaklardır. Adlarını 
bildiriyorum: 

Türkçeden A c!erecesinde muvaffak 
olan ZühtU Seren Bursa, B derecesin. 
de muvaffak olanlar: Sıdıka Avar 
Cemil Özse, Fethiye Ataman Ankara' 
Ali Ataman, Macide Köksal, Kemai 
Ülkücü Ankara, Ali Galip GUneri T0-
k.at, Kamil Barka!, Rıza Baysal, Lfit
f ı~e Talat, Fethi Duyar, Kadriye, Sa. 
mıme Aytuz, Sadiya Ülkü İstanbul 
Rıza Soykök, İsmet Aytekin, Hikmet 
Orhun İzmir, Seniha Atasen Kastamo 
nu, Kıymet Kaz.es, Füruzan Tardu: 
Sadberk Erdini Balıkesir, Nerimc Sak 
kök, Celal Tutand Çanakkale, Şazi ö
ncroğlu Eskişehir, Seyfi Bilge Bilecik 
Feridun Ankara, Kocaeli, ~ref Ne: 
mutlu Sinop, Talat Gürenç Niğde, Hik 
met Özağrı, fu.et Emek Erzurum, Ce.. 
mal Hürmen, İsmail Ceyhan, Alaad
din Şumnu, Sadri Us Giresun, Neza. 
hat Somar Edirne, Remzi Tuncer lçel, 
Leman İ!:sel Zonguldak, Neşet Lamia 
Demir, Kemalettin Taranlıoğlu. Se-

(Devamı 9 uncuda) 

Havas muhabirinin öğrendiğine gö. 
re, bUyük elçinin izahatı, burada orta 
Avrupa vaziyeti hakkında hissedilen 
endişeleri teskin etmemiştir. 

Başvekil 
Londra civarında bulunan bütün na. 

zırlar, yarın sabah saat on birde top
lanacak ve Başvekil Çemberlayn ve 
yahut hariciye nazırı Lord Halifa.ks 
tarafından verilecek izahatı dinliye • 
cektir. 

Yarınki kabine içtimamda hemen 
bütün nazırlar haZir bulunacaktır. Ta 
kip edilecek politik hattı hareket hak. 
kında yarın bir karar alınacaktır. İn
gilterenin Berlin büyük elçisinin ver. 
diği izahattan başka, kabinenin elin. 
de bir fikir edinmek için, Pragdan ge
len haberler ve bazı orta Avrupa. hükU 
metleri nezdinde diplomatik yolla. yapı 
lan fikır teatilerinin neticeleri mev. 
cuttur. Nazırlar, İngiliz efkarı umu
miyesini nazarı dikkate alacaklardır. 
Pragın yaptığı f edakirlıkların büyük 
bir uzlaşma gayreti teşkil edip etme. 
diğini, buna mukabil südetlerin mü§&. 
bih hattı harekette bulunmaları lazım 
gelip gelmiyeceğini ve yahut Südet. 
!erin hattı hareketinin çok vfthi düşün 
celer doğurup doğurmıyacağmı takvi. 
ye etmek, nazırlara düşen vazifedir. 

Bertin nezdinde yeni bir teşebbüs 
yapılması fikri bu toplantıda ileri sil. 
rillecektir. Kabine, evvelce yapılan ih 
tarların daha kat't bir tanda yeiıllee
tirflmes,i m~c:elesi ürerinde de bir ka. 
rar alacaktır. 

Politik mahfillerde bazı fikirler da 
ha ileri sllrülmektedir. Bunların yarın 
müzakere edilip edilmiyeceği bakkm. 
da şimdilik bir şey söylenemez. Yalnız 
bunlara burada işaret edilmesi fayda
dan hlli değildir. 

Bir kısım zevat bir İngiliz hakem. 
liğinden, bir kısım zevat umumf bir 
meyanattan, nihayet bir kısım zevat 
ta geni§ mikyasta yapılacak deniz ma. 
nevralarmdan bahsetmektedir. 

Genç bir eroinci 
yakalandı 

Tahtakalede Deveoğlu yokuşunda, 

şüpheli bir vaziyette dolaşan 15 yaşın· 
da Mehmet Çevrilmiş, üzeri aranınca 
ceplerinde 10 gram eroin ile 2 gram 
afyon bulun.nıu§tur. Mehmedin bun • 
ları sattığı anlaşılmıştır. 

Haliçte bir sandal 
parçalandı 

Evvelki gece saat 21 de buz almak 
için KadıköyUnden Sütlüceye hareket 
eden lzmit limanına kayıtlı, Mehmet 
Tokun idaresindeki 8 tonluk İhsaniye 
motörü, Halıcıoğlu açıklarına geldiği 
vakit, içinde Uç kişi bulunan bir san
dalla karşılaşmıştır. 

Bu sandalda Hasköy değirmeni a. 
melelerinden Vehbi, Mustafa ve Hacı 
bulunmaktadır. Motör manevra yap • 
mağa imkin bulamadığından 3227 nu· 
maralı bu sandala şiddetle çarpmı§ • 
tır. 

Buşiddetli sademenin tesirile sandal 
parçalanmış ve derhal batmıştır. Deni 
.ze döktilen amelelerden Vehbi ve Mus. 
tafa. kurtarılmışsa da, bütün araştır
malara rağmen Hacıyı bulmak mUrq. 
kUn olamamıştır. Motörün kaptanı 
Mehmet 'I'ok, polis tarafından yaka • 
lanmıştır. 

Kolu kırıldı 
Şoför Yusufun idaresindeki otobils 

dün Samatyadan Bayazıda gelirken 
vatman Nlıımın 12 numaralı tramva· 
yma sürtünmüg, tramvayda bulunan 
ve kolunu dıgarı çıkartmış olan Sadı.. 
ğın kolu kırılmıştır. 

BIÇAKLANDICINI lDDIA E'ITİ
Mercanda oturan Terlikçi Hasan, za. 
bıtaya. başvurmuş, Rü§tüpaşa hanın· 
da oturan Cemalle arkadaşı Ali tara. 
fmdan bıçakla yaralandığını iddia et. 
miştir. 

Fakat, her halde, korkınağa başlanı 
lan bir neticenin önUne geçmek ve 
muhtemel mesuliyetleri İngilterenin 
hakiki hattı hareketinden haberdar ey 

ıemek için, son bir gayret yapılması ( Kısa haberler ) 
elzem tellkki olunmaktadır. 

~----------------------~ 
Londra, 29 (A.A.) - Reuter ajan-

sı B. Hendersonun Berline avdeti hak 
krnda şimdiye kadar hiçbir karar itti. 
haz edilmemiş olduğunu istihbaratına 
atfen bildirmektedir. 

Hendersonun hiç olmazaa yarınki 
nazırlar içtimaının sonuna kadar Lon 
drada kalması muhtemeldir. 

Reuter ajansı, §İmdilik Berlin hü. 
kftmeti nezdinde diplomasi tarikile hiç 
bir teşebbüste bulunulmıyacağını da 
keza istihbaratına atfen yazmaktadır. 
İngiltere hükı1meti, bütün alakadarla
rın Çekoslovak buhranının muslihane 
bir surette halledilmesine imkan da • 
bilinde yardım edeceklerini Umit et • 
mekte berdevamdır. 

Bcrlin, 29 (A.A.) - Politik mah
filler, Sir Con Simonun nutkunu ten. 
kide devam etmekte ve bu nutkun Çek 
lerin inatçılığını takviye eylediğini 
bildirmektedir. Bu mahfillere göre, 
son hadiseler. bu nutkun aksülimelle.. 
ridir, ayni mahfiller Pragın yeni tek
lifleri hakkında da bedbinlik göster • 
mektedir. 

Döyçe Algemanye Çaytung gazetesi 
bu noktai nazarı müdafaa ederek bir 
anlaşmazlığın muhtemel mesuliyetini 
Çekoslovakyaya bulmakta ve sözlerL 
ne şöyle devam etmektedir: 

İşte bu anla§Inazlık ihtimali bahsin. 
dedir ki, Sir Con Simondan başka tür. 
lU cUşünmekteyiz. O zaman bu anlaş. 
mazlığı bir mahalle tahdit etmek la
zım gelecektir. Halbu'Jd Sir Con Simo. 

• Turizm propagandası bakımından rad
yo konferanslnrının memleket için çok 
faydalı oldu~u anla~ılmış olduğundan ls
tnnbul radyosunda bazı tadilat yapılması 
takarrür clnıi~tir. Bunun için yeni Radyo 
Diffüyyon aleti alınarak konulacaktır. 

• İktısat Yeklıleli Türkofis anlaşmalar 
scksh onu şefi iken Ham burs ticaret ata
şeliğine tııyin edilen B. Faız Pozoy dün 
şehrimize gelmiş, yeni vazifesine ha,ıamak 
üzere H:ımburga hareket etmiştir. 

• 1sııınbul gürnruk h:ışmüdllrü B. Mus. 
tııfa !\uri Anıl dün akşam lzmirc hareket 
etmiştir. 

• Şehrimizıle miıteaddit sanayi mc' zu
l:ırı uzerlndc tetkiklerde bulunduktan son. 
ra Ankaraya gitmiş olan sanayi umum mu. 
dürü D. Reşat bugün şehrimize dönecek. 
tir. 

• lktısat Yckülcıınce kaput bczlcrlnln 
fiyatlarında yapılmış olan ladiliıt üzerin
den satış yapılma~ına dünden itibaren 
başlanmıştır. 

nun nutkuna göre, İngiltere, bu tahdi. 
di istememektedir. Avrupanın vazi
fesi bir anlaşmazlığın önüne geçmek. 
tir. Fakat bu umumi vazife, üç mil. 
yon Almanın dünya politikasının her 
hangi bir düşüncesine kurban gitme
sini icap ettirmemelidir. Dünya sulhU 
ile SUdet Almanlarının hakkını birbi. 
rinin karşısına çıkarmak suretile ma. 
nevra yapılmamalıdır. 

Londra, 29 (A.A.) - Orta Avrupa 
vaziyeti, borsada fena surette tesirler 
yapmıştır. Fiyatlar hafif surette sar
sılmış ve İngiliz esham ve tahvilatı 
ile diğer Avrupa kıymetlerinin ekseri. 
ıl bir miktar dU U 

(Ust tarafı 1 incide) 
Başvekllimiz öğleden sonra, Pera. 

palas oteline gelmiş, kendisini ziya
ret eden Maliye Veklll B. Fuat Ağra
lı tıe bir mUddet görUştUkten sonra 
istirahat etmiştir. 

Başvekllln beyanatı 
Başvekil CelAl Bayar, Tunceli se

yahati hakkında ihtisaslarını soran 
Anadolu Ajansı muhabirine şu be. 
yanatta bulunmuştur: 

"Eltzığ'da ordu manenalarının 

son safhalarını takip ettim. Blllyor
sunuz ki bu manevralara tekmil mo
dern tecblzatıariyle Uç kolordu ,.e 
iki sUvari tUmeni iştirak etti. 

