
2 

İÇKİSİZ SAZ 
Bayan Mualla 

ve arkadaşlannın bnytlk konseri 
BU AKŞAM 

tatanbul Cağsloğlu erkek lisesi ya· 
nında Çifte saraylar bahçesinde 

Diklrat: Kapımıs Caaıhuriyet 

matbauıaıa karııııı•dadır. 

f Bugün 16 sayfa 

. 
Sene 9 - No. 2904 Yazı iflerl telefonu: 10~ SALI - 30 AQUSTOS 1938 İdare ifleri telefonu: 20203 Fiatı: s kurut 

Türk Vatanını Kurtaran Biiyiik Ve 
Eşsiz Zaferin 16 ncı YıldOniimü 
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l
. 30 Ağustos: Türk dehô.sile Türk kahramanlığının berabere• ileri atıldıkları ve yalnız 
düşman ordusuna değil, müstemlekeci Avrupanın da kafasına yumruğu indirdikleri gün/ 
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Düşmam nasıl mağlOb etmiştik ? 
Bugün gıldönümünü bagramladıgımız büyük savaş, Kan, 
Mahaç, Austarliç, Mazur, Tannenberg gibi meşhur imha 
muhar•belerins benzetilir ve bu mukayeselerle guga 
lcıgmeti arttırılmaga çalışılır. Ha/huni Başkumandanlık 
muharebesinin dünya tarihinde eşsiz bir mevkii vardır 

YAZAN 
" SON POSTA,, NIN ASKERi MUHARRiR! 

A .. -k" " " M hmedç'ıgvin ~#.f.~f~&t tatur un gunu, e 19 sene evvel bugün, Afyonkarahisarın ordularının Ulu Bqbuğu, savqı bizzat 

11 11 11 50 Km. batısında, Dumlupınar dolayla - ve muharebe meydanında idare ettiği 
Zafer bayrammı yalmz 

kutlulamak kafi değildir . gu'' nu" b'ız'ım gunumuz rında büyük bir aavaş oluyor ve Türk or- için cBaşkumandan muharebesi> adı ve-

' 

d~, Anadoluya saldırmak küstahlığını rilen bu büyük meydan muharebesi, Dum 
gosteren düşmana son kat'i ölüm darbe- lupınar demiryolu durağının 11 Km. ti· 

Ergenekon bir elacuıe olabilir, laka! 30 . Afı!ato• 
.. . d h .. 16 yıl ae"'mi• bır halııkattır. 
uzerın en enuz • s , 

lerini indiriyorlardı. Türk milletinin ve (Devamı 9 uncu sayfada) 

-- TUrk denizcilerinin zaferde oynadıkları rol • 
Her Türk, ömründe bir kere olaın Damlapınan, 
orada yatan ad•ız kahramanı ziyaretle milıellJtir. 

Yazan : Muhittin Birgen 
[Yazası ikinci sayfacJa (Berrün> aülununcla l 

[ cSon Posta. nın denizcilik muharririnin bu şayanı dikkat yazısını bugün 
9 uncu sayfada bulacaksınız.] 

Yazan : Ercumend Ekrem Talu 
[Yazısı lk.lncl sa7fada (Sözfm kıuaa) dtmumda] 

L 

Başvekil manevralara aid Askeri terfi 
intıbalarını anlatıyor listesinin metnini 

Avrupada yeniden barb 
havası esiyor! 

" Beni müftehir eden görüşlerimi kahr~man neşrediyoruz 
ordunun eşsiz Başkumandanına arzettım,, Ankara, 29 (Telefonla) - Bugün yük-

Südetler meselesi 
en tehlikeli safhada 

e 1
.. . . t d"b hareketi ayni zamanda sek tasdike iktiran eden askeri terfi lis-

• e al Bayar " Dersımın . e 1 ' ld . tesini bildiriyorum F d Al 
ımar ve ıslah programıle de .meşgul o... um. T edıb (Devamı 11 inci sayfada) ransız or usu man hu-
hareketi kat'i ve müsbet netıce vermege başlamış, Z f b b .... k dudunda manevra yapıyor, 

50n safhasına girmiştir ,, diyor 8 er ayraml UYU Hitler de hududa gitti . 

merasimle kutlulanıyor Jnglliz kabinesi bugün 
Otuz ağustos zafer bayramı bugün bü- alelacele toplanıyor 

tün yurdda heyecanla kutlulanmaktadır. Londra 29 (Hususi) - Avrupa, 1914 
!stanbulda bu kutlu günü tes'id etmek harbi arifesinin endişeli günlerini tekrar 

istiyen halk, erkenden sokaklara dökül- yaşamaktadır. Siyasi merkezler hummalı 
(Devamı 10 ncu sayfada) (Devaıw 3 üncü sayfada) 

Bugün sekizinci ••yfamızda takibe batlayınız 

0 

, Mari Valevska ~ 
Na o/yonun aşk romanı 'n' 

Roman k~dar cazib, tarih kadar doğru bir şaheser 
Başvekil Celal Bayar Elô.zığ istasyonunda (Yazısı 10 nen sayfada) 



Her gün 
-····-

30 Agustos 

Yazan: Muhittin Blrpa 

K imdir bu Mehmedcik? Kimdir 
bu yanık yüzlü, silik duruşlu, 

basit tavırlı adam? O basit adam ki arz, 
geniş bir mekan ve uzun bir zaman için
de, onun adımlarile ölçüle ölçüle yaşa
mış olduğunu her zaman hatırlar ve her 
zaman hisseder? Kimdir bu Mehmcdcik 
ki, Türk Türk olalı, o hep ayni adam ola
rak yaşamış, asırların tozuna ve toprağı
na bulanmış olan çehresi hiç değişmemiş, 
sırtında tepinen yılların ağırlığı ne o
lursa olsun, onun beli hiç bükülmemiştir? 

Resimli Makale: = Dost s.özleri .. 

• 
Yirminci asrın kanlı kavgaları içinde, 

yirminci asır harb edebiyatının yarattığı 
kahraman, yani Meçhul Asker, işte, biz-
zat bu ~fohmedciktir. Yirminci asır harb İş görmiyen kadın oyuncakçının camekanını süsliyen be- Kadının evinde hem hanım, hem de halayık olduğunu u-
edebiyatı gılya büyük bir :keşif yapıyor- beğe benzer, bir müddet sonra usanç verir. nutmazsan ömrünün sonuna kadar sevilir, takdir görürsO.n. 

~d~~!i;l~~;:.;f =c==s=!P=~=c=~=~=~=~=~=~~=~J 
Hiç şübhesiz, yirminci asrın harb ede- Altı ay hapse ır-·-····························••H•••••oo• ........ , 29 kilo ağırlığında 1 

Metre boyunda ihtiyar 
Bir cücemiz 

biyatı Türkiye hesabına hiçbir §CY icad Mahkum edilen Hergün bir fıkra i 
etmi§ değildir; Türk için Meçhul Asker, t 

Mehmed ·~" .. tı. k disi.d. b kah 18 ya~ındaki üvey ana cı6 ...... l.ö ·w ır; u ra- y Küçük görülmesini 
man, bütün Türk tarihinin eni ve boyu 
imtidadınca zaten yaşıyordu. Türkün istemem 
cenk edebiyatı onu daima tanımıştı; dün Sabık Kayze-r hastalan~, yaııı,. ı 
olduğu gibi bugün de Mehmedcik, silahı y?rdu. Saray doktoru muayeneye gel-
omuzunda, matarası belinde, dağdan da- dı. Uzun uzun dinledikten sonra: • 
ğa, hududdan hududa akıp giden bir 1 - Hastalığınız küçük bir nezledir. 
Meçhuldür: Büyük Meçhul ve şahsiyeti 

1 
Dedi, Kayzer yatağında doğruldu.: 1 

olduğu kadar kuvveti de bütün tarihçe i 
çok malll.m olan Meçhul! Kimdir bu 

1 
- Büyük bir nezle deyiniz doktor, I 

:Mehmedcik? Hiç kimse değil. herkes. her bana aid olan hiçbir §eyin küçük gö- .İ 
Türk! rülmesini istemem! ! 

* Türk tarihinin bütün varlığını teşkil 
eden Mehınedcik, onun yüzüne bakt1ğı
nız zaman görürsünüz ki, büyük bir 
chiÇ• tir: Sıcak gözlü, tunç yüzlü, yanık 

'-. ....................................................... ,; 
Valantinonun mezarı 
kadınlar tarafından 
hala ziyaret ediliyor/ 

kabli, boyunu göstermekten çekinen, İngiltc.rede 18 yaşlarında bir üvey ana, 
eben varım!:. demeği bile ter~iyesine ikinci kocasının üç yaşındaki kızını, kıs
muhalif gören, mütevazı ve hatta silik knnçlık yüzünden ölüm derecesinde döv-
bir mahICık. İlk bakışta o hiçbir şey de- müş, kafa tasını patlatmış, yüzünü, gö-
ğildir; fakat onu bir kere de tarih içinde zünü yarmış ve çakmakla zavallı kızın 

Yüzlerce kadın, sessiz sinemanın meş
hur yıldızı Valantinonun mezarını ziya -
ret etmişler ve yüzlerce çelenk bırakmış- • 
lardır. Dünyanın her yerinden gelen bu 

ve iş başında görünüz: Türklüğün hesab- ellerini yakmıştır. Adaletin pençesi bu 
sız düşmanları arasında ve tarihin mü- canavar ananın yakasına uzanmakta ge
cadele sahnesinde bütün bir milletin ebe- cikmemiş, zalim kadın altı ay ağır hapse 

çelenkler arasında Salzburglu bir ka -
dınla Afrikalı bir zencinin gönderdiği bu
ketler nazarı dik.kati celbetmiştir. 

'1i varlığını temin eden kuvvet, yalnız mahkUm edilmiştir. Kocası da çocuğu ih-
Ondan ibarettir; o her §eydir! mal d - ğ h . 2'00 senelı·k şemsı"y• suçun an uç ay a ır apıs cezası ~ 

Onun tarihte cGün. leri vardır; mese- yemiştir. 
la, 30 ağus\os, onun Günlerinden biridir. İngilterede ilk def~ kullanılan bir 
Kendisine sorarsanız O hiçbir şey yap- Er kekler de dogum acısı şemsiye birkaç gün evvel müzayede i -
mış değildir; fakat, harb tarihine sorar- k l • / le satılmıştır. Bu şemsiyeyi İngiltereye 
sanız size şunu söyler: 30 ağustos bir ha- çe er ermış. 18 inci asırda Johan Hanguaya ismin-

Yukarıda resmini gördüğünüz adam 
50 yaşındadır. 23 kilo ağırlığında ve 1 
metre boyundadır. Bizim küçük kasaba
larımızdan biri olan Ağında yaşar. Ka
sabalı kendisine cCüce Osman• der. Ağı
nın Mineyk köyündendir. 

Köye gitmek lazım geldiği zaman bir 
iki saat süren yolu yürüyerek kateder. 
50 yaşında olmasına rağmen küçücük bir 
çocuğa benzemektedir. 

rikadır; adedce küçük bir ordunun aded- Londrada toplanan bilginler konfe .. 
ce büyük bir orduyu, son neferine kadar ransında yapılan tebliğlerden birinde şu de bir yerli getirmiş ve 0 zamanlar se:- Hayvanlar da blöf 

1 nclerce herkesin istih7.a5ına maruz kal ı 
ve tek bir hamlede, göz açmıya ve nefes satır ar okunmu§tur: yapıyorıarmış! 
almıya vakit bırakmadan yok ettigyi gun·· ı cDoğum halinde bulunan bir kadının mıştı. Bugün ise İngilterede bilhassa 

y ı ı d h tilin · Meşhur tılimlerden Julian Huxley hay-
Dünyanın en büyük harbi olan cihan kocası, ekseriya karısı gibi ayni eziyet ve yagmur u zaman ar a er cen enın 

vanların da blöf yapmıya muktedir ol-
harbine birkaç düzüne millet iştirak et- acıyı duyar. Ve bundan dolayıtla hiç bir elinde mutlaka bir şemsiye bulunması 

duklarını söylemi~ ve bunların renk de-
tiği halde hiçbiri böyle bir zaferin rnüm- şey yapaınıyacak bir hale gelir.• zaruri addedilmektedir. 

================'================ lğiştirme ve vaziyet almalarını bugünkü 
kün olduğunu isbat edememişti. 30 ağus- pacagyını bı"liyordu. ~ ku ha-ı... sanayıın·· deki harb gemilerinin ta-
t sta M hıned "k, • t b Türk azmile elele verdigi, caklaşt1ğı, ~w 
o e cı ış e unu yaptı; yu- Hika~yenın· altı tarafı maltı.-dur. bı·yesı"ne benzetw.iati ... 
urt k d 

wu tek ve her şeye hakim bir irade halinde, ~ ...... 
pı ayı ır ı ve masanın üstüne oturttu! * Aıı·m so""zu"ne devamla ı::o-yle demiştir.· düşman ordusuna değil, müstemlekeci .... * 30 ağustosu hazırlıyan deha kudreti ile Avrupanın tepesine yumruğu indirdiği - Bir nevi kertenkele vardır ki, düş-

Küçük Mehmedcik, bir ruhtan başka Atatürkün, tatbik ve icra eden ruh kuv- gün! manının takibine uğradı mı, yanına dö-
bir şey değildir. Kendisine zarf olarak vetile de Mehınedciğin günleridir: Türk Bugün Atatürkün günüdür, Mehmed- ner, ve yamyassı olarak kendisini oldu-
Türk çocuklarını seçen bir ruh! Şeref dehasile Türk azminin birbirile kucakla- ciğin günüdür, bizim günümüzdür. 30 ğundan fazla büyük gösterir. 
duygusunu en yüksek akidelerin de üs- şarak ileriye atıldıklan gün! Mehıncdcik- ağustosta ilk hedef olarak bize Akdenizi S / 
tünde bir akide olarak tanıyan, hayatta le Atasının günleri! Bugün olmasaydı gösteren Büyük Kumandan, ondan sonra 3, fon ağır ığındrı bir balina 
mağlılb olmayı sevmiyen, gfilı tabiatle, Türklük mahvolurdu; Türklük te mah- bütün memleketi hedeften hedefe, mer- İngiltere sahilin.den 50 mil mesafe
gah talihle, gah düşmanla, karşısına kim volmıyacağı içindir ki bugün oldu. Er- haleden merhaleye sevkederek mütema- de üç buçuk ton ağırlığında bir Balina 
ve ne çıkarsa onunla pençe pençeye, so- genekon bir efsane olabilir; fakat, 30 a- diyen ileriye götürdü. Bütün hulUs ve yakalanmıştır. 
nuna kadnr mllcadele eden bir ruh! Bu ğustos, üzerinden henüz on altı sene geç- samimiyetimizle temenni edelim ki 30 Balina Tred ırmağının döküldüğü 
ruhu anlamak, ona inanmak ve onu sev- miş bir hakikattir; ağustosta ba§lıyan ve henüz fütuhatı bit- yerlerde sulara kapılarak bataklığa 
mek, her harbi kazanmak her mücadele- Türkler! 30 ağustos gününün hatırası miyen nihayetsiz zaferler tarihi, Ata- saplanmıştır. Bu hale rağmen bu deniz 
yi zaferle bitirmek için kafidir. önünde, bugün, ruhlarınızı şu dünyanın türkün yüksek kumandası altında daha canavarını öldürmek için seri ateşli tü-

Türk tarihinde bu ruhu en iyi anlıyan, bütün geçici nefsaniyetlerinden ve gü- pek çok seneler devam edip gitsin ve si- fekle on iki kişilik bir hey'et gönderil· 
onunla en imkAnszı davaları halledeceği- nüıı beyhude gulgulesinden temizliyerr.k lah başında bir kahraman olan Mehmed- miştir. (Balina uzaktan muhasara edil -
ne en kat'i bir şekilde inanan da Atatiirk başlarınızı önünüze hürmetle eğiniz ve cik, sapan peşinde de emsalsiz bir kudret dikten sonra ateşe tutulmuş ve 16 ncı 
oldu. Herkesin delilik dediği bir teşeb- düşününüz. Ogün • Türkün efsane olmı- olduğunu isbat edecek zaman bulsun! 'kurşunu yedikten sonra vahşi sesler 

büse girişirken, sanki bütün küçük Meh- ı :yıca=n=k=ur=tu=l=u=ş=gu=·c:· n=u=· d=il=r=. =Tü=·=· r=k===d=eh=a::ı:sı=n=ın;::;=a::=======M=u=h=it=t=in=B=ir=g::=:e=n=ç~ı;;k;ar;;a;;r;a;;k~o;;;·ı;;m;;iış~· :.;tu~-r=·========== 
medciklerin ruhları elele verip Atatürkün 
göğsünde toplanmışlardı: o, bütün Mch
medciklerin nıh kuvvetini kendinde dny
du ve yola bu kalb kuvveti ve göğiis 
imanı ile çıktı. Samsun gününden 30 a
ğustos ı;ününe varıncıya kadar müşküH'i
tın her nevini tanımış olan Atntürk o bü
yük planını hazırlar ve dfilıiyane darbeyi 
bütün tcferrüatile tesbit ederken, kuv
vet olarrk, elinde yegane güvenilecek 
maddenin Mehmedcik olduğunu bili
yordu. MağlCtb olmayı bilmiyen ve geçi
ci dahi olsa mağlubiyeti kabul etmivcn 
bir kumandan sıfutile, Mehmedciğe: w 

- Yürü! 
Emrini verdiği zaman, 0 1 onun ne ya-

1 S T ER 1 NA N, 
Hükumet çok isabetli bir kararla daimi sergi yapılmak 

üzere Maçkadaki c.>ski İtalyan sefareti binasını satın aldı, bu 
hareketile de daimt sergi binası işini çok ucuza çıkarmayı 
temin etmiş oldu. Eskiden daimi sergiye tahsis edilmesi dü
§ilnülmüş olan Taksim kışlasına gelince, bu sahanın ne ya
pılacağı hakkında §imdilik verilmiş bir karar yoktur, fakat 
bir meslekdaşın i§ittiği eğer doğru ise stadyom yapılması 
düşünülmektedir. 

Bizim bildiğimize göre Londrada Picadilly Circus, Pariste 
Opera meydan1, Berlinde Unter den Linden ne ise bizde de 

IS TER 1 NAN, 

1 S T ER I NAN M A ! 
Taksim meydanı odur. Londrada, Pariste, Berlinde şehrin 
en pahalı ve en kıymetli sahası nasıl stadyom yapılmamış ise 
bizde de yapılması doğru olamaz. 

Binaenaleyh tıpkı daimi sergi binası i§inde olduğu gibi iki, 
üç milyon lirayı sadece toprağa verecek yerde stadyomu §e
hir kenarında, mesela Hürriyet Abidesi, Mecidiyeköyü veya 
Bomonti, yahud Feriköy gibi bir yerde yaparak iki, üç'mil
yon liraya hem toprağını satın almayı, hem de inşaatını yap
mayı biz daha ci.oğru buluyoruz, ve böyle olması lAzım gel
diğine inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER lNANMAI 

Sözün Kısası 

30 Agustos 

E. Talu 
~ n altı yıl önce, bugün, müba
~ rek Anadolu bölgesi, tarihin 

en çetin muharebelerinden birine şahld 
olmuş, temiz bağrına en büyük zaferler
den birini, altın ve mücevherden daha 
kıymetli olan Türkün asil kanı ile kay
detmişti. 

Afyonkarahisar - İzmir yolu üzerinde; 
Duınlupınarda cereyan e'ien ve Basku
mandan muharebesi adile ebediyeti • ,Dl· 
gar olan bu savaş, o zamandanberi dur .. 
madan ilerllyc.n ve yükselım Türk varu .. 
ğının temellerini tarsin eden bir hadise, 
yakın tarihin en muazzam ve en şert?fli 
lıt.diseleı·inden biridir. 

Kendi kurtuluşu ve kendi istikluli için, 
riıhirde tek bir düşmana, fakat hakikat· 
te bütün bir cihana ~arşı harbeden Tür
kiye, o gün, 30 ağustos günü, ufkunda, 
bütün ümidlerinin, idealinin nkıbet ta
hakkuk ettiğini görmüş, Giingülerimiz, 
Sevr paçavrasını o gün parça parça ede .. 
rek, Lozan muahedesinin müsveddP.sini 
tasarlamıştı. 

O gün, asırların bir örneğini daha ye
tiştiremedikleri en büyük adam: Muc;ta• 
fa Kemal, mevcud düsturları ve an'ane .. 
!eri altüst ederek, kuvvetin hakka değil, 
fakat hakkın kuvvete galebe eder oldu
~u dünyaya isbat eylemişti. 

O tarihten itibaren, 30 ağustosu, millet, 
m büyük bir bayram olarak, her yıl kut· 
lulamaktadır. L&kin, bu, kafi değildir. 

Bu büyük günün manasın\, bizden sonra 
gelecek nesillere de tamamen öğretmek 
lçin, gene her yıl, ilk ve ortaınekteb ço

t"'.ıklarile, lise ve üniversite gençlerinden 
kalabalık bir kafilenin Dumlupınara ka .. 
dar götürülmesi ve orada, meçhul M'eh. 

medciğin anıtı önünde, Atatürk'ün ve 
ordusunun ba§armış oldukları harikanın 
kendilerine izah edilmesi lazımdır. 

Yurddn§larımızın çoğu, maalesef ne 
Dumlupınarı bilirler, ne de orada yatan 
adsız kahramanın mezarını ziyaret et· 
mişlerdir. 

Devlet demiryollan idaresi, he.r sene 
bu mevsimde, çok ucuz bir bedelle, ora .. 
lara hususi bir, ve hntta birkaç tren tah
rik etse, bu trenlerde birer büfe bulun-

ıiursa, zannederim ki bu ~eyahate. bu zi
yarete rağbet edenler çok olur. Milll 
mefkt1re uğuruna binnefic; çal!imış ın .. 
sanların başında bulundukları bu idare. 
den bunu istemek ve beklemek hakkı· 
mıı:dır. 

Zira otuz ağustos bizim içın yalnız bir 
n.uzafferiyetin tarihi olmakla kalmıyor. 
O, ayni zamanda milli vahdc>timizin, mıı .. 
li kuvvet ve kudretimizin tecelli Pttiği 
günün de yıldönümüdür. 

Orada yatan adsız kahraman, Türk yi
ğiti Mehmedcik1 hüviyehI'in bilinmPme
sile esasen bu milli vahdeti de temsil et.. 
miyor mu? 

Böyle bir manzarayı yakınöan ({örmeli, 
kendi hüviyetimizi o abidenitı ayak ucun
da bir kere daha idrak eyll?nıek VP tarıh· 

f Pn ibret almak, herhal1.ı I"lanevıvatı
mız üzerinde fevkalade mıiHsir olur. 

Otuz ağustosu unutacak bir Türk tn

f avvur olunamaz .. fakat hPr Türk gene 
ayni zamanda Başkumandanlık muhare
besinin cereyan ettiği sahcıyı ve orada, 
milli şan ve şerefimizin mukaddes nobet• 
cillğini ederı mübeccel şehıdl ömründe 
bir kere olsun ziyaret etLnekle ve tam• 
makla mükelleftir. 

E. Talu 
····························································-
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. b--~ Avrupada yeniden har Yeni it~!yan elçisi .. 
havası esiyor! Ataturke ıt~matn~mesını 

takdım ettı 
Sudetle meselesi en tehlikeli safhada 

Fransız ordusu Alman hududunda manevra 
yapıyor, Hltler de hududa gitti 

lngiliz kabinesi bugün alelacele toplanıyor 

(Ba.ttarafı ı mel ıaJlfa.dtı) 

bir faaliyet göstermekte ve diplom.atik 
müzakereler birbirini takib etmektedir. 

Bu heyecanlı faaliyetin yegane gayesi_, 
tamnmen sarpa sarmış olan Südetler me
selesine ·bir hal çaresi bulmaktır. Bu mak
sadla acele Londraya çağırılmış olan İn
giltcrcnin Berlin sefiri Sir Nevil. He~
derson bu sabah hariciye nezaretinde sı
yasi b~şmüsteşar Sir Robert Va.:1 Sitart 
ile görüştükten sonra, Lord Hali!~~ ta
rafından kabul edilmiştir. Bu goruşme 
esnasında sefirin, Südetler meselesinde 
Alınan hükfımetinin düşünce ve tema
yüllerini izah ettiği anlaşılmaktadır. 

Sir Nevil Henderson, öğleden sonra da 
sayfiyeden Londraya dönmüş olan b~ş
vekil Çemberlayn tarafından kabul edıl
miştir. Başvekil bilahare hariciye. nazırı 
Lord Halüaks ve maliye nazırı Sır Con 

. .. ·· k yarın yapılacak Saymon ıle goruşere , .. 
olan kabine toplantısı hakkında muşave-
relerde bulunmuştur. • 
Yarın sabahki kabine toplantısında na

zırlı:ırın hemen kaffesi hazır bulunacak
tır. Bu toplantıda münhasıran S~~:tı~ 
meselesinden mütevellid vaziyet goruş-1-
lcrek bu mesele hakkında Lord Ransi
mcn 'In raporlarına istinaden kat'i bir 
hattı hareket ittihaz edilecektir. 
Şimdilik Berlin hükU.meti nezdinne 

diplomasi tarikile hiçbir teşebbüste bu
lunulmıyacağı zannedilmektedir. İngilte
re hükumeti bütün alakadarların Çekos
lovak buhranının muslihane bir surette 
halledilmesine yardım edeceklerini ümid 
etmekte berdevamdır. 

Lord Halifaks bugün, Çekoslovak elçi
si J an Masariki de kabul etmiş ve kendi
sile yarım saatten fazla görüşmüştür. 

Salahiyettar mahf ellerde hüküm 5?: 
ren kanaate göre Çekoslovakya başvekıh 
Hodzanın ekalliyetler meselesini hallP.t
mek üzer

1

e hazırladığı ve metni gizli tu
tulan yeni plan, Prag hükUmetini~ ya: 
pabileceği azammi fedakarlıktır. Şımdı, 
hüsnüniyetlerini isbat etmek için son söz 
Südetlere kalını§tır. 

İngiliz mahfellerini en fazla endişeye 
düşüren nokta, Alınanyanın müzahereti
ne güvenen Südetlerin, Çekoslovakyada 
bir isyan çıkarmaları ihtimalidir. :3u tak
dirde harbin önüne geçmek imkansız o
lacaktır. 

Prag bedbıin 
Prag 29 (Hususi) - Alman gazeteleri

nin Çekoslovak hükfunetine karşı ~
rikamiz neşriyatı, Südetler meselesıne 
bir hal çaresi bulunacağı ümidini balta
lamaktadır. 

Folkişe Beobahter gazetesi, Südetlerin 
kendi talcblerinden kat'iyen inhiraf et
miyeceklerini yazmakta ve uzlaşmak için 

Prag hükOmetinin fedakA.rlık yapmasını 
ileri sürmektedir. 

ffitlerin mütemadi Rudolf Hess'de, dün 
söylediği bir nutukta Almanyanın Sü
detlere her surette yardıma hazır bulun
duğunu bildirmiştir. Südet mebusu Funk 
ise Südet meselesinin artık son safhaya 
girdiğini ve bunun Südetler lehinde ne
ticeleneceğini beyan etmiştir. 

Almanyanın Prag eliçiıinin 
protestosu 

Prag 29 (A.A.) - Alınanyanın Prag 
elçisi Eysenlor, bugün hariciye nezarP
tine bir nota vererek Çek gazetelerinde 
çıkan ve Alman ordusu için bir hakaret 
teşkil eden bir makaleyi protesto et
miştir. 

Fransız ordusu Alman hududunda 
manevra yapıyor 

Paris 29 (Hususi) - Yarın Fransanın 
şark hududunda, yani Ren mıntakasile 
İsviçre hududunun bir kısmını ihtiva e
den Franş Konte havalisinde, ordunun 
sonbahar manevralarına başlanacaktır. 

Manevralara iştirak eden tabur ku
mandanları hareketlerinde serbest ola
caklar ve sahada husule gelen vaziyete 
göre, müdafaa veya hücuma geçecekler
dir. 

Manevralara motörlü kıtaat ve tayya
reler de iştirak edeceklerdir. 

Hitler Fransız hududunda 
Strazburg 29 - Öğre!l1.ildiğine göre 

Hitler, bu sabah saat 9 da hiç te bekle
nilmediği halde Fransız - Alman hudu
dunda, Ren mıntakasında kain Kehl'e 
gelmiştir. Kendisine 8 · general refakat 
ediyordu. 

Kchl şehrinde bu ziyaret büyük hir 
hayret tevlid etmiştir. Führeri selamla
mak için şehirde bir tek bayrak bile a
sılmış değildi. Führerin muvasalatını 

müteakip derhal bütün hücum kıt'aları 

emniyet ve inzibatı temin maksadiyle se
ferber edilıniştir. Hudud kapatılmı§ ve 
Strazburg tarikiyle münakalat inkıtııa 
uğramıştır. 

Resmi hiçbir kabul yapılınamıştır. 
Hitlcr ile refakatindeki zevat, otomo

billerinden iner inmez Kehl köprüsünün 
sağ ve solundaki tahkimat işlerini tefti~ 
etmişlerdir. Teftiş saat 10 a doğru hita
ma erdiğinden Hitler ve arkadaşlan Of
fenburg istikametine hareket etmişler
dir. Bundan sonra hudud tekrar açıl-
mıştır. 

Bonalarda aanınh 
Londra 29 (A.A.) - Orta Avrupa vazi

yeti, borsada fena surette tesirler yap
mıştır. Fiatlar hafif surette sarsılmış ve 
İngiliz esham ve tahvilAtı ile diğer Av
rupa kıymetlerinin ekserisi bir mikdar 
düşmüştür. 

Ankara 29 (A.A.) - İtalyanın yeni 
Ankara büyük elçisi Ottavio de Peppo 
bugün Cümhur Başkanı Atatürk'e iti -
madnamesini takdim etmiştir. 

Çin ordusunun 
mukabil taarruzu 

Çinlilerin Japonları dur
durdukları, Japon hatların• 

yardıkJan bildiriliyor 
Londra 29 (Hususi) - Hankeu'yu mü

dafaa etmekte olan Çin kuvvetleri ani 
bir mukabil taarruza geçerek, Ynngtze 
nehrinin cenub sahili boyunca ilerlemek
te olan Japon kıt'alarını durdurmuş ve 
hatta bir noktada Japon hattını yarmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Çinliler, Japonların işgal ettiği ilti 
şehri istirdad etmişlerdir. 

Japonlara göre 
Tokyo, 29 (Domei ajansından) - Çin

dcn gelen telgraflara göre Japon kıtaatı, 
şarktan ve şimalden Hankeuya doğru i
leri hareketlerine devam etmektedirler. 
Şubei eyaletinde bir Japon kolunun 

Hankcu'ya 200 kilometre mesafede kain 
Liuan ve Huşanı zaptetmiş oldukları söy
lenmektedir. Bu iki şehir, Hankeu'nun 
ilk müdafaa hattını teşkil etmektedirler. 
Japonlar, Yangçe'nin cenubunda da iler
lemektedirler. 

Düıürülen Japon tayyareleri, 
batırılan Japon gemileri 

Honkong 29 - Son üç gün zarfında 
Kiukiang civarında Çin tayyareleri üç 
Japon harb gemisini hasara uğratmışlar 
ve içlerinde kur'a efradı ve büyük mik
darda harb malzemesi bulunan birkaç 
nakliye gemisi batırmışlardır. 

Bundan başka, Çin topçu kuvvetleri 12 
ufak Japon nakliye gemisi batırmışlar
dır. Diğer cihetten Çin bombardıman 
tayyareleri J aponlarm Kiukiang'daki 
mevzilerini tahrib etmişlerdir. Bu me
yanda üç Japon tayyaresi dü§ilrülmüş
tür. 

Kiukiang - Nanşang demiryolunun :i
zerinde cereyan eden hava muharebele
ri esnasında altı Japon tayyaresi düşü
rülınüştür. Henyangda cereyan eden di
ğer bir hava muharebesinde iki Japon 
bombardıman tayyaresi düşürillmüştür. 

Koleradan 3000 ki§İ öldü 
Hankov 29 (A.A.) - Kiukiang'da kole

ra vak'aları gittikçe artmaktadır. Son iiç 
gün zarfında koleradan 3000 kişi ölmüş
tür. Bunların arasında birçok Japon as
kerleri vardır. 

Yunan filosu bugün 
Maltaya gidiyor 

Atina 29 (A.A.) - cAtina ajansın -
dan. Yunan filosu, İngiliz filosunun 7j -

yaretini iade etmek üzere yarın Maltaya 
hareket edecektir. Veliahd, Amini ge -
misinde erkanıharbiye ile birlikte bu -
lunmaktadır. 

Elizığda büyük geçidresmi 

M .,. d · tıb ,_ Mareşal Çakmak ordu erk4nile konupyOT', kurmay ıar harita üzerinde tedkikat yapıyorlar. ancvra,ar an ın aıar: 

Ankara 29 (Hususi) -Elazığda bilyük resmigeçid bu ayın 31 inde yapılacaktır. Bu resmi geçicide bulunacak ata§e
ıniliterler yarın sabah saat 7 de buradan hareket edecek hususi trenle ElAzığa gldeceklerdı.. 

