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Avrupa vahim 
• • anlar geçırıyor 

Südetler meselesinde 
lngilteı:-e ve Fransa 

kat'i kararlarını verdiler 
Alman donanmasının manevralarına m~kabi_I lngiliz 

f·ı da manevralar yapacağı soylenıyor 
ı osunun . 

Almanya hizmet müddetleri biten askerleri terhis atmıyor 
Londra 31 (Hususi - Sabaha kaqı a

lınmıştır) - Dün akşam Bolmorala ha
reket eden başvekil, vaziyet hakkında 
krala izahat verecektir. Südetler mese
lesinde İ:ngilterenin kat'i haır:k~t. ede
ceğini Alman hükumetine bıldirilmek 
üzere Sir Nevil Hendersona talimat ve
rilıni 't· ş ır. 

Paris hükUmeti de Berlindeki müroes
'iline ayni şekilde talimat vernriştir. 

Bugün şimal denizinde başlıyacak olan 
Alman donanması manevralarına muka
bele olmak üzere, İngiliz donanmasının 
.da birkaç güne kadar ayni denizde bü
yük mikyasta manevralar yapacağı söy-
lenmektedir. 

İngiliz knbiııesiııin toplantısı ~ .• ~ 
Londra 30 (Hususi) - Kabine bu sa-

bah saat ıı de başvekilin riyaseti altında Dün İngiliz başvekili ile görüşen 
(Devanu 3 üncü sayfada) '.Amerikanın Londra sefiri Kenedi 

Beşiktaş klübünde olup 
biten garib hidiseler 

V ı . M h. ddin Üstündağ: " Kanunun emrettiği her 
a ı u ı b .... d. d. 

şeyin yapılacağı ta ıı ır .. ıyor 

. .. .. .. "koduları uza- klüp idare heyeti kongreyi toplatmamış-
Beş:ktaş klu~unun İ ~edı uldaki bütün tır. Bu klübün nizamnamesi bu kadar, aza 

Yıp gıderke~ b~ ~e st~~b ulunan vali- nın yaptıkları taleb üzerine umumi he
sp?r teşekkullerı~ın. ~ın b ın bu mese- yetin toplanmasını amirdir. Azalar mah
ll'tiz Bay Muhidd~~ .. Üst.~nclat ö~renroek kemeye müracaat edeceklerini söylemek
le hakkında ne duşundukler . . g . . ol· tedirler. Diğer taraftan klüp idare heye-
ist dik K d' . bir muharrırımızı Y k . . t· e . en ısıne tinden bazı zevatın ongreyı ıç ımaa ça-
lıyarak sorduk: kl""bün ğıranları: cİşlerinizden olacaksınız:. diye 

- Be~iktaş kliibünün ~3 azası ~alde (Devamı 11 inci sayfada) 
kongresini toplantıya çagırdıkları 
-=- • • • • Nevyork sergısı ıçın 
yaptığımız hazırlıklar 

'f 1 onunu kuracak sanatkarlar, 
ürk sitesi ve dev et pavy 

1 
. k · leri anlatıyorlar 

bir milyon lira ile yapı aca ış 

ÇARŞAMBA - 31AtrUSTOS1938 İdare işleri telef9nu: 20203 

f Bugün 16 sayfa 1 

Fiatı: 5 ku.ruf 
1 

Zafer bayramı coşkun 
tezahüratla kutlulandı 
Dumlupınarda şehid asker abidesi 

önünde büyük merasim gapıldı 
······························································ 

Atatürkün 
teşekkürleri 

--····--
Atatürkle Mareşal 
Çakmak arasında 

telgraflar teati edildi 
İstanbul 30 (A.A.) - Riyaseti

cu.mhur Umumi Katibliğinden: 
Büyük zafer bayramı milnasebe

tile yurdun içinden ve dışından ge
len tebrik telgraflarmdan Atatürk 
pek mütehassis olmuşlar ve teşek
kürlerile tebriklerinin iletilmesine 
Anadolu ajansını memur etmişler
dir. (Devam\ 11 inci sayfada.) 

istanbulda yapılan geçid resminde 
Başvekil ve Vekiller de bulundular 

30 ağustos zafer 
bayramı dün İstan .. 
bulda ve yurdun her 
tarafında büyük ve 
coşkun tezahüratla 
k:utlulanmıştır. Şe

hirdeki bütün dük
kan, mağaza, ev, res
mi ve husust ?nÜes-< 
seseler gündüz bay
raklar, gece elektrik· 
le donatılmıştır. 

Dün sabah İstan .. 
bul komutanlığında, 

komutan General Ha-
.............................................................. lis asker ve sivil bü .. 