Bilyilk kumanda heyetimiz, yeni 
sllAhlarla her gün daha tekAmUI e
den ordumuzu zafer mektebinin ylik 
sek tecrübe ve dersleriyle yetiştir

mekte devam etmektedirler. Eratda 
gördüğüm dlslplfn, şevk ,.e enerji, 
subaylarımızın vukuf kabiliyet ve 
maharetli idaresi, havada ve kara· 
da yeni vasıta ve siJAhların kullanıl
masındaki muvaffakıyet, bUyük mil
letimizin ordusuyla iftihar etmekte 
ve mUU mukadderatını bağlamakta
ki gUvenlnde haklı olduğunu göste· 
ren kun·etu bir hal arzediyor. Bjl· 
hassa HA.ve etmeliyim ki bu kuvvet
ler daha evvel Dersimin malüm sarp 
ve çetin dağ ve kayalıklarında ken· 
dflerl ne verilen tedip vazifesini i fn 
etmişler ve bilyilk bir kısmı uzak me
safe katettikten sonra ElAzığ ile Pn
Jo arasındaki manevra sahasına gel
mişlerdi. Buna rağmen kıtalarda. 

hiç yorgunluk eseri yoktu. Burada 
ordu sıhhlyeslnln ve gerl hizmetleri
nin de mükemmel işlemiş olduğunu 
kaydetmek isterim. 

Beni müftehir eden görüşlerimi 

Cumburrelsl ve kahraman cumhurt
yet ordularının eşsiz Başkumandanı 
Şetim AtatUrk'e arzettlm. 

Orada iken, Dersimin tedip hare
keti ve ayni zamanda. imar ve ıslah 
programiyle meşgul oldum. Askeri 
Ye mUlkt salAhlyettar zevatın malfl
mat ve mUtalealarını dinledim. Ya
pılan tedip hareketi kat'f ve mUl!lbet 
şimdiye kadar geçirdi,! safhaları ve 
netice vermcğe başlamış ve son saf· 
hasma gelmiştir. 

Kısa bfr zaman sonra, Dersimin 
şimdiye kadar geçirdiği safhaları ve 
bundan sonra yapılması kararlaştı
rılan ıslahatı bUtUn tafsil!tlyle efk!
rıumumlyeye bildireceğim. Şimdiden 

ifade edeb111rlm ki eski zamanlarda 
olduğu gibi toplu şakavetln vukuu 
bertaraf edilmiştir. 

Ordumuzun ve jandarmamızın bu 
çetin dağlarda gösterdiği kahraman
ca faaliyeti mUletimlzln takdirine 
arzetmek vazifemdir." 

RUGÜ.N J\AT.KACAK YAPURJ.AR 
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Vapurun adı 
Cumhuriyet 
U#ur 
Tr2k 
Saadet 
Dumlupınar 

r.itliği 1101 
Karadeniz 

İzmit 
l\ludan) a 
Karahiga 

Mersin 

GELECEK VAPURLAR 

Mersin 
Trak 
Tayy:ır 

Bartın 
Mudan)'a 

lmroz 



Askeri terfi listesi 
İstanbul, Ali Ynn, Halüsi İstanbul, Siikrü 
Erzincan, llüscyiıı Gsküdaı-, Sail İnebolu, 
Yahhi Kalkandere, Osman Gümüşhane. 

{Baş tarafı 8 inci sayfada) 
dülkadir Pa~abahçe, Lutfü Su§ehri, 
Av.li Arapkir. 

UST TEG?JENL!GE TERFİ EDEN 
MUHABERE TEC)ı!ENLER1: 1 

Mustafa Balıkesir, Rıza Edirne, Beh ' 
çet şme, İhsan dirnc, Necati İstanbul, 
J{enan Sam Mustafa Balık~sir, Faik 

- 1 

Üsküdar. 
Binb::ı.§ılı~a terfi eden demiryol yüz

b::ı.şısı: 

Bahaettin Toptaşı. 
Yüzb:ı..şılı3a terfi eden demiryol 

i.!st te:}menleri: 
Gündüz Kelkit. Enver l!..,ırat, Kut • 

bettin Manastır, Turgut Alaşehir, Se
lim İstanbul, Dof;an Gümi.:şhaJ!e. 

Cst teğmenliğe terfi eden demiryol 
teğmenleri : . 

Asaf A~c:-ehir, Mustafa Kayseri, Hil 
mi Eyüp, Sabahattin Adapazarı. ~1u
zafier İstanbul, Behiç Bursa, Kazım 
Karahisar, Vahit Istanbul. Şevket 
Sam. 
~ Alb:ıylrğa terfi eden harita yaı bay· 

ları: 
Hüsnü Be~il•ta~. Rrza Trabzon. 
Binbaşhğ~ terfi eden harita yüzba· 

§ıları: 

Cemal Bursa İsmet İşkodr:ı. 
Yüzbaşılığa ;erfi eden harita üst 

t:.::]menlcri: . S t 
Fahri Eskicuma, Lutfü Edırne. .1 

-

B t m Qaım 
kı Ealkandclen, E'3ref a u • ..., ! 
Sıvas, Nizamettin Kayseri, Hazım s.. 
t:ı.nbul. Nazif Kızıltoprak. 

Albaylığa terfi eden tabip yarbay-

lrrı: 
dd . Rize 

Hakkı Trabzon, Bahae ın • 
. . .k tb-

E:-ılfısi İstanbul !bralıım Dıvrı · 
rahim Mcvlcvih~ne, lbrahirn Kurba. 
B"' lı 'ere, LCıtfü !shakpa~p, !br~him 
K"'ra.,.Jmrük Raif Sıvas, Hamdı Er. 

~ · · v r z.incan Tevfik Bolu, Bahaeddın a ı-
' A· de-:;e~mesi, Rıza Trabzon, Ahmet 

yasofya. _ . 
Yarbaylığa terfi eden tabıp bınba. 

şıları: 
Ekrem Girit, Necmettin Manisa, 

Mı stafa Sıvas, Muzaffer İstanbul. 
Rüştü Girit, lbrahim Tokat. Vahit 

S ! 
.. 1 Hilmi Kasaba, Sabri tstanbul 

e anı.<. . ~d N"" h t 
Zeki İstanbul, Behçet Nıg e, az e 
Drama, Fethi Yeniı:-ehir, Ethem !fa. 
zan, Abdi tsparta, Sırrı Ermenek .. Ra
şit İstanbul. Naim Trabzon, Suphı Is· 

t b 1 Arif Dedeağaç, İsmail 1stan . 
an u' . z· 

bul, Hikmet !stanbul. Ali Servı.' 1~.a 
Diyarbakır. Hilmi Kayalar. Raıf Gu. 

rUn. .. b 
Binbaşılığa terfi eden tabib yuz a-

~Tlar: . 
Hamdi !stanbul, Kenan Yanya, Razı 

1-ıtanbul Fevzi Kırklareli, Adnan Se· 
I:\nik M~stafa Bursa, Fikret Baku, 
Veysi İstanbul. Esat İstanbul. Abi~i~ 
İstanbul. Nusret Erzurum, Hulırnsı 
İstanbul, Rıza 1stnnbul Mustafa Tire, 
Haydar İstanbul. Abdullah ts:anb~l. 
M~s'ut İstanbul, Mecdi Balıkesır, Şuk 
rü İstanbul, Nevzat İzmir, Nevzat Ro. 
dos, Fuat İstanbul, Ziyaettin Bursa, 
Raif Edirne, Ali Girit, Mehmet Kırka
ğ.a~. 
A1hayl.ğa terri et'.cn eczacı yarbay-

lar 
Omer İstanbul, Cabir Bursa. 
Ya~·:,aylığa terfi eden eczacı binbaşı · 

ları 
Cemil Yemen, Salih DrammJu, LUt· 

fi J{rzanlrk, Cemil Mekke, Şükrü Üs
k:!daı, Sul.föattin Şehremini. 

Yü:?.lıaş:lığa terfi c.:Ien eczacı üstteğ. 

rr.e 3h:;·i 
Fazıl KastJ.monu, Şevket İstanbul, 

ts~a:ı Çorlu. 
Binba:ılığ'ı.ı terfi eden di şçi yüzb:ışı-

la.-ı 
Salih Serfiçe, Ferit Davutpaşa, H üs 

nü Trabzo:ı. 
Albaylığa terfi ec'en vetcrir.er yar· 

blyhın 
S:ıhap Kadıköy, Hamit Van, ibra. 

hi~ Safranbolu, Lutfi Selanik, Fazlr 
Haseki, Ibrahim Sinop, Necip İstanbul 
Cemal Beşiktaş, Muhidd:n Aksaray, 

Reş:ıt Çengelköy. 
y aı \ayl·ğ:ı terfi ede::ı vd(r·iner bin-

ba~ıları 
lVil Boyabıt. Sadettin İst~nbul, 

Vahdettin İstanbul, Ziya Kırşehır, ı~-.
'. İ . ı~a.ı·1 Man·sa, Sehabetkn r::..11m zmır, 1 ..ı • 

lz:nir. 
rfi eden veteriner yüz-

Kemalettin Üsküdar. 
Albaylığa terfi eC:en levazmı yarbay· 

ları d" E L~t .d t SeJanik Ham ı rce, u • 
Hı ayc • T h . İ 

. 1 . Mehmet Malatya, a sın s-
fı zmır, R .. t .. , F fh 

b 1 Enver Eskizara, uş u a ı . 
tan u, b" 

b l i'Ta terfi eden levazım ınYar ay ıb 
Yarbaylığa terfi eden levazım bin· 

ba~ıl::.·ı . 
~bc.lüliiıiz Humus, Hüsey~n Pı~ze, 

Fat.ıh Rasit Şarkıkaraagaç, 
Muammer • ~ . . . . _ 
Hamdi İzmir, Rıza l;.~Jırı, R~mzı Nıı;. 
de Kemal Beşikt::ş, H.amdı Işko~ra, 

' İstanbul Hüsnü Istaııbul, Rıfat 
Nazım • .. 
üsküdar, Emin Üsküdar'. Suleyman 

G 
.. d Halit Alpözü, Sabrı Rados, Ze-
ırı ' . 

ki Erzincan, Nazif Van, Tahsın ispar-
a Haydar İstanbul, Abdülcebbar Trab 

t ' ·· B M zon. Ziya Manastır, omer ursa, u. 
hiddin Cerrahpaşa, Vasıf Diyar~~kır'. 
Ali inaJiye, Necati lstanbul, Sub.ıı Kı 

l . Hamdi Beşiktaş, Hamit Eyüp, Muh 
ıs, 

tar tstzınbul. 
Di11/11ışılı!İll terfi eden ICL•a=ııır 11ii:başı-

ları: • ,. 
Jür:uııcftin ('skiiıl::ır. Jlıı~nıı. R:ı:~ıln~, ':c· 

Hılctlin ht:ınlıııl, ::\ııı-i nn~ır, ;\r·ı.lıııı ~rıın· 
can. !Iatli Celilıolu. Dcmır B:ıl;u: Arıf İs
kenderun, Jl:ızını [hırsa, ll~ın.ılı _ll:ırpu!, 
l\[ stara ?\asli~·. Fun! Konya, blıp I:.rıunıın 
'..: 

11

1
'
1
.scltin btnnbul, l\C'nrnl Köprülü, N:ızıııi 

.,er . F 
Yaf:ı, Sami Erzunını, Şert'f Erzınc<1n, ev. 