Amiral Hortiye 
karşı suikasd 

Amiral karaya çıkhktan 
biraz sonra nhtımda bir 

bomba patladı 

•Çek - Alman 
müzakereleri 

Ya7.8D! Seliın Rarqt Em~ 

U mumt vaziyeti aydınlatması bek

lenen İngiliz maliye nazırı Sir 

Con Siınon'un son defa İngilterenln Lar
nak §ehrinde irad ettiği nutuk, maalesef, 
bu vaziyeti aydınlatmadı, bilakis daha 

fazla müphemleştirdi. Bu nutkun tek 
vazih noktası, dün olduğu kadar bugün 

de lngilterenin muharebeye muhalif bu· 
lunmasıdır. Bir muharebe ba§ladığı za • 
man, bunun nerede başlayıp nerede bi -
teceğinin tayin edilemiyeceğini söyliyen 

Sir Siınon'un bu sözlerlle, yeni bir ha
kikat ifade etmediğini itiraf etmek la -
zımdır. Eveti Bugünkil §artlar içinde biı 
harb beşeriyet için bir felakettir. Millet. 
ler arası ihtilAflarm hallinde böyle 

meş'um bir vasıtaya baş vurmamak 11· 
zımdır. Falan ve filan, bütün bunlar 
doğrudur. Fakat pir tarafta dolgunluk, ö-

bür tarafta ıztırab vaziyeti göze çarpar ve 
bu durum miltemadt bir ihtilaf mevzuu 
halinde mllzminleşirse, o zaman ne yap-

mak 1Azımdır7 Muhterem İngiliz Sirinin 
asıl üzerinde durması lazım gelen nokta 
bu olduğu halde, her nedense, bu nokta 
ihmal edilmiştir. Maksad ne Çeklerin a
leyhine bir vaziyet ihdas etmek, ne de 

Amiral Horty'nin Macari&tanda çekilen muayyen bir hayat hakkı tanınan Alman· 
son renni lardan, fiiliyatta bu hakkı nez'etmektir. 

Peşte 29 (Hususi) - Amiral Hortfnln Muadele bu şekilde oırtaya konulunca, 
Almanyadaki resmi ziyareti sona ermiş- bunun tahakkuku için samimt surette ça
tir. lışmaktan başka yapılacak bir şey olma-

Amiral Horty, beraberinde başvekil mak llizım gelir. Halbuki her iki taraf ta 
İmredi ve hariciye nazırı dö Kanya ol- başka başka yerlerden askeri müzahere\ 
duğu halde, bugün Tuna yolu ile Peşteye vadi almışlardır. Bu şartlar içinde sakin 
dönmüş ve merasimle karşılanmıştır. bir duygu ile kendilerinden teşriki mesai 

Naib Horty karaya çıktıktan yarım sa- beklemk abes olur. Bu sebeble İngilia 

at sonra, kendisini hamil bulunan gemi- lordu Rüncimanın ikirlerine tercüman o
nin yanaştığı iskelede şiddetli bir ınfilak lan mahfellerden teraşşüh ettiği gibi, ev· 
vukubulmuştur. vela, ortadan cebir ihtimali kalkmalıdır. 

Bu infilakın sebebi araştırılmaktadır. Ondan sonra tarafların anlaşması zor bir 
Henüz hiçbir ipucu elde edilınemi§tir. şey olmaz. Fakat bu tehlike baki kalır-

Belçika hududunda 
Alman tahkimatı 

Almanya Büyük harbde 
bile bu kadar dikenli 

tel kullanmamış 

sa salim bir netice elde edilemez. Kılı9 
şıkırtıları arasında yapılan müzakerelel\ 

- den hiç bir zaman hayır gelmediğini bil· 

tün millt ve beynelmilel davalar is~t 
edegelmişlerdir. - Selim Ragıp Emeç 

Brüksel 29 (A.A.) - Gazet Liberal
da çıkan bir makalede bildirildiğine gö
re hiçbir zaman hatta büyük harbin s<"m 
yıllnrındn bile Alınanyanın bu sırada 
hududuna koyduğu ınikdarda dikenli 
tel kullanmamıştır. Haber verildiğine 
göre 2570 kilometre derinliğinde bir sa
hada üç dört dikenli tel hattı tesis edil
miştir. Bunların arasına da tanklara kar 
şı kullanılmağa mahsus toplar konul -
muştur. 

Fransız kabinesi de 
bugün toplanıyor 

Kabine bilhassa Südetler 
meselesini tedkik edecek 
Paris 29 (Hususi) - Kabine konseyi 

bug'Jn başvekil D:ıladiyenin riyasetinde 
toplanarak, yarınki heyeti umumiye içti
maında müzakere edilecek meselelerin 
l uznamesini hazırlamıştır. 
Yarın sabah toplanacak olan kabine, 

mali vaziyet ile kırk saatlik hafta kanu
nunda yapılacak değişikliklerin müza
keresinden maada, Çekoslovakyada ha
dis olan vaziyeti de görüşecektir. 

Faris 29 - Reisicumhum Löbrün, ka
bine konseyini müteakip kendisini ziya
ret etmiş olan başvekil Daladiyeyi ya
nında bir saat alıkoymuştur. 

Filistinde yeni 
hadiseler oldu 

iki Yahudi öldüriildü, bir 
posta soyuldu 

Londra 29 (Husust) - Hayfa civarın
da oturan iki Yahudi köylü, ikamet et
tikleri eve atılan bir bomba ile öldürül-

izmirde incir piyasası 
çetin müzakerelerden 

sonra açıldı 
Çif tciler, ihraca tcılar bizi 

her sene olduğu gibi kan
dırmak istiyorlar, diye 

bağırdılar 

İzmir, 29 (Hususi) - İncir piyasasmm 
açılınasına dair saat on birde ba§lıyan 

müzakereler 3 saat çetin münakqalar 

içinde geçtikten sonra piyasa 7,5 - 15,5 
kuruş arasında açıldı. Müstahsilin ve ih· 

racatçı tüccarın piyasa müzakereleri es
nasındaki münakaşaları çok hararetliydi. 

Müstağni davranan ihracatçıların ihdu 
ettikleri vaziyet üzerine vali Fazll Gülev 
borsa idare heyetini içtimaa davet etti. 
İncirin de diğer maddeler gibi borsada 
satılmasını istiyen müstahsilin arzuları

nı bildirdi ve bu hususta bir karar alın
ması lazım geldiğini söyledi. 

Bilhassa ihracat tacirlerinin hem satı
cı, hem alıcı vaziyetinde görünmeleri a
sabi bir hava yaratmlf, çiftçiler: cBizi her 
sene olduğu gibi kandırmak istiyorsu
nuz!> demişlerdir. 

Kooperatif Umum Müdürü Hakkı Ve
ral: cSatışlarda muvazaa hissedJyorwn, 
ihracatçılar köylüniln ağzına bir parmak 
bal çaldıktan ıonra fiatları indiriyorlar> 
demiştir. 

Valinin müdahalesi ile piyasa açıldı ve 
500 çuval satıldı. 

müşlerdir. 

Diğer taraftan tedhişçilikle itham edi
len beş Arab da Hayfada tevkif edilmit
lerdir. Arab çeteleri bugün bir posta kam
yonuna hücum ederek, dört posta torba
sını kaçırmışlardır. 



4 Sayfa 

Bugün Fatih Halkevinin 
gazete sergisi açılacak 

Sergide memleketimizde çıkan 260 dan fazla gazete 
teşhir edildiği gibi, on senelik Türk gazeteciliği 

hakkında da fotograf ve grafiklerle izahat veriliyor 

'Sergiden bir görünilı 

Fatih Halkevi, Türk harfi.erile yur-1 yılda 52 vilayet ve kazamızda 260 dan 
dun her tarafında on yıldanberi çık - fazla gazete neşredilmiştir. Bunlar 
mış ve çıkmakta bulunmuş olan gaze- meyanında bir günlük hayatı olanlar 
teleri uzun bir çalışmadan sonra top • bulunduğu gibi yanın asra yakın neş -
lıyarak bir sergi yapmıştır. Gazeteler redilmekte bulunanlar da vardır. 
alfabe sırasile muntazam Dit şekilde Sergi dün gazeteciler tarafından ge
tasnif edilmiştir. Bundan başka yeni zilmiş, Halkevi azalan tarafından iza -
harflerle eski harflerin bir mukayese - hat verilmiştir. Sergi gezildikten son -
si yapılmıştır. Yazmada, öğrenmede, ra misafirler hazırlanan büfede ağır -
öğretmede, ve matbaam dizmede u - }anmışlardır. 

!aştığı kolaylık grafiklerle, misallerle Türk gazeteciliği hakkında kıyınet-
tecessüm ettirilmiştir. 1i bir fikir veren bu sergi, bugün saat 

Sergiden öğrendiğimize göre son on 1 7 de merasimle halka açılacaktır. 

Gümrükler idaresi 
bir broşür neşretti 

Gümrükler Umum Müdürlüğü yur
dumuza gelecek ecnebilerin diğer bir 
çok hususlarda olduğu gibi gümrük ba 
kımından da kolaylık görmelerini te -
min için cyolculara bilgi• adlı bir bro
fÜr neşretmiştir. 

Bu broşür Türkçe, İngilizce, Fran -
ıızca, Almanca, İtalyanca olmak üzere 
beş lisan üzerine hazır laııınış ve güzel 
fotograflarla süslenmiştir. 

Broşür yurdumuza gelen ve yur
dumuzdan giden yolcuların gümrükle
rimizde gümrük muamelelerini kolay
lıkla yaptırmalarını temin için yolcu -
lara, gümrük verilen, :yasak olan, re -
simden muaf olan eşyalarla, Türk pa -
rası, dövizler ve transit yolcular hak -
kında, mevzuatımızdaki hükümlerin e
saslı şekilde hülaea'karını muhtevi bu -
lunmaktadır. 

Hava Kurumu 
haftası bugün başladı 
Hava Kurumu haftası bugün başla -

mış bulunmaktadır. Bir hafta devam 
edecek olan Hava Kurumu hafM5ında 
kuruma yeni aza kaydedilecektir. Bu 
münasebetle muhtelif Hava Kurumu 
şubelerinde eğlenceler, müsamereler ve 
oyunlar tertib edilmiştir. 

Türk Hava Kurumu Eyüb şubesi ta
rafından orta mekteb bahçesinde 30 
Ağustosa dair bir konferans verilecek, 
~yüb Halkevi temsil kolu İstiklal pi -
yesini temsil edecektir. 

Diğer bütün şubelerde de konferans 
ve temsiller verilecektir. Bakırköy Hal 
kevinde de bu akşam bir konferans ve 
konser verilecektir. 

Şehir işleri: 

Eminönilnde yirmi bina lıtimlAk 
edildi 

Belediye, Eminönünde yirmi kadar 
bina istimlak etmiştir. Bunlardan al -

Devlet demiryolları ihracat mevsimi tısı yarından itibaren yıkılmağa başla-
için tedbirler aldı r.acaktır. 

Milteferrih: 

Devlet Demiryolları Umum Müdür- Bir heyet çocuk bahçelerinin 
lüğü Eylfılden birincikanuna kadar de yerlerini tesbit edecek 
vam edecek olan üç aylık ihracat mev- Çocuk bahçelerile çocuk kütübha -
simi için tedbirler almağa karar ver - nelerinin yerleri Eylfilün on beşine ka 
mi~tir. İdare, trenlerdeki yük vagon - dar tamamen taayyün etmiş olacak ve 
}arını temizlettirecek ve ihracat mev - ondan sonra inşaata başlanacaktır. Bu 
siminde katarlara yeni vagonlar ilave i.şi tcdkike memur edilen hey'et, yarın-
edecektir. dan itibaren kazalan gezmeğe başlıya-

iç tica.et umum müdüril cak, evveıa Beşiktaş ve Üskü.dara gidi-
ihracatcılarla görüştü lecektir. 

lzmirden dönen İktısad Vekaleti i" Yedi ayda 11220 köpek 507 kedi 
~ öldürüldü ticaret umum müdürü Mümtaz Rek, 

şehriınlıdeki tedkiklerine devam et _ 1938 senesi i.kincikanun ayının ba-
mektedlr. Bay Mümtaz Rek dün bazı şından temmuz sonuna kadar yedi ay 
tiftik ve barsak ihracatcılarile görüş _ içinde 1stanbulda belediye temizlik i~ 
müştür. İç ticaret Umum Müdürü Mfun leri teşkilatı tarafından 11,220 köpek, 
taz Rek ve standardizasyon müdürü 507 kedi öldürülmüştür. Avrupa şehir
Faruk Sünter yarın akşam Ankaraya lerindeki kedi ve köpek imha şekille -
hareket edeceklerdir. rinden, pratik olmayışları yüzünden 

şehrimizde istifade edilemiyeceği an -
Kalamq vapuru bir sandalı babrdı laşılmışlir. Kedi ve köpeklerin öldü -

SON POSTA 

Beşiktaşta kanlı 
bir aile faciası 

Bir tramvay biletcisi karı
sını ve kayınvalidesini 

raraladı 

Evvelki akşam Beşiktaşta bir tramvay 
biletcisi karısı ile kayınvalidesini tehli
keli surette yaralamıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 

Ağustos 30 

Saat 19,45 de Beşik.taşta Mısırlıoğlu so
kağındaki 37 numaralı evin sokak tara
fındaki pencere camlarından birisi kırı
larak korku ve dehşet içinde gözleri bti 
yümüş yaşlı bir kadın sokağa uzanıyor Dilnkil toplantıdan bir intıba 

ve avazı çıktığı kadar bağırıyor: ~~s-~ ~ooperatifinin kurulma te - iBu toplantıda fabrikatörler ıı e ~ . 
- Yetişin evladımı öldürüyorlar, can ~ebb~su, ~zamnam. e projesinin kabulü çük sanayiciler teşviki sanayi kanunu 

kurtaran yok mu? ile d b t b dım daha +,..,.,,., af un mus e ır a a ..... """'l • et: . ında. dileklerini söyli;v.:eceklerdir. 
Akşamın alaca karanlığı içinde duyu- tır. Buyük bır ehemmiyet verilen yarınki 

lan bu istimdad avazeleri hemen bütün Müessislerden birçokları evvelce ka- toplantıda sanayicilerin bütün dilekle
semt halkını sokaklara döküyor. Fakat rarlaştırıldığı gibi dün saat on dört ri tesbit edilecektir. 
açık duran kapıdan içeri girecek cesareti buçukta Basın Kurumunda toplanmış 
kimse göstermiyor. Herkes büyük bir ve Matbuat Umum Müdürlüğü tara - Bursamn mısır rekoltesi 20 bin 

. merak ve heyecan içinde, polislerin gel- fın~ hazır b~unan Bay ~a~ Er - ton tahmin edildi 
mesini bekliyorlar. İşte tam bu sırada e- temm başkanlıgı altında proJenın ka -
linde ucundan daha henüz kan damlıyan lan maddelerinin müzakeresine devam Bursa mmtakasında bu yılki mısır 
bir bıçak olduğu halde bir tramvay bi- edilerek saat beş buçukta bunu sona er- zeriyatı geçen yıldan yüzde 20 kadar 
letcisi dışarı fırlıyor, fakat henüz köı:e dirmiştir. bir fazlalıkla kemale erm· t• H ·· b d.. d ~ M.. k d · A • ış ır. enuz 
aşını onme en zabıta memurları ile uza ere e Iktısad Vekaletıni tem kat'i eti 1 lmakl b 

karşılaşıyor ve yakalanıyor. İsmi Musta- sil eden Bay Samed Ağaoğlu da mad- n . ce a ııı:ııamış 0 ~ a eraber 
fa olan bu adam bir polis memuru ile Be- delerde icab eden izahları vermiştir. rekoltenın 20 bm ton olacagı tahmine-
şiktaş merkezine gönderilirken, bir ta- Dün kabul edilen maddelere göre, dilmektedir. 
raftan da can kurtaran otomobiline te- yıllık bilanço bakiyesi olarak görü - ,-------------..... 
lefon ediliyor ve polislerden bir kısmı da len kazancın yüzde 20 si ihtiyata, yüz
açık bulunan kapıdan içeri dalıyorlar. de 12 si Basın Birliği yardım teşek - Ankara borsası 

-····-Burada gördükleri manzara şudur: Vü- küllerine tahsis olunduğu gibi koope -
cudünün muhtelif yerlerinden aldığı 5 ratifin ortaklardan 'başkasile yapacağı Açılıt· kapanlf fiatlan 29 -8- 938 
bıçak yarası ile yerde baygın ve bitab muamele üzerine isabet eden . hakkın 1----------------11 
bir halde yatan genç bir kadın, kendisi gene sair basın teşekküllerinin yardım 
de yaralı olmasına rağmen ona sarılmış işlerine veya başka hayır maksatla -
boğula boğula ağlıyan annesi Fatma. rına tahsisi için heyeti umumiyeye sa

Bu sırada can kurtaran otomobili ge1i- lahlyet verilmiştir. 
yor, her ikisini de Beyoğlu hastanesine Kooperatif ortakları, ihtiyacı olan 
götürüyor: mal kooperatifde bulunmadığı veya 
Vak'anın sebebi şudur: bunu kooperatifin vas1tasile temin et-
Tramvay biletcisi Mustafa ile Meliha mek mümkün olmadığı takdirde dışa -

ismindeki genç kadın birkaç senedir ev- rısı ile muamele yapabilecektiı:. 

Londra 
Ne-r-Yorlt 
Parts 
MUAno 
Cennre 
Amsterduıı 

Ber11n 
Brüksel 
Atfna 
Boty& 

ÇEKLER 

Açılı, 
6.14 

125,975 
3,4425 
6,6275 
l!fi,84 
68,8525 
ö0,515 
21,2925 

Kap1ıu, 
6,14 

126,0225 
S,4425 
6,6.325 

28,8475 
~8 84 
ö0.535 
21, 30 
1, 1225 
1.ö15 
4.3425 

lidirler. Son senelerde mahiyeti henüz Proje hazırlanmış olduğu için mü -
malfun olmıyan bazı sebeblerden dola essisler önümüzdeki cuma günü saat 
karı ve kocanın arası açılmış, Meliha .J:_ on dört buçukta gene B.~sın ~urumun
sırlıoğlu sokağındaki annesinin evine gel- ~a topla~~cak v~ .t~ahhu~len ~lan 500 Vareova 

miştir. Anne, kız mahkemeye müracaat !ıranın <lortte hırını o gun çagınlacak Budapefte 

ederek Mustafa aleyhine talak davası aç- notere teslim ve noter huzurunda mu- Bftkreı 
mışlardır. Fakat Mustafa karısını sevi- kav_eleyi imza edecektir. Belgrıtd 

Prac 
Mamld 

1, 12.:5 
ı.ölö 

4,3425 
6.14 

23.7076 
~5.06 
0,9175 
2,855 

!15 8425 
31.65S 

6,14 
23.7075 
2li 06 
0,9175 
2,855 

86 8425 yor ve ondan ayrılmak istemiyor. Meli- Iktısad Vekaleti mümessili, hazırla- Tokoham& 
ak t · kı 1 Anlt Btokholm Sl,605 

haya mektublar yazarak rica ve niyaz- nac esıs eyra nı a ıp araya Moııkon 
larda bulunuyor. Gene eskisi gibi bera- götürecek _ve I~ra Ve~illeri Heye~i ka-

23,735 0.735 

ber yaşamalarını teklif ediyor. Fakat rannın istihsalıne delfilet edecektır. 
mektublarının hiç birisine de ne müsbet Dün toplantıda hazır bulunanlar 
ne menfi cevab alabiliyor. Onların bu i~ kooperatifin Vekaletçe takviye oluna -
nadları Mustafanın aşkını büsbütün kö- cağı yolunda bazı tasavvurlardan ha -
rüklüyor ve son de!a olarak karısına be- berdar olmuşlardır: Anlaşıldığına gö -
raber yaşamağa razı olmazsa kend~sini re, hükfunet kağıdlardan yaptığı güın
öldüreceğini yazıyor. Evvelki gün ak _ rük tenzilatını kooperatifin elile tev
ma kadar mektubuna cevab bekliyor ~=- zi edilecek kağıdlara hasredecek, hu
kat gene bir şey çıkmadığını görUnc~ susile ~kiyeye !ıariçten i&:al ~dile -
birden müdhiş bir asabiyete kapılıyor ve cek ka~ıdlar?an Iktısad Vekaletı na -
bıçağını cebine yerleştirerek sokağa çı- mına gırmesı mu~arrer olanların da 
kıyor, doğruca karısının oturduğu eve celp ve sarfı Vekalet namına bu ko -
gidiyor. Açık bulunan kapıdan sessizce ope:atife tahsis olunacaktır. 
içeri dalıyor. Mustafa 0 kadar hırslı ve Ilerde kendi fabrikalarımızın, satlş 
o kadar çılgın bir haldedir ki daha karı- :işlerinin de buraya gördürülmesi ih -
sını görür görmez hiçbir şey söylemeğe tirnal dahilinde görülmektedir. 

ESHAM 

Açıııı 

Anadolu f1D. ~ 110 
pef1n 24 60 
A. IJ.?ı. " 00 Y&'!lell 
Somonu - Nektar 6 90 
Allan çimento 8 80 
Merkez Bankıuı ıos öo 

Kapaaıı 

24 60 

6 90 
8 80 

103 öO 
İt Bıı.nkaaı 9 95 9 9ö 
Telefon 8 ~ 
İUlhat '" Delt.ı. 11 60 11 50 
Şark Deltrmenı 1 OG 
Terkoe 6 10 6 10 

İSTİKRAZLAR 

1 

Açılıı 
Tilrlı: borcu I ı>ttln -

• • J ı • 19 325 
• • 1 vadeli -

19 so 
bile lüzum görmüyor, genç kadının üzt-- Ancak kooperatif, işe yalnız bobin 
rine hücum ederek bıçağı onun rastgP.le halindeki gazete kağıdlanndan başlı - ............................................................. . 
yerlerine sokup çıkarmağa başhyor. Yu- yacak ve 'bir nevi ışın muamelesini 
karıda kızının feryadını işiten, annesi tanzim ettikten sonra ötekine geçecek 
Fatma, Melihanın imdadına koşuyor, fa- tir. 
kat gözlerini kan bürüyen Mustaıa bu Erzurum tohum ıslah istasyonu-
sefer de bıçağı ona çeviriyor ve onu da • I . .. d H . 
bacaklarından ve kalçasından yaralıyor. na· zıraat A etlerı gon er dı 
Artık her ikisinin de öldüğüne kani olan Ziraat Vekaleti tarafından Erzu. 
Mustafa, kaçıp kurtulmak isterken polis- rumda tesis edilen tohum ıslah istasyo
ler taraiından yakalanıyor. nu için dün Halkalı Ziraat okulundan 
Melihanın bilhassa karnındaki ild ya- Erzuruma bir traktörle bir harman ma 

ra çok ağır ve kadının her an için haya- kinesi ve iki traktör pulluğu gönderll
tını tehdid etmektedir. Fatmanın yara- miştir. Sigorta edilen bu ziraat maki -
ları hafüçedir. neleri Trabzonda Ziraat Müdürlüğüne 
Zabıta hadise etrafında tahkikata de- teslim edilecek, oradan Erzuruma gö -

vam etmektedir. türülecektir. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Heltim) 

DabW,. miıehua111: Pazar.dan maada 
ıı.ı,ı1in (2 - I> DlV&n7olU nwnara loıi,.., ıe. 
llfon1ı1 UJ88 • l10M 

KGE TiYATROSU -Nuri Genç ve arkadaşlan 
Bu akşam 

.,,,.,w...~,..,,.A Üsküdar Beyleroğlunda 

BAYKUŞ 
Sabriye Toksea 

Akay idaresinin Kalamış vapuru riilmesine, eski şekilde devam oluna -
dün sabah Köprüye yanaşırken 1"skü- caktır. 
dar iskelesinde bağlı duran Aliye aid Y enielen 120 çöp arabası yaphnldı 
J922 numaralı bir tonluk yüKlü san - Son aylarda belediye temizlik işleri 
<!ala çarpmış ve sandalı batırmıştır. müdürlüğü tarafından belediye atölye
Sandal sahibine bir şey olmamıştır. De lerinde yüz yirmi kadar çöp arabası in
niz Ticaret Mi.idü:Plüğü hadise etrafın- şa edilmiştir. Vilayet hududu içinde 
da tahkikata başlamıştır. dört yüz çöp arabası çalıştırılmaktadır. 

Deli Ye dilencilerin nakillerile polis 
teşkHab meşgul olacak 

Sanayiciler ticaret odasmda 
toolanacaklar 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

Taksim - Altıntepede Deli ve dilencilerin şehir dahilinde 
nakil işlerile bundan sonra polis teş -
kilatı meşgul olacak, belediyenin bu 
işe tahsis ettiği vesait başka tarafta 
çalıştırılacaktır. 

Şehrimizdeki büyük küçük sanayi 
erbabı yarın Ticaret Odasında İktısad 
Vekaleti Sanayi Umum Müdürü Reşa
dın riyasetinde büyük bir toplantı ya -
pacaklardır. 

Süt Kardeşler 
Vodvil 3 perde 
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Kastamonuda yeni yollar, 
ve köprüler yapılıyor 

Şehirde 70 bin lira sarfile bir Halkevi binası inşa 
!!dildi. Köylerde ve kazalarda yeni ilk mektebler yapıldı 

Kastamoounun. u m:u.mt görünüşü 

K d l'UtSaray muhabirimiz Tekkealtı köprüsü betoniian inp olun-
astamonu an . d b' k · timl~1.ı r yapılmak 

Öt d b rl. ihmal edilen eski muş, çarşı a ırço ıs cuu.e 
yazıyor. - e en e . . . 
b . A k · ·z Kastamonu Vali suretile tanzıme başlanmıştır. 

fı" vılayet mer ezımı . . ~ .. .. . 
1\.vni Doğanın idaresi zaman1?da. !enı , Vali Avni Doganın ~ buyuk ~aali!.e
bir imar ve inkişaf sahasına gırmıştır. tini kültür sahasında gormek mumkün-

Vilayetin her köşesinde yeni bir e~e~e dür. Kazalarda, köylerde yeni .mek~eb 
tesadlif edildiği gibi vilayet merkezının binaları yaptırılmak suretile tahsile gun
çehresi bile değişmiştir. Yeni yol~a~, !e- den güne artan rağbet karşılanıyor. 
ni köprliler, yeni binalar ve y~nı ~stim· Vilayetin yolları tertemizdir. Eskiden 
lakler bu zatın faaliyetinin abıdesı olu- bakımsızlık yüzünden 45 kilometre me-

yor. .. t·· 
Hükılmet konağına giden cadde us un-

de köhne bir manzara arzeden Tekkealtı 
istimlak edilerek oraya 60 • 70 bin lira 
sarfiyle çok güzel bir Halkevi binası inşa 
edilmiştir. . .. 
Taşköprü yolu üzerınd; . k~h~el~şen 

hastane binası ihtiyaca kafı gorülmiye
r-ek Araç yolu üzerinde ve sanayi mekte
bi üstünde büyük bir hastane yapılmış, 

safedeki Taşköprüye asgari iki saatte 
gidilirken bugün yolun sık sık tamiri 
ile bu mesafe yarım saate inmiş bulunu
yor. Diğer yollar da ayni şekildedir. 

Vali Avni Doğan Belediye işlerine ye
ni bir inkişaf vermek için belediye reis
liğine avukat İzı.et Okayı getirerek be
lediye teşkilatının isabetli ve verimli 
yürümesini temin etmiştir. 

Boluluların şifa kaynağı: Karabasan suyu 

Safranboluda 
3 cinayet 

14 yaşında bir çocuk 
kendisine tekme atan 

kadını bıçaklayıp öıdürdü 

Safranbolu (Hususi) - Kazamızda 
bir hafta içinde üç muhtelif cinayet ol
muştur. Eflani nahiyesine tabi Kıran 
köyünde Emin Ünal adında birini ay -
ni köyderi Abdullah, bir fadın me -
selesinden dolayı tabanca ile öldür -
müştür. Alveren köyünden Haşjm oğlu 
Ali isminde on dört yaşında bir çocuk 
da kendisine tekme ile vurduğu için 
Fatma isminde bir kadını bıçakla beş 
yerinden ve göğsünden vurmak sure -
tile öldürmüştür. Katiller yakalanmış
tır. 

Toprakcwna'nın Kadıbüküm kö -
yünde de Lir yaralama hadisesi olmuş
tur. Muharrem adında birisi ayni köy
den Hasan karısı Ayşeye tecavüz et -
mek istemiş ve kadının mukavemeti ü
zerine tabancasını çekerek ateşlemiş -
tir. Suçlu, kadının kaynanasını da bı
çaklamış ve kaçarken yakalam.!ıştır. 

Oltuda illi oğul 
Bir olup 
Babalarını boğdular 

Oltu (Hususi) - Oltunun Pitgir na
hiyesine bağlı Aristi köyünde ihtiyar 
Aslan ağanın gelinleri aradaki geçim
sizlik yüzünden bir:birlerile saç saça 
haşhaşa kavga etmeğe başlamışlar, bu 
kavganın uzun sürmesi, nihayet Aslan 
ağanın oğulları Ali ve İsmailin müda
halesini mucib olmuş, bu iki kardeş de 
döğüşe mani olamamışlardır. Nihayet 
kaynata Aslan bunlara söğüp sayma -
ğa başlamıştır. İhtiyarın müdahalesi 
oğullarının canını sıkmış, derhal baba
larının üzerine hücum etmişler ve bo -
ğazuu sıkmak suretile ihtiyan cansız 
olarak yere sermişlerdir. 

Niğde köylerindeki sel 
felaketinin tafsilatı 

Birçok bahçeler, harmanlar, fidanlıklar harab olda .. 
sel bir beşiği, içindeki çocuk ile beraber götürdü 

Niğdede .selin. tahrib ettiği parke yol ve köpril 

Niğdeden yazılıyor: Buraya bu ayın üzerinden aşmıştır. Civardaki bir kah
yirmisinde şiddetli yağmurlar yağmıı- veyi yıkmış, elektrik santralını ve me~ 
tır. Yağmur saat 16 da başlamış, 21 e bahayı su basmıştır. 

kadar devam etmiştir. Şehrin şimaJi .Bu meyanda insan zayiatı da vardır. 
şarkisinde 6 kilometre mesafede bulu- Zayiat 1 kişi kadardır. Şimdiye kadar 
nan Eskigümüş köyüne yağan yağmur 3 cesed bulunmuştur. 
daha şiddetli olmuştur. Köyün etra - Söğüd istasyonu ile Niğde istasyonu 
fındaki dağlara yağan yağmurlar sel arasında demiryolu bozulmuş, katar -
halinde Niğde şehri şarkında bulunan lar yollarına devam edememişlerdir. 
1200 metre kadar geni§liğe yayılmış Efendibey mahallesinde oturan Se
olan Kırbağlarına hücum etmiştir. Bu kıl.re isminde bir kadın tarlasından dö
korkunç sel önüne gelen ağaçların bir nerken sulara kapılın ed' nu·· mtı-
kı d . d.w. .b. h anı ış, ces ı 
smını evır ıgı gı 1 arm · an alıp ne bahçesi fidanlığının temelleri ara -

götürmüş, tarla ve bostan namına bir sında bulunmuştur. Aktaş köyünden 
şey bırakmamış, bir çok ev yıkmıştır. 14 yaşlarında bir kız sellere kapılmış, 
&kigümüş köyünde belediyenin yap - Eskigüınüş köyünden beşikte yatan bir 
tırmış olduğu nümune fidanlığı tama - çocuğu beşiği ile beraber sel alıp gö -
men harab olmuştur • türmüştür. Kasabanın Akkaya civa -

Sel o kadar fazla olmuştur ki şehri rında mesklın göçebe aşiretinden iki 
istasyona bağlıyan 4 metre yükseklik- kadın ve gene Aktaşdan iki çocuk sel 
teki şosenin arasında oldukça genlş bir hücumile sürüklenmişler, bunlardan 
köprü bulunmasına rağmen köprünün ancak bir çocuk kurtulabilmiştir. 

Hadise derhal zabıtaya aksederek ~Ulah ada 4 ·ık ekteb e hı· 
müddeiumumi vekili Fazıl, doktor Bed y 1 m y r 1 
ri ve merkez karakol kumandanı baş Halkevı· hı.nası yapılıyor çavuş Receb vak'a mahalline giderek _____ .. _ 

tahkikata başlamışlardır. Baba katille- Kütahya (Husu. 
ri derhal yakalanmış ve adal~tin pen-
çesine teslim edilmişlerdir. Ihtiyarın si) - Vilayet Dai -

mi Encümeni mer -ot.opsi ve muayeneside boı11.tlmak sure-
lile öldürüldüğü tahakkuk etmiştir. kezde, Tavşanlı ve 

---- Uşakta yapılacak üç 
Erdekte bir köylü domuz ilk mekteb binasını 

d eksiltmeye koymuş-zannile yaralan ı tur. 
Erdeğin Kocaburgaz köyünden Ha • Bundan başka Ge 

san oğlu Mehıned, tarlasında domuz dizde yapılacak dör 
beklerken domuz zannile Hamamlı kö düncü ilk mekteb 
yünden Adem oğlu Yaşar tarafından binasının yerini tes-

- . .. ... çifte ile vurulmuş ve ağır yaralanmış- bit için dün Vali, 
B ı (H ~) .dol luların şehre kazanmıştır ki yalnız şehır~:ı:>: ru:~er- tır. Yaralı Bandırma hastanesine kal - kültür direktörü Fa 

Yak o u . us~~ık. kil ut mesafede- ce kişi değil, uzak, yakın butün koy - dırılınış, Yaşar adliyeye verilmiştir. zıl Gönen ve Nafia 
ın mesıresı ı ı ome re d K h suyuna akınlar ya .. d .... z· G k' .. .. ..vüd a- ler en ara asan • mu uru ıver e -

v 
1 

Buyuksu kenarıdır. Etrafı sog 1 ılı or Hasan suyu her derde şifadır, si ziyaretcilerin artmasına sebeb olu • dize hareket etm· - .. . .. . • 
gaçlarile süslenmiş tabiatın en canl P Y · .. . d h t k . . t . . . B .. · . ..,r kazalardan, haric vi- . ış Kutahyadan oır gO?"tL11Uf 

1 . ' b ahalle içenler uzerın e aya e sın esınnı yor. ugun cıv<> lerdır. 
~~ ıklarıle beze~ş .olan ~ :rla ve gösteriyor. !ayetlerden gelenlerin sayısı çok ka - Gedizden sonra Şaphane nahiyesine tahya merkezi de parkta bir çocuk 

~. ~ssa. Pazar gunlerı ara e~mi etli Taşıdığı 'basit hikaye şudur: barıktır. . uğranarak ora yatı mektebinin pavyon bahçesi yapmağa karar vermiş ve he • 
h~ruyerek akın edenle: eh 1t dI bir Çok acıklı bir vaziyette kanlı basu- Karabasan vey~ Şifa suyu .Boluya vaziyetile 7 kilometrelik yolunu ted - men işe başlanmıştır. 
ır yekun tutar, her agacın a ın .. . t t lan Paşaköylü Karabasan yay - iki buçuk saatlik bır mesafededır. Yay- k'k d kl d' -·--~---

sohbet meclisi kurulur. IBu sene Bu -
1

1a u :kın ormanda tesadüf ettiği bu lI araba ile rahat gidilir. Ormanın kuy 
1 ~ece 1 er ır. f n -hr t k SusıgvırlıAla kurulacak 

yüksu kenarı pek tenha bir vaziyet ar- aya y . ·yı f l B' b' kö . d bulunan suyun mem - eyva arının ne ase ı e şo e a-
zed · . " hkahalar kal sudan içıyor ve ı ne ıce a ıyor. ır tu ır şesm e .. - .. .. zanan Şaphane, bu 7 kilometrelik yo- .fi:!.eker 'abrlkasının ıyor. Eskı ahenkler, ka . . "dd t sonra da hastalıktan eser kal- bamda geceleri yuzlerce ışık gorulu - 1 l ·ı ink' f w kt y /4 
rnam t B · • bu mevsımın mu e . b kli 1 . un yapı ması e ışa a ugnyaca ır. il l kl ış ır. u senenın, 'e Karahasan canlı bir reklam o - yor Bu sudan sıfa e yen erın sayı- D" w t ft V r N if E · BZlr l arı 
tenezzüh mihveri Paşaköy yaylAsı ve mıyor. . w. • • •• 'b' ; daha artmaktadır ıger ara an a ı az rgın, şe-
b.Ih . h' 1 kadar !arak suyun fevkatadelıgını herkese sı her gun ıra ·. . hir parkının herkes tarafından oturu -ı assa Boludan cıvar şe ır ere Ak b lı s h t R · Bolunun en yakın mesıresı 
"h . ş·fa su - anlatıyor. ın aş yor. uyun asa- esım .. .. .. .. lacak bir hale gelmesini istemış· ve bu-şo retı taşan (Karabasan - 1 

• d li t· ı B" ··ks d bir goıımuştur 
) b .. ··k b"r ün lar üzerın e semere ne ıce er verme- uyu u an · nun için lazım gelen tertibatı ve nok -yu dur. Bu su o kadar uyu ı 

' - Hasan Bey dikkat edi
Jorurn .. at yarışlarında .. 

... seyircilerin yarısını ka
dınlar teşkil ediyor ... 

Hasan Bey - Desene er
kekler iki yarışı birden sey
rediyor !ar. 
' - Ne münasebet Hasan 
2 ey? 

Hasan Bey - Öyle ya hem 
at yarışını, hem de çene ya
nşıru ... 

Havuz yanında yapılrnağa başlanan 
dans yeri de bitmek üzeredir. Ayrıca 

Vali Nazif Ergin, Vali konağı inşası i -
çin geçen yıl büdceye konulan paray
la -eski Vali konağını kati görerek
yeni bir Halkevi inşası için teşebbüste 
bulunmuştur. 

Bundan başka Cumhuriyet meyda -
nı tamamen parkelerunektedir. 

Şehir suyunun sokak aralarındaki 
tesisatına da sür'atle devam edilmekte
dir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Kü -

Balıkesir (Hususi) - Garbi Ana -
doluda kurulması kararlaşan ve bir 
müddettenberi Bandırma havalisinde 
tedkikleri yapılmakta olan şeker fab -
rikasının Susığırlık civarında Yaya 
köyü ile Kepekler arasında inşası te -
karrür etmiştir. 

Fabrikaya aid işlerle meşgul olmak 
üzere alakadar memurlar Balıkesirde 

ve Susığırlıkta vazife görmekte, çiftçi
lere pancar tohumları tevziine başla -
mış bulunmaktadırlar. 

Çorluda iki göçmen köyü 
kuruluyor 

Muratlı (Hususi) - Çorluya bir saat 
mesafede (Uglas) çiftliğinde üçer yüz ha-
nelik iki göçmen köyü kurulmaktadır. 

İnşaat hayli ilerlemiştir. Göçmenler kış
tan evvel evlerine yerleşmiş bulunacak
lardır. 
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HARÜCDrE GAZEL 
- Affedersiniz; çocutun yüzüne ne - Siz? ..• 

- Beni tanıyamadınız mı? Göz aşina-
olmuş? 

Bana bu w.ali soran tanımadığım zata 
dönüyorwn: 

- Sivilce, güneşten oluyor. 
Cebinden gözlüğünü çıkarıyor, başını 

yaklaştırıyor, dikkatli dikkatli bakıyor: 
- Anladım. Şimdi buradan bir attara 

gidersiniz. On kuruşluk göztaşı, beş ku
ruşluk hardal alırsınız.. ikisini bir kaba 
koyar, karıştınrsınız. .. 

O daha sözünü bitirmeden, soruyorum: 
- Affedersiniz bayı!D, siz doktorsunuz 

dğil • ., , 
e mı. 

- Hayır doktor değilim, filanca daire
de memunım. 

* Bir apartıman yapılıyor. Durup bakı-

lığımız v.ırdı. Belediye tahsildarı. •• 

* Vapur köprüye yalda.pyor, fakat ne-
dense akıntıya kapıldı. Çarklar iŞledi. 
Vapur bir öne, bir arkaya gitti. 

- Kabahat kaptanda. 
Yüzüne bakıyorum. Bundan cesaret a

lıyor. 

- Dümeni bir çeyrek sağa kıvıracaktı. 
Sağ uskuru tomayt, solu tornistan ede
cekti. Yarun yolla da gitti mi: hemen is
keleye yanaşırdı... Fakat kaptan ..• 

Sözünü kesiyonım: 
- Siz de kaptansınız öyle mi? 

- Hayır, mühendisim! 

* yorum. Çalışını amelelere bağıra çağıra _ Bayım, diyorlar- niçin gazeteyi on 
emirler veren biri beni görüyor. Yanı- altı sayfa çıkardınız? 
ma geliyor: 

- Bir şey mi istiyordunuz? 
- Hayır bakıyordum. 

- Güzel oluyor değil mi i 
- ????? 

- Planı bizzat kendim yaptım, bütün 
tefcrrüatile teker teker meşgul oluyo
rum. Pencerelere bu biçimi verebilmek 
için tam on beş gün düşündüm. Kapıya 

bakın .. bir mimar, cburada kapı olmaz> 
demişti. Ben ısrar ettim. Uğr~tım.. çiz
dim ve nihayet kapıyı buraya koyabil
dim. Güzel olmuş mu? 

- ????! 
- Ne dersiniz? 
Madem ki o bana soruyor, ben de ona 

sorabUlrdim. 
- Affedersiniz bayım. siz mimar mı

snıız? 

- Hayır, doktorum. 

* - Güzel ceket ama, yakası biraz fena 
duruyor, siz terziye gidin, söyleyin; o
muzdan §Öyle yarım santim kadar nl
sın.. altına da biraz pamuk koysun, o za

- ........... . 
- On beş sayfa olsaydı daha iyi değil 

mi idi? 
- ........... . 
- Bu resmi neye buraya koydunuz? 

- ············ 
- İkiye bölseydiniz, 'Yarısını bu suyfa

ya, yansını arka sayfaya koysaydınız ve 
arka sayfadakinin diğerinin mütebakisi 
olduğunu göstermek için bundan öteki
ne bir ok :işareti çekerdiniz? 

- ........... . 
- Bu ya%llllll altına gene rnabadi con 

dördüncü sayfada> diye izahat verirdi-
niz. 

- ........... . 
- Böyle yapacağınıza mabadini de ge

ne ayni sayfaya koysaydınız. 
- ........... . 
- Çıkmaz mı, a~ efendim, harf-

leri biraz sıkıştınn! 
Soruyorum: 
- Siz gazetecilik yaptım% mı? 

- Hayır, ben eczacıyım. 
tsm.et Hulil.&i 

Mevsimlik 
kostümler Bostancıda kasab Hüseyini öldüren 

isıamm muhakemesine devam edildi 
Şahidler, katilin, kendisine hakaret ettiği için arkadaşını 

tabanca ile öldiirdüğünü itiraf ettiğini söylediler 

Bir müddet evvel Bostancıda istas- 7 .\nci sorgu hakimliğine verilmiş, ya • 
yon civarında feci bir cinayet olmuş, pılan sorgusu neticesinde tevkifine Iü· 
İslam isminde biri arkadaşı kasap Hü - zum görülmüştür. 
seyini tabanca ile öldürmüştü. Hadise- Galata umumi evlerinde çalışan Ka· 
in sebebi iki arkadaş arasında bir ala- tina Kibirli isminde bir kadını kıskanç· 

~ak meselesinden dolayı çıkan kavga lık yüzünden jiletle yaralayan KcÇO 

H
- . . İsl" gır· ve hakkında da takibata başlanılmıstır 

sırasında, useyının ama a __ ____::.. 
tahkir edici sözler söylemiş olmasıydı. 
Kavgadan bir müddet sonra, gece ya -

Poliste: 
rısına doğru, İslam istasyonda Hüseyi- Dünkü otomobil, tramvay ve 
ne rastlamış, iddiaya göre arkadaşı ab motosiklet kazalan 
dest bozduğu sırada tabancasını çek - Vahan Azaryanın idaresindeki 512 nu • 
miş ve üzerine boşaltmıştır. maralı otomobil Şişli - Büyükdere cadde -

Bu davaya Ağırceza mahkemesinde slnde Ermeni mezarlığı önünden geçerken 
b .. ~1 ...... ,.-h,. trnft1Vny blletçlsl Abdullaha çarparak yarıı.· 

dün de ~·~· ıanuştır. Yaralı tedavi altına alınmış, şoför 
Suçlu İslam, geçen celsede: yakalanmıştır. 

_ Çarşıda Hüseyinle aramızda ge - * Şoför Yusufun id:ıresindekl 3334 numıı.· 
çen kavgadan sonra, gece rakı içtniş - ralı otobüs ile vatman Nazım tarafından i-

Biten ve 'h-. .. ı.yan iki mevsim arasının t•k. B' d b" ld giderken Hüse _ dare edilen 12 numaralı tramvay nrabası a-
ken 

. ·~ . . ı. ~ ~. ıre yo .~. v _ ' • • rasında. S:mıatya caddesinde bir çarpışma 
dıne mahsus bır §ıklığı vardır. Kış bı- yıne gunduz sarfettigı agır sozlen gen olmuştur. Tramvayın açık bulunan pencere· 

tip bahar başlarken birdenbire baharlık- lmas nı söylemiştim. Geri almadı, ye- sinden kolunu dışarı çıkarmış olan yolcular
lara geçilmez. Kışla bahan birle§tiren ~iden ı tahkir ve tehdid etti. Sarhoştuk. dan Sadık, kolundan ağırca yaralanmıştır· 
modeller seçilir Bahardan yazn yaz - .. . k eld. Yaralı Cerrahpaş:ı hastanesinde tedavi al • 

· ' Hadıse vu ua g ı. t ft 1 t hklk •ft b ı t dan sonbahara, sonbahardan kışa geçer- . . ına ı.uınmış, a a.... aş anmış ır. 
k d h ·· ı d' K dind ik' · Demıştir. * Şoför Cemalin ldaresindeld 3421 nu .. 
e~ e ep 0.~ elli~·. . en 

1 
ı? ıbmevsım Dünkü celsede şahid olarak dinleni- maralı otobüs ile vatman İsmailin idaresln-

mo asının guze gını top ıyan u mo - . 1 d mahkemede dekl 129 numaralı tramvay arabası nrnsınd• 
deller, her mevsim modasının bariz va - len polıs memur an a, Şişli Halaskiırgazl caddesinde bir çarpışma 
sıflarını ta_şıyan mevsim modellerinden şunlan anlatmışlardır: clmuş, her ikisi de hasnra uğramıştır. 
daha hususi bir güzelliktedir. Ve daha - Gece saat 12 sulannda suçluyu * Vatman Süleymanın idaresindeki 112 
uzun zaman kullanılabilirler. Çünkü ge- karakola getirdiler. Bir elinde tabanca- numaralı tramvay arabası ile, Zeynelln 1dat 
çen ve gelen her iki mevsime de az çok sı vardı. Hüseyini vurd?ğunu karak?l- resindeki 340 numaralı motosiklet arasın • 

kt a ı A · d t da ikrar etti Derhal bır zabıt tanzım da Şlşllde Ermeni mezarlığı önünde bir çıır-
uyma a ır ar. ynı zaman a amamen .. '. .. .. pışma olmuş, motosiklet chemmlyet.11 suret-
ber hangi bir mevsimin modasını ha - ettik. Suçlu ile Huseyın gunduz bir a - te hasara uğramıştır. Nüfusca zayiat olma " 
tırlatmadıkları için demode olmaları ih- lacak meselesinden çarşıda kavga et - mıştır. 
timali azdır. m1şler. 'Kasap Hüseyin, İs1~ı tahkir Dikkatsizlik yüzünden bir çocuğuı 

Çizgili kumaştan ceket, düz kumaş- etmiş ve cdolandıncı> demış. gene de, kolu yandı 
tan etek. Ceketin sadeliği ve çizgi - İslam arkadaştna: Üsküdarda İnkılflb ınnhalleslnde oer .. 
leri yaz modasına uygun. Ancak c- Sözlerini geri al dediği zaman, caddesinde oturan Hanife. süt plşirlrken 1k1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ beM~sentil~ITTcakhav~~dançok~rin Hürey~: b~uk a~~ ç~uğu Ayfunın üurtnek~a~ 
havalara uyan bir tarzdır. Keten, ipek1i c- Dur bakalım, bekle, 'bak ben da- sütü dökerek çocuğun kolunun aAır surette 

ınan iyi duracak. 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
13 dil bilen tercUman Japonyada jJarib bir enstitü 

Fransız adliyesinin resmi bir tercü- Japonya nebatat enstiüisüne yenı bir 
manı vardır. On üç lisan bilir. Dildiği dil- şube ilave edilmiştir. Bu şubenin iki pro
ler şunlardır: Almanca, ingilizce, bulgar- fesörü ve ilti bin talebesi vardır. Bu .şu-

::a, italyanca, litince, portekizce, lehce, bede jnponca İkebana denilen çiçekleri 
nısc.a, sırbca, :fspanyolca, çekce, Ukr:ınya gruplaştırmak ve tanrim etmek san'ati 
am ve .•. fransızca. öğretilecektir! 

Müşterek 
Bir mektubdan 
Çıkan meseleler 
İzmirli iki kadın okuyucum, çizgili 

bir kağıdı ortadan ikiye ayırIIU§ . .Ka
ğıdın bir parçasında birinin, öbür par
çasında da öbürünün derdleri yazılı. 

İki okuyucumdan herhalde biri yazı 
yazmayı pek bilmiyor ki onun mektu
bunu da arkadaşı yazmış. İki mektub 
ayni zarfa koyulmuş ve bana gönde
rilmiş. 

Mektublardan birinde R. R. rümuzu 
var. R. R. çok genç bir kadındır. Bun
dan sekiz sene evvel hemen hemen 
çocuk denilecek bir yaşta iken barda 
çalışırmış. Yıı.şlı bir tüccar onu gör
müş, beğenmiş ve evlenmişler .. bar
dan kurtulan kadın kocasına çok bağ
lanmış, fakat bir müddet sonra neden
se bu bağ gevşemiş. Kadın bir memu
ru tanımış, onunla gizli gizli buluşma
ya başlamış. Bana sonum ne olacak? 
diye soruyor. 

* Okuyucum, çok fena hareket ediyor. 
Çocuk denilecek bir yaşta iken ken
disine büyük felaketler hazırlıya.:!k 

bir hayatın eşiğinden içeri adım at
mışken onu oradan çekip aldılar. Ken
disine temiz bir isim, ve iyi bir hayat 
temin ettiler. Bunu yapan insana kar
sı ömrü oldukça sadık kalınası icab 
etmez miydi? 

O bunu dü§ilnıneli ve bir erkelde 
gizli gizli buluşmamalıydL Bu hare
keti kendisini gene eski hayata sürük
l er, ve artık bir daha kurtuluş ta yok
tur. Madem ki bir kere uçurumdan 
kurtulmuştur. Bir daha uçurum ke
narlarında dolaşmamalı? 

* 
İsmini buraya yazmıyacağım öbür 

kadın okuyucuma gelince, g~ç bir 
duldur. Kocasından ayrılalı bir sPne 
olmuştur. Bir genç erkekle tanışmış, 
sevişmişler, fakat bu genç erkeğin ai• 
lesi evlenm~lerine razı olmamış. Ka
dın da şimdi bnşka birile evleniyor, 
faka.t el§n o genci seviyormuş. Kocası
nı sevmiyecekmiş. 

Bu ne düşüncedir bilmem bir in~ • 
san sevmiyeceğim diye evlenir mi? .. 
Evleniyorum ama ben gönlüm başka4 
sında da söz mü? Madem ki gönlün 
başkasındadır, sen de evlenmiye kalk· 
mıya idin, yok diyeceksin ki: 

- Öyle ama ben kimsesizim, yalnız 
nasıl yaşanın, bana kim bakar? 

Mndem ki böyledir. Madem ki sana 
bakacak bir erkeğe muhtaçsın. Ne o
lursa olsun gönlünü ötekinden soğut
maya, sana bakacak, sana koca olacak 
insana bağlanmaya çalış_ ve el'Ne4-
dcn ben onu sevmiyeceğim pazarlıği
le yola çıkacak yerde, ben onu sevece. 
ğim, sevmeliyim, demelisin ... 

TEYZE 

gibi yazlık kumaş yerine yünfü oluşu da h 1 - ? cevabını yanma.sına sebebiyet vermiştir. Küçük Ay -
a ne er yapacagım sana·» dın Nümune hastanesinde tedavi altma a ., 

yazı pek hatırlatan bu moc!ela sonbahar vermiş. İslam hadisenin sebebi ibunlar lı~ıştır. 
güzelliğinden bir şeyler katıyor. - karak ld "kra tmişti Her kadın bilmelidir oldugunu, o a ı r e r. Bir çocuk incir ağacından düşüp 

Suçlu vekili duruşma sonunda bazı kolu kırıldı 
Her yeni çorabınızı giymeden önce bir 

kerecik nemli bez arasında ütülerseniz 
hem daha çok dayanır, hem de rengi ça
buk bozulmaz. 

* Renkli eldivenlerdeki yağ lekeleri ba-
yat ekmeğin içile silinirse kolayca çıkar. 
Benzin vesaire eldivenin rengini bozar, 
Lekeyi onlarla silmek doğru değildir. 

* Şosonlarınızın parlaklığını muhafaza 
için arasıra nemli talkla temizlemelisi -
niz. Talktnn başka her şey lastiği az çok 
don ultla§tırır. 

* Soğan kokusu elden kolayca çıkmaz. Ne 
kadar sabunlasanız nafile ... Hatta kolon
ya sürünseniz iki koku birbirine karışır, 
berbad bir hal alır. Ne sabunun, ne de 
kolonyanın göremediği bu işi bir parça 
kaya tuzu görür. 
Soğanlı ellerinizi tuzla oğuşturunuz. 

Sonra ılık su ile çalkalayınız. 

müdafaa şahidlerinin dinlenmesini is-
ed 

Bakırköyünde Klra.Zbaşı soka~nda otu =: 
temiş, mahkeme bu talebi kabul e - ran seyyar fotogra!cı Mlkl'nin o~u 13 ya -
rek, duruşmayı talik etmiştir. gında varhnn, incir ağacından düşerek sd 

Valide hanında bir ihtiyarı kolu kırılmış, Ermeni hnstanesinde tedavJ 
altına alınmıştır. 

öldüren genç agırcezaya ve~ildi Bir afyon ve eroin mübtelası 
İki ay kadar evvel Çakmakçılarda yakalandı 

v \'de hanında Cahid isminde bir ço _ Tahtnkalede Deveoı;ıu yokuşunda şüphell 
a ı . . _ . bir halde dolaş~ığı görülen Yusuf oğlu Ah -

çuk kendısıne tecavuz etmek ısteyen medin zabıta tarafından cebleri aranmış ve 
Şükrü isminde bir ihtiyarı bıçak.laya - bir mlkdar eroinle afyon bulunmuştur. suç
rak öldürmüştü. lu hakkında kanuni muameleye teveS.sül o " 

Hadise etrafında -4 üncü sorgu hA - ıunmuştur. 
kimliğinde açılan ilk tahkikat netice - Fınldakla kumar oynıyan üç kişi 
lenmiştir. yakalandı 

Suçlu Cahid, yaşı ve vak'adaki ha - Tabtakaled_e blr arsada fmldıı~ ~öndür : 

f "fl f · sebebler gözönünde tutularak mek .suretile kumar oynadıkları gorülen Ha 
ı e ıcı . . . .. ' san Ismnll ve sabıkalılardan fırıldnkcı Meb" 

ceza kanununun 448 ıncı maddesı hu - med yakalanmışlar, haklarında kanuni mu-
kümleri dahilinde muhakemesi ve tec- ameleye tevessül olunmuştur. 
ziyesi talebile Ağırcezaya verilmiştir. Bir terlikci arkadaşını yaraladı 
Galatadaki iki yaralama vak'ası Mercanda Mercan hanında oturan ter ~ 

adl'·yeye "ınt"ıkal ett"I Ukçi Hasan ile Rüştüpaşa hanında oturnı:ı 
Cemal ve arkadaş1 Ali arasında 1§ yüzünden 

Galatada vukua gelen iki yaralama çıkan bir kavgada Cemal, Hnsnnı terl1kÇ1 * hadisesinin suçluları hakkında müddei- bıça~ile kamındnn yaralamıştır. Yaralı te .. 
davi altına alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

Bıçaklarınızın pas tutmaması için kir- umumilikçe tahkikata başlan~tır. 
b . k Bir yangın büyümeden söndürüidil 

leniı' kirlenmez gazete kağıdı ile silip bir Galatada Davud :isminde ili. ar a-
kl 1 k - ·· d ıka Küçilkpazarda Kutucular .sokağında İb • 

yana koyunuz. Yıkanaca arı vakte ka- daşı Nazımı, a aca yuzun en ç n rah1mfn dükkanında elektrik motörünllJJ 
dar gene önce gazete kağıdile oğunuz, bir kavga sırasında, bıçakla ağırca ya- kontak yapması neticesinde yangın çıkınış• 
sonra yıkayıp çalkalayınız. Her gün böy- Talamıştır. sa da, büyümesine meydan verilmeden söı:ı 
le temizlenen bıçak kafiyyen pas tutmaz. Derhal adliyeye sevkedilen suçlu, dtirülmllştür. 

[Bacaksızın maskaralıkları : Elma ağacında 1 
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Olabilir 
Saf adamdı. Bir oğlu dünyaya 

gelmişti, tebrik ettiler: 
' - Ah, dedi, Allahtan bir şey 
istemem, oğlum benden akıllı 

olsun. 
- Olabilir, dediler. Aksine ~ 

sasen im.kan yoktur! 

Kime karşı? 
Hoppa bir kız hastalanmıştı, 

babası doktora telefon etti: 
- Kızım hasta! 
- Nesi var? 
- Zafı! 

Doktor sordu: 
- Kime karşı? .• 

_ Aldı.ğı kadın, dört kadın.a bedel
- Taaddüdü zevcata taraftardı da ... 

O zaman / J 
Altmış yaşındaki baron, on sekizinde • l : 

bir genç kızla evlenecekti. ı · 1 

_ Ne yapıyorsun baron dediler, sen , } • 

yetmiş yaşına geldiğin zaman, o ancak ' • 

yirmi sekizinde olacak. \ 

Baron omuz silkti 
- Ne zararı var, ben o zaman on.dan 

ayrılır, on sekiz yaşında bir başkasile ev- • 

lenirim. 

* 
Yetişiyorlar 

Sütçünün çocukları güğümlere 
musluğundan su dolduruyorlardı: 

- Ne yapıyorsunuz? 
Diye sordum. Bir ağızdan cevab ver -

(iiler: 
- Sütçülük oynuyoruz! 

* Ne olsa 
_ Bu nasıl iş, borç para istemek için 

evime gelmiyorsunuz da beni kendi eYi· 

Dize çağırtıyorsunuz. 

- Böyle daha iyi, ne olsa ben sizi kapı 

dışarı etmem! 

* Özür 
Otomobil şehir haricinde birini emıi§

tl. 
Polisler geldiler: . 

zd. , 
- Neye e ın .•• 
- Yolun tam ortasında yatmış uyu -

yordu. 
- Klakson çalmadın mı? 
- Uyandırmamak için çalmadım! 

Yalan 
Ben evde yok

ken yaramazlık yap
mışsın? 

- Kim söyledi? 

- Küçük parma • 
ğun. 

- Yalan o da se-
' ninle beraber git M 

ınişti. Benim yara - l!!!!!:!~~:!~ 

- Evlenmeden evvel size mazimden 
bahsetmek isterim. 
- Şimdilik ona lüzıı.m yok, ayrıla -
cağımız zaman mahkemede söyler.. 
nniz. • 

o 

_ Bazı mühim i§lerimiz var, koca -
nızı bu. gece de burada alakoyacağız, 
mcTak etmeyin .• 

SON POSTA 

Hiç 
, - Ne düşünüyorsunuz? 

-Hiç. 
- Siz hiç bir zaman düşün -

mez misiniz? 
- Düşünürüm. 
- Neyi düşünürsünüz? 
-Hiçt 

Şahid 
~başı phid olarak mahke-

meye çağınlmıştı. 
Hakim: 
_ Ne biliyorsan söyle! 
Dedi, aşcıbaşı da söyledi: 
_ Tatlılar, börekler, dolma -

lar ... 

Tuhaf şey 

Sarhoş, devriye gezen polisin knrşısı
na çıktı: 

- Bay polis karşık:i kaldırımı bana gös-
terir misiniz? 

Polis elile karşık:i .kaldırımı gösterdi. 
Sarhoş düşündü: 
- Tuhaf şey, dedi, ayni suali orada 

sorduğum zaman da bana bu .kaldırımı 
göstermişti... 

* 
Vardır 

Lokanta garsonunun gözleri hastalıklı 

idi, meraklı bir müşteri sordu· 

- Sizde trahom var mı? 

Garson şaşırdı: 
- ValJahi efendim bilmiyorum, liste

de yazılı ise vardır. 

* Budala 
Esmer bayan, sarışın bayana sordu: 
- Nişanlın nasıl? 

- Nişanlım mı, o artık nişanlım değil! 
- İyi olmuş esasen budalanın biri idi, 

ayrıldınız demek.. 
- Hayır evlendik! 

* 
1-foşbnmam 

Tayyareci söyledi: 
- Tayyare öyle brr şeydir ki, Pariste 

kahvaltı edebilirsin. Öğle yemeğini 
Moskovada yersin. Akşam yemeğini de 
Pekin'de ... 

Muhatabı düşündü: 
_ Tayyare hiç hoşuma gitmedi, de

di, ben değişik yerlerde yemek yemek
ten hoşlanmam. 

İhtiyatsız 
Hayatınız.dan 

memnun musunuz? 
· - Ha! 

- Evlilik hayatın
dan? 

-Ha! .. 
????? -:- ..... 

- Daha yeni ta -

nıazlık yapıp yapma-

dığımı nereden bile-. 
cek? .. 

d ki ,.eklcimlara ehemmiyet Radyo a .•. 
veren bir -radyo dinleyıcısı. 

- Bana kalırsa ikimizden biri mu
hakkak biT lıile yaptı. 

nıdığım bir insana 
aileme aid bütün hu
susiyetleri anlnttım. 

Ben de çok ihtiyatsız 
bir insanım! 

Yolcular - Gene istasyon on dakika rötor t1aptı ... 

Sayfa 7 

SEYAHAT MEKTUBLARI ı 33 

Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Yaz için dağa çekilen 
köy halkı arasında •. 

.. * ~ 
Hiç lıim•ede yiyecek ;,okta. Vmid•wilı içinde bir çadıra daha iler-
ledim. içinden heybetli bir lıadın belirdi. 1,80 i geçen bu boya, 
hmilıulade miitenuib bir viicadü vardı. Ne iatiyormn der ~bi 

yü%iime bakıyordu. Ne iatediğimi çoktan anatmaftum. 

Akşnma doğru da, giden kamyondan 
bir haber gelmeyince, oturduğumuz ye
rin sırtındaki dağlara çıkmağa karar ver
dim .. köylüoün çadırları orada kurul -
muş; çoluk, çocuk ve davarlarile oraya 
- yazlık kamplarına - yerle§tllişlerdi.. bu 
fırsatla onları yakından görmüş .olur -
dum .. 
Maksadım yalnız anlan görmek de -

ğil, biraz da yiyecek tedariki içinde .. Süt
ten mi olur, yoğurttan mı olur, tereya -
ğından, tavuktan mı olur; ne olursa, ne 
bulursam.. Kahvecinin sabahleyin bir 
yerden bulup ta, kesip kızarttığı tavşan 
kadnr koyun nihayetine ermiş, dibinden 
silmiş siipürmüştük.. Madem ki akşama 
buradnyız, o halde yiyecek tedarik et -
mek te kendimize kalıyordu.. Yanımda 

şoför muavini, sonra yerlilerden ctürkçe> 
bilen b:ri daha, daga doğru, rızkımızı a
ramak için, çadırlar istikametine yürü
rniye başladık ... 

Önümüzden iki kadın ilerliyordu. Yer
li ve milli elbiselerini giymiş bu iki ka
dına, yüzlerini görmeden, yürüyüş a -
henklerile mütenasip endamlarına arka
dan aşık olmuştum.. yanımdakilere de -
dim ki: 

- Biraz sıkı yürüsek te, karanlık bas
madan aradıklarımızı bulsak .. 
Maksadım öndeki kadınlara yetişip 

yüzlerini görmekti.. boyları benden uzun, 
omuzları 'benden geniş, bazuları benden 
şiş görünen bu iki kaplan gibi kadına ye
tişebilmek ne mümkündü? .. Dik bayır -
da, bu dimdik yürüyen mahlUklara yeti
şebilmek tecrübesi bile beni ter içinde bı
rakmıştı .. Nefes nefese gelip, aczimi ya
nımdakilere belli etmemek için: 

- Adnm daha vakit erken. Gideceği -
miz yer şurası. Nasıl olsa karanlık bas -
madun yetişiriz. Ne diye koşuyoruz san
ki!! 

Dedim ve ağırlaştık. 

Kadınları arkalarından seyir ede ede 
takip ediyordum: Ne de süslü giyin -
mişler!. Başlarının tuvaleti, sırtlarındaki 
bluza, bluzlarının rengi, kalçalarından 
dökülen kırmalı etekliklerine öyle uygun 
ki... Mütenasip vücudlarilc, ellerinde 
yün bükerek öyle ~nkli yürüyüşleri 

Meyva Halinde 
üzamler 
Nasıl boşaltılıyor? 
Okuyucalarmuzdan Taqancdda .Ekr•.m 

lmzaslle yau113'or: 
Bu sabah köyümden gelen bir ema -

netl almak üzere sabahleyin beş buçukta 
İstanbul sebze haline gittim. İskeleye ge
ce saat ı de yanaşan üzüm motörümü -
zün saat. 9 a kadar bo§almadığını ıör -
düm. Halbuki Hal yedide açılıyor ve aatıı 
başlıyor. Böyle uzun müddet deniz üstün
de kalan maldan ne hayır kalır. Saniyen 
üzümlerin mot.örden çıkarılışını gördüm, 
gözüm yaşardı. Yaş meyvaların dikkat ve 
ihtimamla çıkarılması lD.zım gelmez mi? 
Hamal kadrosu da gayrlkAfidlr. HUiasa 
bunları gördükten sonra mallarımwn ne
den turşuya döndüğünü ve neden ellinize 
on para geçmedlğlnl anladım. Allkadar 
makamın nazarı dlkkaUnl celbetmenlzl 
rica ederim. 

• Dört aydır maaşı tahsis cdilnıiycn 
bir emekli yüzbaşı 

Küta.hyada Mecidiye mahallesinde 22 
numarada emekli topcu yüzba§ısı Hakkı 
Alsan yazıyor: 

c- 4:0pçu emekll yüzba§ılığından mü-

r ki: Senelerdenberf dans plAstllt dersf 
almış hissini veriyorlar .. ince bellerinden 
büzmeli, kalçalarını saran cpliıt li etek
liklerin, attıkları mevzun adımlarla öy
le bir dalgalanışı var ki ... 