ıi A k'>ar:ıy. 
l'ii:başılıiJcı terfi eden leıra:ım iütle{j-

meıılai: 
Cnvil Erzinc:ııı, Ticş:ıl :ıl\y:ıl:ır, Rız:ı Bur: 

. F:ızlı J\;1ğıznııııı, Alııııel Oltu, Reııızı 
.s.ı, . c.:·b· k 
!stanhul, Fahri ('skiiılar, Iliise) ın .,ı ın ·a-
r~h isnr, eFthi Dr:ıi:{ııı:ın, Ct•l:ıl Refalıiyt': 
Fu,ı:ıra Jlortunı, Ci:ılip Kastmııoııu, Sezal 
Yenipazar, CaYit l\ıhrıs, Hüsnü eskütlar, 

Hasif lstanlıul. 
l'sl tıofjmc11/iiJe ter{ i eılcıı leva: mı feü-

mc11leri: 
Nccıııellin EdirnC', Mttlılcrem lstaıılıııl, 

13ckir K:ıyH·ri, :'llilh:ıl ı~ıanbul, Crıhil h
l nlıııl Fazıl (sküıl.ır, liıs:ın El:ızığ, ?\c\·
z:t Dt.'n ir.li, Elhcnı lı.tanbul, T:ılıit Balıke· 
sir Bnsri lst:ınlıııl, Btn h:ıncllin İst:ınlıul, 
~fi~hat Orlı:ıncli, :\li lsı:1111ıul, }iuri ~talat· 
y:::ı, .S:ılfı.lı:.ıtlin Eılirnc, Kemalettin Zile, 
Sunhı Gelilıolu, ll:ıyrcltiıı lslanlıtıl, Sali'ı
hall in Cskücl:ır, :.\lüj<l:ıt htaııl.>ul, Stile~ ıııan 
Ayınlap, Nih:.ıt hlnnhul, l'iec:ıti lstanbul 
Nurettin İst.ınhul, llatli Tokat, Isı-ahim Tc
kirdoıı{. 

/liri uci s111ıfn terfi eden asl.:ert adli lıa-

J,:imlrri: 
)hs:ırı :'.\lcncınen, Şemsettin lstaı1bul. 
f/.;irıci s111ıfa terfi cdeıı ikiincü sınıf adli 

hıikimlcr: 
Yusuf Tik \'CŞ, Şiikrü Errnrum, Fnik Er

zurum, Hikmet Toph:rne. Hasan Şehrenıi. 
ni, \Ji Harı) e, :O.lustar:ı Erzurum. 

(' çiincii .wıı{a lerf i eden rliirtlii11cii sınıf 
askeri (l(/Iİ Jıcikiıııler: 

Keıı:ın hı:ınl.>ul. F:ılıri Ani.ara. 
Diirdiineii sııııfa terfi eden oskerl adli 

h6ld 111 /er: 
Cclfıletlin Csküılıır, Akif Tekirdağ, 1h-

snıı Erzıırııııı. 

Rr~iııci sımfa terfi eılerı allwcı sınıf as· 
!.:eri mili Iııildmler: 

Kadri ~lnn:ısfır, Jlııliııı eSJi'ınik. 
,1/lırıcı ,ç1111fn terfi ccle11 Ul'rlinci sırııf 

asJ.:ı•ri adli Jırikinıtrr: 
fcriılıın 1znıir. 

!Jiriııri .wııfa terfi edeıı ikinci sımf mu-

arııl'iıil mrııııırları: • 
Xccali Sinilıısar, Xnzını :.\(;mastır, Ferit 

n .. ı· ·kiiY :\azif ihlis, füıh:ıellin Et.lime, 
n.ı "ı -• 1 1 • . D. 
l\aılri Ifatıkaılın, ,\sıın ~ko<. r:ı .. l'_ııııct ı-

1 k Z ~t·ı Edirne Alaettın blırne, lllı-yar ırı ır. ,., - ' 

ı . .' .· ı··-·~k K:ıılri Biırndiı;:. Ul\J ,,~ıı:• ' ıı: •• •• •• 

ll•irrci sımfrı terfi eden ııçııncıı swıf m11-
amrlıil ıııemıırl11rı; . .. 

Saılctlin lst:ııılıııl, T:ıhsın :\1anastır, Şuk· 
rü Kırşchi r. . . 

.. 1 .. eı·ı· sınıfa terfi eden beşıııcı şmı{ 
{)ıırı ıırı . 

mıınmelfıl memurları: 
1 

'[:ıırnsl ır Cenı:ıl lst:ınlrnl, C('v. 
Ft 1eııı •' · ' ' . 1 \I t ' l 1 .ı.hcliilv:ıhıt slanhııl, . us :ı-

clcl lst:ın 111 • • • lh 
frı isi \kıııis Is!. Crıııal h:ıst;ıılııonu,z k.: 
• · : · . 'Rız:ı isi. JliıJ:ıyct '>l. .c ·uı 
s·ın S('nıçc. · (' 1 1 t 1 1 . ' nü tü lstaıılıul. .cına s :ın Jll. 
fst:ınlrnl. ş llnkkı lst:ıııbul, llullısi E-
!\.ecnıi ~'.an~ı~t:;~ııb,ııl, Aılnan htanlıul, Ce
dırııE', \ .ı~l .... ettin İstanbul, lhs:ın Ge· 
mal l...ı:ıııı~.ul .. z•;·1

, Saim lstanlıul, Emin 
libolıı, Hu'>llll 'an rıf, p, a Asını Hai(dat, 
v '.\lazh·ır C ~ · nş. • 
.any:ı, · · ' ·. 1 . ı 1 Ethem Har· 
Ali Erzınran, Halıt stan rn ' 

put. f -
8 . . . • nıfa terfi edeli allın<'ı sıııı mu 
eşıncı ,,ı 

am,./ıil nıenııırıı: 

Fdıııı i Yıı ıı. . ·· f 
t' çiirıcii suıı{a terfi edeli dördiırıcu sını 

irıımıılıır: H· ·ct:ır 
Hı fal B:ıtunı, $C\ kel ~Tnl:ıtya, •. :ll ' 

Baıııııı, !}ı>,·ki ~Iıılknra. '.\lu,tafa Sı.le. 
Diirıliincii sınıfa terfi relen beşwcı srnıf 

imamlar· , 
,\hıliil:"ıl.İz Erhil, Zeki Hc10nır:ııl, .'I ~lıyn 

füze, '.\Iusl:ır:ı l\fanııstır, ll::ıkkı ı,ı~ırn~, 

S t .. 1 
\J.ıı·iiılı•HI :llusı:ırn C:rıııkırı. lsın:ııl Bız 

1 1) • • • ' k . 
ren. :\lııstnfa Dcmir<'i. i\:u<>tnr:ı J.:1lı ·?s~~.' 
:'l[esııl (~iiınii~lı:ınc. \li Tı .ılı1.on, Hnıııılı J,u 

t:ıtn·:ı. ll:ılı:u•llin l\t•rkük. 
T>ıirılıinrii .wııf tiifrhdlii/l' terfi rılen be· 

şiııri .~ırııf lıifr/;çi/er: 
Refik 

llrşi11cl .mııf Wfekçili{je terfi eden altın
cı sııııf lii{l'l.-ciler: 
Hıza Bozkır, Xecip Antalya, Tahir Trab

zon. Abdullah \'an. 
Birinci mııf a terfi eden ikinci sınıf iifj

rctmerıler: 
Namık lhsrıniyc, Ccm:ıl t'sküd:ır. 

Diirıliincii sımfa terfi elim beşlncl swıf 
ö{jretmenler: 

Jhısaınctlin Gıılata, Nnzmi Bakırköy. 
föirdiitıcii sınıf otomobil nınkinislliiiine 

fı-rf i ecleıı beşinci sınıf otomobil makinis
ti: 

Arir Kiiı;:ükmusl:ıfap:ış:ı. 

Beşinci sımf otıımolıU rr111J.-iııislliği11e fe r 
fi etlen altıncı sırııf otomobil nıakirıistleri: 

Mustafa Zafranbolıı, Llltri Karaman. 
Dönlüııcli sıııı[ kamııcılığına terfi eden 
Be5inci sınıfa terfi eden nllıncı sınır de· 
Beşinci sınıf kanuıcılı!'.la terfi eden allın· 

sı sınıf kıı ınac ı: Alunct lstanlıul. 
Dördüncü sınıf demirciliğe terfi eden 

Iıe~inci sın f demirci: Mehmet Kastamonu. 
Beşine i~Lnıfa terfi eden :ıllıncı sınıf de

nıircı ustası: Ahmet İstanbul. 
Beşinci sınıf telsiz makinisllijtiııe terfi 

eden allınrı sınır telsiz makinistleri: 
lI;ıkkı lstanlıul, Celfılellin lsıanl.>ul, Sa

h:ılıel Lin İstanbul. 
Beşinci sınıfa terfi eden allıncı sınıf tel

li ıııakinistli;:[e terfi eden Hamdi Silifke. 
Dürılüncü sınıfa terfi eden beşinci sınır 

marangozlar: Xuri Rusçuk, Yusuf \'idin. 
Beşinci sınıfa terfi cılcn altıncı sınıf 

marangoz: Rasim lstanbul. 
Altıncı sınıfa trrfi eden yedinci sınıf 

mnr:ınf{oz: Jl:ıkkı Bitlis. 

Beşinci .sınıfa terfi eden altıncı sınıf 
etüv ıııeınurları: Hasan Nazilli, Husamet
lin htanlıul, ilanın Rize. 

1kinci sınıfa lerfi eden iiı;:üncü sınır Ri· 
yasclicumhur l.>nndosu öğretmeni: İhsan 
!starı lıul. 

t'ı:üncü sınıfa terfi eden dördüncü sınır 
Rir:ıseticıırnhur bandosu öğretmeni: Ah· 
met lstnıılıul. 

Dlirıllindi sınıfa terfi eden beşinci sınıf 
Hiyaseticumhur bandosu öğretmeni: Mi· 
şon ı .. ı:ınlıul. 

Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf Ri
yrıseticumhıır b:ınclosu öğretmenleri: Vasfi 
btaıılıul,. Ali lstnnbul. 

C~üııcü sınıra terfi eden ordu bandosu 
öğretmeni: Hüsnü Selanik. 

Besinci sınıfa terfi eılen nllıncı sınıf 
ordıı .h:.ındosu ö~rrlmenlcri: Halil Üsk üdar, 
Hüsııii {'~küp, Cenı:ıletıin Çankırı. 

Altıncı sınıra terfi eden ordu handoırn 
öğretmenleri: Şükrü Çeııgelköy, Niyazi U-
luborlu. • 

t'ı:üncü sınıra lerfi eden dördi.incü sını r 
nrılhanflı: Ethem Pirlepe. 

Dördüncüden beşinciye: Hüseyin Bursa. 

5 ineiyc terfi eden sarnç Ahdiilaziz Dl

yarh:ıkır. 
Üçüncü sınıfa terfi eden dördüncü sınıf 

hesap nıenııırlıırı: Şevket Elfizığ, E~at Kon
ya, Tevfil.: Kon~ :ı, Tahsin lstanlıul, Sırrı 
Burdur, Cemil Şam, S:ıdullah İstanbul, 
Akif Anlwra ,Cemnl Erzurum, liıızıın tz. 
mir Sii!evman Isparta, Hakkı ::'ılnnisa, Ka
zı1111 }çel .. Tevfik .Mamıstır, 11lııınıi Girit, 
Sııplıi M:ıı-aş, F ehmi Buldan, Ahdürrnh
mnıı Diyarlı:ıkır, Frhmi hparla, Zeki Er
zinC':ın, Hakkı Dit lis, Mustafa Kernrnsti, 
Faik Erzincan. 1.iıtfi İstanbul, İsmail Sarı. 
:yer, ::'ılustafa Burclıır. 

Dlir<lüııcü sınıfa terfi etlen bc~inci sınıf 
hesap ıııcıııurları: Hüsnii füığdat, Reşat 
l\fur:ış, }i(•ıliın Erzıırnm, Rıza TrahlusRnrp, 
İsmail Edirnr, lliisuiıı Dclıre, İbrahim 
Kcrkük, :\Jahınul Banılırıııa, Sabri Yanya, 
Hüsnü İstnnhııl, lliisnii Kırşehir, Ethem 
kırklareli, Hasa ıı Kilis, Hakkı Çankırı, 
Ekrem Yozgat, Te\'fik ::'ıl:ılatya, Nııri lspar
ta, Fevzi Balmn, Rıza Kerklik, ~afiz Ki.i
tahya, Sadık Arapkir, fü•ııızi Knstamonu, 
Sırrı Dedcağaç, Ahclullnh Gerclırnr, Neca
ti Edirne, Jlüsnii Erılek, R:ıif Oa!ıkesir, 

JJ;ıkkı Parıw. Nuri fneı;:iil, Ar.sl:ın Dehrc, 
.\hnıet htanlıul, lhsnıı Kenn:ısli, Sahir 
Çrrkrş, 1J:ıkkı !ştip, Fevzi Çonıııı, ll:ım
di K:ınıhis:ır, Nııri Erzincan, Recep Di
melokn, Alıılullnlı B:ınılırma, Zihni Di· 
ynrh:ıkır, H:ısim Nc\'şehir, Ş[ikrü Çorum, 
Hullısi Ç:ırsanc-:ık, Xiınet Si,·:ıs. ::'ılııstafn 

Çankırı, Hamdi IJayraholu, füıRıp Snn$!nr
llı, Rıza fspnrta, :)iikrü Ankara, Hnyret. 
tin Kerm:ısti, ::\ııri Çerkeş, Frhmi Ni~ıle, 
T:ıhsin Sirns, Fl'lırni Geliholu, iNyazi Ber
~arna, \'ahhi Krı rnağaı;:. Muharrem J{lreın· 
ıli, Tahir Mıuı:ıst ır, Sılkı San ılıklı, 7.rki 
İspnrıa, Ir:ıkkı Eninl·~ıı. Alı IIıı~pııt, Nu
ri Kerldik, Zivı•r ı.;::ıstanıonıı, S:ırret E r
zıınım, Ahmet !Tcn·ke. Bıılı:ıcıtin Kırklar

eli, Tnl:it Isparta, Fehmi lfaracahey, Şa
kir EıJ.irrı(', 1\ııri Rerırnnı:ı, G:ı!ip Ç:ıt:ılC'n, 

Fehmi Denizli, Hüseyin Kayseri, Arif Ko
l:ı. 

Beşinci sınıfa lrrri eılC'n altıncı sınır he. 
sap nıeıııurl::ırı; '.\lııstafa t'sl.:iip, Remzi h
lrınhııl, Tahsin Sivn~. Ziya lsıanbııl, Fevzi 
t'rkiip, Sahri Yoz$!at, Fl'\'Zİ Erzurum, He
şil Eılirne, 1hr:ılıiın Karamürsel, H:ıhmi 
ht:ınhul. Uıtfi Yozgnt, Şadi T:ır.o;;ııs, LütiC 
Kıl'ld:ır:•li, Kiiınil Sı·~ han, Mehmt>I B:ılık('
sir, Jll.İsnii Bıırsrı, Alıılii!Y:ıhit Si\·ao;;, lT :ıyri 
l)iy:ırh:ıkll", Fuat Sirns, StilM·ınan 
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Güzellik kraliçe ) 
Güzellik kraliçeleri Kopenhagda ~deta şehrin bundan haber 

büyük bir M.dise çıkarmış, bütün 
memleket iki partiye ayrılmıştır. 

HA.dise şu: 
Malüm olduğu üzere, bu sene Av

rupa gUzell Koııenhagda intihap ecll· 
lecektir. Dunun için, müsabakaya 
giren memleketlerin güzelleri Ko
penhagda toplandılar. 

Fakat, Danimarka halkı bu güzel
lik kraliçelerini hiç de umulduğu gi
bi karşılamamıştır. Gazetelerin hiç 
biri güzellerin geldi~ini yazmamış, 

Orta mektep 
muall im liği 

imtihanında kazanan 
Hk öğretmenler 

(Baş tarafı 4 üncüde) 

mih Basmacıoğlu Manisa, Tayyar A
tacan, Tahsin Tandırlı Afyon Karahi. 
sar, Fevzi Varnacı, Tekirdağ, Kazım 
Yedekçioğlu Sadri Kıymaz Mar. 
din, Fethi Kisagun Muğla. Osman Gün 

.düz Kutlay Bilecik, İsmet Ramazan
oğlu Seyhan. 

Tarih, coğrafya derecesinde muvaf. 
fak olanlar : 

Necip Erdem Elaz1ğ, Zeki öneı: Kon 
ya. 

B derecesinde muvaffak olanlar: 
Mustafa Çankaya, Muammer ün.. 

lüsu, Saadet Cakur, Mustafa İzmir, 

Orhan Edgür, Necip Atay, Turgut Ü
ner, Manisa, Veli Gökçen Kayseri, Mü 
rüvvet Alter, Nezihe Durder, Meliha 
Güney, Ayşe Berkten Balıkesir, Saa. 
det Göbelez Kütahya, Mahmut Satiç 
Burdur, Hulusi Tanyeri, Hurşit TiL 
zün, Şefik Ergünaydm, Ziya Özkay • 
l ak Ankara, Mefharet Barlas Edirne, 
Şükrüye Vural Zonguldak, Sadiye De. 
reli Isparta, Ömer Cakir Samsun, Rr. 
za Callar Ağrr, Pakize Anil Kütahya, 
Neriman Tekirdağ, Müveddet ' Okan, 
Mehmet Turgut, Bedia Özer, Sadiye 
lredelman, Cemile Kızılgün İstanbul, 
Sait Erbaş Muş, Güzin Sönmez 'Me. 
lahat Ustar BUI'Sa, Sıtkr Demir , 

1

Niya. 
zi Ülkü Yozgat, Meliha Güven, Ziya 
Akkaya, Hüseyin Güner, Kırşehir, 
Tevfik Erkal Bilecik, Tahsin Aygun 
Çorum, Fazıl Kaner Diyarbakır, Hay. 
dar Ataseven Niğde, 

Fizik, kimya, tabii ilimlerden B de
recesinde muvaffak olanlar: 

Sacit İpekçi, Antalya, Nabi Kultuk 
Giresun, Abdullah Boray Malatya, En 
ver Pasınlı Balıkesir, Ahmet Coşkun 
Bitlis, Zeliha Tamer Manisa, Fethiye 
Örgenç Kütahya, Sait Titiz Konya, 
Radiye Kasırga. Eskişehir, Sait At • 
sal t eyhan, Saliha Kovankaya, Nadi. 
de 'I'tiziinah Tekirdağ, Ethem Turna. 
can, Bekir Sami Talgan Kocaeli, Ra. 
gıp Öncü Urfa, Asım Aydın Kastamo 
nu, Halil Bayrak Çorum, Şaziye öz.. 
men Sıvas . 

Matematikten A derecesinde mu • 
vaffak olanlar: 

Turan Dertli Tokat, Bekir Erel !z. 
mir, Şaban Turan, Zehra Güncer, Ca. 
fer Erpilgil, İstanbul. Nevruz Gündoğ 
du Giresun, Şerif Egeli Izmir. Musta
fa Güney Elazığ, Vecdet Ari, Mlirüv. 
vet Rasim Uslugil. Seher Ural 1stan.. 
bul Ömer Cudi Malatya, İbrahim Can. 
yanar. Konya. 

B derecesinde muvaffak olanlar· 
Haydar A_!<ta§, Mehmet Kan, M~h. 

met Çavuşoglu, Latif Doğusoy K 
lff t M 

. , ars, 
e ersın, Emin Erke N . k · , urı ap 

tan Sıvas, Zekiye Arna Kon U • . K ya, zey. 
y~r ara tay Bitli-s. Soylu İhsan Soysal 
ym ~uncer Van, İhsan Gürel Antaı. 
~ahrıye Özden, Nazım Sunar Malatya 
Kemal Ceribaşr, Recep G .. k ' 
gut A H ur an, Tur. 

nsan, asan Ataç A dın H .. 
ya, Hakkı Tü k w Y • use. 

r men M:ugla Abd" tı · 
Burdur Ab"d· w • • ı cı 
tlirk E<l· ı ın Çıg Manısa, Doğan Öz 

ırne, İbrahim Erden Sek 
Çagatay İzmir, Muammer GUnay lurh 
san Ka t w ' • . p anoglu Giresun Al:.add" 
Bın .. 1 s . · e:ı. ın 

go' abrı Tuay Bilecı·k H T .. ·· • , asan 
uzun Kırklareli, Ahmet Aydın An.. 

mamıştrr. 

Güzellik kraliçelerinin şe 
diklerinden yalnız bir gaze 
diyor, o da onlara ve bu mü 

tertip edenlere hücum için. 

Gnzcte, bir kere güzellik 
ğl müsabakasının manasızl 
ret etmekte ve sırf birkaç 
para kazanması için masu 
lerln tilet edildiğini ilerl s 
dir. 