Üç yoldaş, kösemenlerini takip eden ko
yun sürüsü gibi kadınların peşleri sıra, 
bir kelime bile konuşmadan ilerliyor -
duk.. Şoför muavini de, zihninden be -
nim düşündüklerimi geçiriyormuş_ D~ 
di ki: 

- Öyledir amma bayım. Yanlanna so
kulmağa gelmez; yağ tulumu gibi kokar
lar .. 

- Tüh Allah müstahakını versin! Ne 
gıizel hayale dalmıştım. Berbat ettin. Yu
karık.i çadırlara varmıştık.. Yiyecek, içe
cek tedariki için bir kaç çadır kapısı d~ 
laştığım halde istediklerimden c birini• 
bile bulnmadım. Herkesin yiyeceği ken
dine göre .. Eeey, peki ne olacak? Aqa 
ma aç mı yatacağım? .. Umitsizlik içinde 
bir çadıra daha ilerledim.. İçinden hey • 
betli bir kadın belirdi.. Tepemden ba • 
kan bu hatunun boyu 1,80 e yakındı. Ha· 
rikulüde mütenasip bir vücucL Bu da e
linde örekesi, yün eJiriyordu.. cNe isti· 

(l)et)amı 10 ftCU nı1ıfada) 

tekald iken 935 aeneainde KtlıahJa ha
pishane müdtirlQtlne tQlıı ve H/t/931 
de bu vazifeden oıttun. 

2/5/938 tarlhJnde nYelce abmf oldu· 
tum maqımm 19Dlden tahll81 lcln u
kerllk §Ubesl ftlltufle Ml1ll Mttdafaa Ve
tAletl tekaüd fQbesl mtldlrltlltıne mtlra· 
caat ettim. Dört a:rı mtltecavls bir saman
danbert maafllll tahsis edllmedlll • 
dört nüfus ailemle ao ve bD&ç .:>tak or&a
sında kaldım. 

Yüce VekAletten müaebblbleri hattın
da kanuni takibat lcrumı ve maqnnm 
Acllen tahsisini aabınnlıtla bekllJorum. 
Slcll numarası (11 - 311>.• 

• Balkan horhindenberi lskln edilmi-
yen Wr göçmen 

OkafUcuma .&dapuannda Sakarya 
mahıılleslnde a -mar&41a Bayan Emine 
yazıyor: 

Ben Selft.nlt muhaclıiertndenlm. Bal
kan harbinde hicret ederek Adapazanna 
geldim. 12 sene eneı Sakarya mahalle • 
sinde lskln edilerek bir ev gösterdiler • 
Sonra bu evi ba§kasına vererek bize tek
rar harnb bir ev verdiler. Halbuki evvel
ki evt verdikleri lhtiynr ve yalnız kadın 
öldü. Benim 3 erlı:et ve 2 kız evlAdım var
dır. Hakkım Şftrayı Devletce de ta.sdlt e
dilmiştir. İsku Umum Mildtlrlufüntın na 
z:ırı dikkatine arzetmenizl rica ederim. 



Mari V 81evska J~ 
Al l aşk 1ı~ 11~ ıva o yonun romanı ,, 

Yazan: Mebrure Sami 

Napolyonun nefret edilen nazırı 
BİRİNCİ KISIM 

imparatoriçenin toplantısı 
(1808] 

Zaptiye nazın Mösyö Fuşe hazretleri. 
Ses gürültüsü kesildi, konuşmalar 

c1urdu ve herkesin gözü, Napolyonun 
bu hiç sevilmiyen, hatta nefret edilen 
nazırına doğru döndü. 

Fuşe, kızıl renkli, şdtafatlı, parlak 
kadife elbiseleri içinde, mütevazı bir 
hal takınmağa özenerek, ilerledi ,.e 
Jozefinin ( 1) önüne gelip eğildi. 
Baş mühürdar Cambaceres'le tavla 

oynıyan imparatoriçe, başını biraz kal
dırdı. 

Kumral saçlarında, çiçek ve inciler
le, sırmalamalı, fevkalade süslü ve 
haddinden fazla dekolte, beyaz elbiiesi, 
çok boyalı yüzile, imparatoriçe adeta 
bir taş bebeğe benziyordu. 
Fuşe, çabuk doğruldu, etrafına hiç 
çekinmeden, sinsi ve bir ~yler anyari 
gözlerle baktı, Cambac~res'e ·ae selam 
verdikten sonra, doğru salonun öbür 
ucuna, imparatoriçenin düşmanları 
Bonapartlann kurulmuş olduklan ta
rafa yürüdü. 

Vaktile nazırla sır, ve hattl sırasına 
göre iş ortaklığı yapmış olan Jozefin 
artık onun yüzüne bakmak istemiyor ve 

(1) Romanımızın başladıfl tarihte lmpa
ratoriçellk mevkllnde bulduğumm Jozeflnl, 
okuyucularımıza biraz hatırlatmafl doğru 
buluyorum. (M. S.) 

1762 de Martlnik adasında dotan Jozetın 
(Marie-Joseph-Rose de la Pagerle) 1719 da 
babaslle beraber Parlse gelmiş ve oradl\ Vi
tant alexandre de Beauharnala lsminde bir 
aaılzade lle evlenmişti. (Bu lzdivactan Eug6-
ne ve Horteu.se adlı biri erkek, biri kız lkl 
oocuğu olmuştur.> - 11ar1 Valenka fnmbadea -

Vikont, Mayau.s tehrlnin dtifmana teaHml Napolyon "e Fu.ıe 
Sttnde ıuçlu görillerek 1794 de giyotinle idam 
ecıııml§ti. Hattl onu ölümden kurtarmak için kendisile hiç konuşmuyordu. Sebebi de ile, daha dün adı sadece madam Bona-
tıazı tefebbüslere talkıfan tamı Jozefln de şuydu: part iken bugün Napoli kraliçesi olu· 
blr aralık hapsedllm1ş ve ancat, Fransa ıb- Üç ay kadar evvel Fontenblo aara - veren Jülinin ve Karolin Müra (3) nın 
tlllll teblrlnin bat ldarecllertnden Robes - vında bulunduklan sırada, bir gün karşısında, o so;..,,t,. kuru iltifatlarını 
piyer'in mkut ve idamına tesadtıı eden 27 5--. 
temmus 1794 tarihinde kurtulma tmklnını Fuşe gelmiş, Napolyonun ağzından he- saçmağa koyuldu. 
bulabllm1fti. nüz kat'i bir şey işitmemiş olmasına Prenses Borgez ( 4) henüz ortalarda 

Bonapart, Jozennı madam Talyen'in bir rağmen imparatoriçeye talakın lüzu- yok! Gelmesi bekleniyor ama, Napol -
davetinde görmü.t ve kendinden 8 yaı büyük mundan bahsetmek cür'etinde bulun - yonun bu güzel ve sevimli kız kardeşi 
olan bu kadını ıençllflnln bütün ateşli duy-
plarlle, birden sevmişti. Onların bu llk kar- muştu. .. gene her zamanki gibi geç kalmakta. 
fllafDlalarında orada bulunmut olan mare- Sonradan da, bu münasebetsizliği Yalnız, bu akşamki gecikmenin se-
pl Marmont, 9 clldilk hatıratında töyle der: için, imparator tarafından azarlandığı bebini herkes biliyor ve cTuileri• sa -

cOörtınüşe bakılırsa bu onun, daha ilk halde gene bir türlü susmamış ve kafa rayının salonlarında toplanmış olan bu 
aevl.tl idi, ve tablatıne hb olan bütün cotkun tutmaktan, meydan okumaktan cay - süslü kadınların çoğu imparatoriçeye; 
luk, taşkınlık kudretlle de sanki aşkı blrden 
alevlendi. 0 zamanlar 27 YILflllda vardı. Jo- mamıştı. yan yan bakarak usulca bunu konuşu-
zetin ıse 12 sini qmıştı. Gençlltın verdltl Umum! kanaat ve fikirlerin dizginini yorlar. 
ıazeııtı tamamen kaybetmlt olmasına raf- daima elinde tutmuş olan bu adam, o (Arkası va?') 
men, nuıısa ona kendlaln1 befendlrmenln günden sonra Parisin bütün kibar sa- ,. .,..,._ 
yolunu bulmuştu.• !onlarında ve gazetelerde bu acı mev· (3) 1782 de AJaccio da dolan Karolln, Na-
Halbutı bafka - tarih yazarlara • nazarım · . polyonun kız kardeşlerinin en küçüğüdür. 

.Jozetın Marmontun dedifl kadar örselenmiş zuu ortaya attıracak o kadar vesıleler Dükkan çıraklı~ından yetişme kocaaı Miira, 
'" solm\14 deflldl. Güzel bir endamı, esmer- düşürmüştü ki, Napolyonun zihninde 1796 da, Bonapart ilk İtalya harbine çıktılı 
ce mat blr teni, iri koyu mart gözleri, uzıın de, bu mesele, adetl milletin iradesin- &ırada , kumandanının gözüne girmesini bll
tıvırcık kirpikleri. bilhassa karşl8llldaklni <len bir aksi sadaymış gibi esaslı, silin- mlş, kız kardeşlle de evlendikten sonra, ka-
teshlr edici halleri, tavırları ve ıayeUe de . yınblraderinin ellle nice yüksek ünvanlara, 
arif bir giyinişi vardı. mez, burgulu hır hal aldı. varlıklara mazhar ola ola, Napoli krallığına 
Lafı uzatmıyahm, Bonapart onu delicesine İmparatorluğa bir varis isteniliyor- kadar ulafDll.ftı. Karolln son derece harıs, 

aevdl, ve hakkında epey dedikodular geçen du. Jozefin ise 4S yaşını bulmuştu ... gözü doymak bilmez blr kadındı. Kocasını 
bu kadınla evlendi. Muhakkak kl Jozetın, Hem de muhakkak ki kısırlaşmıştı.. hız aldığı yolda ilerletmek için durmadan 
bütün kusurlarına n ifledill suçlara ratmen kardeşini sıkıştırır, gıcıklar, adetA bu u~urda 
ulurlu bir kadındL O tarihten 1tlbaren Bo- • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · • • · • · • • · · · · · · · · • · • · · · • • • • • • • onunla çetışlrdl. Harb meydanlarında gös-
napart'ın lltbal yıldızı günden güne nurunu İmparatoriçe aklı başka şeylerde, o- termiş oldutu kalıramanlıklacra rağmen 
arttırarak, göz kamaştırıcı blr hal aldı. yununa devam eder gibi yaptı, konuş- Mura, blr kadından beter süse di14kündü. 
İtalyaya gidecek mllll ordulann bat tu - malar tekrar başladı ... Fuşe de im - İmparatorluk orduları Avrupanın nere.sinde 

mandanlıtını, biraz da karısının Barras U- paratorun annesi madam Letisya (2) harb ederse etsin hep ona çeş1d çeşid süs!er-
zerindeltt te,,irlle elde ettiği söylenilen 8o - le dolu sandıklar yollanırdı. HattA Düşes 
napart yıllarca Joıetine kartı duyduğu çılgın (2) Şarl, Mart Bonapartm karısı, Mari d'Abran~s'in 10 clldllk hatıratında bu son-
1htlrastan kendini kurtaramadı, sevdi, sevil- Letlsya Ramollno l750 de cAJaccio• da dol- radan görme insan için: cHarbde bulundutu 
medl. bütün aeferlerinden, en tanlı harb muştu. Korslkanın orta halll, fakat çok eski bir sırada, dört ay içinde, ona tam 27 bin 
ıünlerlnln arasında bile ona hep aşkını inli- bir ailesindendi. 14 yaşında evlenmiş otuz franklık tüy gönderilml§th diye blr kayıd 
ye inliye haykıran mektublar, destanlar yaz- beşinde dul kalmı.ş, dünyaya 13 tane evlAd vardır. Bütün bu varlıklarını Napolyona 
dı: Zoruna, buz glbl macık cevablar alablldı . getirmiş, fakat bunlardan beşlnl, kftçilk yaş- borclu olan tarı koca, ona ellerinden geldiği 
Kocalık haysiyeti çlfnencll, ııldatıldıitını ıarda kaybetmişti. kadar fenalık etmişlerdir. Bu yolda kocasını 
işitti. Gene fazla kurcalamadı karıaını affet- 1793 de Korslkayı Fransızlann hükmtı al _ ~ışk.ırtan, bilhassa Karolln olmuş ve kendi 
tt. mç blr kocanın gösteremiyecetı kadar tından çıkarıp, İng111zlere vermek lstlyen rahatlarını, tanlanru, debdebelerini elden 
eşslZ bir bağlılıkla hep sabretti ve sevdi. Ni- PaoU lle, Fransız tarafdarı Bonapartıann taçırmamaıı: kaygıslle esasen ailesine kartı 
bayet Mısır .seferi dönüşünde kardel}erlnln arasında çıkan •lddetli ibtll~fiar netlcesln- dalma zAt göstermif olan Napolyona, 
de fltnelerile, birden patlak verdi, bu hayır- de, evleri basılır eşyaları yatma edilirken, tarihln kaydettıll en aıatıııt: hlya -
m tadını boşamata kalkıştı. Napolyonun imdada yetlşmeslle, çocuklannı netleri yapmaktan hatU düşmanla el blrlltl 
Artık sevgisi taımamıştı ama o aile batına toplamış hep blrllkte Marsllyaya kaçmışlar- etmekten çeklnmemlşlerdlr. 

karşı dalma saygı duymuş, bllha.Ma üvey ço- dı. - Müterclmin notları-
rultlanna her zaman 4efkaW bir baba olma- Partse ancak 1796 de yerleşti. Oğlunun (4) Prenaeı Polln Borgez, Napolyonun 
ııını bll~tl. Bu sefer de karşısına onlar, imparatorluk devrinde valide kadın ünvanı- 1780 de dotan ortanca tız kardeşidir ki gü
Ojenle Hortewı çıktılar, ayaklarına kapandı- nı almış olmasına ve annesine hayranlık, zelliti ve hoppalığı lle dillere destan olmuş
lar, analannı boşamaması, onları blr 1ldncJ takdir blslerlle karışık derln bir sevıı be.s- tur. 1801 de general Löklerle evlenmiş bir yıl 
defa yetim bırakmaması için yalvardıl'lr, llyen Napolyonun bütün ısrarlarına ratmen sonra da. ondan dul kalmıştır. Aradan sekiz 
atladılar. O da gene affettl. Batı koparmauı gayet mütevazı ve muktesidane yaşardı: Ken ay geçer geçmez, son derece zengin ve namlı 
!Akln artık karı kocanın arasında yeni bir dlsine tarul.s edilen gelirin mühim blr kıs- bir aileye mensup bulunan Romalı prens -
bayat devresi başlamıştı. O tarihten itibaren mını biriktirme merakında olması yüzünden lerden Kamil Borgezle evlenmiştir. Koca.sile 
sevmiyordu ama, talihin bazan ne garlb kudreuı, şanlı oğlJle aralarında geçen mü ~ bir türlü anlaşamaml§ ve hayatını kAh Pa
cilvelerl vardır, bu seter de .Tozefin tarafın- nabşala.rda: Günün günü var. Bilinmezi rı.ste, kAh Romada eğlence ve zevk içinde ge
dan . delicesine sevillyor mtanılıyordu. Gene hepiniz birden üzerime yüklenivere _ çlrmlştlr. Napolyona karşı diğer kardeşle -

- işte romanımızın mevzuu da bu sıralarda cek olursanız bugünkü sıkılıtıma oükreder- rinln hlHUma - hattA bazı yer.siz, manasız, 
bı.ılıyor • l1n1I ı. derdi. çlrldn dedikodulara 701 açan bir ballılık 

TtHVCi~. 

1 
- -Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya-

1 maceralarını anlatıyorlar : 16 · 

"Akdeniz,, vapurunun 
kaybolan yolcuları 

Alman sulanndan yolcu ile dolu gelen ve Haydarpap 
önlerinde demirleyen "Akdeniz,, vapurunda itilaf dev• 
letleri kuvvetleri tarafından 1alnız 8 kadın bulunmuştu 

, 

Akdenız vapuru 

Eski istihbarat ajanlarmaan Bay Fazlı: Tesadüfe bakın ki o gün boynum.d'a, 

- Size hem heyecanlı ve hem de eğ- kırmızı bir kravat vardı. Birden hatırı• 

lenceli bir hatıra.mı anlatayım, dedi. U- ma geldi, kravatın \reUilU yeleğimden dı: 
mumi harb sonu "idi Almanyada bulu - şan çıkanp salladım: 

nuyordum. Kayser Vilhelm II memle - . - Memleketinizde misafir olduğum 

ketini terketmişti. Alman donanması batı için, ancak bu filamayı takabiliyorum, 

rılmış, bütün deniz erleri isyan etmişler- dedim. Bizi bir yere iskfin ediniz de 3 ün· 

.di. Gemilerde, resmt dairelerde kırmızı cü enternasyonalın armasını dalgalandı .. 

ihtilü bayra~ dalgalanıyordu. ralım! 

Alman deniz erleri bolşevik olduktan Kumandan, bu sözlerden bir kabardı kı 

sonra sübaylarını kesmeğe başladılar. sormayın! Bana, tam bir Prusyalı şive ·ı 

Neferler amiral oldu fabrika ameleleri sile: , 
de vali! - Bravo, bravo, zehr gut, zehr gut, d~ 

Memleketteki anarşi, bilhassa Berlin- di, iskanıınıza emir verdi! ı 
Kafilemize rehberlik eden iki Alman 

de bariz bir şekilde hissolunuyordu. Harb . . . . . . 
d hükfun t t 

af d Alm askerının refakatınde evımızın yolunu 
esnasın a e ar ın an an - tuttuk 
yaya gönderilen vatandaşlarımı, Türki- · 
yeye getirmeğe memur edildim. Fakat - Evinizin mi? Bin küsur adam, bir e-
vaziyet o kadar karışıktı ki kimseye me- ve mi sığacaktınız? 
ram anlatmak mümkün değildi. Halbuki - Siz, evimiz dediğime ne bakıyorsu• 
bana verilen emre nazaran, binden fazla nuz! İkametgahımız, koca bir kışla idi, 
imanı derleyip toplıyarak yola çıkmam Bina o kadar büyüktü ki içinde kayıp bi
llzun geliyordu. Türk sefarethanesine le oluyorduk! Para bittikçe Berline gi "' 
gittim. Ataşe (V ... ) beyi buldum, mese - diyordum. Herkese, hakkına göre, asga· 
leyi anlattım, her §eyden evvel hallet - ri 500, azami 1200 mark olmak üzere tev· 
memiz gerek olan müşkülü söyledim. ziat yapıyordum. Günler geçiyordu. Fa.' 

- Ne idi o? kat bizi İstanbula getirecek olan vapur 
• - Açlık! O .zaman Almanyada müd - bir türlü gelmek bilmiyordu. Alman ku ı 

hiş bir para buhranı ve yiyecek sıkıntısı mandanla dostluğu ilerletmiştim. Artılr. 
vardı. (V ... ) beyden her şahıs için, seya- her istediğimizi bol bol bulabiliyorduk 
hat masrafı olarak, 500 ila 1200 mark al- İçimizde memleket hasreti olmasa ve Al· 
dım. Fakat hangi vasıta ile ve nereye gi- manyanın dahili vaziyeti de düzelmiş bu•. 
decektik? Nihayet Flensburga gitmenin lunsa idi keyfimize diyecek yoktu! Likin, 
kolayını buldum. Burası Danimarka hu- bu iki endişeden kurtulamadığımız için. 
dudunda küçük bir kasaba idi. Nisbeten, bir an evvel ana vatana kavuşmak isti • 
ihtilAl gürültülerinden bade idi. Berlin- yorduk. Tam beş ay geçti. Nihayet, bizl 
de, münakalat idaresinin merdivenlerini almak üzere, Akdeniz vapurunun yola. 
inip çıkmaktan göbeğim eridi dersem çıktığı haberi geldi. Sevinçten kabımıza. 
mübalağa ediyorum sanmayın! Böyle • sı~y~rduk. Herkes, içimizde bulunan

1 

ce, bizi Flensburg'a götürecek olan bir de~z.subaylarmm başına toplanıyor, Ak· 
trenin tahrik edilmesi emrini kopardım. denızın ne zaman Hamburg limanında o-, 
Artık gün geçirmeden yola çıkmak icab lacağmı soruyordu. Her gün, elimizde bu· 
ediyordu. Berlinin dört bir tarafını fır- lunan bir harita üzerinde Akdenizin ro-.: 
dolayı döndüm. Asker, sivil, kadın ço _ tasını çiziyorduk. 
luk, çocuk herkesi topladım. Ya~urlu - Gemi Maltada, Kanarya adası açı~ 
bir ilkbahar günü erkenden hareket et - larında, Cebelüttarık boğazında, diyor, 
tik. Flensburg'a ancak 50 saat sonra va- J'lensburg'da yapageldiğ4niz kara kap ~ 
rabilecektik. Daha yolda iken komedi tanlığile avunuyorduk! Böylece bir a1. 
başladı: Kafilemiz arasında bulunan ta- daha geçti. Nihayet §U müjde geldi: 
dınlardan birinin sancısı tutmuş! - Akdeniz, Haınburg limanında! , 

- Şimdi ne yapacağız, diye başıma to~ Tabii, Akdenizin güvertesinde soluğu 
lamnasınlar mı? almak için ne kadar acele ettiğimizi söy•, 

Her derdin devasını bulabilirdim am- lemeğe lüzum yok! Çarçabuk pılıyı pır• 
ma, ebelik yapamazdım! Bereket versin, tıyı topladık, Hamburg yolunu tuttuk. Li• 
aramızda bir deniz doktoru varıdl. O im- manda Akdenizi ve nazlı nazlı dalgala -. 
dada yetişli, lohusa şerbetini keyifle iç - nan ayyıldızlı bayrağımızı görünce çıl • 
meğe hak kazandık! Fakat, Flensburg'a gına döndük. 
varıncıya kadar yutkunarak avunmağa Akdeniz hareket edinciye kadar gemi
me<:burduk! Nihayet, hemen hemen her de geçen her dakikamız, bize yıllar ka• 
istasyonda karşılaştığımız blr sürü müş- dar uzun geliyordu. Sanıyorduk ki, is • 
külü, bin dereden BU getirerek bertaraf tanbula varmadan ömrümüz nihayete e-
etükten sonra Flensburg'a ulaşabildik! recek! Burada şu hazin noktayı söyliyr 

Lakin, gelgelelim, istasyondan ~ ceğim: Hakikaten yolda bir doktor ar -
çıkmamıza müsaade etmiyorlardı. Bizim kadaşunız hastalanarak' öldü! Cesedini, 
kafilenin hüviyeti anlaşılmadan garda mübarek bir emanet gibi tahnit ettik. 
mahpus kalmağa mahkU.m idik! Berlinden sağ iken kavuşamadığı ana vatana, hiç ol
aldığımız seyahat izinnamesini, bir hür- mazsa naşını getirdik .. 

riyet bandırası gibi, sallıya sallıya ihti - Akdeniz, Manş denizinde fırtınaya ıu
lllcilerin kumandanına gittim. Sabık bir tuldu. İngiliz limanlarından birine ilti .. 
kanalizasyon amelesi olduğunu şonra - ca ettik. Burada, İngilizlerin hakikaterı 
dan öğrendiğim bu adam, sert bir tavırla cenülmen olduklarını isbat eden hareket
beni istintak etti. Fakat mübareğe llf an- lerini gördük. Bize pek çok ikramlard• 
!atmanın imkanı yoktu. Nihayet fU ça • bulundular. Kahve, çay, şeker, ekmek, so
reye baş vurdum: 

- Ben de Kari Marxın hayranları~ -
danım! Fakat Türk .tabiiyetinde olmak -
lığını, bana ne söz hakkı veriyor, ne de 
yumruk! 

ğuk et, konserve ve daha bir çok yiye .. 
cek maddeleri verdiler. 

Hava düzeldi, tekrar Okyanusun kof .. 
nuna atıldık. Cebelüttarıkı geçtik ... lJ" 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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30 Ağustos 

Türk vatanını kurtaran büyük ve eşsiz 
zaferin 16 ncı yıldOnilmü 

Düşmanı naSıl riı.ağlllb ettik? lstiklil Harbinde 
Türk denizcileri Bugün yıldönümünü bayramladığımız. büyük savaş, uzak ve yakın tarihin Kan, 

Mahaç, Austerliç, Tannenberg, Mazur gibi meşhur imha muharebelerine benzetilir 
ve bu gibi mukayeselerle guya kıymeti arthrılmağa çalışılır. Halbuki 
Baıkumandanbk meydan muharebesinin dünya tarihinde eşsiz bir mevkii vardır 

---------YAZAN 
''Son Posta,, nın askeri muharriri 

General H. Emir Erki/et 
(Baş tarafı birinci ,TVc> .. SA11>ku""'"'°"""L ~ YUNNI ICoAIW'4AN~I, 

sayfada) ., C*Du l(u""",.~uöı J> • 'Tu,..•"4 • 
• i<Oll # ~ ., Al.A"'-Alll 

malinde Alli Evren- .- TufUllC<Fırı.-.ı • 11, • T"op(..,.u 
.T~~M TUAIC .JlıJI ~,'fUllA~l(lfAlAJı 

den, 18 Kin. cenu - ~ ALA'YU•• . ~ .. MIH$UP Cf'ıAO Tol>VI 

bundaki Yeniceye ve • "nMia( T0p~usu . MAAA vıtıNf" 1 

T "' •,• ""' t ,_ '!.. _,___!.,. ... 
daha ötelerine kad:ır • ıiıri~'!...~"ıc 1t1ım 
30 küsur Km. lik bir ~:..__~~~---+-------

cephede 30 Ağustos 
1922 sabahından ak
şamına kadar sür • 
müş ve Türk ordu • 
ları, dört gUndenbe
ri yaptıkları yarma 
ve sarma taarruz 
muharebeleri ile bir
birinden ayırdıkla • 
rı düşman kuvvetle
rinin büyük kısmını 

Aslahanlar, Çal Ali 
Veren köyleri ara -
ısında, Adatepe yay -
}asında, sararak mağ 
lup ve imha etmiş -
lerdi. 

Başkumandan mu 
harebesi, Trakya ile 
batı Anadolu.muru 
istila eden düşman 

ordusunun imhası ve ! 
tamam.ile dağılması '. 
ile neticelendiği için 
askeri ehemmiyet ve 
tesiri pek kat'i ve 
pek büyük olmuş ve 
hemen ertesi gün baş 
hyan ve Marmara, 
Ege ve Akdeniz kı -

·' 

+ 
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yılarına kadar de - L----__;;;----..M-.-----------~:__---=-..:....--=-_.:..._------' 
\ram eden sıkı takib 
ıayesinde düşmanın . . 
hiçbir yerde tutunmasına meydan verılmı 
yerek geri kalan ve kaçanlar da ya tu
tulmuş veya denizlere dökülmüş idi. Bu 
itibarla bugün yıldönümünü bayramladı
tıınız büyük savaşı, pek uzak, uzak ve 
yakın zaman tarihlerinin Kan, Mahaç, 
Kosva, Ankara, Austerliç, Sedan, Tan
nenberg ve Mazur gibi meşhur yarma. ~e 
sarmalı imha muharebelerine benzetılır 
\te bu gibi mukayeselerle gı'.iya kıyme~ 
arttırılmağa çalışılır. Halbuki ınsan, sı

Iah, muhimmat vesair her türlü lüzumlu 
Vasıtalar sayısınca azlık olan bir tarafın, 
Türk tarafının, bütün bu mühiın barb ve 
galibiyet unsurları cihetile üstün olan 
diğer taralı, aylarca tahkim ettiği kuv -
Vetli mevzilerinden çıkararak ve geri -
lerde, vaktile, hazırladığı müteaddid 
nıüstahkem hatlarda dahi tutunmasına 
meydan verıniyerek, şaşkın ve idaresiz 
bir hareket harbinde birbirinden ve ta
bü ric'at hatlarından, sarp ve yolsuz 
dağlarla kesik parçalara ayırması ve son
ra, bunların çoğunu sarıp imha suretile, 
tarnamile mağlub etmesi ve bütün bun -
ları yalnız (26:30 ağustos) beş günde ba
§arması askeri tarihte benzeri az bulu -

' nur bir harb hareketidir. 

Fakat 26:30 ağustos savaşında, husu
sile 30 ağustos büyük zafer gününe dün
ya tarihinde eşsiz bir mevki ayıran vasıf 
ve hususiyet onun, yalnız büyük ve par
lak bir sevkülceyşi deha eseri olmakla 
kalınıyarak:, ayni zamanda bütün bir 

milleti, Türklüğü ve Türk vatanını mu
hakkak bır yıkılma ve mukadder bir ö -

lüm ve esirlikten kat'i ve ebedi surette 
kurtarm.:sıdır. Onun içindir ki, Türk mil
leti, Türkün ve Türk ordusu her yıldö -
tıüınünde, 30 ağustos bayramını, bu ulu 

günün mebdei ve yaradıcısı Ulu Başbuğa, 
Atatürke kutlarken, ne kadar fazla de -
rin, yüksek ve temiz minnet ve tazim 

Ba§ku:mandanh.k meydan muharebesini gösterir kroki 

hisleri duysalar ve şevklenseler yeri var

dır. 
12 eylfıl 1921 de Sakaryada mağlub e-

dilen Yunan ordusu tedricen Marmara -
dan Esk~şehir ve Afyon doğularından ge- ""ıuu~ 
çen ve Akdeniz kıyılarına varan bir hat
ta çekilmiş ve buralarını tahkim ederek 
yer leşmişti. Türk ordusu da düşmanla te
mas ederek sol ve yan ve gerilerini ta
ciz ederek peşindefı. yürümüş ve karşı -
sında, Yalovadan, Bilecik şimalinden, Es
kişehirin şimal ve doğusundan ve Afyon
karahisarın doğu ve cenubundan geçen 
ve büyük Menderesin ağzında Akdenize 
varan bir cephe tutmuş idi. Her iki taraf 
kuvvetlerinin ağırlık merkezi Eskişehir 
ile Afyon arasında ve daha ziyade Af -
yona yakın bulunuyordu. 

Daha bir sene evvel, Yunan ordusunu 
cenub cenahından ve gerisinden şiddetle 
1JUrarak ve onu şimale atarak oracıltta 
sarmak ve büsbütün bozup mahvetmek 
için Sakarya muvaffakiyetinin verdiği 
fırsattan istifade edemeyişimizin sebebi, 

0 vakit Türk ordusunun kudret ve kuv
vetinin henüz bu işe kafi bir halde ol -
maması ve bahusus elindeki, zaten pek 
az, top ve tüfek, cephanesini 23 ağustos
tan 12 eylCıle kadar tamam 21 gün geceli 
ve gündüzlü süren Sakarya muharebele
rinde hemen hemen tüketmiş bulunması 

İdi. 
Osmanlı ordusu, büyük harbde, Ça -

nakkalE?, Kafkas, Galiçya cephelerinde 

yıpranmış Filistin, Suriye ve Irak muha
rebelerinde mağllıb, esir ve perişan ol -
muş, çok lezzetli ve elemli bir mütare -
ke şartları altında da, geri kalan son 
maddi ve manevi kuvvetlerini kaybet -
miş, bir çok toplarının kamaları ve tü -
feklerinin makineleri, (mekanizmaları), 
galib İtilaf devletlerince topla~ılarak de
nize atılmı~tı. Birinci ve ikinci Inönü mu
harebelerini kazanan ve Sakarya sava .. 

26 ağustos günü iki tarafın vaziyetlerini 
gösterir kroki 

şında galib gelen Anadolu Türk İstiklal 
ordusu, işte harb sonu durumunu yuka
rıda biraz anlattığımız o eski Osmanh 
or.dusunun enkazı ile, henüz çok zayıf, 
çok noksan, fakat yeni bir can ve yeni 
bir iman ve ülkü ile, yoktan var edilmiş 
idi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu, 
henüz tamam olmuş bir teşekkül olma
makla beraber, bir senede (1921) üç mu-

harebe kazanmış, kendine yeni ve şerefli 
bir askeri tarih yaratmış idi. Bu ordu 

şimdi, Eskişehir ve Afyon bölgelerinde, 
tahkimat gerilerinde gruplanmış bekli -
yen düşman ordusu karşısında, artık per
vasız duruyor, kuvvetleniyor ve taarruza 
hazırlanıyordu. 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

Gemisiz, topsuz, tilfeksiz ve makinesiz blı 
avuç genç denizcinin garattılıları ha:rikalar 

( Son Posta'nm denizçilik mütehassısı yazıyor ) 

istiklal harbinde kahraman Türk g emicilerinfn kulland1ı1eları minimini 
teknelerden birkaçı 

Büyük Önderimizin baş olduğu kurtu- kara yolundan getirilmiş olan bu malze
luş savaşı karada olduğu kadar deniz ta- menin, Novrosiski limanından sahilleri~ 

rihirnizde de, Türkün yapma kudretini, mize nakledilmesi vazifesini almışlardır~ 
yoktan var etme azmini, yüksek iradesi Elde bu kadar mühim malzemeyi getire·' 
dünyaya göstermiştir. Denizcilerimiz se- rek gemi olmadığını bilen ve gören gemi .. 
nelerce yedek çekerek harab olmuş tek- ciler vatanın bu silfilla olan şedid ihtiya
nelerle, birkaç düşmanın muazzam harb cı karşısında, vazifeyi ınevcud vasıtalar
gemileri karşısında, cebhane idhalatını la nakletmeği göze almışlardır. Limanda
temin etmiş, düşmanı zarara uğratmış, ki tahlisiyeler cesametinde olan Şahin va· 
velhasıl cebhede göğüs göğüse çarpışan puru Novrosiskiye gidecek, gayet gidi 
kardeşlerini cebhanesiz, parasız ve er- bir surette tayyareleri yük.liyecek ve Yu
zaksız bırakmamıştır. Böylelikle onlar nan harb gemilerine görünmeden sahıl
vatana Haliçteki zincirleri yosunlanmış, !erimize getirecektir. 
topları kamasız, bacaları ve kazan kapak- Fakat Novrosiski limanına giden Şa
ları kilidlenmiş gemileri aratmamışlar- hin tayfaları Rus memurlarının ketumiye 
dır. Gerçi fedakar denizcilerimiz bu ge- te riayet etmediklerini gördüler. Mese
milerden bazılarını kaçırmağa bile teşeb- l~ büyük bir Yunan şilebi (Şahin) in he
büs etmişlerdi. Fakat vatanın selbıeti men yanına bağlanmıştı. Düşman 
ve milletin istiklali daha .ziyade ufak ge- karşısında böyle mühim bir yükle· 
milerle iş görmeği Amirdi. Nihayet vazi- me işinin yapılması hakikaten tehlikeli 
fe yapıldı ve denizcilerimiz de, kendi sa- idi. Fakat vazifeye ciddi bağlarla bağlan
haları dahilinde, vatana karşı canla, baş- mış olan Şahin kaptanı bu tehlikeden 
la çalışmaktan ve muvaffak olmaktan yılmadı... Geceleyin adam göndererek, 
doğan bir gururla istiklfili idrak ettiler. rıhtıma bağlanmış Yunan gemisinin ip-* lerini kestirdi Her şeyden bihaber Yu .. 