Gene gazetenin iddiasın 
müsabakayı Kopenhagda teı 
heyet güzellik kraliçelerini 
bir muhitte misafir etmekt 
ların şerefine hazırlanan. 
şehrin ikinci derecedeki ıo 
rında vermektedir. · 

Bu, gazetenin iddiasınc 

memleket için, hem insanlık 
yrp bir harekettir. Çünkü b" 
tan masum genç kızlai·ın cü 
rinden istifade edilirken, di 
raftan onlar fena muhitlerl 
sa getirilmektedir. 

Şehrin ikinci derece bir s 
yaşamaları da her halde kra 
Danimarka hakkında Jyi b 
vermiyecektir. 

Bu hücum üzerine mcmlek 
ayrılmış, bir kısım gazeteler 
ayni şekilde tenkitlerde bul 
lar ve . müsabakanın aleyhin 
cadeleye girişmişlerdir. Efk 
miyenin diğer bir kısmr ise, i 
bir fena tarafı olmadığını i 
mektedir. 

Bununla beraber, rnüsuba 
ve güzellik kraliçelerinin ale 
ki cereyan daha kuvvetlidir. 
gece Kopenhagda bir bahçed 
lerin iştirakiyle tertip edilen 
lence tam bir fiyasko ile 
mişttr: 

Eğlencede güzellik 

halktan kim isterse onunla da 

ceklerdi. Fakat kimse onları 

sa kalkmayor. Bunun üzeri 
sabaka heyeti şaşırıyor ve işi 
birini kurtarmak için bahçede 
sonlara snlokin giydirerek k 
dansettiriyorlar! 

Bu hakaret karşısında 

kraliçelerinden bir çoğu me 
terkctmeye karar vermişler v 
Norveç >e Rusya güzelleri 
hagdan ayrılmıştır. 

İnıdltere güzeli, esasen, ha 
duğu için Kopenhağa gelm 
Bu suretle Koııenhagda, Avr 
zeli seçllmek üzere ancnk bir 
kalmış bulunuyordu ki, hake 
tinin de bu vaziyet karşısında 
bakayı yapmayacağı zannedil 

Ehli hayya 
sergisi 

Birkaç güne ka 
Karucabeyde açılı 

Bursa, (Hususi) - Yanş 

lalı komisyonu, her sene vilayet 

kezinde yapılan ehli hayvanlar 

sinin bu yıl Ka.racabeyde açıl 

karar vermiştir. Bunun sebebi, y 
tirme mıntakasmın daha ziyaıde 
cabey ve M. Kemalpaşa kazal 
bulunm:ı.sıdır • 

Bu seneki serginin 2 eylülde a 

sı da kararlaştırılmıştır. İcap ede 

_:ebliğat yapılarak programlar gö 

rilmiştir, 

Kısrak, tay ve inek şubelerini 
eden ve 1800 lira mükafatı bul 

ehli hayvan sergisinin Karaca 
açılması, yetiştirici köylüleri me 
etır.iş ve karar hayvan bcsliycn 
lüler tarafından bir nevi teşci te 
edilmiştir. 

kara, Tevfik Sakakh, Oguw z Alt 
Urf Rl · ö ug, 1 .. a. ı mı zkul Muş, Osman Ersoy 
~<utahya, Yakut Avcı, Adil Nur, Sey-
a~ Ahmet Yılmaz Afyonkarahisar. 

Opr. Dr. Fuad Ozbay 
Zeynep Kilmll hastnlıanesi t 

ltum ve kadın hasta l ıkları mu 
hassısı. D cşlktnş T ramvay duı Salıha ~im~ek. Fehmi Asiye lstanbul. 

Osman Berköz Niğde, Ali :Murtaza O. .. 
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KURUN-
ABONB rARlt"al 

lltmlıkeı MtmltJitl 
trind• dııındo 

~hk 9$ ·~ KJ'f-l Qhk 260 •25 • 
• •:rlık 475 820 • 
Yınık IQO 11100 • 

farUeslodeo Balkan Hlrliğl 11,"ID a)·da 
otm kurut dftfQIOr. Posta birllAlnr gır. 
mı,... 19rter. ayd8 yetmı, b*r turuı 
ı.nunediffr. 

Ahoa• IUıydıaı bildiren nıektup •e 
lellral Ocreliol, abune parasının postı 
••Yll banka ile yollama Ocretlnl idare 
kendi Qıerioe ahr. 

T1Jrld11enln her poıto mtrkt:lndı 
KURUN"o abone uaıılır. 

Adres ddıştlnne Ocretl 25 kuruştur 

istiklal harbi 
(Bat tarafı 7 ndde) 

düıünüyoraz, ve bunu evvel w ahır 
Türklerin elde etmek İçin ...mti lhi
meye malik olduklannı 11iliyoruz. 

Bu satırlann, 16 sene nvel Türk 
mlileti kat'i zafere ula§tığı vakit, yurt 
•drşmdaki Türklerin milli gururlarını 

ne kadar okıadığını düıünebiliriz. 
• • • 

30 Ağustos zaferinin 16 ıncr yıldö
nümündeyiz. Türk milletini sonıuz bir 
uçuruma sürüklemek istiyen uğursuz 
günleri ebediyen yok eden dibi Türk 
milletini ebedt istıkllline kavuıturidu. 

Ona gideceği yolu gösterdi, ona llyı"'k 
olduğu mevkii verdi. 

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

Acı günler, tarihin bir dersi oldu ve 
Türk milleti, lstiklil Harbi ile milli 
varlıfı için ne derece baBNı bulun· 
düğunu bütün kudreti ile göstermiş 

oldu. 

G'z Hekimi 
Or. ŞUkrü Ertan 

Cağalollu Nuruosman17e cad. No. 5 
Tet 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımaru 

( 1) Türk istikluali için çalışırken 

şehit edilen ve milletinin saadetini 
göremeden gözlerini kapayan bu Türk 
kahramanının çocukları biıaJıara Cüm. 
huriyet mekteplerine alınmıı ve hlma
ye ~dilmişlerdir. 

' 11 
' l 'I 1 ' ' :ı ' :ı~. " lılı,:]111 .ııı111ıl',11:,,; ıı.1ı ll1ıı·lllı lı ı 1 1 ··•-111111-

Hava Kurumu Türk 
BüYüK Pi YAN G USU 

Beşinci keşide: 11 EYLÜL 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
ı ıı ı • ı • 1 , ı ı • r ' ~ 

•I '' , •'Ilı' .lı ,I· 'flıilıı ''" 1111 ,1 ,I' lı ıl, ı , , • · ı'I 

iktısat Vekalet'nden i.an olunur 
29 S-938 tarihinden muteber olmak üzere benzinin perakende ve pet

rolün toptan azami satı~ fiyatları be§ şehir için aşağıda gösterildiği gibi tan. 
mn '9'8 tesbit edilmiştir. 

Ankara 
lsta.nbul 
Samsiın 

GAZ 
Çift Tek Dökt\m 

Büyük te. Küçük te. 'Kg. 
neke 
KW"Uf 

610 
500 
52:5 
520 
510 

neke 
Kurll§ Kuruş 

94 
79 
82 
82 

14,75 

15 

Çift 
Büyük teneke 

Kuruş 

650 
570 
580 
570 
570 

DO'lrlim 
Litre 
KunJJ 
17.70 
15,20 

15,20 

Diğer yerlerde azami fiyatlan İstanbul ve İzmir depo fiyatlarma naklL 
19 ve mahalli resimler ve listesi Vekalete me\·du yerlerde satıcı komisyonları 
lllve edilerek tayin ve tesbit olunur. 

latanbul ve 1zmir depo fiyatıan; 
Berııin: Bllyük teneke çüti 

Ufak teneke beheri 
Petrol: Büyük teneke çifti 

511,75 kunı11 
74 k\ll'U§ 

468.42 kuruştur. (5952) 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayeal: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Sini ve u.rl ber nevi ballka maamelelelf 

Para biriktirenlere28,800lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Taaarruf beaaıııarrndı 

en az 50 llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıatıdakl 
pl&J:a gGre ttramtre 4atıtııacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 
4 .. 600 " 
4 ,, 250 .. 

40 " 100 " 
100 " 50 .. 
120 ., 40 " 
180 .. zo " 

4.000 Lira 
J.000 " 
ı.ooo ,, 
4.000 .. 
6.000 .. 
4.800 fi 

3.!00 ,, 

DiKKAT: Hesaplarmdald paralar bir sene lçlu4e lSO liradan Af&. 
lı ftıpnlJenlere Utram17e çıktıjtl t&kcUrde '1'o 90 fazlaılyle verilo
eekdr. 

Kur'alar ıenede 4 defa, ı EJUll, 1 Blrlnott&nun, ı Mart w ı Ba
ılran tarihlerinde çetllecettlr. 

1914 de Ulu ~ 

cengın destanı 

Son ka raı ve /İt'aı laı z Bu kitaptır insana. hirikalar yaptıran. 
Bu kitaptır insana, AlWu tanıttıran 
Eoı kafayla, kör gözle, hiçbir ıey bilinemes 

Dox:uz ay gece gündüz, Türklere hücum ettik 
Denizden gemi, top tüfek, bunca asker kaybettik 
Denizden ve karadan, hiç durmadan harbettik 
Bunc:l gemi, top tüfek, bunca asker kaybettik 
Milyonlar masraf ettik, bu kadar çile çektik 
Türkleri ye:ıemedik, bağzları geçemedik 
T•o~tnmuz M,,skoflara, yardım da edemedik 
O halde •. ? •· tı.ruruı, denizler kıyıaıo~ a 
Sipf'rle r arasu:da, köstebek yuvasında 
J ·ıyer el- !ıCkilmeye verdiler son kararı 
7 ilkk1nundadrr, onların firarları .•• 

Kıssadan hisse 
.J, 

GERÇi bu Çanakkale, zaferi §anlı oldu 
Fa'kat o z.afer bize, çok pilıya mal oldu 
E~er biz de vaktiyle, fenne kıymet verseydik 
SanğatJ, san'atkln, hor hakir görmeseydi 
El!>ette ki bu fena, vaziyete düpnezJdik 
Bin t ürJü yoksıuluk:Iar, içinde döiütmezdik 
('Müsbet ilim, fen, saniat), rehberimis olsaydı 
Bizde de fabrikalar, önceden kurulsaydı 
Memleket mütehassıs, unatkirla !dolsaydı 
Biıce de o son sistem, sillhlar bulunsaydı 
Mümkün müydü gelsinler, uluorta çatsınlar 
Denizll~n ve karadan, boiizı kuptsmtar 
Zağfmıızdı onları, Türkiyeye saldırtan 
Zağfmuzdı (Gr'ey, e, Türkü hiçe aaydırtan 
Çünkü biz müabet ilme, fenne kıymet verımijik 
Hakikati görerek, doğru yoldan gitmedik 
Milspet ilme, tekniğe, fenne ayak diredik 
anatkira Nnh dedik, Peygamber diyemedik 
Bununla kaim hayat, bundadır sırn hilkat 
Bımunla hakim hayat, bundadır ıırn hilkat 
Mt"deniyet, insanlık. para, eervet, her varlık 
Kudret, kuvvet, sağlık, nidet, bahtiyarlık 
Hepsi hep8i unğatm, ilmin mükifltıdır 
Yokluk, yoksulluk dahi, cehlin miica.dtıdır 
(BtlYtlK ŞUORUN) bize, verdiği en son kitap 
N!! incildir ne Kurln, ~e Zeburdur ne Tevrlt 
(Milıbet illin, fen, Mn~t), (MiılsbetoliKm1 f.ett ... 

nğat) 

f~te budur son kitip, itte budur hakikat 
Bu kitaptır in&anı, ee1'mete c;ıkaran 
Bu kitaptrr insanı, 'her belldan kurtaran 

E:de (mağlCUıı) olmadan, (meçCıl) halledilemez 
(Mi;sbet ilim, fen, sanğat); budur din. budur iman 
Bu kitapla yürüyen, aapına dek Miiıllüman 
M Uabet ilim; riyazi, bir bilciyle bilmektir 
Softa tağbiriyle de, (ilmi ebdln) deı:nektir 
(İlmi eydin); meçhulat, içersine dalmaktır 
Karanlıklar içinde, ahklapp kalımktır 
Dini kuran Peygamber, bile ba.k ne aöylemif 
(El' ilmü ilmin ... ) diye, ilmi taanif eylemit 
Maddl ilmi, manevi, ilme tercih ederek 
Cllmi Ebdan), ( ... Edyan) dan, ldaha evveldir demit 
(11mi Ebdan) bugünkü, insAn için hayattır 
Maddi eserler yapan, müsbet ilim, ıanğatttr 
(tlmi Edyan) gözle de, görülmeyen eerlptır 
O: rOyada içilen, muhayyel bir praptır 
Bu :zamanda hayalin, arkasından gidilmez 
Palayla, palavrayla, muharebe edilmez 
M&dde olmayan ilim, masal masal matitas 
Öyle ilmi ez ez de, suyundan muskalar yaz 
S:anğat; ilmin tekiaUf, etmiı madd! şeklidir 
Şu medeni varlıklar, onun muğci.ıesidir 
(Müıbct ilim, fen, sa.nğat), karııımda durulmaz 
Du asırda tekniksiz, fensiz, devlet kurulmaz 
/Top, tüfek, motör, cemi, satın almakla olmaz 
fldtn gelen öğün olmaz, ha deyince bulunmaz 
Topa karşı top lizıın, fenne karJı fen gerek 
Konserde yer alamaz, davul, zurna, dümbelek 
Nıte.!dm bir aralık cephancaiz kalmıttık 
Yarımada üıtünıde ne kadar bunalrmıtık 
Düpnan bize durmadan bir düzüye atardı 
Bizim toplar zavallı arada bir çakardı 
Acıklı geçmiılerden, ibretler almalıyız 
Ona göre çalıpp, ha.ırr bulunmalıyız 
~çlilin enerjisi, artık bota gitmesin 
Şn samimi sözlerim, kimseyi incitme&in 
B•u;ünkil cenç neslimiz: hep eylence peıinde 
J\ık, sinema, danı, spor. memurluk hevesinde 
Herkesin ideali, büt;eden md1 almak 
i ~tanbul olmazsa, biri izmirde kalmak 
Hayatın hep cicili, tarafında gözl>müz 
S:lantıya gelemez, çok naziktir özümüz 
Kendi kendini yiyen, millet felah bulur mu?
PSria Belediyesi, kadar bütçe olur ma? .. 
En büyük içtimai, derdimiz burasıdır 
Huyarayı tedivi, eylemek sırasıdır 
P.ırti ite HükOmet, bu iti bqarmalı 
Hiç olmazsa §imdilik, (tebu1cum) lar açmali 
Bu •cılar bu dertler, yazmak çizmekle bitmeı: 
(Müıbet ilim, fen, anlat), bqka teY para etmez 

Dr. H.OYTAÇ 

Havadar, konforlıı. ucuz, huaust 
hastahane 

D .. •tılet Demırgo/,'arı ve Limonları işlt>f-ne 

Umum ida1esı ilanları l 

----------------------------------------------· Şlell cerrahi kliniği Ahibi ve 
opera.törll 

Birinci c A FER Paristen 

~TAYYARMezwa 

Ankara istasyonunda yapılacak alttan geçit köprüsii inpatı kapalı sarf u. 
ıulile ebiltmeye çıkanlmııtır. 

Ummnt, cerraht, dimal. sirir ~ es 
tik (gençleatirme) cerrahisi ve ka. 

dm, doğum mUtehassısı. 
Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalarına yüzde 30 teuilit. 
Şilli meydanı No. 201, Telef:35.26 

1 - Bu itin ketif bedeli cem'an 220.000 liradır. 
2 - istekliler bu ite ait 13rtname ve aair enakı devlet demir yollan :An.. 

kara, Hayıdacpap, Sirkeci veznelerinden 11 lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 2Z-9·938 tarihinde perıembe gUn(l ıaat 15 de Ankarada 

devlet demir yollan yol dairesinde merkez birinci korııa~unca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye ch'ebilmek i~n isteklilerin teklif mektubu ile birlikte qa.. 

ğıda yazılı teminat ve venı1d ayni ıün aaat 14 de kadar komisyon reisliğine tev. 
idi etmit olmaları lizımdır. 

lll••ı••••lli•••••miiJ A - 2490 sayılı kanun ahk&nuna uygun 12.250 liralık muvakkat teminat. 

, 
Alemdar Sineması 

iKi FiLM 

T arzan kaçıyor 
Rövü 

Her akşam ıenıin programla nryete; 
Marina Palmero, Trfo Vaks akrobat; 4 StaA 
Ballet, 30 artist sahnede-

EGE TİYATROSU 
?\uri Genç n arka· 
ıJaıları 30 AAustos 
MU at,amı Osküdat 

Beyleroilunda 
BAYKUŞ 

Sabri7e Tokses 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Bu ite mahsus Nafia Veklletinden müsaddak ehliyet veıikuı. 

0212) 06&0) 

Ankara istasyonunda yapılan demir markizin elektrik. IUt ve hareket kam. 
panıa tesiaatma ait itler 'kapalı sarf ınulile eksiltmeye çıkantmııtır. 

1 - Bu itlerin teılf bedeli cematı (9739) liradır. 
2 - istekliler bu ite ait tartnamc ve sair ewakı Devlet Demir Yollan An.. 

kara ve Sirkeci vUDeleriııdeıı para&ıs olarak aluıabilir. 
3 - Ebiltme 7.9.938 tarihinde çar .. mba günü ... t 12 de Anbrada Devlet 

Demir Yoll•n yol daitetinde Merkez birinci komiıyonunca yapılaca'kttt. 

4 - Eksiltmeye cirebilmek isin isteklilerin teklif mektubile bitlikte qağı
da yarılı temiıtat •e vetaiki ayni gün ıaat 11 e kadar komisyon relalilüıe ı.vdi 
ttmit olmalan lbrmclıt. 

A - 2490 uyıh kanun ahklıoına uygun (731) lirah1c muvakkat temlnat 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - tıteklinin biuat elektrik nıühendiıi olmaaı veya bir elektrik ınUhen -

disini istihdam edeceğini taahhüt etmesi. (S&et) 

Nafıa Vekiletinden: 
10 Tetrinievvel 938 pazartesi gUnü saat 11 de Ankarada N fıa Veklletl bi. 

nasında malzeme eksiltme komiayonu odasında ceman 1500 lira muhammen 
bedelli Haydarpap.da ıif supalan teslim gartile 10000 adet telgraf fincanı· 
nm açık ekailtmesl yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 112.50 liradır. 
Eksiltme eartııameal ve tefemı&tı Ankarada Nafıa Vekileil malzeme mü. 

dUrlüğUnden paruıa olarak almabilir. 
IateJdilerin muvakka.t teminat ve prtnamesinde yazılı vesikalarla birlik. 



ımattını~tmMl!W1iiI·G111 
• 

I - Ankarada Atatürk Bulvarında şartname ve projesi mucibince yaptı· 
rılacak depo ve imlahane inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

D - Keşif bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 4495.73 11· 

radır. ııı - Eksiltme 15-9-938 tarihine ra.stlıyan perşembe günü saat 11 de 
Kabataşt:ı levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktll". 

IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde .i~i8arlar leva· 
zım ve mubayaat şubesile Ankara Başmüdürlüğünden almabılır. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenJerin bir mukavele ile yaptıkları bir 
binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin liradan aşağı olmaması ve kendile. 
ri bizzat yüksek mühendis veya mimar olmadıkları takdirde tekliflerini bun· 
!ardan birisile müştereken yapmaları ve mukaveleyi birlikte . imza .~~eleri 
lbımdır. Eksiltmeye girebilmek için icap eden vesikalar eksıltıne gunünden 
bir hafta evveline kadar inhisarlar umum müdürIUğü inşaat şubesine göate. 
rilecek ve ayrıca fenni ehliyet vesikası alınacaktır. lstekli ile birlikte teklif y~
paca.k olan fen adamının dahi ayrıca ıııilteahhitlik yapmış olmuı earl değıl-
dir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve inşaat şubemimen alı· 
nacak fenni ehliyet vesikasile muvak kat güvenme parası makbuzu veya. ~ 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm eksiltme günü e 
en geç saat 10 a kadar yukarda adı ge çen alım komisyonu ba.şkanlığma mak 

buz mukabilinde verilmesi lazımdır. (5953} 

ı - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Diyarbakır Batmü· 

d
"rl"'k b' · t 

3 
Vlll938 ta rlbinde thale edilmediğinden yeniden 

u u ınası ınşaa ı . 
ve pazarlık usuUyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 36119 ura 62 kuruş ve muvakkat teminatı 2709 li-

radır. III - Eksiltme 3/IX/938 to.rlblne rastlayan cumartesi gUnU saat 12 
de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktrr. ıv - şartname ve projeler ıso kuruş bedel mukablllnde. ln~tsarlar 
J,.,evazım ve Mübayaat şubesiyle Ankara ve Diyarbakır BatmUdUrlüklerln-

den al rnabilir. v - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve veaaiktnt ln· 
hisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek oıUoakasaf& iştirak vesikası almala· 

rı l~zımdır. vı - fsteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 güven. 
me paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona ve lstanbula geJml· ı 
yecek taliplerin de Diyarbakır BaşmUdürlüğilnde müteşekkil komisyona m\1-

ra<'natları llA.n olunur. (5917) 
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• ı.tanbul .. ancü ıcraMemurlu6ıındt111: /Kocaeli üzüm panayırı programı 
&12 lira mukabilinde birinci derecede TERTİP HEYETlNDEN: 

lstanbulVakıflarDirektöriüğü ilanları 
iı>0tekli olup paraya çevrilmesine karar ı - Koca.elinin güz.el sofralık üzümlerini bir araya toplayarak halkımıza 
\•erilen ve tamamına 1644 lira kıynıet tak· toı:ıhir etmek ve tanıtmak Ur.ere 4 eylUI pazar giinil Hereked b" '"zü 
dlr edilen Bakırköyiiniin Zeytinlikte Fı- _. e ır u m pana. 