Neticei kat'iyenin karada alındığı harb nan gemisi sahilden uzaklaşan bir rüzg~
fenninde inkar edilmez bir hakikattir. ra tabi olarak akarken Şahin tayfası tay. 
Fakat denizin en ucuz, en emin bir üca- yarelerin hepsini yükledi ve sabahleyin 
ret yolu ve denizle getirilen malzemenin en büyük vazifeyi yapmağa hazır oldu. 
en çok olacağı teslim edilirse; sahili olan Tehlike atlatılnuş değildi. Halatları kesi
memleketlerde deniz kuvvetlerinin mem- ~en canavarın telsiz telgrab ile İstanbulu 
leket selametinde ne dereceye kadar mü- haberdar etmesi ve bu suretle Şahinin 
essir olacağını ve zaferin de denizin bü- yolda yakalanması pek muhtemeldir. Bu .. 
yük varlıklar göstermesile elde edileceği nun için çok dikkatli olmak ve mutad yol· 
meydana çıkar. Donanmanın maksadı vü- ları takib etmemek l~zım geliyordu. Işte 
cudü de bu değil midir? Fakat istikl~l bunun için Şahin, muazzam Yunan gemi· 
harbinde, kalbleri vatan aşkile çarpan ve sinin bile çıkamadığı bir fırtınada denize 
layezel bir meslek duygusu hisseden r,c- açıldı ve tam yol ile Trabzon yolunu tut· 
micilerimiz, Ulu Önderin işaretini, sevinç- tu. Halbuki ondan evvel Türk gemiled 
le karşılamışlar ve vatan selametinin bu sahilleri yalıyarak seyrettikleri için Yu< 
mücadeleye bağlı olduğunu kısa zaman- nanlılar (Şahin) i Hopa önlerinde bek .. 
da anlamışlardır. Böyle bir genç kütle- !emişlerdi. Böylelikle bu ufak gemi biı 

sinin muvaffak olması için gemiye, topa, taraftan en büyük düşmanla mücadele e
tüfeğe, makineye ihtiyaç yoktur. Onlar derken, diğer taraftan da en büyük fır
Karadenizin coşkun denizlerinde çalışa- tına ya hedef olmuş... Fakat vazife ya
cak gemi, atacak top bulmuşlar ve bu de- pılmıştır. Bu tayyareler birkaç gün son
nizin hakimiyetini kırık, dökük tekneler ra cebhe üzerinde uçarken denizciler bü
ile kazanmağa azmetmişlerdir. Gerçi is- yük bir iftiharla muvaffakiyeti gazete
tiklal harbinde Türkler bu denize hakim lerde okuyorlardı. 
ola?1adılar ... Fakat onların ütihar ettik- Pontos başlarından (Abacı Yanko) nun 
lerı, gurur duydukları yegAne mesele akalanmasL 
dost memleket kıyılarından Türkiye içın Y 
hareket eden para, malzeme ve cebhane- Şark kuvvetlerinin kuvvetli pençesj 
nin, düşman tehdidine maruz kalmaksı- altında en büyük hezimete uğrıyan Pon· 
zın Karadeniz sahillerimize çıkarılması t~sçular firara k~rar vermişlerdi. J?~n~7.
ve selametle cebheye teslim edilmesidir. ciler bu fesad güruhundan 150 kişının, 
Bu vazife baş olmasını bilen vatanın Pontosçu başlarından Abacı Yanko baş
gitmesi lazım gelen en doğru 'hedefi gö- kanlığı altında, iliar edeceklerini haber 
ren büyük bir kurtarıcının işaretile ya- aldılar. Bu güruh Samsundan tuttukla~ı 
pılmıştır. Türk denizcileri böyle bir baş Şükrü isminde bir vatan haininin moto
emrinde oldukça, onun g~nçliğe emanet rlle Rumen sahillerine kaçacaklardı.. 
ettiği Cumhuriyet için gene ayni heye- Nihayet Alemdar vapuru bu vazıfeyi 

·· ı·· aldı denizlere açıldı Alemdar~ canla çalışacak, &ene ayni duygu ile iş us une ve · 
·· k · . da eski bir toptan başka tabanca bile gorece ve muazzez emanetm denızlerini .. . 
lb t t k kt Yoktu Herhalde 150 tufekli karşısında e e e oruyaca ır. · . 

bu gemi ile~ aörmek bir mesele id1. Bu· * na rağmen damarları asil kan ile dolu 
Yapılan işin büyüklüğünü anlamak i- dinç gemiciler bu müşkülden yılmadılar 

çin bir iki vak'ayı sütunlarımıza geçir- ve vazüeye sevinçle koştular. 
mek pek te faydasız olmıyacaktır. İki muhasım karşılaştıkları zaman mo-

Tayya:relerin nakli törde sezilen büyük bir telaş gemicilcri-
Cebhede üstün hava kuvvetlerile çalı- mize ilk muvaffakiyet beşaretini vermiş

şan düşmana mukabil ordumuzun da u- ti. Cesaretli bir kütle arasından çıkan fe
çaklarla techizi mevzuu bahsolınuş ve dai bir mülazim motöre gitmek arzusunu 
Almanyadan 32 tayyare alınmıştır. De- gösterdi. Kurnaz genç motöre seslendi: 
nizcilerimiz iizerlerine, Rusya:ya kadar (Devamı 10 ncu say/ada) 
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Düşmanı nasıl mağlôb ettik? Başvekil istiklal harbinde Türk denizcileri 
(BG.§ tarafı 9 uncu sayfada) 

Düşman acaba neyi bekliyordu? Sa • 
karya bütün ümidlerini ve taarruz ce -
tıaretini kırmıştı. Onun, uzak ve sönük 
bir ışık gibi, tek bir umudu kalmıştı: 

Şiddetli bir mukabil taarruz ile bir mu· 
vaffakiyet elde etmek için Türk ordusu· 
nun vakitsiz ve hatalı bir taarruzunu 
beklemek.. evet o bunu bekledi; fakat 
sinirleri ve iç zabt ve raptı bozulacak ka
dar fazla bekledi. 
Düşman milletin ve ordusunun harb

den usanıp bıkmasına ve için için çürü· 
mesine sebeb olan, Sakaryadan 26 ağus· 
tos taarruzuna kadar, bir senelik üzücü 
ve yıpratıcı,bekleyiş, bilikis Türk ordu
sunun efrad, silah, cephane, malzam~ 
tensik ve talim ve terbiyece tamamla -
narak kuvvetlenmesine ve taarruza ha -
zırlanmasına pek yaramış idi: çünkü İs
tiklal mücadelesinin başındanberi bir ta
raftan çete ve müfrezeler, tabur ve alay
lara ve alaylar, fırka, grup ve kolordu
lara istihale ederken dig~ er cihetten du-

' ' rup dinlenmeden, iç ve dış düşmanlarla 
muharebe ve binbir müşkülle mücadele 
eden Büyük Millet Meclisi ordusu, derle
nip toplanmak için, şimdiye kadar bu 
derece müsaid. rahat ve tacwiz bir va
kit bulamamıştı. 

Zabit ve bilhassa küçük rütbeli sübay 
ihtiyacı İstanbuldan ve Ankara talim -
gahlarından ikmal edilebildi. Şark ve 
l\dana cephelerinden ve Sivastaki mer
kez ordusundan kıt'alar getirtildi. Büyük 
harb memleketin, silahlı hizmete elveriş
li insan kaynaklarını kurutmasına rağ
men bir kaç sınıf efrad daha celbedilerek 
ordunun mevcudu kabartıldı. Blbise, ka
put ve ayakkabı ihtiyacı bir dereceye 
kadar tamamlandı. Şuradan ve buradan 
bin türlü güçlükle bir mikdar ağır ve ha
fif makineli tüfek, biraz cephane vesaire 
bulunarak nihayet Türkiye, Büyük Mil -
let Meclisi ordusunun kuvveti düşmanm
kine yakın bir hadde çıkartılabildi: 

Türk Yunan 
ordusu ordusu 

P:abit ve nefer 186,000 220,000 
!'üfek 98,000 105,000 

tosa kadar Aslahanlar civarında ihata et-
tilt. 30 ağustosta icra ettiğimiz muharebe 
neticesinde düşman kuvayi asliyesini im
ha ve esir ettik. Düşman ordusu başku • 
mandanlığını ifa eden General Trikopis 
te, üsera meyanına dahil oldu. Demek ta
savvur ettiğimiz neticei kat'iye beş gün
de alınmış oldu. 

c31 ağustos gjinü ordularımız kuvayi 
asliyesile İzmir İstikameti umumiyesin
de hareket ederken, aksamı sairesile de 
düşmanın Eskişehir ve şinıalinde bulu
nan kuvvetlerini mağlılb etmek üzere 
hareket ediyorlardı. 

cHer safhasile düşünülmüş, ihzar, ida
re ve zaferle intaç edilmiş olan bu hare· 
kat, Türk ordusunun, Türk zabitan ve 
kumanda heyetinin yüksek kudret ve 
kahramanlığını tarihte bir daha tesbit e
den muazzam bir eserdir. 

cBu eser, Türk milletinin hürriyet ve 
istiklAl fikrinin Uyemut abidesidir. Bu 
eseri vücude getiren bir milletin evladı, 
bir ordunun başkumandanı olduğumdan 
ilelebed mes'ud ve bahtiyarım - nutuk.> 

General H. Emir Erkilet 

EIA.zığ manevralarından dönen Başve
kil Celfil Bayar yanında Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp olduğu hal
de Ankara - İstanbul muhtelit katarına 
bağlanan hususi vagonla dün saat on bi
ri otuz beş geçe şehrimize gelmi~, Hay
darpaşada Riyaseticu.mhur Umumi Kati
bi Hasan Rıza ve Riyaseticumhur serya
veri Celal ile Hariciye Vekili Tevfik 
Rüşdü Aras, Maliye Vekili Fuad Ağralı, 
İstanbul Vali ve Belediye reisi Muhittin 
Üstündağ, İstanbul komutanı Orgeneral 
Halis, Orgeneral Salih, Üçüncü Umumi 
Müfettiş Tahsin Uzer, Üniversite Rektö
rü Cemil Bilsel Denizbank Umum Mü-

' dürü Yusuf Ziya ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılanmıştır. Başve
kil, trenden indikten sonra rıhtımda ~k
liyen Acar motörüne binmiş ve Dolma
bahçe sarayına giderek Atatürk tarafın
dan kabul olunmuştur. 

Baıvekilin beyanatı 
Başvekil Celal Bayar, Anadolu ajans1-

11ın Tunceli seyahati hakkında ihtisasla
rını soran bir muharririne aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur 

c- Elazığda, ordu manevralarının son 

Z f b b •• .. k safhalarını takib ettim. Biliyorsunuz ki a er ayramı uyu .bu .~evralara te~ ~ode?1 .. tec~at-

merasl·mıe k il 1 larile uç kolordu ve iki suvarı tüm.em iş-
U U anıyor tirak etti. 

(Baş tarafı linci sayfada) Büyük kumanda heyetimiz, yeni silah
larla hergün daha tekamül eden ordumu-

müş, merasimin başlıyacağı Beyazıd zu zafer mektebinin yüksek tecrübe ve 
meydanına doğru akın etmiştir. Dükkan, dersleriyle yetiştirmekte devam etmek
mağaza, ev, apartıman ve mağazalar bay- tedirler. Eratta gördüğüm disiplin, şevk 
raklarla donatılmış, defne dalları ve çi- ve enerji, sübaylarımızın vukuf, kabili
çeklerle bezenmiştir. yet ve meharetli,idaresi, havada ve ka-

(Baştarafı 9 ncu $ayfada) 
Bir kasd yok, fenalık yok, başınız 

her kimse bizim gemiye gelsin. Ondan 
yardım istiyeceğiz! 

Filhakika bu genç sübay, yanında ufa
cık ta olsa bir silabın olmamasına rağ
men, 150 silah arasından başları Yanko
yu almış ve gemiye getirmişti. 

Talihsizlik bu ya (!) .. O anda geminin 
makinesinden bir tanesi kırılmış, Alem
dar yürümez hale gelmişti. Fakat arka
daşları yanında yüz karasile gezmemek 
için makine tayfası büyük bir çalaki ile 
makinenin tamirine koyulmuştu. 

Bir taraftan geminin sakatlığı gizlenir
ken diğer yandan da Y anko kandınlma
ğa uğraşılıyordu. Nihayet geminin kif a
yetsizliği gizlenmiş ve Y anko, Alemdar 
gemisine bir mikdar sil8h ve cebhane 
vermeğe razı olmuştu. Genç mülazim 
motöre tekrar avdet edip vadedilen silah
ları teslim alırken, bazı kurnaz şakiler 

tüfenk Ve cebhane vermemek için çok 
ısrar ettiler. Buna rağmen alınan silah
lar, bilahare tekrar sahibleri üzerine tev
cih edildiği zaman, Pontosçuların hepsi 
şaştı ... Ertesi gün gerek silahlar ve ge
rekse vatanın varlığına kasdeden düş

manlar Sinob kara kuvvetlerine teslim 
ediliyordu ... 
Yüzerek diişman hakkında malfunat 

veren bir deniz sübayı 
Şahin vapur külliyetli cebhane ile 

Trabzon - Samsun yolundadır. Şimalden 
esen rüzgar gemiyi o kadar hırpala.mak
tadır ki, vazüe çok mühim olmasa, en 
yakın bir limana iltica etmek muhakkak 
lazımdır. Fakat böyle müşkül şerait al
tında denizcilerin düşündüğü iki şey var: 
Vatan, istiklal.. . 

istihkar edilme zamanı idi. Liman reisi 
derhal soyundu. Göklere yükselen dalga• 
lar arasında Şahine yaklaştı ve gemiye 
en faydalı malı1matı verdi. İşte bu saye
de cebhane kurtuldu ve cebheye salimen 
gitti. 
Düşman kereste vapurunun çatana 

ile 7.llptı. 
Vak'anın kaharmanı, son zamanlara 

kadar İstanbul limanında görülen (Ga· 
zal) çatanasıdır. Belld de hala işliyor ..• 
Bu gemi, o zaman milli denlz kuvvetleri· 
nin bir cüz'ü, kuvvetli bir parçası idi ..• 
O, zaman zaman denizlere açılır ve ya· 
kalıyacak bir av arardı. Gerçi deniz 
mensubları böyle bir geminin av peşinde 
koşmasına gülerler. Lakin bakınız Gazal 
ne yaptı? 

Oldukça sert bir hava esiyor, gemi de
nizlerle pek fena hırpalanıyordu. Fakat 
gemi içindeki tayfada muvaffakiyet is· 
tihsal etmeden limana dönmek gibi bir 
fena harekette bulunmamak arzusu his
sediliyordu. Nitekim Allah onların yü
zünü kara çıkarmadı. Ufukta bir baca 

dumanı görünmeğe başladı. Gazal du· 
mana doğru son yol ile ilerlediği zaman 
{'eminin Yunan bandıralı olduğu ve fa· 
kat sür'atinin kendi sür'atine nazaran 
çok fazla olduğunu gördü. Ne yapacaktı? 
Fazla sür'ate malik olan düşmanı serbest 

mi bırakacaktı? ... Büyük bir kurnazlığın 
7amanı gelmişti (!) ... Pek az sonra Ga-
7.al direğinde şu işaret göründü: 

- Tehlikedeyim ..• 
- Makinemde sakatlık var ..• 
- Muavenete ihtiyacım var ..• 
Bu işareti gören düşman Gazala yak· 

!aşmış ve kendi ayağile üstün sür'atinden 
istifade edemiyecek bir mesafeye girmı.ş
ti. Böylelikle denizci, yalnız Türklere 
bas olan bir zeka ile, gemiyi yakalamıf 
ve 200,000 lira kıymeti bulan kereste yü· 
Jrünü kara ordusuna hediye etmişti. 

Bir başka gün, gene ayni yollardan. 1 
milyon kıymetinde altın külçeyi hAmil 
Enesos vapuru yakalanmıştı. Bu iki ge

miyi yakalıyan denizciler, o zaman, Miılt 
Müdafaa Bakanlığı tarafından taltif e-

Hafif makineli tüfek 2,025 3,152 
Ağır makineli tüfek 839 1,002 

İstanbul komutanı Orgeneral Halis sa- rada yeni vasıta ve · silahların kullanıl
at 8,30 dan itibaren tebrikleri kabul et- masındaki rnuvaffakiyet, büyük milleti
miştir. Evvela askeri birlik ve müessese mizin ordusuyla iftihar etmekte ve milli 
imirleri İstanbul komutanlığı binasında mukadderatını bağlamaktaki güveninde 
Orgeneral Halisi ziyaret edip tebrik et- haklı olduğunu gösteren kuvvetli bir hal 
mişlerdir. Bilahare saat dokuza doğru arzediyor. Bilhassa ilave etmeliyim ki bu 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin Üstün- kuvvetler daha evvel Dersimin malum 
dağ, vilayet, Belediye ve Parti adına teb- sarp ve çetin dağ ve kayalıklarında ken
rikatta bulunmuş, bunu sivil teşekkülle- dilerine verilen tedib vazifesini ifa et
rin mümessillerinin tebrikleri takib et- mişler ve büyük bir kısmı uzak mesafe 
miştir. İstanbul komutanı, Vali ve Bele- katettikten sonra Elazığ ile Palo arasın
diye reisi Beyazıd meydanına toplanmış daki manevra sahasına gelmişlerdi. Bu
olan kıt'aları teftiş etmek üzere Beyazıda na rağmen kıt'alarda hiç yorgunluk eseri 
hareket etmişl~rdir. Saat dokuz kırk beş- yoktu. Burada ordu sıhhiyesinin ve gni 
te Beyazıd meydanında başlıyan teftiş, hizmetlerinin de mükemmel işlemiş ol
saat onda bitmiştir. Evvela ordu namına duğunu kaydetmek isterim. 

Bu gibi vazife alan gemiler, sıra ile li
manlara uğrarlar ve liman reislerinden 
düşman hakkında malumat alırlardı. Fil
vaki Ordu liman reisi yüzbaşı Giresunlu 
Hasan civarda dolaşan düşman torpidola
rı hakkında malfunat almıştı, fakat dağ
lara yükselen dalgalar Şahin vapurunun 
ne iskeleye yanaşmasına imkan veriyor 
ve ne de bu geminin sahile, ses duyura
cak kadar sokulmasına müsaade ediyor
du. Rüzgar şiddeti muhaberenin en kuv
vetli bir haili olmuştu. Gerçi Şahin sahil dildiler. Fakat onları memnun eden en 
ile muhabere mamaları kullanarak an- büyük mükafat milletin kurtulması ve Top 323 380 • 

Kılıç (yani süvari) 2,586 ? 
Uçak 5 12 

Bu cedvelde mühim fark top, hafif ve 
ağır makineli tüfek sayılannda görülür; 
halbuki ordumuzda top mermileri pek 
az, çeşidli ve vasıfça aşağı olmalarına 

rağmen Yunanlılar tarafın.da pek bol idi 
ve bu fark ayrıca pek ehemmiyetli idi. 
Muhabere, nakil vesair vesait bilhassa 
top, koşum ve yük atlan ve binek ve yük 
otomobilleri cih<'tile olan fazla 
izale edilememişti. 

Bütün bunlara bedel ordunun manevi 
ku\•vcti yüksek ve vatanı yabancıların is
tilasından behemehal kurtarmak azmi 
kat'i idi. Bütün milletin ve ordunun i -
mirlere, başkumandana sarsılmaz bir iti
madı vardı. Herkes nihaf zaferden emin 
idi. Fakat bunun için düşmana taarruz 
ve onu topraklarımızda mahvetmek ve
ya denizlerimize dökmek lazımdı. Çün
kü yalnız siyasetle düşman memleke~ 
ten çı karılamıyacak idi. 

kıdemsiz bir sübay, ve ondan sonra halk Beni müftehir eden görüşlerimi Cum
ve gençlik namına bir zat söylev vermiş, hurreisi ve kahraman Cumhuriyet ordu
bunu İstanbul komutanının söylevi takib !arının eşsiz Başkumandanı Şefim Ata
etmiştir. Komutan söylevinde 30 ağustos türke arzettim. 
gününün ehemmiyetini tebarüz ettirmiş- Orada iken, Dersimin tedib hareketi 
tir. Söylevleri müteakip geçid resmi baş- ve ayni zamanda imar ve ıslah proera
lamıştır. miyle meşgul oldum. Askeri ve mülki 

Geçid resmi }>ittikten sonra merasinı salahiyettar zevatın maltimat ve mütale
alayı Beyazıd, Divanyolu, tEminönü, .alarmı dinledim.. Yapılan tedib hareketi 
Köprü, Bankalar, Tepebaşı ve İstiklal kat'i ve müsbet netice vermeğe başlamı~ 
caddesi yolu ile Taksim abidesine gide- ve son safhasına gelmiştir: 
cek ve Abide önünde bandonun iştirakile Kısa bir zaman sonra, Dersimin şimdi
İstiklal marşı söylenecek. Komutan, Be- Y.e kadar geçirdiği safhaları ve bundan 
lediye, Parti Hava Kurumu, AsKeri Tıb- sonra yapılinası kararlaştırılan ıslahatı 
biye ve Deniz Harb okulları ve diğer tP- bütün tafsilatile efkarı umumiyeye bil
şekküller tarafından abideye çelenk ki)- direceğim. Şimdiden ifade edebilirim ki 
nacaklardır. Merasime program muci- eski zamanlarda olduğu gibi toplu şeka
bince devam olunacak, gece fener alayı vetin vukuu bertaraf edilmiştir. 
tertib edilecektir. Ordumuzun ve jandarmamızın bu çe-

tin dağlarda gösterdiği kahramanca faa-

* Bugün Dumlupınarda Meçhul Asker 
abidesinde yapılacak merasime Parti ve 
Halkevleri adına Cumhuriyet Halk Par
tisi Genyönkurul azasından ve Sinob say
lavı Cevdet Kerim İncedayı memur edil
miştir. 

Franko eski krah 
tahta çıkaracak mı 

liyeti milletimizin takdirine arzetmek va
zifemdir .• 

······························································ 
Son Posta 

Yevmi. Siya.sl, HavadlS ve Halk gazete& 
-····-Yerebatan, Çataıçeşme sokat, 25 

İ S TAN BU L 

Ordu kemal haddini bulmamış olmak
la beraber taarruz için hazırdı, çünkü ne 

daha fazla bir şey yapmak ve ne de ona 
ehemmiyetli bir kuvvet katmak artık 

mümkün değildi. Düşman ordu cephesinin 
gerisinin muhtelif yerlerinde bulunan 6 
kadar müstakil piyade alayının bir mik
dar topçu ile, İstanbulu işgal için Çatal
caya nakledilmek üzere oldukları da is
tihbar edildi; bu, düşman cephesinden 2 
fırkalık bir kuvvetin azalması demekti. Loddra 29 (AA.) - Deyli Herald ga-

Bunun üzerine 26 ağustosta düşmana zetesinin Bal muhabiri bildiriyor: 

Gazetemizde çucan yazı ve 
r esimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FI ATLARI 
t k 

Franko, Frankist orduları muzaffer 
aarruz aran verilıntş ve kuvvetlerin o-

na göre tahşidine başlanmıştı. Bu yarma olduğu zaman İspanya kralını tekrar tah 
taarruzunun nasıl yapılarak muvaffak ol- ta çıkmağa davet etmiştir. Bu davetna -
duğunu ve 27:29 ağustos harekatile 30 a- menin metninden de anlaşıldığına göre 
ğustos Başkumandan muharebesinin tari- Franko 13 üncü Alfons'u bir ckorkuluk. 
fini yarına ve bu büyük günlere aid son olmak üzere kabul edecektir. 

sözleri, bugünlük, onların büyük meb _ Harb va!İyeti 
deine bırakıyoruz; çünkü o zafer günle- Barselon 29 (Resmi tebliğ) - Ebr 
rini daha güzel ve daha toplu ifade et - ,mıntakasında düşmanın faaliyeti geçpn 
mek mümkünsüzdür: · günlere nisbetle azalmıştır. 

c26 ağustos sabahı Kocatepede hazır 
b I 

Estramadure cephesinde Cumhuriyet-
u unuyorduk. Sabah saat 5,5 ta topçu a- 1 teşimizle taarruz başladı. ci er düşmanın Zujar mıntakasına yap -

tığı taarruzları tardetmiş!erdir. Cumhu-

1 6 3 
Sene Ay - Ay 
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ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiftirmek 25 kuru~tur. 

1 
Ay 
Kr. 

ıoo 

27J 
30;) 

Gelen evrak geri verilmez. 
lltinlmdan mea'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

laşmak istemişti. Fakat ne yazık ki Or
duda böyle bir işden anlıyan yoktu. Bel
ki liman reisi bu yoksuzluktan ayrıca 
müşteki idi. 
Şayed yüzbaşı Hasan düşman hakkın

daki ma!Umatı (Şahin) 'e veremezse, tek
mil cebhane düşman eline düşecektL 

Yüksek bir kararın verilme ve hayatın 

Eski Türk detektifleri 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

suretle Flensburgda iken karada yaptı -
ğımız ~aptanlığı şimdi deniz üstünde ya
pıyor, Istanbula kavuşacağımız günün 
saatine, dakikasına varıncıya kadar mü
nakaşalara girişiyorduk. 

Nihayet Çanak.kaleye vardık. Marma
ranın bize açılan kucağında ilerliye iler
liye Bozburunu geçtik. Uzaktan bir sis 
tabakası halinde İstanbul seçilmeğe baş
ladı. Eşyalarımızı toplamak için kamara
larımızda beş, o~ dakika meşgul olduk, 
olmadık! Vapurun güvertesinde, heye -
candan yüreklerimiz kabara kabara Hay
darpaşa önünde demir attık. 

İşte, o zaman bütün sevincimizi altüst 
eden kara haberle karşılaştık: İ~gal kuv
vetleri şehre girmemize müsaade etmi -
yorlardı! Akdenizde bulunanların hüvi
yetleri tahkik edildikten sonra toprağa 
ayak basabilecektik! 

Kendi kendime: 
- Şimdi hapı yuttuk, dedim. Ben ve 

benimle beraber pek çok insanın, diğer 
bir vapura bindirilmek suretile tersyüzü 
geri çevrileceğimiz muhakkak idi! 

- Niçin? 
- Umumi harb esnasında kırdığımız 

kozlar için! 
- Peki, nereye gönderilecektiniz? 
- Nerçye olacak, Maltaya! 
Yakayı ele vermemek için, ispinoz ku

şu ?ibi düşünmek fayda vermezdi! 
Kaçmaktan başka çare yoktu! Fakat 

nasıl? Muhafaza altına alınmış bir va -
purdan nereye sıvışabilirdik, söyleyin ba
kalım? 

- Onu ben değil, siz söyleyin! 
- Anadoluya! cEfendiler; 26:27 ağustos günlerinde riyetciler ileri hareketlerine devam ede

yani iki gün zarfında düşmanın Kara ~ rck Casa Higurara, Matasanos, Las Hi _ 
hisarın cenubunda 50 ve şarkında 20:30 leras'ı zaptettikten sonra Madrid - Bıı _ 
Km. imtidadında bulunan müstahkem dajos şimendifer hattını Cabeza del Bu
cephelerini, düşürdük. MağlUb olan düş- ey'den Castuera'ya giden yola kadar ka-

..,, ............................................... ... 
: Posta kutusu : 741 İstanbut ~ - Ne suretle? 
j Telgraf : Son Posta İ - Gayet basit: Kara ile irtibatı temin 
l Telefon : 20203 S etmek ve gece yarısından sonra, vapur-
"'•••• .......................................... -; daki nöbetçileri uyutmak imkanı yok mu \._._ ______________ .JI idi? İnsanlar, pek çok zaman, su niyetine, man ordusu ku vayi külliyesini, 30 a _ tenıişlerdir. 

ıçerisinde yaşadığımız mes'ud günleri ıd· 
rak etmemizdiı,ı. Hülasa denizcilerimilin. 

vatana hizmet etmekten mütevellid duy· 
dukları gurur ve iftihar karadaki kardeş· 

!erinden az değildir. Onlar bu gurur ve 
lftiharı Atalarına, Büyük Önderlerine 
medyundurlar. 

A. T. 

Kat dağnın arkası 
(Ba~ tarafı 7 inci sayfada) 

yorsun> der gibi gözümün içine baktı .• 
Bilir miyim ben ne istiyordum! .. Onun 
mütehakkimane bakışı altında aradığımı 
çoktan unutmuştum bile .. Yanık yüzüne 
yakışan çekik bir burnu vardı.. Burnu -
nun iki yanındaki uzun kirpikleri, iri. 
yeşil gözleri uzaktan farkedilecek kadar 
güzeldi. 

Bakışile sorduğu suale cevab verme
Yİiim, onu sertabepa tedkik edişim canı" 
nı sıkmış olacak ki, sırtını dönünce ça• 
dırının içine doğru yürüdü git ti.. Ya .. 
nımdaki köylüye sordum: 

- Kimdir, nedir, kimin nesidir? 
Dedim. 
- Şimdi duldur. Bir kaç sene evveldi. 

onu davullarla, zurnalarla İran aşiretle
rinden birine gelin olarak göndermişler
di.. Gürültülü bir ahenkle giden bu kız. 
bilmem ne kadar sonra şu koca dağı.arı 
aşarak kaçtı, buraya geldi. 

- Sebeb neymiş? 

Yüzüme bakarak manalı manalı ~· 
dü! 

- Pek iyi bilmiyorum efendi! 
Dedi. Ve devam etti: 
- Herü galiba zayıf nahif bir adam " 

mış!.. Vasfi R. Zobu 

şarab niyetine, viski niyetine başka mad
deler de içebilirler ve rahat rahat uyut" 
lar! 

- Sonra? 
- U.Yanık olanlar da, güverteden sat" 

kıtılan bir iple, gemiye yanaşan sandalla .. 
ra binip binip caddeyi tutarlar ... 