Muhammen 
aylığı rın sokaiıında 30 No. lu hane ve bahçesi.. yırı yapılacaktır. 

nin tamamı açık artırmaya vazedilmiştir. 2 - O gün Haydarpaşa.dan ve Ada pazarından öğleden evvel Herekede bu· 

Semti ve mahallesi, cadde veya sokağı 
No. su Cin.si 

Oda 
Oda 
Oda 

Lira. Kr. 
6 00 
6 00 

Gayri menkııliln ev!afı: Ahşap bahçe ka· lunacak sekilde birer tenezzllh treni hareket edecektir. 
pısından girilince bir pasaJ üzerinde yeni 3 - Panayır için geleeek halkın Herekcde her türlü istirahat ve eğlence. 

Çakmakçılarda Büyük Yeni handa. ikinci katta 37 
Çakmakcıla.rda. Büyük Yeni ha.nda ikinci katta 38 

inşa edilınlş fakat tamamlanmamış olan teri tertip edilmiştir. 
bl t rdivenle çıkılır. Binanın ka· . . . naya aş ~.e. b' ra üırrinde dört 4 - Mısafırler Herekede dcnız bamamlarında.n Şarpilerden ve tenis kordun 

6 00 Çakmakçılarda Büyük Yeni ha.nda ikinci katta 47 
Müddeti icar: 

pısından gırılınce ır so ' · · ed · oda ,.e bir heladan ibaret olduğu görül· dan parasız olarak ıstıfade eceklerdır. 
mii:ojtür. . 5 - Çamlıbahçede mUkemmel bir caz takımı bulunacaktır. (5946) 

Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna. kadar. 

Binanın altı henüz merdiven ''e methalı 
yapılmamıştır. Ye yarım kal~ış bir b~d
rum halindedir. Binanın dahtli ve harıci 
sıvalariyle kapı ve pencerelerin in bi~ kı~· 
mı henüz yapılmamıştır. Binadar: hıç bır 
tesisat mevcut değildir. Binanın önünde 
pasajın karşısında ikinci ahşap bir kapı
dan bahçeye çıkılır. Burada kapısı ko· 
nulmamış ahşap harap bir baraka vardır. 

Hududu: Tapu senedine uygundur. Me· 
saha•a tapu işarına nazaran 240 arşından 
ilxıretıir. 

Takdiri kıymet gayri menkulün bulun· 
duğu meYki, şerefi çarşıya, pazara yakın
lı~ı ikmale muhtaç noksanları olduğu bal· 
de emliık piyasası gözönönde tutularak 
yapıJmı~tır. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazı
lı gayri mrnkulün açık artırmaya konmuş 
olup 14 • 9 - 938 tarihine ra!'itlayan çar· 
şamba günü saat 10 dan 12 l'e kadar daİ· 
remizde açık artırma ile satılacaktır. Ar· 
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 
ini bulduğu takdirde gayri menkul en çok 
artıranın üzerine ihale edile<'ek. abi tak. 
dlrde en son artıranın taahhüdü baki kal· 
rnak üzere artırma on beş gün müddetle 
temdit edilerek 30 • 9 - 938 tarihine rast
layan cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar 
sene dairemizde ikinci açık artırması ya· 
pılacak ve bu ikinci artırmada gayri mrn. 
kul en çok artıranın üzerine ihale ediJe· 

ceklir. 
Satış peşindir. Taliplerin artırma~·& gir-

mezden evvel muhammen kıymetin % 7,5 
ğu n isbetinden pey akçesi vermeleri ,·eya 
ınillt bir bankanın teminat ıntklııbunu ib
raz etmeleri J{izımılır. 

Birikmiş verı:ıilerle belediyeye ait tenvi
riyc, tanziriye ,.e dellôllye resimleri ve , .•. 
Jnr karesi satış bedelinden tenzil edilir. 
Yirmi seıırlik taviz bedeli miişteı iye ait-

tir. 
200 ı No. ıu icra "e iflas kanununun 126 

ıncı madrlesinin 4 üncü fıkrasın<'a bu 
ı:ıayri men'rnl üzerinde ipotekli ala<'Rklılar 
ile cli~er alfık:ır1nranın ,·e irtifak hakkı sa· 
hiplerlnin bu hnklarını ve hu~usiyle raiz 
ve mıısrafn <!Rir olan iddialıı.rını. bu illının 
ne~ri tarlhinılt•n ititıaren )·irmi ıı(ln içinde 
evrakı mii•biteleriYle bildirmrleri ic:ıbe. 
rler. Aksi halele haklnrı tapu siciliyle -;ahit 
olmadıkça satış t>erlrlinin pnyJaşma-;ındnn 
hariç kalncaklıırı \'t' rJ;ıha fnzl:ı mn!Omat 
almak i~tlyenlerin 2f • 9 • !l3R tnrlhinrlen 

itibaren herT;c~ın r.örct•llnH'~ı idn a çık tııı· 
lıındurutacıık olrın artırma ~:ı rlnıımr"hlt 
!l3ffj29 No. in <lo~:rasına nılira<'nallnrı ilAn 

Artırma ve Elecik Mandırası Vakıf ormanlar otlakiyesi 
Müddeti icar: 

ıstanbul Sıhhi MUesseseler 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa Emrazı sariye hastanesine lazmı olan 167 kalem ilaç ve sıh· Teslimi tarihinden 941 senesi ağustos sonuna kadar. 

Seneliği 

Lira 
300 

hi malzeme açık eksiltmeye konulmuş tur. Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık artt k ı - Eksiltme 31--8--938 ç&rpmba günü saat 14 te Cağaloğlunda Sıhhat muştur. İstekliler 2 eyliıl 938 cuma günü ôaat on beşe kadar ınnaya _onul· 
ve içtimai Muavenet MUdür!Uğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. İstanbul vakıflar başmüdürlüğünde vakıf akarla kal . Çem~erlıtaota 

2 - Muha.nımen fiyat: 2237 lira 50kuruştur. r emıne gelmelerı. (15613) 

3 _Muvakkat garanti: 167 lira 82 kuruştur. Belediye Sular idaresinden: 
4 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. B ğl b d a ar aşm an Kızıltoprağa dogry u yeniden döoonmekte ı 

5 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesika.sile 2490 sayılı kanun. Ha d d b ~ o an bonılar Y arpaşa. a irbirine bağlanması için 31 ağustos 938 çarsamba .. . ın 
da yazılı belgeler ve bu ıee yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek şanı saat 19 dan ertesi sabah saat 5 e kadar Kadıkö .. den - gunU ak. 

tub __ ne_b_ir_u_k_te_be_ı_n_gU_·n_v_e_s•_a_tt_e_ko_m_is_yo_na_r_e_ım_e_ı_er_i_. _<54_7_9_> ________ s_ul_arı_k_esmek mecburiyeti hasıl olduğu sayın abo:ı:e b~~~:~ı~~~~ar 
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ŞEVTA:\~ KUlUıALARI 

doğru gelmekteydim. Tam Boyl çiftliğinden ıı;eçt

yordum ki, otomobillmin arka tekerleği patladı. 

Buna. canım sıkıldı. Zira, onunla uğraşayım der
ken, eve yemeğe yetişemiyccektim. Karnım da fe
na halde açtı. Her ne hal ise, otomobilden indim 
vu tekerleği tamire başlamak üzereydim ki, kar. 
şıma. bir adam çıktı. Nerden çıkageldiğini bilmi
yorum. Zira bir saniye evvel yoktu. Bir saniye 
ı::onra belillverdl. Ha!11 yerden bitmiş veya gök
ten inmiş gibi bir şey ... Belki de ben IAstlkle fazla 
meşgul olduğum icin onun nerden geldiğini farke
dememiştim. 

"Bununla beraber, şunu da söyllyeyim ki bir. 
d(:rıbire o adam ıkarşımda görmekliğlm beni hem 
hayret, hem de heyecana dilşilrdü. Çünkü biç ta
rıımadığım bir adamdı. İri yarı, sakallı, olduk~a 
perişan giyinmiş, başındaki kasketi gttzlerlne ka
dar indirmiş, htilAsa hiç de boşa gideeck vaziyet
te olmayan biri .... Geldi, yanıma sokuldu. Ne oldu. 
ğunu sordu. Söyledim. üzerinde bana yabancı 
l!elmiyen bir koku vardı. Benim sözlerime karsı
lık bir şeyler mmlda?dı ama, ben ne elemek istedi
ğini anllyamadrm. Sonra, hiç bir ihtarda bulun
u.aksrzm üzerime sıçradı. Ağzımı ve burnumu 
kalın bir şeyle kapayıverdi. İşte o zaman duydu. 
~um kokunun ne kokuırn olduğunu anladım. Be-
1.; klorrormla bayıltıyordu. 

"Elinden kurtulmak için c;ok çalıştım. Fakat 
bu adam, gayri tabii bir kuvvete malikti ve ben, 

ŞEYTANIN KUIHıALARI 61 

çıplak başile selftmladıktan s .. . 
Davidin yüzünde evvel .. 

0~:a yer gosterdı. Sir 
dişeden eser yok.tu. ce gordukleri heyecan ve en. 

Müfettiş Bad, gülümsiyerek: 
- Bu defaki buluşmamız .. .. . 

daha mesut bir vesi . ' so~. goru.şmemızden 
z" .. le~le oluyor degıl mi efendim Gö. 
unuz aydın Oğlun . · -

- Bu s~.' uz gerı gelmiş. Ne zaman geldi? 
kola tel oa~ erkenden. Gelir gelmez ben de kan.· 
nun içi:r~~ bettım. Kendisi pek bitkin bir halde. O. 

ıç ır sual sormadan d w w 

mesini ve istır . . ogruce. yataga gir . 

b 
ahat etmesmı tavsiye ederun· b •t·. 

arla kendisin' b · u ı ı 
g
w unu. hen" .. w ın u. zamana kadar nerede bulundu. 

uz ogrenmış degwilim 
B' . 
ıraz yemek yer yemez yattı Dalı . . . k lk tıkta d. · a ıyısı, a • 

latm nk sonra ı~leriz .. Böylece, bir vakayı iki defa an· 
da a zahmetıne gırmemiş olur Maama.fih biraz. 

n ~alkacağını umarım. Kahvalt~smı aldıktan son. 
ra, gıder kendini dinleriz. Eğer sizin için bir mani 
~oksa .... 

Müfettiş Bad için ne mini olabilirdi? O bilhas· 
sa w bu dakikayı bekliyordu. Genç Kilfoyl'un anlata. 
cagı macerayı bir an evYel dinlemek için dehşetli sa. 
bırsız1anıyordu. 

- Hay hay efendim, dedi. Nasıl arzu ederseniz. 
Bir milddet ötedenberiden konuştuktan sonra 

hizmetçilerden biri, Kilfoyl'un uyandığını ve kah~ 
valhsrnı almakta olduğunu bildirdi. 

Sir Da.vid, ve iki zabıta memuru, geniş bir mer 
diven · · k • 
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Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden 
ı - Lise ve orta son sınıfların bütünle me ve engel sınavlarına 1 eyl\ılde; rliğer sı nıflann 7 eylulde başlanacaktır. 
2 - Yeni müracaatlar çoğaldığından 10 eylUle kadar kayıtlarını yenilenüyen talebenin yerleri mahfuz kalanuya 

caktır. 
Akayişletmeslnden : 

3 - Kayıt i~leri için lise saat 10-16 ara smda açıktır. 

Saraçlhıanebaışıncdla Hoırhcır c a ddesinde 
Erkek Vat ılı-Yatısız 

30 Ağustos 938 t&riblnden itlba.ren 179 numaralı eeferi yapan \•apur Kar., 
Wdan saat 19,4:5 yerine 20,25 te; BUyUkadadan 20.35 yerine 20.50 de 
hareket edecek ve HeYbeliye 21,00 de varacaktır. 

Kız · 
• • • y ıye se ~ 

Ana, ilk, orta, lise sınıflarile fe ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar, 
Arzu eden talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar milracaat 
ttabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eyliılde, diğer sınıflar da 7 eylw· 
Jc başlıyacaktır. tstiyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon: 20530 

ALMAN SANKT GEORG KIZ OKULU (Leyli ve nehari) 

İlk, orta ve ticaret kısımları 
•• 

Esas tedrisat Almanca ve Türkçe olup ayrıca Fransızca ve İngilizce de öğretilir. • 
Kayıt muamelesi ağustosun 22 sinden itibaren saat 9-11 raddelerindedir. 
İkmal imtihanları eylfılün 12 sinde b~lar. 

Okulun açılışı 15 eylQldedir. 

f c;tanbul Beledil'esi , ilanları ~ 
. . 

Düşkünlerevine lüzumu olan ve beher metresine 25 kuruş 75 santim bedel 
tahmin edilen 12650 metre yerli Amerikan bezi açık eksiltmeye konulmuş.. 
tur. Bezin crneğile şartnamesi levazım müdürlüğlinde." görülebilir. istekli· 

Ruşen Eşref O naydın 

Boğaziçi 
yakin dan 

mi Encümende bulunmalıdırlar. (5970 

Eseri neris bir surette tabellirilmiştir. 
Kütüphanelerde "c tnilvezzilerde satıl
maktadır. Toplan ,.e perakende satış 

merkezi: Ahmet Halit Kijabe,·I.. 1 

ler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 244 lira 30 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 14-9-938 çarşamba günü saat 11 de Dai. 1 

..................... { 
El arabaları için evvelce nan edilen beledi tenbihlerin üçüncü maddesin· 

deki (arabaya konulan eşyanın boyu araba sathının çemberini geçemez) kay 
dından munhasıran 50 kiloya kadar olan perakende kereste ve demir çubuk.. 
ların istisna edildiği ilan olunur. (5967 

Muhammen bedeli tık teminatı 
Karaağaç buz fabrikasına 200 tane buz kalıbı 1600 120 
Karaağaç mezbahasına 13 kalem köselevesair eşya 503,80 37. 78 

Karaağaç müessesatma lüzumu olan ve yukarda miktarile çeşit ve mu· 
hammen bedelleri yazılı malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şart 
nameleri levazım müdürlüğünde görUtebilir. İstekliler 2490 No. 1r - kanunda. 
yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 13-9-938 salı günü saat 11 de dalmi encümende bulunmalıdırlar. 

(5928) 

ilan 
IJlanbul 4 üncü lcr.a Mtmurlu~undan: 
Paraya çenilntesine karar '·erilen san

dalya ve ma!'ia ,.e deniz banyosu ankaıı ve 
plüj kabineleri ankau 'Ye . çatısı- olutlii 
~açla örtülü larnnlı ,.e döşemeli gazino an
knıının ve mÜ'jlemihltının birinci açık ar
tırması t Eylül 938 tarihine te~adüf eden 
perşembe saat 16.30 da 'Tôphanede Sah• 
pa:r.arınihl "1-·el'ilnln "rtl!~i -bınyMüttft 

fora olunacak, .kıı·nwliırln ~ :if> .ini b\ilma. 
dıfı takdirde ikinci açık arhrması da ~ 
Eylül 938 pazıırte~i glinll nni mah•l n 
Mitte yapılacn~ı HAn olunur. (26579) 

Aylık EV DOKTORU bUtUn hamhklannı tamamladı. Bu nefis aile 
rııecmuan tlmdlye kadar ~<Srillmeml§ bir nefasette çıkacak ve mn. 
kemmel fotofraflan ile ıtialll faydalı yasılan bUtUn otUyuculanm 
teıhir edecektir. 

EV un 
tık •ymnıı elinize aldığmıs ıaman IIhhl rııevzul&rm bu derece ca-• . 
zip ıekllde takdim edilmll olmasına ıiz de hayret edecek ve bu 
mecmuaya tamamen bağlanaca~ EV DOKTORU bUtUn gilıel
liğlne, bol .n cuip fotofraflarm& rağmen yalnız (10) kuruşa aa

tllaeaktır. 

M'·DOKTORU (Yedl
gUn) neşrlyatındaodı r 
Bayllnlze şimdiden 
sipariş ediniz 

1 
Terkibi altın kremH 24 saat havalandırllrriış~ fevkalade ince ve h~fif Venüs 
Pudrasile tuvalet gören bir ci ld dünyanm ·en taravetli· güzelli.Öilii ifade eder. 

De posu: NU~lEDD IN EVLIV~ZADE, IS17ANBUL 

U ŞEYTA:'.'HN KUKJ,A Tu\RI ---
bir .kapının önünde durdular. 

Sir David, kapıyı vurarak: 
- Gelebilir miyim, oğlum diye sordu: 
lçerden bir ses: 
- Buyur baba! 
Sir Davit, kapıyı açarak, şişman müfettiş ile ko. 

mlser Patersona yol gösterdi: 
- Buyurun! 
Yatakta, kabarık yastıklar arasında, soluk yüz· 

lü bir delikanlı görünüyordu. 
Sir David, müfettiş ile komiseri kendisine ta.. 

nıttı. 

Genç Kllfoyl, gayet yorgun ve hasta görünü
yordu. Gözlerinin etrafı çürümüş gibi, siyah hal
kalarla çevrilmişti. Saman rengindeki saçları, uza
nuştı. Gerçi bu saçları tarar gibi bir şeyler yapmış· 
sa da, başından gecen reıt\ket, uğradığı perişanlık 
açık surette görünüyordu. 

Yüzünün düzlüğünde n, henü ztraş olduğu an
laşılıyordu . :Nitekim sorduğu zaman, hakikaten 
b6yle yaptığını öğrendi. Kilfoyl, ~abahleyin eve 
geldiği zaman, çenesinde kocaman bir sakal var
mış ... 

Slr David oğluna sempatik bir eda ile baka· 
rak : 

- Nasılsın yavrum? dedi. 
Delikanlı yerinden kımıldayarak: 
- Çok tvfvim baba, diye cevap verdi. KahYal. 

- KlJUUNun .kitap şekll.ıide roman tetri.ksaı ~ 
.. 
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tıyı da aldıktan sonra, kendimi çok iyi bulma~a 

b!\tladım. Şimdi bütün istediğim, şöyle uzun boylu 
bir uyumaktır. 

- Doktora. ihtiyacın yok ya... . 
- Hnyır baba ... Doktorluk hl çblr l~lm yok. 

Buna emin olabilirsin. Az önce söylediğim glbt. 
bütUn istediğim uykudur. Uyku ve gıda .. He~ de 
bunlara bol bol ihtiyacım var. Zira o korkunç yer
de ne adamakıllı uyuyabildim, ne de iyi bir gıda 
alabildim. 

Delikanlı bu sözleri söylerken, bir şeyden 'ürk 
müş gibi omuzlarını silkeledi ve içmekte olduiu si· 
gaardan geniş bir nefes çekti. 

Müfettiş Bad, sorgunun strası geldlflnl his. 
sediyordu: • 

- Başınızdan ·geçenleri dinlemek isteriz, de
cli. Martın 27 nci günü, ne gibi bir h!dfse ile kar· 
1;11laştığın1z, o zamandanberi neredeydiniz? 

Genç KiHoyl, dudakları aras.ınd~n kalın bir 
duman bulutu üfledikten sonra: 

- Ben cehenneme gitmiş gelmiş giblyiıp, df
yc söze başladı ve şişman mlifcttlşin, hayatında 

isittlği en garip hfldiselerden biri olarak şu blkl. 
ycyi anlattı: 

GER GELEK ADAM 

"- Marley istasyonundan geliyordum. Oraya, 
namıma. gelen bir paketi almağa gltmlı,thn. Ert: 
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Galatasaray lisesinin Ticaret birinci St• 

nıfından aldılım tasdiknamemi kııybettim. 
Yenisini alaca#ımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - Ticaret t den 488 Semuh Durul. 

ev. P. 2s10> 
Z AY t 

Mustafa J.uş namına mahkuk imzamı ıa· 
yi ettim. Hükmü yoktur. - Muatafa Lu,. 

ev. P. 2s5g> 
tş ARAYOR 

Kücük tocukları ilkmektebe ha.zırlayan 
ve inıiliıce öitreten tecrübeli bir müreb· 
biye iş aramaktadır. Pangaltı Ctdldlyt 117 

8atıhk han 
Aamaaltında 58 numaralı Laz hanı 

acele satılıktır. Fazla tafsilat için tat . 
Ankara caddesinde 105 numarada tıan 
Bürotuna müracaatları. 

narı 
tJııkildar Suth•2 nci Hukuk Hdkimliğln· 

dtn: 
tJsküdarda lnadiyede Ferdi sokak 87 nu 

marada mukim Zehra. 
l"fitıi IArirından aleyhinlıt ikame olu· 

nan sulh lt$ehbfüıü davasının muhakeme
sinde SİU 8Önderilen davetname fizerint 
ikametdhınızın meçhul hulundu~u mübn· 
$İr tarafındAn şerh verilme!if Ü7erine slıt 
15 gün müddetle iJAnen teblhtat terasın 

ve muhakemenin de 19 • 9 • 938 saat 10 ' 
talikine karar \'erilmiş olduAa ve bu t•' 
rihte mahkemede. hazır bulunmanız IJAneı' 
tebli Aolunur. (26581)' 

Sah ihi: ASIM US 
N4!!f1at "tldlılril Refik A. Se,-enkfl 