İşte biz de böyle yaptık! Nitekim, A1' .. 
denizdeki yolcuların kısmen karaya çı1' .. 
malanna müsaade edildiği emrini tebliğ' 
ve bizi yakalam~a g 1 nl r de g id 
kaç ldşi bulmuşlardı, biliyor musunuı1 

- Kaç kişi? 
- Yalnız 8 kadın! Sabih Alaçaın 
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Askeri terfi listesinin met ıini neşrediyoruz 
·(Bn<> tarafı ı inci sayfada) rez, Halld İstanbul, Şadi İstanbul, Lütfü İs- Refik Sandıklı, Naim Eskişehir. Sırrı Erzin -

-Y tı:mbul, Fahri Kerkük, İbrahim Üsküp, Mü - can Naki ~tanbul, Ali Bozkır, Cevdet Şile, 
Generaller nir Usküdar, Ragıb Ertan. Cemal Sivrihisar, Muzaffer İstanbul, Ali Dl-

Tümgeneral Kemal Doğan Korgeneral- Piyade yüzbaşılıjuıa. terfi eden piyade yarbakır, Sabri İstanbul, R~ad Trabzon, 
liğe, Tuğgeneral Zeki Erokay Tümgen':!- üsteğmenleri Nail Eldzığ, Ali Ereğli, Ltitfü Erzincan, Şazi 
ralliğe, Tuğgeneral Receb Süalp Tümge- Enver Haymana, Haklın İstanbul, Fah - Gebze, Gallb İstanbul, Salahaddin Balıke -

d N Tü. rı:!ddin Erzurum, Süleyman Kastamonu, Sup sir, Rahmi Bartm, Receb İstanbul, Bedred -
neralligv e, Tugvgeneral Kur oyan m- -h1 Erzurum, Niyazi İstanbul! Rıza Me~rovl - din Elazığ, Fuad İskenderun, Fehmi Reşa -
generalliğe, Tuğamiral Ali Külük Tüm- çe, Adnan İstanbul, .~a~_tr tstanbu1, ~zzet - diye, Ekrem İstanbul, Muhiddin Kartal, Mus 
amiralliğe, Kemal Erman baremin üç;_jn- tin İstanbul, cemal Usküdar, Reşad Istan - tafn İzmir, Nail Balıkesir Macid İstanbul, 
cü derecesine Tuğgeneral İsmail Hakkı bul, Cahid Manastır, Lütfü Kerk?k, Zeki Münir İstanbul, Hikmet Yenişehir, Tevfik 
Akoğuz Tümgeneralliğe, Baki fVande- Ortaköy, Sadettin İs_tanbul, Niyazi I.sta?bul, Erzincan, Mehmed Üsküdar, Mustafa btan-

Nuri Edirne, Lfıtfü Inebolu, Vedad Eskişe - bul, Bürhaneddin Yalova, Nazif İstanbul, 
mir Tümgeneralliğe, Sabri Beşe Tümge- hir Abdullah İstanbul, Kdzım Kütahya, Ze- Necmeddin İstanbul, Tahir Yenişehir, Ha -
neralliğe, Abdullah İnskoçak Tümge- ki 'Erzurum, Remzi Beşiktaş, Giyaseddin san Trab1.on, Muzaffer Manastır, Hul\isi Re
neralliğe, Hasan Fahri Durudoğan Tüm- suıtanahmed, Hikmet Beylerbeyi, Eyüb Re- şadlye, Kamil Karahlsar, Macid Sinop, Hay 
generalliğe, Hakkı Üzgener Tümgeneral- fahiye, Zeki Edirne, Enver Tırnavacık, Tur- ri İstanbul, Ali Tokad, Abdullah Kilis, İsma
liğe, Rifat Taşkın baremin ikinci derecı:!- ğud Erzincan, Refet Kastamonu, Rlfat Bur- il Kemallye, Abdülkerim Kars, Seyfeddin 

ğ sa Mücteba Bursa, Zek.l Kırklareli, Kudret Doğduğuyer, H. Şerif, Yahya Adana, Necati 
sine piyade albay Fikri Erbug Tu gene- ' · ul , Plzren, Nihad Üsküdar, Cevdet Istanb • Ka<Iıköy, Sam! İstanbul, İsmail Maraş, Ha -
ralliğe, topçu albay İsmail Ülker Tuğge- şevki Bursa, Kemal Süleymaniye, Hüsamed- lid Aksaray, Lütfü Denizli, Bekir Denizli, En 
neralliğe, kurmay albay Rifat Mataracı din Edirne, Muhlis Rumiye, Şahin Bayburt, ver Bursa, Halid Gelibolu, Mehmed Van, 
Tuğgeneralliğe. İbrahim Maraş, Fazıl Trabzon, Naci Bo.y - İsmail Hafik, Hikmet İstanbul, Hakkı Sinop, 

Kurmay albaybğ'a terfi eden kurman-ar burt, Gazı Yıldırım Sivas, Fevzi Sivw:ı, Kfı. - Osman Amasya, Abdülgafur Mard1n, Danlş 
baylar: zım Bolu, Şefik Eyüb, Süreyya Manastır, Hak Gel!bolu, Seyfeddin İstanbul, Enver İstan -

Namı Malkoç çamlıca, Kemaled - kı istanbul, Merdan Dinçer Tortum, Nihad bul, Sabahaddin İstanbul, Fuad Elazığ, Ke-
din Güngör Çengclk.öy, Lütfü Kök- Hasankale, Zeki Erzincan, Fevzi Musul, As- maleddln Bursa, Hikmet İstanbul, Kenan İs 
.sıı.l Erzincan, Raşid Gürgen . B!lY- lan Narman, İdris Tezcan, İlhami Üsküdar, tanbul, Enver Diyarbakır, Ziya İstanbul, Yu-
burt, Haydar Günkurd Ü~küdar, İsmail Acura, Davud Malazkird, Hayatı sut İstanbul, Fethl İstanbul Kadri Bursa, 
Cel~leddin Sorguncu Tophane, Fehmı Ge - Cebedelen, Cihad Üsküdar, Nizameddin Or- Cavid İstanbul, Ahmed Bu;sa, Em.in Bay -
dikpaşa, Fehmi Bengi A~takya, Rahmi _Da- taköy, Tahir Kıbris, Bekir Zara, Ali Bolu, ram!ç, Fethi Özdener İstanbul, Hayreddin 
vudpaşa, Şükrü Alaçam ıstanbul, Na.~ ~- Hüseyin İstanbul, Mustafa. Ardanuş, Cema- İstanbul, Ekrem Biga, İbrahim Sapanca, Ne 
pak Sellmiye, Nihad Beyazıd, Abdulh~;m leddin İstanbul, Turgud Tokad, Ulvi Eyüb, catl İstanbul, Behzad Erzincan, Kemal İs -
Nişantaşı Emin Akıncı Debağlar, Halid Us- Etem İstanbul, Tahsin Sivas, Kemal Perle - tanbul, Şahin İstanbul, İzzettin İstanbul, Ni 
kfıdar, B~hacddln İstanbul, Hı!~ Alpd?.ğa~ pe, Vasfi Tavas, Nuri EI"Zurum, Tahir Kay- had İstanbul, Enver İzmir, Kdmil Burdur, 

T k
.. - Vahid Selfı.nik Asım !§tip, Husnu sert, Salih Sivas, Tevfik Edirne, Refik Bur- Şemseddin Trabzon, Reşad Foça, Yaşar is-

aş opru, • . . . . 
Asl ğl Van Cemli Kandemir Işkodra, sa, Nuri Izmit, Süreyya Istanbul, Nazmi Is- parta, Muhiddin Üsküdar, Kenan Antalya, 
Ab:~el~m H~in, Hüsnü Bilg~ İstanköy, tanbul, Said Selii.nik, LOtfü İstanbul, Meh - Cemal Trabzon, Fahreddin Van, İsmail Ka
Ragıb Altan Erzincan, Nihad Sözeri Şu~u, med Bayburd, Rıza Fatih, Nasır Kalka.ııde- raköse, Cemaleddin Osmaneli, Halim İstan
Bedrl Ergene, Sıdkı Okan Mustafapaşa, lz - re, Raşid İstanbul, Fuad Ankara, iı:ısan An- bul, Cahid Diyarbakır, Kemal Sivas, Abdi.U
zet Işıldak Hanya, Feyzi navudpaşa, Dur - kara, Vehbi Man~tır, Aziz İstanbul, İsmail muhsin tiskiidar, Turgud Kırşehir, Ekrem 
sun Trabzon, Asım İskodra, Kazım ErZinca.n, Köstence, Fahreddin İstanbul, Nihad Be - Çengelköy, Ziyaeddin İstanbul, Kemal Ko _ 
Sırrı Glrid, Behzad Mahmudpaşa, Hulfl~1 şiktaş, Cel§.ledd!n İstanbul, Cemal Kütahya, caeU Balıkesir, Hüseyin Gaziantep, Necib İs
Maraş, Cemal E.skicuına, Neş'et K!fklarelı, Ferid Üsküdar, Fahreddin Manastır, Muam- tanbul, Cevad Üsküdar, Mustafa Be.,lktaş, 
Saim Koçak Sivas, Hakkı Tuğral .tstanbul, mer Çengelköy, İrfan Van, Şükrü İstanbul, Reşad Edirne, Murad Amasya, Safaeddin 
Saim Önhan İstanbul, Şevket Erzincan, Sa- Nail Beykoz, Nazmi Bolu, Kemal Erzincan, Bursa, ŞUkrü Bursa, Faruk İstanbul, Tevfik 
lAhaddln Çuhacı Üsküdar, Cemil Ulusoy Er- Nevzad İstanbul, Semih İstanbul, Şevket İstanbul, Necdet İstanbul, Süleyman İne _ 
zurum, He.kkı Tuğbay İst.anbul, Sabri Tun- Baybµrd, Ali İstanbul, Lütfü İl.tay, Enver göl, Hüseyin Samsun, Kemal Nazilli, Hakkı 
cal Yenlza.ra. Pula.tsu, Sıdkı Attila, Yusuf Demi:roğlu. İstanbul, Hamdi Karası, Ruhi btanbul, Nüz 
YarbayJıfa terfi eden Jrormay binbaşılan Piyade Ü!ıteğmenliğine terfi eden piyade bet İ.cıtanbul, Muzaffereddln İstanbul, Muh-

Canib Erzurum, ihsan İstanbul, Şevket . tetmenleri tar Kula, Nureddin İstanbnl, Ahmed Bursa. 
Körbakkal, Mehmed Adapazarı, Fahri Gü - Nezihi İstanbul, Zeki Lıtanbul, Tuı·gud Cel~leddln Elazığ. İsmail Gemlik, Fahreddin 
nay İzmlr, Behcet Türkmen Mustafapaşa, İstanbul, Orhan Bursa, Ahmed İzm1r, Meh- Bolu, Münir İstanbul, Nejad İstanbul, Zeki 
Reşad Aşkale İ§kodra, Bürhaneddin Orta - med Antalya, Şinasi İzmir, Tevfik Konya, İstanbul, Tevfik Nevşehir, Muharrem Kars, 
köy, Hllm1 Erbu Sivas. .. Mehmed Şeblnlmr~.hlsar, Ali İstanbul, Rııa Hayreddin Gemlik, Fahri Gönen, Münir Kas 
Binbaşılığa terfi eden kurmay yuzbaşıları EceA.bad, Midhat Usküdar, Şehabeddln Be- tamonu, Nizameddin İstanbul, Abdülkadir 

zekin üstünkaya Midilli, Edib Ereğli, şlktaş, Hayreddin Balıkesir, Sabahaddin E- İstnnbul, Şükrü Bursa, Mehmed Üsküdar, Sa 
suphl Ü.sküdar. renköy, Naci Bursa, Bürhaneddln Bursa, Sır iahaddin Yozgad, Cemal Edirne, Muammer 

A11ı&ytıta terfi eden piyade yarbaylan n Sivas, Rüştü İstanbul, Abdurahman Bit- Usküdar, Suphl Adann., Bürhaneddin An -
Fallı: Ni~de, Tevfik Aydın. Yanya, Haşim lis, Şak.lr Erzurum, Ahmed Trabzon, Abdül- kara, Şerafeddin Trabzon, Feyzl İstanbul 

Abmedlye, Sıdk.1 Eğrlkapı, Isma.il Çerkeş, kadir Üsküdar, Şevket İstanbul, ~all Bur- Rahmi İstanbul, Sadl Kadıköy, Şevki fiskü~ 
Ali Atabey Karagümrük, Hulüsl UB Şumnu, sa, Ekrem Bursa, Sani Bursa, Kemal İstıın- dar, Şefik İstanbul, Sami Kastamonu, Ali 
Mustafa Toker ,Şumnu, Ahmed Şehzadeba- bul, Şaban Trabzon, Servet İstanbul, Hik - Karaisalı, Zihni tistün.soy, Ahmed Göksel, 
§ı. Ömer Kütahya, Mustaf~. ~zincan, Mid- met Sellınik, Mehmed ~b. Ras1m Bur~a. Mahmud Beyazıd, NJyazı Karabulut, Ahmed 
\lat Irak, Mustafa Özbek Buyükçeşıne, Fe.yzi Cevdet Kütahya, Fehmi Usküdar, Emin Is- Karslıgll, 
!ivas Sabri Yenipazar, Etem Ayasotya, I - tanbul, Ragıb İstanbul, Sabahaddin istan- Süvari yarbayhfa terfi eden süvari 
mad Kafkas Çengelköy, Hayreddin Güven - ~uı. Ahmed EdJrne, Nüzhet İstanbul, Receb blnbaşılan 
er Beşiktaş Şevket Kırklareli. Istanbul, Bürhaneddin İstanbul, Ak1! İstan- Niyazi Manastır, Etem Sarayköy, Cemil 

Yarbqrtıİa. terfi eden piyade binbaşıları b~, Mehdi Ç.erteş, Muhtar Kula, Nihad t)s- Diyarbakır, Vecdi Üsküp, Avni Erzurum, Re-
Abdülkadir Malkara, Abdurrahman Er - kudar, Zeki Istanbul, Abdullah Sivas, Fah - fet Erzincan, Abdüssamed Gence, Hilmi Har

Zlncan, Mastara. Manastır, Şevket Van, Hat- reddin Cebelibereket, Emin Söğüd, Mustafa put, Fahreddin Manisa, Nuri Konya, KAzım 
kı Saraçhane, Abdülbamld Bağda~: Rahmi Bursa, Nihad Adana, Yahya Bandırma, A- İstanbul, Nazmi Edirne, Nuri Manastır, Ra
Acar Bursa, CelAJ Mlrahur, RıZa Süleyma 

1
- dil A~apazarı, İbrahim İstanb~, &lan Ça.n- mlz tlskUp, Faik Erzincan, Tahsin Manas -

niye, Feyzi Bağdad, Sami üsküp, Hakkı F - kırı, Ibrahlm Çerkeş, ~erııml Izmit, Nacı .Is- tır, İhsan Sellnılye, Faik Usküp, Suphl Ak -
Ube, Fazıl Defterdar, Fevzi Bursa, Akif Ka- ~anbul, <;?ahid Hasköy, Nail Aydın, Rasim saray, Şevki Köprü!U. 
batn.ş Necati Harput, Sıdkı Manastır, Sabri tstanbul, Adem Eskişehir, Halim Ceyhan, Süvari binbaşılığa terfi eden süvari 
Cum;yibalft., Nuri Yeniçeşme, R~tü Bu~sa, Hamdi Sandıklı, Kemal Ankara, Tevfik E - yüzba.,ııan 
Memduh Erzincan, Galib Ezerlr!rat, Rıfat dlrne, Nureddin 1!ursa, Nezihi Bartın, Enver Mehmed Berut, Rıza Van, Abdurrahman 

K lt I
,. M astır zeki Sivas, Ce- Trabzon, Samih I.stanbul, Niyazi Trabzon, Kafkas, Abdülhalim Ünalp, 

emera ı, ~enan an • . · ü ri üs x. l"l ddi E R Erzincan, Kadri Ma Mehmed Manisa,. Rasıh Karahlsar, Zeki Is- Yüzbaşılıfa terfi eden s 'f'& teı;menleri 
.,, e n rzurum, ıza ı · R'. t T-t bul s b ı B S i P 1 tk Y ih +- t E nisa, Fazıl Harput, Salahaddin Bursa, Fa ll'l tanb~, us em ...,, an , a r urs8:, Ne- a m o a an en an, u;me rzurum, 

Ar bki c l!l ddi Harput cevad Beşiktaş, dlm .tstanbul, Necdet İstanbul, Fahri Istan- Attlla Bolu, Mustafa Tokad, Şaban Oltu, 
Ar~ ~t ~ul e Alin İstanbuİ Saib Erzincan, bul, Neş'et Edirne_, Tab81n Karası,. Midhat Cevad Resne, Behcet Erzurum, Fikri Erzu -
Na ld çan Ik" Salih ~emetoka, Hüsnü L!ipseki, Hürrem Istanbul, Kemal Istanbul, rum, Nüzhet Akıncılar. 
Bıti· ş en:ıe B o;d d Rüştü Bursa, Hayri Te Lütfü Bilecik, Kemal Edremid, Şehabeddin Süvari üstetmenliğe terfi eden süvari 
klrd~ğ, ~ım ~üv~~ Çine, Gallb Uluborlu, Erzurum, Abdullah Beşi~taş, Hamza Tokad, tetmenleri 
Bedri Mar Faik Erzincan, Hakkı. Urfa, A- Ahmed Erzur~. Nazım Istanbul, Hamdi Zi- Feridun Konya, Vamık İstanbul, Said 
u Beykoz, ~~hbi Yozgad, Suad Nazilli, ~ak· le, Ziya Van, Ibrahlm Bayburt, Ne~meddin Çölemrlk, Enver Erzurum, İzzet İstanbul, 
kı Dl İst bul Ferid Is - Harput, Sıdkı Erzincan, Mazhar Istanbul, Fuad Burs:ı. Adil İstanb~' Behcet Ellizığ, 

yarbakır, Muhtar an ' M _ ş k t Çanakkale Mustafa Çarsancak Ek- Ziyaeddin Erzurum, İrfan İstanbul, Raif i<ı-
tanb 1 ş k t Si Yaşar ErZUI'uın. u ev e ' . • 
h u ' ev e vas, if Edirne Sadreddin rem Beşiktaş, Necati Istaı:ıbul, Münib U§ak, tanbul, Ekrem Bursa, Enver İstanbul, Muh-

arrem Demetoka, Ar ' D nlz.li Nihad İstanb 1 s.. is sin Ankara, Mes'ud Yalvaç, Bürhan İstnn-
Midllll, ı·brahim Trabzon, Adil İ.5tanbul, Na- G:ılib e , . t bul N u, .ureyya - 4-~ 

Y t bul Na"id Is an evzad .tstanbul A bul, Hakkı Fat,.,a, SaH\haddin .uıtanbul, İh -
ll Defterdar Edib Erzurum. Ramazan an- ~n ' " H kkı, i--t ' -
ya, Cn.hid Merzifon Hamdi Köprülü. Vasfi laed~in Kayseri, a ...,, anbul, Ahmet Er- san Çerkeş, Kudret İ.st11nbul, Sami Kllls, Bür 

At
, S" ' k-k =ıır.....et süleyma- tan ıstanbul, Nedim icıtanbul, Ramazan o - hancddln İstanbul, Şükrü Urfa, Malik Ay-
ına, uleyman Ker u ' .n.u>•.U hmi A k · • t bul Refik Hend k Ek niye, Faik Kerklll Sadık AkSaray, Aziz Van, ğuz Antalya, Fe . n ara, Reşad. Istan - valık, Bekir Is an , e , rem 

Arif Bitlis T bir' İstanbul Fehmi Harput, bul, Sabahaddin .tstanbul, Necdet .tstanbul, İstanbul, Şerafeddin Erzurum. 

Alı B 
• a t' Mustafa van Ramazan Sındırgı, Hayreddin Beşiktaş Fu- Topçu albaylığa terli eden topçu yarbayları 

aykal Hakkı Manas ır, ' · "t u" k-d .. ' b k1 Emin Edl 
Hamdi Ankara Ferid Trabzon, Süreyya Pa- ad ~tanbul, Tala s u ar, ~ukrii ~ursa, Rı Hasan Ba aes . rne. 
langa A if Sl ' R' ü isturumca, A1l O - za .tstanbul, Necdet Ay~ın. Ismall Istaııbul, Topeu yarbaylığa terfi eden topçu binbaşıları 
~ ' r vasÜ, usn tır Yusuf U.skü _ r·· ü Bandırma, Arlf Istanbul, Şevket Es- Faik Sivas, Cemaleddln Ören Harput, Ab 
auzer Katerln, rfi Mana.s ' . hl Hüsnü Erzurum KB.zun Erz1 diillfltlf Edirne, İhsan Tokad, Hakkı Bursa. 
dar, Nasıh Manastır Hüsnü izmir, Hakkı r.. .. . , ncan, 
Ge llk 

' Abdülhamid Har- NecaU Istnnbul, Lfttfu Istanbul, Memduh Er Faik Erzurum, Şerafeddin Selflnlk, Ali Har-
m • Nuri Yeniçeşıne, +~an i-~tanbul Arif B E t Halil Kemaliye Bedri Man•-a ZI K k put Halid İstanbul Tahsin y 0 zgad, Refik zurum, M:>ıu ....., • • ursa, nver pu . • "" , ya ır 

Ma~tır Hüsnü ~kJzağre, Rifat Erzincan, Karo.hisar, Nih~d Istanbul, Lütfü EI~zığ, lareli. Fazıl Trab1ı0n. Faik Erzurum, Muzaf-

R b 
· ' l Ihs. u"sku··dar Muharrem Halid Manisa, Iskender Şuşehrt, Cahid .Is - fer Erzurum, H~!d İstanbul, Tevfik Sivas, 

ece Istanbu , an • · d M 1 t E Ah d K kl Binb ıl ~ terfi eden piyade yüzbaşıları tanbul, Melıme a !' ya, Remzi DenWI, Fevzullah rzurnm. me ır arell, Ab-
Ze~i/~aracabey, Ali Diyarbakır, Hasan Nüzhet Bursa, Naci .Istanbul, Eyüb .Cizre, dülhamtd Sivas, Salih Urfa, Hayreddin Er _ 

Kabataş Ziya Erzincan, Sıdkı Şehzadebaşı, sal!ihaddl.n Cebelibereket, Feyzullah Istan- zincan, Şükrü Kırun, Nuri Erzurum, Lütfü 
Haındi Edirne, Tahsin Serez. Ziya Akdoğan bul, Fıı.hrı sar:anbolu, Sa~ Aydın! Cevdet Erzincan, Cemal tlskfip, Ziya E.skl.şehtr, IIa.k 
Tokad Saib Aksaray, Mustafa Kumkapı, Maraş, Besim Istanbul, Ce~aleddln Istanbul, kı Ç;.mltırı, ŞUkrU Edirne, Cemaleddln İs _ 
... 1 ct' T fik Aı.~:ı.ray Cemil Aksa Hikmet Gaziantep, Nihad Istanbul, Ham _ tanbul, Nazım Amasya, Şükrü Köprülü, Sıd-
·~ ura Hınış, ev n..o.o> ' •• •• • t R b OUmiilcüne T h · ray Clh d Dlvitcller Tahsin :i.:,-parta, Hak - dl Uskudıır, K~mal .Is anbul, Muammer Te - kı Slvas, ece • a sın Plevnc, 
tı mnd~tan, Cemal' Bolu, zeki Van, Naci klrdağ, Asım IstanbUl, ~hm.ud Gaziantep, Aziz Nasıh. HüsnU Edirne, Hüsnil İşkodra., 
Klrynn, SalAhaddin Çanakkale, Receb Sivas, Cihad İstanbul, Emin Eskişehir, Behcet is _ Mahmud Preveze, Münir Kırklarell, Kemal 
Şerafeddin Hasköy, Muammer İzmir, Ham- tanbul, Remzi Konya, Mazhar Gaziantep, Sütlüce, Ahmed Kemaliye, Rahmet KerkUk, 
dl Kastamonu, Nafiz Manastır, Mustafa Ela- Hamza ~alatya, İbra~ icıtanbul, Faruk iz Ahmed İstanbul, Rüştü Selmik, Sadri İs -
zığ, Bürhaneddin Tokad, İbrahim Tophane, mi~, Abdulhadl Mardın, Veysel Amasya, Faz tanbul, Muharrem Preşte, Emin Erzurum, 
Büsameddın icıtanbUl Hamdi Kerkük, Ab _ ıı Ista~bul, ~emal Trabzo~, Zakir Gümüş - Cevdet Ere~Il, Cevdet Ösküdar, Sıdkı SelA
durrabman Van, Tevfik Karahisar, Arlt Es- hane, Ihsan Istanbul, Ali Istanbul'. Nured .. _ nlk, Asım Erzincan, Refik Yenice, Tevfik 
kizara, Nureddin Hacılar, Vefik Erzurum, din istan~~· Celfileddin Konya, Hüseyin ys Samsun, Nureddin Konya, Nazım Kayseri, 
Hazım İstanbul, Ekrem Erzurum, Naci Gev- küdar, Ruştü Ordu, Hail~ B~yazıd, Raci Is- Ziyaeddin Selimlye, Nuri Debre, Hüsnü Er
gIU, Muhlddin Sarıyer, Midhat Kerkillr, Re _ tanbul, İsmail Konya, Hüsnu Erzincan, Ab- men~k. Sadi İstanbul, Abdullah Van, Beh -
fli Maraş, Osman İstanbul, Hamdi Karaca _ dülk~dlr İstanbul, B~ Balıkesi;, Necmed- cet Ereğli, Nureddin Gellbolu, Hakkı İnegöl. 
bey, Fevzi Erzincan, Rıza Clbali, Şevket Blt- din ı.stanbul, Nac~ tisküdar, Zeki Izmit, Refik Topçu binba.şılığına terfi eden topçu 
lls, Hulfisi Kartal, Nurcddln Demirci, Nazif İstanbul, Hıısan Istanblll:, Mazlfim Bandı~. - yüzbaşılan 
Gelibolu, Bahri Hırkaişerif, Medeni Perle - ma, Kemal Kayseri, Lfttfil Afyo~, Nuri Eyub, Fevzi Üsküdar, Hilmi Ortaköy, TalM is-
ıe, FeyzI Manastır, Tarık Zeyrek, Hami Se- Ekrem Sivas, Cahid Bursa, Mumtaz Sinop, tanbul, Şerafeddin Yedlkule, Arif Üsküdar, 

ihsan Erzincan, Behcet Adıyaman, Fethi İs· 
tanbul, Süreyya İstanbul, Seyid Orman U
zuncaova, Salahaddin Firuzağa, Arif Beşik
taş, Avni Elazığ, Kemal İstanbul, LQtfü Mu.s 
tafapaı,ıa, Fikri Bayburt, Mümtaz İstanbul, 
Kemaleddin Karahlsar, Kemal Erzurum, 
Hakkı İstanbul, Tevfik Bağdad, Etem Kara
hisar, Kemaleddin Harput. 

Topçu yüzbaşılıima terfi eden topçu 
üsteğmenleri 

Kemal Denizli, Demir Üsküdar, Fehmi 
Manastır, Vasıf Usküdar, Suad Naslıç, Os -
man Merllk, Münib Üsküdar, Hasan İı,ıtlp, 
Zekeriya Narman, Sırrı Karacaall, Cemal Or 
du, Abdülkadir Beşiktaş, Salih Anadoluka -
vağı, Turhan Üsküdar, Nureddin İstanbul, 
Salim Hasankale, Şakir Bursa, Gümüş Te -
kin Erzurum, Enver Edirne, Hüsnü Tekir -
dağ, Cahid Sel:inik, Orhan Beşiktaş, Murad 
Bitlis, Ragıb Kemalpaşa, Saim Kırşehir, sa
lAhaddln Üsküdar, Aziz Usküp, Abdülcelll 
Gaziantep, Reşid İstanbul, Nadir Harput, 
Hilmi Yenişehir, Zeki İstanbul, Taşkın Bay
burt, Bürhaneddln İstanbul, Osman Erciş, 
Salahaddin Malatya, Zeki İstanbul, Kemal 
Perlepc, Nazım Gümüşhacıköy, Şevket Bur
sa, Tarık Müdanya, Arif İstanbul, Nusret 
I.sturu.mca, Ri!at Manastır, Necmeddin Üs
küdar, Muzaffer Arabklr, Hall.s Hasankale, 
Niyazi Üsküdar, Süleyman Koska, Cemli 
Bandırma, Midhat İzmir, Hilmi Erzurum, 
Adli Aktuna. 

Topçu üstefınenliğe terfi eden topçu 
teğmenleri 

Vedad Üsküdar, Şefik Edirne, Cemal E -
dlrne, Haydar Erzurum, Ruhi Usküdar, Nl -
zameddln Beşiktaş, Fehmi Gerede, İhsan Di
yarbakır, Aslan Iğdır, Cihad İstanbul, Halld 
Erzurum, Fuad Niğde, Şükrü Bursa, Meh
med Antalya, Suad Çankın, Şemseddin Har
put Uluburlu, Hasan Slnob, Osman Zongul
dak, Saiahaddln İstanbul, Bedll tisküdar, 
Muhiddin Elbistan, Abdullah Erzincan, Re
ceb Petürke, Fazıl eKınaliye, Edib Harpurt, 
Reşad Nevşehir, Şadi İstanbul, Enver Kelkit, 
Behcet İstanbul, Süleyman Bursa, Kerim 
SelA.nik, Sami Gelibolu, Necdet Erzincan, 
HA.mid Kilis, Mazhar Trabzon, Hllml Har
put, Halll İstanbul Taceddin Bolu, Faruk 
Niğde. 

Binbaşılığa terfi eden otomobil yüzbaşıları 
Nazmi Kırcaall, Mustafa Trablwı, İhsan E

yüb. 
Blnbaştlığa terfi eden nakliye yüzbaşıları 
Haşim Gazze, Danyal İzmir. 

Üsttefmenliğe terfi eden na.kliye tefmenlerl 
Neşet Bursa, Yaşar Amasya, Şakir Erzu

rum, Hasan Erzurum, İbrahim Usküdar. 
Yarbaylığa terfi eden F. B. binbaşılar 
Abdullah Keban Madeni. Lt.t!l İstanbul. 

Yüzbaşılığa terfi eden F. B. fuıt teğmenleri 
Adil İstanbul, Salahaddin Şile. Bek.lr Er-

zuruın. 

Mühendis sübaylar: 
Allıaylıfa terfi ~en mQbendls yarbay 
Mehmed Okdemir Glrld. 

Yarbay1Jla terfi eden mühendis binbaşılar 
İhsan Üsküdar, Nuri İstanbUl. 
Topçu şubesi: 

Yarbaylığa terfi eden fen ve san'at binbaşısı 
Ekrem Çobanoğlu. 

Blnba.,ıJığa terfi eden fen '"' ıan•aı 
yüzba.,tları 

Ferhad Kalfaoğlu, Hayri Okten Ka.sımpa
şa. 

Yarbaylığa terfi eden istihkam binbaşıları 
Şazi Sıvas, Cafer Nakilbend, Necatı Ma

nastır, Faik ıı:rzurum. Necatı Musta!akemaı
paşa, Şehabeddln Van, Şevkl Van, Cemal Es
kişehir, Zarif Harput, Ziya Erzurum, Rüşdii 
Maraş, Basri Fındıklı. 
Binbaşılığa terfi eden lstibkim yilzbaşı1an 

Refik Kireçburnu. Receb Yıldız. 
Yüzbaşılığa terli eden istJhkam üsttefmenleri 

R:ıslh İstanbul, Naci Sel!nik, Kemal Te
kirdağ, Nuri Bitll.s, Hamdi İstanbul, Bedred
d)n Beşiktaş, Fevzi Divrlk, Bedri İstanbul. 
Üı;tteğnıenliğe terfi eden istihkam teğmenleri 

Remzi Erzincan, Bahtiyar Kars, Ahmed 
Kütahya, Ahmed Erzurum, Hüsameddin Niğ
de, Şeref Berut, Rıza İstanbul, Şefik Uçar 
İstanbul <30/8/936 dan itibaren terfi ettlrll
mlştir), Kadri İstanbUl, Esad İstanbuı Tah
sin Ayancık, Sabahaddin İstanbul, 'Enver 
Balıkesir, Kemal Karahisar Asım Adana, 
Cahid Ordu, İbrahim Sıvas.' 

Albaylığa terfi eden muhabere yarbayı 
Sabri Akan Sıvas. 

farba.ğlıya terfi eden muhabere binbaşıları 
Eşref Selanik, Tahsin Allpaşa, Demir Har

put. Mustafa Girid. 

Binbaşılığa terfi eden nıuhabere yüzbaşıları 
Celaleddin Amasya, Abdülkadir Erzincan 

İsmail Odabaşı, Emin İsparta, Raşid Beşik~ 
taş. 

Yüzbaşı1ığa terfi eden muhabere 
üstteğ-menleri 

Muhlis Hasankale, Vehbi Erzincan, sam.
haddin SelAnlk, Rüşdü Bayburd, Abdülkadir 
Paşabahçe, Lütfi Suşehri, Avni Arapkir. 

Üstteğmenliğe terfi eden muhabere 
teğmenleri 

Must~1'n Balıkesir, Rıza ~d1rne, Behçet 
Eşme, Ihsan Edirne, Necatı .tstanbul. Kenan 
Şam, Mustafa Balıkesir, Faik Üsküdar. 
BJnbaşıhğa terfi eden demJryoJ yüzbaşısı 
Bahaeddin Toptaşı. 

Yüzbaşılığa terfi eden demiryol ü..,tteğmenleri 
Gündüz Kelkit, Enver Fırat, Kutbeddln 

Manastır, Turgud Alaşehir, Sellm İstanbul, 
Doğan Gümü.şane. 

Üstteğmenliğe terfi eden deınlryol teğmenleri 
Asaf Akşehir, Mustafa Kayseri, Hllml E

yüb, Sabahaddin Adapazarı, Muzaffer İstan
bul, Behiç Bursa. Kazını Karahisar, Vahld 
İstanbul, Şevket Şam. 

Albaylı/'(a terfi eden. harita yarba.yları 

Hüsnü Beşiktaş, Rıza Trabzon. 

Yarbaylığa terfi eden harita binbaşıları 
Bahri Bursa, Haşim Manastır, Said Çe

mişgezek. 

Binbaşılıfa terli eden harita yiizbaşdan 
Cemal Bursa, İsmet İşkodra. 

Yüzbaşılığa terfi eden harita üstteğm.enlt'rl 
Fahri Esk1cuma, Lütfi Edirne, Sıdkı Kal

kandelen, Eşref Batum,. Saim Sıvas, Niza
meddin Kayseri, Hazım İstanbul, Nazif Kı
zütoprak. 

Albaylığa. terfi. eden tabib yarbayları 
Hakkı Trabzon, Bahaeddin Rize, Hultisl İs

tanbul, İbrahim Divrik, İbrahim Mevıevihn
ne, İbrahlm Kurabağıı.lıdere, l fıtfl İshakp:ı.
şa, İbrahim Karo.gümrük, Raif Sıvas, Ham i 
Erzincan, Tevfik Bolu, Bah::-eddln Valld -
çeşmesi, Rıza Trabzon, Ahmed Ayasofya. 
Yarbaylığa terfi eden tabib binbaşılan 
Ekrem Glrid, Necmeddin Milas, Mustafa 

Sıvas, Muzaffer İstanbul, Rüşdü Glr1d, İbrn
him Tokad, Vahid Selfı.nik, Hilmi Kasaba, 
Sabri İstanbul, Zeki İstanbul, Behçet N!!;de, 
Ntizhet Drama, Fethi Yenişehir, Etem Ka
zan, Abdi İsparta, Sırrı Ermenak, Rn.şld İs
tanbul, Nalm Trabzon, Subhi İstanbul, Arif 
Dedeağaç, İsmail İstanbul, Hikmet İstanbul, 
Ali Servi, Ziya Diyarbakır, Hilmi Kayal:ır, 
Raif Gürün. 

Binbaşılığa terfi eden tabib yüzbaşıları 
Hamdi İstanbul, Kenan Ya.nya, Razi İs

tanbul, Fevzi Kırklareli, Adnan SelA.nlk, 
Mustafa Bursa, Fikret Bakü, Veysi İstanbul, 
E.sad İstanbul, Abidin İstanbul, Nusret Er
zurum, HulQsl İstanbul, RJza İstanbul, Mus
tafa Tire, Haydar İstanbul, Abdullah İstan
~ul. Mes'ud İstan~ul, Mecdi Balıkesir, Şükrü 
Tutanbul, Nevzad Iznılr, Nevzad Rodos, truad 
İstanbul, Ziyaeddin Bursa, Raif Edirne, Ali 
Glrld, Mehmed Kırkaağaç. 

Alba.yhğa terfi eden eczacı yarbay!ar 
Öm~r İstanbul, Cabir Bursa. 
Yarbaylığa terfi eden eczacı binbaşıları 
Cemil Yemen, Salih Drammau, LütU Kı, 

zanlık, Cemil Me~e, Şükrü Üsküdar, Sa!A
haddin Şehremini. 
Yüzbaşılığa. terfi eden eczacı üsttetmenlerl 

Fazıl Kastamonu, Şevket İstanbul, İhsan 
Çorlu. 

Binbaşılığa terfi eden dişci yüzbaşıları 
Sabih Serflçe, Ferid Davudpaşa, Hüsnü 

Trabzon. 
Albaylığa terfi eden veteriner yarbayları 
Şahap Kadıköy, Hamid Van, İbrahim Saf· 

ranbolu, Lutfi Selanik, Fazlı Haseki, İbrahim 
Sinob, Necib İstanbul, Cemal Beşiktaş, Mu· 
hiddin Aksaray, Reşad Çengelköy. 
Yarbaylığa terfi eden Yeteriner binbaşıları 

Adil Boyabad, Sadeddin İstanbul, Vahded
din İstanbul, Ziya Kırşehir, İbrahim İzmir, 
Hadi Manisa, Şehabeddln İzmir. 
Binbaşilığa. terfi eden veteriner yüzbaşıları 

Rasih Bolu, Nazmi İstanbUl, Ratlp İstan
bul, Emir Ereğli, Basri Eyüb, Kemaleddin 
Üsküdar. 

Albaylığa. terli eden levazım yarbaylan 
Hidayet Seldn1k, Hamdi Erce, Lfttfl İzmir, 

Mehmed Malatya, Tahsin İstanbul, Enver 
Esk.lzara, Rüşdü Fatih. 
Yarbaylıfa terfi eden Iev:ırım binbaşıları 

Abdfilhl.z Humus, Hüseyin Plrze, Muam, 
mer Fatih, Raşid Şarkikaraağç, Hamdi İz
mir, Rü.şdü Bursa, Rıza Ergir!, Remzi Ni~de, 
Kemal Beşiktaş, Hamdi İşkodra, Nazım İs
tanbul, Hüsnü İstanbul, Rlfat Üsküdar, E
min U.sküdar, Süleyman Girld, Halid Alpözü, 
Sabri Rados, Zeki Erzincan, Nazif Van, Tnh
sin İsparta, Haydar İstanbul, Abdülcebbar 
Trabzon, Ziya. Manastır, Ömer Bursa, Mu
hiddin Cerrahpaşa, Vasıf Diyarbakır, All i
n adiye, Necatı İstanbul, Subhi Kilis, Hamdi 
Beşiktaş, Hlimld Eyüb, Muhtar İstanbul. 

(Arkası var) 
~~~~~~~~~ 

Almanya, Sudetler meselesi ve 
Moskovadaki Alman elçisi 
Moskova 29 (A.A.) - Ecnebi mem -

lekctlerden gelen bazı haberlerde Al . 
manya hlikCı.metinin Varşova, Belgrad 

ve Bükreş hükfunetlerine Südetler me • 
selesi daha çok geciktiği takdirde Al . 
manyanın, Südet Almanlarının menfaa· 
tini nazarı itibara alarak şiddetle müda· 

hale etmek nıecburiyetinde kalacağım 
haber verdiği bildirilmekte idi. 

Almanya sefaretinde Sovyet hükume
tine bu tarzda tebliğat yapılmadığı ve 
esasen bu yolda talimat alınmadığı te • 
min edilmektedir. .............................................................. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri. 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 
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Umumi Müdürlük İnşaat servisinde istihdam edilmek üzere imtihanla üç res

sam alınacaktır. İmtihanda muvaffak olanlara ehliyet derecelerine göre 120-150 
lira aylık ve ayrıca Ankara pahalılık zammı verilecektir. 

Almanca bilenler tercih edilir. 
== İmtihan 15 EylUlde Ankarada yapılacaktır. Taliplerin mezkur tarihe kadar 

iki fotoğraf, tahsil ve hizmet vesikalarile birlikte Umumi Müdürlüğümüz Perso-•11111tt11nnm .. 11111mım1m1111111K .. Hlhı-. Çeviren : Faik Berem en 
O akşam Mantin çorbasını bir türlü 1 matmazel de koşup gelerek gururla: 

içemedi. Dili ağzında sanki kurşun ke - - Ah, Mantin ana, bu müs:ıbakaya 
sılmiş ve dişleri kenedlenmiş gfüi idi. girmesi için onu teşvik edenin ben oldu
Senelerin alıştırdığı ihtiyar kadın inti - ğumu düşündükçe ne kadar seviniyorum, 
zamile, gene sofrasını kurdu; tabağını, demişti. 

cHayır, oğlu, içemediği çorba, grev 
fillin hepsi aklındaydı amma, konuşacak 
hali yoktu.> 

- Saat kaç matmazel? 
- Öğlen oldu, hadi davran! 

nel Servisine müracaat etmeleri. (3417) (5945) 
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kaşığını bir bir yerleştirdi. Çorba kase - Gazeteler hep: «Bertran Mantino, sen- Öğlen mi olmuştu? O ise, henüz şafak 
ağarıyor sanıyordu: RADYOLi'N sini de karşısına alarak oturdu. dikalar reisi vekalete gidiyor! .. diye ya-

Çorba içemiyorum, diye 5ızlanmak zarlarken birdenbire işi tersine çevir -
gençlere mahsustu. Fakat onun gibi akh mişlerdi. Daha sonraları: cGrcv ve Ber
başında bir ihtiyarın böyle ıeyler yap- tran Mantino!> diye ondan bahsetmeğe 
mağa kalkışması gülünçtü. Bunu diişü - başlamışlardı. 

- Zannedersem, ben iyi değilim! diye · 
mırıldandı. Çorbayı içersem iyilcşece -
ğim galiba, şunu ver bakayım, kızım! 

. . . . 
. ' 

ncrek kaşığı ağzına götürdü; nafile! Ne cGrcv?. şimdiye kadar hiç te duyma -
kadar gayret etse çorbayı içemiyecekti. dığı bir kelime! Bu neydi acaba? Posta
Yctmiş beş yaşındaki insan için bu kap- daki matmazel o zaman gene koşup gel-

Isıtılan çorbadan bir yudum bile içe -
memişti. Bu aralık matmazelin eli ihti -
yarın eline dokunmuştu: cO, bu el ateş 
gibi yanıyordu!> Akşama ıdoğru doktoru 
çağırdılar. Muayeneden sonra doktor 
matmazeli bir köşeye çekince Mantin a
na, mühim bir şeylerin geçtiğini anladı. 
Artık çorbasını unutmuştu. Yalnız fası

lasız olarak evladını, Bcrtranını çağırı -
yordu. Matmazel mütemadiyen: 

1 

ile S A B AH, öGLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. ris yakışır mı idi hiç? miş: gözlerinde yaş olduğu halde: 

Merakla yerinden kalkarak aynanın - Nihayet grev ilan edildi; artık kur-
önünc gitti. Beyaz takkesinin altında yü- tulacağız! demişti. Biliyor musun Man -
zünün buruşuklukları daha ziyade gö - tin ana, merkeze telefon ettim; hiç ses 
rünüyordu. Hele gözlerinde mahiyeti bi- yok .. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: linemiyen kuru bir alev yanıp tutuşuyor- Matmazel Jıem bunları söylüyor ve 

du. Yanakları da al aldı. Bu ne demekti! hem de beresini havaya atarak: c Yaşasın 

Sıhhati yerinde olduğu halde çorbayı içe- Bertran!> diye bağırıyordu. - Kederlenme Mantin ana! diyordu. 

Gazianteb Trahom mücadelesi için lazım olan 54 kalem ilaç ve sıhht malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

memck! Oğlu büyük işler yapıyordu. O herkes- Oğlunu çağırttık, gelecek. 1 - Eksiltme 31/8/938 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 
Ocakta yanan ateşi külledi. Çorba ta- ten üstündü. Oğluna mektup yollayıp: 

sını da üzerine koyarak yününü eline a- cHavalar serin gidiyor, yün kaşkolunu 
lıp midesinin keyfini beklemeğe koyul- boynuna sarmadan, yün fanilam giyme
du. Beyhutle! Midesi inad ediyordu. Sa- den sokağa çıkma!> diye bazı şeyler yaz
atler geçti. Halli açlık duymuyordu. Baş- mak istiyordu amma, mektub gitmiyor
ka çaresi yoktu. Çorbayı içmeden yata - du ki... 

Birden öleceğini anladı. Bir papaz ge
tirmelerini söyledi. Papaz· gelip gittik -
ten sonra ihtiyar gene durmadan Ber -
traru sayıkladı durdu. Her saat başında 

matmazel, merkezi buluyor, fakat aldığı 
cevab: 

içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 5400 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 405 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
~ - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya

zılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 

«Resmi telgraflardan b~ka telgraf çe
kilmiyor! .. dan ibaret oluyordu. 

caktı. Kaseyi dolaba koydu ve acele ace- İşte yatağında, rüzgar ve çan sesleri 
le soyunarak yatağına girdi. Yatağa gi - içinde bu cgrev!> kelimesi karşısında 
rer girmez bütün vücudünü yakıcı bir sı- büyüyor büyüyor ve bir heyilla şeklini 
caklık kapladı. Dışarıdan, esen rüzgarla alıyordu. Kederden çırpınıyor, telleri kesmek, 

makineyi yıkmak ve posta binasını yakTekrar yatağından kalktı, rüzgar ve 

ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz muka
bili komisyona vermeleri. c5478> 

beraber çan sesleri geliyordu. cÇan ses
leri! Acaba ne var ki?> diyerek kalkıp 

pencereye koştu. 
Ortalık sakindi, ne çan sesi ve ne de 

rüzgar var.dı. cAmma da tuhaf iş!> çan
lnrı ve rüzgarı gayet iyi duymuştu! Na
sıl olur! Tekrar yattı, fakat gene ayni 
sesler! Kulağını tıkadı; amma daha fe
naydı şimdi!. 

Bu yalnızlığın :içinde büsbütün ürkr 
memek için başka şeyler düşüruneğe 

kendini zorladı. Aklına sevgili oğlu Ber
tran'ı getirdi: cO koca Pariste Bertran 
ne yapıyordu acaba?:. Vaktile kim der
di, ki oğlu böyle yükselecek ve herkes 
ondan bahsedecek diye! Oğlunun adım 
ilk defa gazetelerde okuduğu vakit göğ
sü şişmiş ve yüreği yerinden fırlıyacak -
mış gibi atmıştı. 'Hele postahanedeki 

Bu, kocasının kendi üstüne evleneceği 
korkusu, onda sabit bir fikir haline gel

mişti. Her hadi -
sede bunu sezi -
yor, her şeyi mut
laka buna atfedi -
yordu. 
Kapıyı var 

kuvvetile sarsa -
rak, olanca avazı 
ile de haykırmak 
'istemiş, lakin 
teessürün fazıalı -

ğından cümlei asabiyesi bozulmuş, sesi 
kısılmıştı. Yumruklarını tokmak gibi 
kullanarak kapının kanadını cgüm! 
güm!• vurmuştu. Yarım saata yakın, 
aşağı yukarı bütün gayretini sarfettik
ten sonra bu gürültüyü ancak duyura-
bilmişti. • 

Uyku sersemi yetişen gece nöbetçi -
sine boş karyolayı göstererek, işaretle, 
kocasının henüz gelmemiş olduğunu 
anlatmağa çalıştı. Fakat nafile, herif 
onun ne demek istediğini anlamamış, 
odaya girip alık alık yatağa bakmış, 
yastıklarını, çarşaflarını yoklamış, yor
ganı kaldırıp altına bakmış, ve nihayet 
heyecanı mucip - kendince - bir vazi
yet müşahade etmeyince: 

- Bon .. bon! 
Diyerek çıkıp gitmişti. 

Bunun üzerine İfakat hanım kendini 
sofaya atmış, önce vecaı mucip hadise
den kendini haias eyledikten sonra da 
merdh·enlere nazır bir noktadaki 
koltuğun üzerinde. sigaranın birini 
s{indürüp ötekini yakarak kocasının av
detini heklemeğe koyulmuştu. 

Neyzen Tevfiğin -dehası nüksettikçe 
)'arattığı en güzel beyitlerden biri olan: 

" Olsa bir çıt, odur gelen sanırım, 
ccDeliyim: her muhale aldanırım!• 
Beytinin medlulüne uygun olarak, 

zavallı koca karı, otelin azametli boşlu
ğu ve süklı.nu içinde, en ufak bir çıtır
d ıya kulak kabartıyor, Gurabi efendi -
rıin artık avdet etmekte olduğuna bük-

çan seslerine bakmağa gitti. Gene ses, mak istiyordu .. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
sada yoktu. Bilmiyordu, ki hastaydı: ve 
bu sesler hastalık dolayısile kulağında 
çınlıyordu. cÇorbasını içseydi, hiç te bu 
haller başına gelmiyecekti işte! .. 

Ertesi gün, güneş doğalı epey zaman 
geçtiği halde Mantin ananın kapısı açıl
mamıştı. Hala postayı alaınıyan matma-

* Bertran yetiştiği vakit, Mantin ana, 
en güzel elbiselerini giymiş, birbirine ka
vuşmuş, ellerinin üstünde bir defne da
lı ve istavroz olduğu halde yepyeni bir 
tabutun içinde yatıyordu. Ebedi medfe
nine götürülmek üzereydi. 

zel öğleyin koşa koşa geldi: Matmazel: 

Nevyorkta (The Antidolor Mfg. com İne.) Fabrikası tarafından yapılmakta 

olan c WAİTE'S diş macunu.. adlı Müsta hzara aid 1/96 sayılı ruhsatnamenin 
altı senedenberi Türkiyeyi terketmiş olan eski mümessil Lüsyen Faraci yedinde 

kaldığına ve hükmü olmadığına dair m ezkUr Fabrika Vekilleri tarafından ga

zetelerle yapılan ilan üzerine kendilerine yeniden 10/74 sayılı ruhsatname veril
diği cihetle Lüsyen Faraci yed.inde kaldığı anlaşılan 1/96 sayılı ruhsatnamenin 
hükmü kalmamış olduğu ilan olunur. 

- Ne mektub var, ne de telgraf! Muzaf- - Ne yapayım Bertran? Biliyorsun, ki, 
feriyet! Dayanıyorlar Mantin ana, kaza- ne telgraf çekmek ve ne de mektub yol
nacağız! Senede altmış frank fazla ala _ lamak imklinı vardı? Elimden geleni yap
cağız... tını. Annen son nefesine kadar seni ça-

duğu yerden kalkarak herkesi kapı dı - ı yan her hangi bir küçük çocuktan farkı 
şarı etti. Annesinin tabutu önünde diz çö- olmıyan bir insan görünüyordu .. 
kerek dişleri kısılmış, avuçları alnında, ' 

Fakat bu sözleri söyliyerek odadan içe- ğırdı. Durmadan istedi, diyordu. arkadaşlarına, Parise, dünyaya bütün in- YARIN'ld N'08H.uczDA: 
ri giren matmazel, ihtiyar kadını yatak
ta görünce: 

Bertran bitik bir halde bir yere yığıl
dı. Fakat birdenbire köylülerin müteces
sis nazarları ve matmazelin greve savur
duğu litnetlerden gerilen sinirlerile otur-

sanlara ıanet ederek ağlamağa b~ıadı. Tehdid mektubları 
Şimdi, matmazelin bir kaç gün evvel 

- Ne oldu Mantin ana! dedi. Bertranı 
unuttun mu? 

gururla andığı enerjik Bertran yerine, o-
muzları çökük, annesinin ölümüne ağlı-
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YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Yazan: Peride Ceı.aı 

.. 

lar kaçırmağa mı geleceklerdi? 

- Eyi dedin a? Bu suratımla, elin 
herifini çağırmaktan çekinmiye lüzum 
görmedim. 

- Ne yaptı herif? 

- Senin, yatağında olmadığını gör-
dü. 

- Cürmümeşhud mu yaptırdın ak-

mediyordu. k d zahiri lın sıra? Gelmedimse, gelmedim. Ben 
Yavaş yavaş, uy- u~ Hay~i Yalan erkeğim, senin gibi eksik eteğe hesaö 

k l b · · vermeg· e mecbur değilim. unun ga e esını söylediğine kos ko -
h . t • b - Yaaa?! ısse mege aşla - caman şahidim de 
mıştı. Ve göz ka - var. - Evet. 
paklan ıy1cene _Kimmiş o? - Peki, öyle ise. Ben de başımın ça-
kurşunlaşınca ~ı tık . - Gece nöbetçisi. resine bakarım. 
dayanamamış, git - - Nereden şahid - Ne yapabilirsin ki? 
miş yatmıştı. oluyormuş? - Onun orası bana aid. Bugüne bu· 

Gurabi efendi o • - Herifi ben ça - gün kadın kısmı da erkek kısmı gibi 
daya girdiği zaman ğırdım. Geldi de, hürdür. Ben de elbette yapacağımı bi-
karısını henüz uy - benimle beraber se- lirim. Bak, bundan sonra gör: Kasım -
kuda buldu; sevin • nin yatağını yok .. paşalı İfakat adamın başına ne çorap· 
di. Kat'iyen gürültü !adı. lar örermiş! 
etmemiye dikkat e- Koca karı, Gura- Karısının şirretliği kendince malfun 
derek, usulcacık ser bi efendinin eline, olduğu için Gurabi efendinin bu söz • 
yundu, yatağına gir. istemeksizin, bir st- !erden midesi bulanmamış değildl Fa· 
di, gözlerini kapa • lah vermiş oluyor - kat ekini gene de belli etmek istemedi. 

dı. ~u. İhtiyar tilki ya- - Haydi dedi, çekil başımdan! DefoL 
Bir kaç dakika tağının içinde doğ -

sonra o da dalmıştı. c- Beni odaya kapadılar, üze rime kapıyı kilidledilerf > ruldu. Gözlerini acuze!. 
B~ vaziyet böyl.ec~ ne kadar sür?ü? ı Hangi sabahlara kadar, nerede kal -ıbüyük buyük yaparak: _ - Sen acuzeyi görürsün! 

Belkı yarım, belkı hır saat. Gurahı e- mı.şun! _ Ne? dedi. Sen
1 

yattıgın odaya.. Ve İfakat hanım, homurdanaraktan 
fendi yaman bir sarsıntı ile uyandı. - Yapmaclklara karnım tok. Ben harimi ismetine.. geceleyin yabancı çekildi. 
Şaşkın şaşkın bakındı. İfakat hanımı seni sabah ezanlarına kadar sofalarda, erkekler mi kabul ediyorsun? 
Azrail gibi tepesine dikilmiş gördü. En merdiven başlarında bektedirn. Kolan- Fakat İfakat hanını, kurnazlık ve 
mülayim bir tarzda: derden sırtıma yel girdi. şirretlikte ondan baskındı. 

- Hayrola, gülüm? Ne istiyorsun? Kurnaz hırsız ev sahıbini bastırmağa - Haydi, haydi! dedi; münasebet -
diye sordu: uğraşıyordu. sizliğin lüzumu yok. Hemencecik, hin-

- Öyle ~a? Suçlu oJunca bana gü - - Allah, Allah! Ya sen rüya gördün; di gibi kabarma. Beni kabahatli çıka-
lüm dersin. yahud ki ben aklımı kaçırdım.. rıp da kendi kepazeliğini mi örtecek -

- Neye denıiyecekmişim? Kırk yıl- - Benim aklım başımda. Ne dediği- sin? 
lık ehlim değil misin? Gülüm de de. - mi biliyorum. - Onu, bunu bilmem. Yabancı heri
rim, sünbillüm de!. - Katiyen! Aldandığın, tamülşuur fin bu odada gece vakti ne işi var? O· 

- Sabahlara kadar nerede idin, ha- olmadığın şununla belli ki, ben saat on nu söyle. 
kayım? buçuk sularında güzel güzel gelip yat- - Ben çağırdım. 

Gurabi efendi cali bir hayret göster- tım. - Ne diye çağırıyorsun? 
di. - Ben nerede idim? - Korktum. 

- Allah kuru iftiradan saklasın! - Ne bileyim ben? Dokuzuncu uy- - Seni bu suratla eyi saatte olsun-
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Vakit öğlenler olmuş, Yasef göriln· 
memişti. İşin tuhafı, Todk il• 
Takvor da meydanlarda yoktu. Onlar 
da gece otele gelmemişlerdi. MeraktaP 
çatlamak1 Gurabi efendi için işten bil• 
değildi. 

Haydi, diyelim ki yahudi kızın peşi
ne düşmüş onu arıyor, yahud ki çalman 
paraları istirdad için karakollarda uğ· 
raşıyordu. Lakin ötekiler nerede ka)"" 
bolmuşlar, ne. cehenneme gitmişlerdi! 

(Arkan "") 
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Kırık 
Yazan: A. R. 

Yüzbaşı Zekiden ikinci mektub 
Alay merkezi denilen bu küçük taş 

oina .. içinde bulunduğum şu minimini o
da .. alay kumandanının oturduğu h:r t~
rafından yünler sarkan köşe minderı. Bır 
ayağı olmadığı için sıkı sıkı duvara da ~ 
yanmış yazı masası .. bütün bunlar, sankı 
döndü, döndü .. başıma geçt~: . ! 

Alay kumandamnın bu sozlerı, Erz.n-
candan buraya kadar çektiğim yolculuk 
mihnet ve meşakkatinin ıztırabından da
ha acı gelmiş .. beni fena halde sersemlet
mişti. Çenelerim kilidleniyor, kulakl&. -

nm uğulduyordu. 
O kadar büf.ik bir hayal inkisarı k.~r-

d kft,.....,,.,.tun ki• beınen orada, du -
§lSlll a ~ ı . . ih 
.. b 1 aktım. Bereket versın ki; -
şup ayı ac .• . 
tiyar kumandanın garib bir emrı aklımı 
başıma getirmişti. 

- Çek şu sandalyeni oğlum.. yaklaş .. 
yaklaş .. biraz daha yaklaş.·· Şıındi benı, 
can kulağile dinle ..• 

Dizlerim dizlerine dokunacak kadar 
kumandana yaklaştım. Ve kalbim~en :a
şan coşkun bir heyecanla on~. goz~er~ • 
nin içine bakarak söyliyece~i sozlerı dın-
lemeğe başladım. . 

Muhterem miralayıın!.. Bu saf kalblı, 
t . .JI:~ •• li saçını sakalını, kılıcı -emız uuşunce .. 
nın şerefini muhafaza etmek uğrunda a-
ğartmış olan tecrübeli askerin, tam yar~m 

t .. o··zıerını· · bu mektubla sıze saa suren s • k 
nakletmeme imkAıı yok ... Yalnız. iU .. a -

d d yım. ki. bu baba askerın soy -
ar arze e .~ . . .. bir 

lediği her söz, gozlerimin f.~unden .. · 

d kaldırdı. Ve bana (vazıfe dolayı.:;ı-
per e b··ı·· 
le) içine karışacağım bayatın u un acı 

hakikatlerini anlattı. 
Hesapça, bir memuriyete değil; Alla -

hın yer yüzünde halkettiği cehennem nü
nıunesine gidiyorum, miralayım... Eğer 
talih ve mukadderatın beni bu korkunç 

. d b -:~..:• kliyeceğini bilmiş olsaydım; 
gır a a ı:ıı.u.u bil . 
Leyla ile sevişmeyi aklımdan .. ,. ı: geçır-
nıezdi.m .. ve sonra, zavallı m:ılazım A • 
ıafın da bu uğurda turban olmasına se-

bebiyet vermezdim. 
Artık, Leyla ve aşkı.. bunlar, benim 

için tamam.ile bitmiştir, aziz mira~ayım:·· 
Çünkü, çok iyi biliyorum J;j; nihayet bır 
ha!ta sonra, içine diijeceğim o korkunç 
girdaptan kurtulmıya muvaffak olamı
yacağı.m. Levsin, şenaaün, fesadın har -
man oldu~· bir muhitte; vazifeye, aşka 

e;... • · gı"de 
\Ye saadete hasret çeke çeke erıyıp -
rek, nihayet bir çukur dolduracağım .. 

Leylarun aşkı, ve zavallı Asafın hıe • 
ranı... Kalbimde bu iki ukde olmasaydı, 
belki bu kadar fazla mütehassis olmaz, si
Zi de bu uzun mektubumla yormazdun. 

Leyl8.nın aşkı, benim için son b~ ıc· 
selli olacak... Vakıl artık onunla bır da
ha karşılaşmak iınkAnı kalmadı. 

cBilmem bu mektubuma güler misiniz, ağlar mısınız? 

mektubuma cevab almadan sizi iU ikinci değil. Değil amma, bekar bir süvari yüz
mektubumla rahatsız ediyorum. başısınm da arayıp bulamadığı bir dün-

Bilmem, bu mektubuma güler misiniz; ya cennetidir ... Zümrüd gibi ağaçlar .. ıa
ağlar mısınız? .. Ben, şimdilik gülüyorum. rıl şarıl sular. Tavşan kanı gibi nefis şa
Ve mümkün olduğu kadar hassasiyeti.mi rab. Hele yosmaları yok mu?.. Meded 
körleştirerek, muhite ve muhitimde ce- Allah ... Değil senin, benim gibi insanları, 
reyan eden hadisata, çok geç kızmak is- yeşil sanduka altında yatan evliyaları bi
tiyorum. Bu, bir tevekkül mü? .. Hayır ... le dipdiri ayağa kaldırıp baştan çıkarır
Belki, bir isyan korkusu. \ lar ... Geceleri kapıyı aralık bırakırsan, 

Çünkü, çok iyi tahmin ediyorum ki, karlı çıkarsın. Bir kere de onların ara -
içimdeki isyan volkanı bir kere patlıya- sına dalarsan, artık derdlerini düşünmi
cak olurs~, bunun ateşleri yalnız beni ye vakit bulamazsın ... Dediklerimi unut-
yakmakla kalmıyacak.. Bunun zararları, ma. Sana, faydası ve zararı dokunacak a
başkalarına ıda dokunacak. Onun için 

damları birer birer saydım. Ve onlara 
şimdilik muhitime, dürbünün ters tarafı-

kar~ı yapılması lazım gelen muamelele -
nı çeviriyorum; ve her şeyi uzaktan gör- Y 

mek istiyorum. ri de anlattım. TenbThlerimi, unutma. İş 

* Hikayeme, Mardinden ayrıldığım da -
kikalardan itibaren başlıyayım. 

Babacan alay kumandanım, beni Mid
yat yolunun ba~ına kadar takib etti. Za
vallı adamcağızın kalbi kan ağladığı hal
de, yüzü pek şendi. 

Tam, elini öpüp te ayrılacağım zaman: 
- Molla!.. Ne ise, gene talihin varmış. 

Vakıa gittiğin yer, senin kafanın dengi 

yapacağım diye, lüzumundan fazla ileri 
atılma. Etrafını daima dört gözle kolla ... 
Hadi Allah selamet versin. 

Dedi. 
Sizden ne derin teessürle ayrıldımsa, 

bu temiz ve dürüst adamdan da öylece 
ayrıldım. Onun elini öpüp, atın özengisi
ne ayağımı koyarken, göz yaşlarımı tu
tamadım. 

(Arkası var) 

Fakat hiç olmazsa onun hayalile avu
nacağım. Ve ölürken de, onu düşünerek 
12tırab duymıyacağun. 

Asafa gelince; çok istirham eder~, a- . 
ziz miralayım. benim Y,Uzümden felakete 
uğrıyan bu z~vallı arkadaşı mümkün ol~ 
duğu kadar takib ediniz. Onu Jiurtarmak 
imkanı varsa, hiç bir yardımınızı esirge
meyiniz. Vaziyeti 10.tfen bana da haber 
\Teriniz. Hiç olmazsa, ıztırabım biraz ha
fiflesin. 
Gideceğim yerde posta ve telgraİ va

sıtası yokmuş. Onun için size adres vere
llliyeceğiın. Şayed bana cevab yazmak 
1utfünde bulunursanız. alay kumandanı 
tnenmunıyetle muhaberemize tavassut 
edecek. 

Çok uzun süren gevezeliklerimle sizi 
rahatsız ettim. Fakat isyan eden hisleri
nıin coskunluklarını, necib kalbinizin 
boş göre~eğinden emlnitn. En derin hür
rnetlerle ellerinizi öperken, bana karşı 
gösterdWniz şefkat ve insaniyet karşı -
sında bir daha minnet ve şükranla eğili
rim; muhterem miralayım efendim. 

"' 

Yüzbaşı 

Zeki Selim 

ZEKi BEYİN İKİNCİ MEKTUBU 
- (Durak) tan -

Pek muhterem beyefendi: 

DENiZBANK 
Akay işletmesinden : 

30 Ağustos 938 tarihinden itibaren 179 numaralı, seferi yapan 
vapur Kartaldan saat 19,45 yerine 20,25 de, Büyükadadan 20,35 
yerine 20,50 de hareket edecek ve Heybeli'ye 21,00 de varacaktır. 

JlllA-----•-• Ruten Eeraf Unaydın'ın 
~~G AZiÇi VAKIND A 

Eteri ncıfıe bır IUtettc tabcttirilmiştir. Kütübhanclerde ve müvenilerde ptılmalı.tadır, 
Toptan vcı perakende utış merkezi 

.______ ___ Ahmed Ha lid Kitabevi 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğU lllnları 

Muhammen 
kıymeti 
L. K. 

84 ()() 
800 00 

Pey 
akçesi 

L. K. 
Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

6 30 Üsküdar Tava.şi Hasanağa Tunusbağı 60 binanın tamamı 
60 00 • Salacak lekele C'ld. 4 kargir binanın 

tamamı 
84 00 6 SO • Evliya hoca Evliyahoca 29 arsa 
60 00 4 50 • Atikvalide Bağlarbaşı 9/1 arsa 

400 00 30 00 • Rum M~hıııe ,lpaşa Doğancılar 7 binanın tamamı 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerlerm tamamı satılmak üzere rnü:rnye .. 

deye çıkarılmıştır. İhaleleri 7/9/9?.8 çarşamba günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (5670) 

Nafıa Vekaletinden: 
10 Teşrinievvel 938 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti bina

sında Malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 2600 lira muhammen bedelli 
Haydarpaşada teslim şartile 10000 adet telgraf fincanı demirinin açık eksiltme· 
si yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarad'a Nafia Vekaleti malzeme müdür. 

lüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve şartname • 
sinide yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 15 de komisyonda hazır bulun .. 
maları lazımdır. (3219) (5676) 

1 İstanbul Eelediyeıi ııanları 1 
El arabaları için evvelce ilan edilen beledi tenbihlerin üçüncü maddesindeki 

(arabaya konulan eşyanın boyu araba sathının çemberini geçemez) kaydından 

münhasıran 50 kiloya kadar olan perakende kereste ve demir çubukların istis-
na edildiği ilan olunur. (5967) 

Safranbolu ka!a~a!n~an ve tüccardan/ Dokf Of A • K U T İ E l 
Mehmed ve Salih Semiz kardeşlere aid Kara köy T 0 ul C d 43 
konkordato kayıd müddetleri hitam bul- ' pc ar 8 

• 

muş olmasına binaen alacaklıların top- da hazır bulunmaları ve toplanma~ te
lan.ması için tayin kılınan 15 eylfil 938 kaddüm eden on gün içinde mevcud ve-
tarihine müsadif olan perşembe günü sikaları tedkik edebileceklerinden bu 
saat 14 de Safranboluda ticaret odası bi- hususda tedkikat ifa etmek isteyenlerin 
nasında müzakeresi icra kılınacağından de mezkQ.r on gün içinde komiserliğe mü
mumaileyh zimmetinde alacaklı bulunan racaatla vesikaları ted.Itlk etmeleri !lan 
zevatın tarihi mezkfu-da ismi geçen bina- olunur. 

Rahatsızhkları 
Y anmalan, rolde 

ığnları, ekşi eğritl

ler, mide ağırlığı vel 
yemeklerden sonra 
bütnn vncudda his
sedilen çöküntü ve 
11ğı.rlık. Ne işkence t 1 

Bu hallerin kat'ı ça-
resi ve teski tabit 
olan MAZON alınız. 

Aynı zamanda KA~ 

BIZLlÖI defeder. EK
ŞiLİK ve Y ANMALA
RI gidererek vücuda 
ferahlık nrir. 

MAZON 
M .E.YVA T U 2;U 

Doktor 

/brahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlott 
caddesinde 21 numarada hergtlıı 

Uğledeu sonra hastalarım kabul 

-..---~eder. Sizinle derdlcşmek, benim için büyük 

bir ihtivac halini aldı. Onun içinl birinci 1----====-----------------------------------------------~------------
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( Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda 1 
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L Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Arab izzet paşa: " Şimdi efendimize arzedeyim " diyerek çıktı. Beş on dakika 
sonra geldi: " Mahmud paşaya, başkatib tarafından telgraf çekilerek selamı 

şahane tebliğ olunacaktır 1 ,, dedi 

On beş gün sonra Berlinden namıma dan. _telgraf çekilerek selamı şahane 1 Aristidi ile zatı dev_letle~~~ arze~erim. 
bir posta paketi geldi. Bu, münevv~ teblıg olunacaktır, dedi. Yalnız İstanbula gıdecegınız şayı ol-
Bulgarın hediyesi idi. Paketi açtım. I- Meclisi idare hakkında hasıl olan madan hareket etmeniz lfızımdır. 
çinden Potsdamdaki meşhur Sanssouci mesele, Babıaliye gitmeden irade ile - Tabii. Derhal bu akşamki trenle 
(Kaygısız) değirmeni ile sarayının izale olundu, ertesi günü Edirneye dön- yola çıkarım. Bir kere Sirkeciye ayak 
fotografı çıktı. düm. basayım, her müşkülü halletmenin ça-

Bu saray ile değirmenin çok meşhur Mahmud paşaya gittim. Yatakta ya- resini bulurum. 
olan hikayesini kısaca yazacağım: tıyordu. Telgrafı alıp almadıklarını Arif paşa ile görüştüm. Paşam~ yola 

Prusya kralı Büyük Fredrik Pots - sordum. Pasa: çıkmasına müınanaati ica'b ettırecek 
dam ormanlarında gezinirken biT de - _ Nered~n biliyorsunuz, diye sordu. bir emir alıp almadığını s.or~um; 
ğirmeni9 bulunduğu tepenin yanındaki İzzet paşaya söylediklerimi naklet- - Hayır, cevabını verdı, şımdıye ka-
daha alçak bir tepede durur ve değir - t' M ldu dar böyle bir emir almadım: 

ım. emnun o . . h . t d·-· 
meni satın alarak yerine bir saray yap- _Paşa, dedim, bu seHim. ve iltifata - O halde, dedı:m, ~a.şa, er ıs.e. ı?ı 
tırmağı arzu eder. Fakat Kaygısız ba- eli hın hakkınızda bu··vu"k zaman buradan gıdebılır. Kendısının 

nazaran pa şa - . . · · b ı d -
ba değirmeni satmağa bir türlü razı ol- lbir iğbiran olmadığı anlaşthyor. Bir hıç hır mernurıyetı u unma ıgma na-
maz. Büyük Fredrik der ki: memuriyette bulunmadığınız cihetle, zara~ istizana. da h~~~~ y~ktur!. 

- Değirmeni, kıymetinden kat kat fstanbula avdetiniz için müsaade al _ Arif paşa bıraz duşundu: 
yüksek bir bedel ile de bana satmak is- mak lfızım değildir kanaatindeyim. - Yalnız, hareketini şifr7 ile sar~ya 
temiyormuş~un öyle._rni~ _Evet, öyle ama, ben gitmeğe kal- bildirmek mecburiyetindeyı.~, dedı. 

Sanssoucı tereddud~uz: kışınca, azimetime buraca mümanaat _ Beis yok. Şimdi kendısme ha~er 
-Evet, cevabını venr! edilirse çok fena olur. Hemen herkesin göndereyim. Bu akşam hareket . etsın. 
iBüyük ~redrik gene sorar: • zannettiği gibi, ikamete memur oldu _ _Hay hay, gitsin zavallı ihtiyar ... 

. - . Benım Prusya kralı oldugumu ğum veya olacağım bütün bütün mey- Doktor Aristidi ile hemen haber yol-
bılmıyo7 .musun? . . dana çıkar, daha kötü bir vaziyete dü- ladım. 

- Bılıyorum. Fakat maJestenız de şerim. Mumaileyh, gece bana geldi! 
ôeğirmene tapu senedile mutasarrıf - Azimetinize mümanaat ihtimali - Yatağında kımıldanmağa mecali 
olduğumu bilmiyorlar mı? olup olmadığını, yani vali vekiline yok gibi duran paşa, beni görünce ~ir 

- Zorla alırım, ne yapabilirsin? böyle bir emir verilip verilmediğini delikanlı gibi fırlayıp ayağa kalktı. Iki 
- Unutmayınız ki Berlinde hakim- şimdi anlarım. Müsbet bir netice hasıl ellerimden tuttu. Çabuk söyle, ne haber 

ler var! olursa, sizi tekrar rahatsız etmem. var, dedi. Vaziyeti anlattım. 
Büyük Fredrik, bizzat 1slah ettiği Keyfiyeti sıhhiye müfettişi doktor (Arkası vıır) 

::;E}T:~:{~~:~:,;:::~ ~-~ 
'detce, bu yeldeğirmeni muhafaza olun- • , 2 fi .... 6 7 6 9 ıo Bugu·· nku·· program 
sun! Sarayım daha alçak olan tepede T v 

yapılsın ve Sansos adile anılsın! ~ 1 S T A N B U L 
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Eski teşekkülü iade ile yenileşme -
Mü ür Mahmud Hamdi Paşa istanbula 

nasıl kaçırıldı? 

cTeşkili vilayah kanunu mucibince, 
;vilayet idare ;medıis\leri, valilerin ri
yaseti altında, kadı, müftü, defterdar 
ve mektubcu tabii aza olmak ve müs -
lim, gayri müslim dört müntehip aza 
ve ruhani reislerden ibaret bulunmak 
üzere teşekkül ederdi. 

Bu şekil uzun seneler de1;.am etti. 
Sonra ileride, diğer vilayetlerde de 
öyle yapılmak üzere csayei terakkiyat 
vayei padişahide Edirne vilayeti idare 
meclisinin şekli tebdil edilmiştir.» de· 
nilcrek meclisten kadı, müftü ve ruhani 
reislerle müntehab aza çıkarıldı. idare 
heyeti defterdar, mektubcu. adliye ve 
maarif müdürleri ile jandarma a1ay 
kumandanından teşkil edildi. Son 
senede vali muavini sıfatile ben de 
heyete iltihak ettim. Vakta ki Abdur
ı·ahman paşa adliye nazırlığı ile gidip 
yerine Arif paşa vekaleten tayin olun
du. Genecsayei hümayun hazreti pa -
Clişahide Edirne vilayeti meclisi idare
sinin şekli diğer vilayatı şahane mec
lislerine benzetilmesine vükela meclisi 
kararile iradei seniye sadir olduğu» 
lebliğ edildi. 

!Arif paşa, bu meselenin, muhabere 
ile vakit geçirilmeden, halli için İstan
bu1a giderek Dahiliye nazın ile ko -
nuşrnamı muvafık gördü. O zaman, 
irade ile masnup memurlar, iradesiz 
memuriyetleri mevkiinden ayrılama -
dıkları için, vali, hususi surette saray
dan müsaade istedi. Doğruca saraya 
gitmek üzere muvafakat cevabı geldi. 
İkinci katib Arab İzzet paşa ile temasa 
memur edildim. Söz arasında, Edirne· 
ae bulunan sabık ordu müşürü Mah
mud Hamdi paşanın gerçekten hasta 
ıve ziyadesile meyus olduğu için intihar 
etmesi ihtimalinden bahsettim. Sözle
rime, müşarünileyhin, herhangi bir şe
kilde taltif edilir ve böyle bir akıbete 
ımeydan verilmezse iyi olacağını ilave 
ıettim. İz•t paşa: 

- Şim4'i efendimize arzedeyim, di
yerek gitti. Beş on dakika sonra geldi: 

- Mahmud paşaya, başk~~;h taratın-
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Eylül başında menedilecek olan şey. 
2 - cYukarıı nın zıddı - Bir içki. 

3 - HakikaUer - San'at. 
4 - Blrdenbl.re - Blr nevi kumaş. 

15 - E.skl Darülbedayide sık sık oynanan 

Tahsin Nahldin bir plyesl. 

6 - Vilfıyet - Hayret eder mi? 

7 - Yüz sene - Akciğer. 

30 Ağustos 1938 Salı 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk muslklsl. 12.50: Hava

dis.13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
tcıu pll\k neşrlyatL 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Dans musiki.si (Plak). 18.50: IDkmeL 

ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 19.30: Konferans: Havacılık 
haftası, Hava Kurumu namına: Mellha Avnl. 
19.55: Borsa haberleri. 20: Saat li.yarı: Oren
vlç rasadhnnesinden naklen. Suzan şe arkn
dnşları tarafından Türk musik1s1 ve halk 
şarkıları. 20.30: Konferans: 30 Ağustos Mlll1 
Zafer Bayramı hakkında. 20.50: Hava rapo
ru. 20.53: Ömer Rıza Doğrul tnrafından arab
ca söylev. 21.05: Orkestra. 21.30: Cemal KA
mll ve arkadaşları tarafından Türk muslkisl 
ve halk şarkıları. 22.10: Ajnns haberleri. 22. 
20: Dans muslklsl (Plfık). 22.50: Son haber
ler ve ertesi günün programı. 23: Saat li.ya-
rL 

AN KAR A 
30 Ağustos 1938 Sah 

8 _Sarhoş olmıyan - Takdim eder. öOLB NEŞRİYATI: 
9 - Ekmek pişirilen mahal - Bir nota. l4.30: Karışık plAk neşriyatı, 14.50: Türk 

10 _ Blr yerde oturmak - Satış nevilerin- musiklsl ve balk şarkılan, 15,15: Ajans ha-
den blrl.. (tlcart ıstılah). berlerl. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
YUKARIDAN AŞAliI:. 18,30: Karışık plfik neşriyatı, \9,15: Türk 

1 - Ucuz değil - Caka. musiklsi ve halk şarltılan (Makbule Çaka.r), 
2 - Aşmak masdarından lıimı tnll - Değer. 20: 30 Ağustos zafer bayramı veslleslle söy-
3 - Zikreden - Sıfat. lev CD. D. U. Md. All Rıza Eren), 2~,20: S'lat 

t'ıyarı ve Arabca. neşriyat, 20,30: Türk musl-
4 - Bey, efendl gibi bir tabir - Seviyorum. klsl ve halk şarkıları (Salahnddin>, 21,15: 
5 - Yalancı - İstifham nidası. Stüdyo salon orkestrası, 22: Ajans haberleri 

ve hnva raporu, 22,15: Yarınki program ve 6 - Vnzlfe. 
'l - Menşe itibarile insanların taksimi - son. 

Fişeği patlatan madde. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8 - Sonuna bir cN• getirlllrsc dem - Çok 

çukur. 
9 - Kışın yağan - Mfmalı. 

10 - Sabahları çiçekler üzerinde husule ge
len - Mutfakta üzerine tabak koy -
dukları tahtalar. 

Evvelki bulmacanın haZledilmif ıekli· 

r Nöbetci eczaneler 
-····-Dün gece nöbetçi olan eczaneler fUn • 

Jardır: 

İstanbul cihetin dekiler: 
Aksaray da: (Sarım>, Alemdarda: CSır

n Asım), Beyazıdda: (Belkıs), Samat -
yada: CTeofllos), Eminönünde: CAmlnas
ya), Eyübde: (Arıt Beşir), Fenerde: 
(Vltall), Şehremlİılude: (Nazım), Şeh -
zadebaşında: ci. Hakkı), Karııgümrük -
te: (Kemal), Küçilkpazarda: (Yorgi), 
Bnkırköyünde: (Merkez). 

Beyo~Iu cihetfndckller: 
İstlklrı.I caddesinde: (Dellasuda). Ga

latada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(Llmonciyan), Pnngaltıda: CNargllecl -
yan), Beşiktaşda: (Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıköy ve AdalardakilCl': 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyer -

de: (Osman), Kadıköyünde: (Saadet, 
Osman Bulfı.sl), Büyükadada: <Halk), 
Heybcllde: (Halk). 

Finlandiya milli güreş 
takımı bugün geliyor 

ilk müsabaka yarın akşam yapılıyor. Fakat milli güref 
tak1mımızın kadrosu henüz tesbit edilmiş değildir 

Tallinde Avrupa güreş şampiyonası İçinde bulunduğumuz iki hakikat 1İ 
devam ettiği günlerde Türkiye - Finlnn- dır: 
diya milli takınılan arasındaki senelik 1 - Finlandiyalılar bugün ..... 1stanbıı' 
müsabakanın haziran ortalarında İstan- olacaklar ve yarın da milli takımıırıı' 
bulda yapılması kararlaştırılmıştı. Taksim stadında maç yapacaklardır· 

Avrupa şampiyonasında oldukça bo- 2 - Finlandiyalılarla maç yapacal' 
zuk vaziyette olan gürcşcilerimizin bir kımımız henüz seçilmemiştir. 
buçuk ay sonra bu kadar mühim bir mü- Milli takımı seçmek kısa bir hesabdf 
sabaka yapamıyacaklarını yazmış, müm- sonra kağıd üzerine dizivermekten ili' 
künse bu karşılaşmanın sonbahara bıra- ret değildir. Bu işin çatallı tarafları; 
kılmasını temenni etmiştik. çoktur 
Güreş federasyonu bu haklı mütalea- Muhtelif sıkletlerde birbirleri aysP 

mız üzerine Finlandiyalılarla derhal mu- da en aşağı dört gürcşci vardır. 
habereye girişmiş ve müsabakaların ey- Bunların bugün için en iyi formd•....; 
IUI başında yapılmasını temin etmişti. 1anını bulup çıkarmak için aralafll"' 
Müsabakaların geri bırakılmasını biz maç yapmak zarureti hasıl olmuştur. ~ 

şu mütalea ile istemiştik. gün takıma girebilmek için en bÜr 
Takım Avrupa şampiyonasından yor- gayretini sarf edecek bir güreşci y.P 

gun döndağü gibi manen de zayıflamış akşam müsabaka yapabilmek için taSİ 
vaziyette idi. ruf etmesi icab eden kuvvetini nasıl tfJ 

Bu vaziyette iki üç aylık zamandan is- haf aza edecektir? Güreşcilerden bir t1 
tifade edilecek, bir taraftan federasyon, mının kiloları fazladır. 
diğer taraftan da güreşcilerin iyi bir §C- Pehlivanın bu fazlalığı maçtan yit' 
kilde hazırlanmağa vakit ve imkan bu· dört saat evvel terleye terleye 'ıcak il 
lacaklardı. mamlarda kaybetmesi, maçta kendisi' 

Aylar, haftalar, günler hiç aksamadan lazım olan kuvvetini ve tahammülil' 
geçmiş, müsabakalar gelip çattığı bugün kesmiyecek mi? 
Finlandiyalılar da aramıza karışmış bu- Mustafanın adamakıllı yarık olan 1'lf 
lunuyor. le maç yapamıyacağı yarım ağırda ııl 

Federasyonun üç aylık zaman zarfın- çok müşkül vaziyette bırakmıyacak 1' 
da hazırlandığını zannettiğimiz bugün, Güreş federasyonu il1 sayılı saatl~ 
maatteessüf işlerin yüzüstü kalmış oldu- halledebilmek için çırpındığı bu işler 
ğunu duymuş bulunuyoruz. hfili bir yoluna koyaınıyacak mı? ... 

Türkiye - Finlandiya millt rnaçının es- ômer B~ 
ki federasyonun idaresine bırakılmış ol- * 
ması bir isabet olmasına rağmen ortada Finlandiya milli güreş takımı bJ 
hazırlık namına bir iş yapılamamış bu- Romanya vapurile şehrimize gelmif ~ 
lunması ciddi üzüntü doğuracak acı bir caktır. Misafir gür~ciler rıhtımda f 
hakikattir. güre§ federasyonu erkanı, güreşcilet 

İstanbul Belediyesi festival komitesi rafından karşılanacaklardır. P 
tarafından üç maç yapmak üzere şehri- Finlandiyalılar bir günlük bir istİdl 
mize davet edilen Macarlarla yapılacak hatten sonra yarın akşam Taksim stB ' 
müsabakalar bizi sür'atle ve derhal to- da Türk milll güreş takımı ile karf 
parlanmak vaziyetinde bırakmış ise de, şacaklardır. 

yirmi dört saat içinde bir milll takım Bu güreşlerde en büyük ümidlıniJ 
seçmek ve hazırlamak imkansızlığını i- lan büyük Mustafanın - kaşının ça~ 
dareciler kadar biz de biliyor ve takdir olınası yüzünden - güreşemiyeceği 

ediyoruz. min edilmektedir. 

Mısırlı futbolc~GiiiieiilAteş ibrahimil 
Şişl i - Beyoğlusporla yeni bir derect; 

karşı laşıyorlar daha kazandı 
Şehrimizde yaptığı ilk maçı kaybedPn, 

ikinci maçı kazanan Mısır takımı bugfın 
üçüncü oyununu Beyoğluspor ve Şişli ta
kımları muhteliti ile Taksim stadında 

yapacaktır. 

Ennadiyülehli takımı bizi şaşırtacak 
kadar fevkalade parlak oyunlar göster
miş değildir. Bununla beraber araların
da kuvvetli oyuncular bulunan bu takım 
zaman zaman güzel denecek oyunlar çı· 
karmıştır. Tahmin edildiği gibi, sür'atli 
ve nefesli bir vaziyetleri vardır. 

İkinci oyunlarını biraz sert ve hır~ın 
oynamakla beraber daha hAkim bir §e

ki)de bitirdiler. 
Bugün Mısırlıların karşılaşacağı BP.

yoğluspor - Şişli muhteliti yabana atılır 
bir kuvvet değildir. 

Mevsim zarfında yaptıklaı oyunlarda 
her iki takım da büyük enerji ve kuvvet 
sar!ettiren çok güzel oyunlar yapmış

lardır. 

Mısırlılarla maç yapan iki takımdan 

daha parlak derece alabilmek için gay
ret sarfedecekleri için bugünkü oyuna 
heyecan bakımından daha fazla bir e
hemmiyet verebiliriz. 

Bugünkü maç Taksim stadında, saat 
beşte oynanacaktır. 

Mısırlılar dün saat on ikide Taksimde 

Ate§ İbrahim gülle atarke1\ 
Milli atletlerimizden At~ !bt~ 

Kastamonuda yapılan bir atletizm D)~ 
bakasında gülleyi 15.21 metreye a 
suretile fevkalade bir derece etd• 
miştir. 

--~~~~·~~~~~--

Atatürk abidesine güzel bir buket koy- Kadıköyün mesire yerleri 
muşlardır. tesbit edildi 

Sar1yer - Boğazspor maçı Kadıköyün bir kısmında tstanbıJ 
Sarıyer kazası Gençler Mahfeli ile Bo- en güzel mesire yerleri vücude gct 

ğazspor arasında yapılan futbol maçında leceğini, buralarda bahçe otel ve 
Sarıyerlilerin birinci takımı maçı 3-2, nolar yapılacağını yazmıştık. F~ 
ikinci takımı 4-1 kazanmıştır. Kalabalık bahçe, Yoğurtçu, Şifa, Kalamış, __;.ıı: 
bir halk önünde oynanan maçta Sarıyer- mesire yeri olacak, Mühürdar, JV". 
liler çok muvaffakiyet göstermiş ve al- köy iskelesi ve civan mahalle 0 

kışlanmışlardır. kalacaktır. 



30 Ağusto. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA iRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Zir t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablann~a enA az 
so lir~~ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 n 2,000 n 

4 • 250 ., 1,000 n 

40 n 100 tt 4,000 " 
100 n 50 ,. 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene20içfinzlde ·SıO l~ldankt· aşağı 
·· · enlere ikramiye çıktığl takdirde. %. A a ası e verı ece ır.: 

duşmıy d 4 def 1 E"lUl ı Birmcı kanuıı, 1 Mart ve 1 Hazıran Kur'alar sene e a, ., ' 
tarihlerinde çekilecektir. 

BALS KREMLERi 
Gece - gündüz - yağh - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
d b. · · ı· v • tasdik edilmiş sıhhi güzellik kremle-

Bütün dünya a ırıncı ıgı hal" b d . . . . vı "ndüz: için yağsız ve ıs acı a em 
rıdır. Gece ıçın yag ı - gu bl d ı 

"dl . d Hususi vazo ve tü er e aatı ır. 
1reşı erı var ır. l 

iNGİLİZ KANZUK ECZANES 
Beyoğlu - İstanbul 

Beledi e Sular idaresinden: 
Y v v u eniden döşenmekte olan boruların Hay -

Bağlarbaşından Kızıltopraga ~o~ 31Y ğustos Çarşamba günü akşam saat 19 
darpaşada birbirine bağlanması ıçın ~ ~ d Bostancıva kadar sulan kes -
d k dar Kadıkoyun en ,, 

nn ertesi sabah saat 5 e : bonelere bildirilir. c5966> 
mek mecburiyeti basıl oldugu sayın a 

Müdürlüğü 

T aşdelen ve .. ~.ef?.~1.~ 
Suları İşletme Mudurlugund~n. 

b 1 ında yapılan asri ve fennı tesısat 
Taşdelen ve Defneli suları rne~ : ar tomntik makinelerle doldurulmuş 

ikmal edilmiştir. Sular ka?'11~gın : 10: ve damacanalarla ve kendi vesai
v_e ~patılm~ş olarak hususı şışi~:nbulda Karaköyde Mehme~. Ali paşa 
timızle Üskudarda Balabtnda, k "tfsalindeki depolara indırılecek ve 
hanında ve bahçekapıda ş Ban ası~ 1 

t ptan satışa çıkarılacaktır. Bu sa
depolardn gerek perakende ve gere se 0 

0 
günden itibaren 

t.şlara l/Eylw/938 tarihinde başlanacak ve 

b d h. bir kimseye su doldurtulmıyacaktır. men a a ıç [5614] 

satı' Flatlar1 

Küçük şişe Galon 

0,30 S. L. 0,50 S. L. ~e 
Kuruş -Kuruş Kuruş 

Toptan 2 2,25 9 
Perakende 3,50 4 12,50 
Toptan 2,25 2,50 10 
Perakende 4 f,50 14 

Damacana 

30 Lill:e 

Kuruş -35 
50 

'o 
65 

Bu fiatlar depolarda teslim fiatl arıdır. 

) 
) 
) 
) 

Taşdelen 

Defneli 

SON POST.A: 

K 1 • KIS M I Amerikan ı<ıı Koleji 
Al : ArnavutUy. Tel. 36.160 

Mektcb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya }nmsız.ca ihtiyari olarn.k mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütübbaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekeuuniilünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munuun olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KISMI: Ameli ve nazari u~ullerle elektı.·ik, nıakinc ve Nafia mühendisi yetiştirir. 
KAYID G"ÜNLERİ: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan ı 2 ye kadar. 
7 Ey!Ulden sonra her gün. 

Fazla malfunat için mektubla veya biu.at müracaat edilebilir, 

Istiklil Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - İlk; Orta ve Lise kısımlarına yaWı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebey eylOIOn onuncu gQnOne kadar gerek mektullla, gerek m~ktebe başvurarak kaydını yenile-

melidir. Eski talebenin eylQIOn onundan sonra yapacaklan müracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci sınınann bütünleme ve engel sınavları eylOlUn birinde, diğer sınıfların eyHUün 

yedisinde başlıyacaktır. 
6 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şebzadeba§l Polis karakolu arka11·: Telefon: 22534 ~ 

Şişli Terakki Lisesi Dlrektörlflğilnden: ~-~ 
1 Liae ve Orta son amiflann bütünleme ve Engel ımavlanna 1 Eylôl, diğer 11nıflann 7 Eyl\ıl'de 

başlanacaktır: 
2 Yeni müracaatlar çoğaldığından 10 ~yliıle kadar kayıtlarinı yenilemiyen eaki talebelerin yerleri 

mahfuz kalmıyacakbr. 
3 - Kayıt işleri için Llse ıaat 10 - 16 aruında açıkhr. 

"Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 

HAKİKATEN GİDERİR. " 

mlz oldu. Bir kaç harta zarfında be
ni 10 yaş daha gençleştirdi. Bir mü· 
tehussıs bana demiştir ki:. Viyana 0-
ııiversitesınden bUynk bır profesö-
rün ke~fi olan Biocel cevheri, şimdi 
pembe rengindeki her 'J okalon kre· 
mi vazosunda mevcuddur. ~er akşam 
yatmazdan evvel bu kremı kullnnı· 
nız ve sabahlıırı da beyaz rengi!1dekl 
Toknlon kremini kullanınız. En es· 
mer ve sert bir tene ç.abucak ~i~ 
gençlik parlaklığı ve tabıl gıızellığı 
verecek ve buruşukluklardnn kurtn· 
l"aruk beptzlabp yumuşatacaktır. 

Dr. Jbsan Sami \ 

ÖK&0R0K 'URUBU~ 
Ok sürük ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık Oksürtı.kleri lçln pek 
tesirli il.Açtır. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunur. + 

• 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
1- Ankara Erkek ve Kız Kollejleri: 

Cemiyetin Ankarada Kız ve Erkeklere özüğü ayn binalar.da iki kolleji 
varclır. Her iki kısmın dersane ve yatakhaneleri ayrıdır. Resmi liselerle 
denkliği Kültür Bakanlığınca kabul edilmiştir. 

Yabancı dil ingilizcedir. Yukarı sınıflarda almanca veya fransızcadan 
birisi ihtiyari olacaktır. 

Her iki kısım için gündüz ve yatılı öğrenici alınma kaydına başlanmıştır. 
Gündüz ve yatılı öğreniciler için alınacak yıllık ücret aşağıda gösterilmiştir. 

Gündüzcü öğreniciden Yatılı öğreniciden 

Okul dereceleri alınacak ücre1 alınacak ücret 
Ana kısmı 60 Bunun yatılı kısmı yoktur. 
İlk kısım 60 225 Lira 
Orta kısım 80 250 > 

Lise kısmı l 00 , 275 > 

Yeniden girenlerle eski öğrcnicilerden beşer lira kaydiye ve birinci taksit 
peşin alınır. 

2 - Bursa Kız Lisesi: 
Buraya gündüz ve yatılı öğrenici kaydına başlanmıştır. Gündüz için yılda 

otuz beş ve yatılı için yılda cl85> lira ücret ve beşer lira kaydiye alınır. 
Her iki okulda sınıflara en çok c40> öğrenici alınacağından kayıd için geç 

kalanlara yer kalmamıştır denildiği zaman gücenilmemesi ve fazla bilgi 
edinmek isteyenlerin Okul Direktörlüklerine sözle veya yazile baş vurma
ları rica olunur. (5777) 

İktısat Vekaletinden ilan olunur. 
29/8/938 tarihinden muteber olmak \\zere Benzinin perakende ve petrolün top

tan azami satış fiatları beş şehir için aşağıda gösterildiği gibi tcnzilen tcsbi• 
edilmiştir. 

GAZ BENZ N 
Çift Tek Döküm Çift Döküm 

Büyük teneke Küçük teneke Kg. Büyük teneke Litre 

Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş 
Ankara 610 94 650 17,'10 
İstnnbu. 500 '19 14,'15 570 15,20 
Samsun 525 82 580 
Mersin 520 82 570 -İzmir 510 15 570 ll5,20 

Diğer yerlerde azami fiatlan İstanbul ve İzmir depo fiatlarına nakliye ve ma
halli resimler ve listesi Vekalete mevdu yerlerde satıcı komisyonları ilnve ee .. 
lerek tayin ve tesbit olunur. 

İstanbul ve İzmir depo fiatları: 
Benzin : Büyük teneke çifti 511,75 kuruş 

Ufak teneke beheri 74 > 
Petrol : Büyük teneke çifti 468,42 > dur. c5952> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komi yonundan: 

Eşyanın cinsi Mikdarı 

Gü. Mh. eratı için 4294 takım 
yazlık elbise 
Erat kundurası 4833 çift 

Tnsınlanan 

tutarı 

Lira Kur. 

22328. 80 

2223ı.9 80 

İlk teminat Eksiltmenin 

Lira Kur. Tarihi O O nü f 

1675 00 14·9·938 Çarşamb 

1668 00 • > 

\. 
il 
"; 

ı - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde kapalı zarfla eks -
rneleri yapılacnktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline k:adar 2490 sa ı 

kanunun 32 ncl maddesi hilkmtlne göre· hnzırlıyncakları teklif mektublarını l J· 

lata Eski İthalAt Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. cM58> 



-----r,o·_.,.nrv...-----------------~~~-------ı~ rVD'I: l'IL 

• 

z 
ikram ediniz. Şerbet, limonata, dondurma ne kacıar 
iyi yapılmış olursa olsun mideyi bozar. Buzlu su 
içinde Hasan Gazoa Özü midevi, müştehi ve 
müleyyindir. 

Kız 
Erkek HAY iYE 

• 
Ana, ilk, orta, lise sınıflarile ten ve edebiyat kollanın havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar. Arzu 
eden talebe okulun husust otobüslerile naklolunur. Kayıd için hergtın saat 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul 
olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfiann bUtUnleme ve engel sınavluı 1 eyltll 938 de, diğer sınırların da 7 

eyltllde başlıyacaktır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 20530 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

Tabletleri (Posta kutusu 

.,_ ______ O.O!»------• 

Et ve sebzelerin eyice pişmemesinden, meyvalann 
güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf ol
mamasından hastl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan 
en mu'l!r hayvanl&rdır. Bunlar; ince barsağın iç zanna 
yapışarak ve kan emerek yetişir ve Orerler. Ekseriyetle 
çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansıılık, Hazımsızlık, karın ağrıları, karın 

şişmeleri; burun, makat, kaşınması; ishal, oburluk, baş 
dönmesi, salya akması, su'aya benzer sinir halleri, gece 
kor kulan, görmede, işitmede, bozukluk hep bu kurtl&nn 
tesiridir. 

iSMET SANTONiN BiSKüViTi 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçtlldere 

kemt'li emniyet ve itimadla, verilir. Her çocuk seve seve 
yer. Çocuklamııza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. 

Sıhhat vekılletinin resmi müsaadesini haizdir. aile dok
torunuza danışınız. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

Fiatı her eczanede 20 kuru§tur. (la:oet) hımine dikkat. 

N • 
1 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun sant1ml 

Birinci aahile 400 kuraı 
ikinci aahile 250 )) 

Üçüncü aahile 200 )) 

Dördüncü ıahiltı 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddeı zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak

lar ayrıca tenzilailı tarifemi~den 

istifade edeceklerdir. Tam, Yanm 
ve çeyrek sayfa ilin.Jar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilan:tarına 
aid işler için §11 adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıancdık Kollektır Şirketi 
KaJıramanzade Ban 

Ankara caddesi 

························································-···· • 
Son Posta Matbaası 
································ 

Neııriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGtL 

Baş Ağrısı, · Diş Ağrısı 

ve bütün ıstırabları teskin eden 

G p • 
1 N R i 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 
J, b8fmda, seyahatte, evde her :ıaman yanınızda bir kqe 

• : •• ,.,.. ·,· - : ' > ,; .r ' • • .... 1 s _\., '. . .... . ~: .; 1 , . • " • • ·~ • , ~ 

iZMiR FUARINDA 
TAR i Ş STANDINI 

GOneşin yakıcı şualarından vika
ye etmekle beraber cildin daha ça· 
buk esmerleşmeıine yardım eden 

ViROZA 
Patı sürünüz. Ve gUneş banyonuzu. 
tereddOdsüz ve kemali sUkftneUe 

alınız. 

Güneş banyosunda vanan citdint
zin yanıklarını teskin ve tedavi 
için dahi kemali muvaff akiyet!e 
kullanılır. 

Patını bir kere tecrU be ederseniz, 
her vakit kullanacak ve dostlan

nıza tavsiye edaceksiniz. 

ViROZ.A 
Bir güzellik kremi değil, mütehas
sıslar tarafından istihzar edilmiş 
sıhhi ve faydalı bir cild melhemidir. 

Emsali arasında en güzel ve şık 
Mobilyalar satan 

(ESKl HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
y AT AK ODASI takımlarının zen· 
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ev ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Kurşun ita.hını Fa.brikaamda her 
nevi kalem imal edilmektedir. 

l\liiına.sili ecnebi kalemlerlu ~k 
faiktir. 

Fiatleri ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
Süperyör 
Timsahlı 
301 • 2 Mektebll 
1205 Altı derece sertııtte 

Not 
1011 Marangoz kalemi 
99 'l'aşcı kalemi 

En iyi cins 
Dağdelen 16 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 • A 
701 - B 
701 - c 
71 - A.B.C. 

Ulus 
Yumuşak 

Orta Sert 
Sert 
En iyi cins 
uç dereceli 

702. A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 • A. B. Mavi· Kırmızı 
72 • A.B.C.D.E. Beş renkli iyi oins 

Pasteller 
1315 6 renkli 
l325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi obua 

24 Renkli lyi cins 
90 ı Kırmızı • Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cinJI 

» 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Oç renkli kalem 
311 LGrafit va renkJi Minlen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 

Çeşitlerimizi her kırtasiyeciden 
isteyiniz • 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Ban No. 1 • ı 