Mareşahn sözleri tü~ teşekküller mü

" Türk ordusile 
bütün memleket 
iftihar edebilir,, 

messmerinin tebrik-

lerini kabul etmiş ve 
saat 9,45 de İstanbul 

valisi ile birlikte Be
yazıd meydanına gel
miştir. Vali ve komu
tan merasime iştirak 
edecek kıt'aları teftiş 
ettikten sonra ordu-
nun en genç sübayla· 
rından Muammer 
Tamay bir söylev ver 
ıniş, 30 ağustos zafe- Sancak geçerken 

, rinin tarihi değerini anlatmıştır. Genç lev vererek büyük zaferin ehemmiyetini 
sübayın nutkundan sonra İstanbul ko- ve 30 ağustos zaferinin, vatanı kurtardılı 

Mareşal Çakmak doğu manevra 
sahasında komutanlarla bir arada 

(Yansl 3 üncü sayfada) 

mutanı General Halis heyecanlı bir söy- (Devamı 11 inci sayfa"-> 

Holivutta 15 gün 

· Myrna Loya Türkiyeden 
mektub yazan gençler 

Genç ve güzel san'atkir haftada 6.000 mektub 
alıyor ve bunları teker teker okuyor 

[ Amerika hususi muhabirimiz lbrahim Safa yazıyor ) 

......................................................... , 
"Düşmanı nasıl yendik 1 

20 Ağustos gecesi Garb 
cebhesinde Başkuman -
danın riyaseti altında ya-

pılan tarihi toplantı 

Bu toplantıda ikinci ordu erkanı
laarbiye reisi adatile ben de var
Jun. Ordu kumandanları ordu
larının durumunu ve hazırlık 
Jerece•ini anlattdm. A•d taar· 
ruzun yapılacağı mmtakanın, 
yani birinci ordunun kumandanı 

ıevk içinde idi. 
YAZAN: 

General H. Emir Erkilet 
[Yazısı 9 uncu sayfamızda Askeri 

bahisler sütunlarımızdadır.] Myrna Loyun cSon. Po sta. ycı gönderdiği TPsim 

N evyork sergisinin 
rn.edhal pro;m (Yazası il inci •Jfada) '-. ................................................. _ ... .,/ [Yasası it aayfalanmııda sinenıa sütunandadll'.] 



Nikbin Başvekil 
\ 

Yazan: MuJdttla Btrrn 

C elil Bayar nikbin bir insan

dır; zifiri bir karanlık içinde, 

bundan yirmi sene evvel, millete bir kur
tuluş yolu aramaya çıkmış olan bütün 
insanlar gilti. O da bu kafilenin içinde 
ön safta yürüyenler arasında idi. Öyle 
bir zamanda, ümid için tasavvuru müın
kün bütün ufukların kapalı olduğu bir 
devirde, böyle bir yol aramaya çıkmak 
için insanın ne kadar nikbin bir karak
ter sahibi olması iktiza ederse CeIUl Ba
yar da o kadar nikbin olanlardandı. Za
ten hayatta muvaffak olmak için de ilk 
şart bu değil midir? Bu nikbinlik değil 
midir ki bizi, zorluk önünde korkmaktan 
ve kaçmaktan meneder? Nikbin olmıyan Hayatı üç kişinin eli kurar, bu üç kişiden birincisi anne, Hayatı mahveden el ise bir tek kişinin elidir. İnsana içki-
ürkek olur; neş'esiz ve şevksiz yaşar; et- ikincisi fen, üçüncü de işcidir. yi, kumarı, sefahati bir tepsi üzerinde ayni zamanda getirir. 
rafını çeviren zorluklarla pençeleşmek ~~:==::==:==:====~==============~~==d:::====~~;;.;;,;;,,;~~~;;.,;;,;;;;,;;~~~~~ 

~§?~~!~~~E:;~~~ 
rına ve bizim gibi derdleri çok, davaları BügüJı bir ilim { ....................................................... ,, 
büyük olan milletlerin devlet adamları- : H b • f k 
na çok lazımdır. Cemiyetine aza olan 1 ergün lr 1 ra 

* 11 gaşındalıi kız Ea d b .. - 1 1 t 
Celil Bayar, Ege seyahaünden çok na a oy e O muş U 

memnun döndü; bu defa da Dersimden Kadı, mahkemede ıuçluya sormuş: 
dönüşünde gazetecilere ayni ruh içinde, - Sen bir adam dövmil§3ün, neye 

dövdün? 
memnun ve nikbin, beyanatta bulundu. 
Ege bağlarının en dolgun ve en mağrur - Anlatayım kadı efendi ben kah-
salkımını avucunun içinde tutup objek- I vede oturuyordum. O da ge!di, kar-
tifin karşısında şevk ile gülen Başvekilin J~ıi pma oturdu. Cebinden para kesesini 
o güzel fotografını, bütün bedbinlere tav- _ çıkardı, paralannı saydı, keseyi tek-
siye ederim. CelAl Bayar, İş Bankasında, rar cebine koydu. Biraz zaman geçti. ı 
İktısad Vekilliğinde ve Başvekillikte hep Tekrar keseyi çıkardı, tekrar saydı, 
bu nikbin ruhu ve gülen çehresi ile mu- tebar cebine koydu, gene biraz za-
vaffak oldu. Hayatta muvaffak olmak is- man geçti, tekrar keseyi çıkardı, tek-
terseniz hayata onun gibi gülerek bakı- ,.ar saydı, tekrar cebine koydu. Gene 
ruz ve kudretin, bolluğun, sıhhatin sem- biraz zaman geçti, tek,.ar ... 
bolü olan koskoca bir salkımı avucunu- Kadı kızmış, yerinden fırlamA§: 
.EUn içine aldığınız zaman, sanki dünya- - Fazla geldin be adam, demi§, ar-
yı ele geçirmif gibi, memnun olunuz ve tık sinirime dokundu. Şimdi ağzına 
gülünüz! bir tokat vurup yere sererim. 

Ayni Başvekil, bu defa meşhur Der- Suçlu gülmüş: 
simden döndü; üç kolorduyu orada hare- - l§te kadı efendi, bana da böyle 

h d 
·· ·· K l d 1 d ğl olm.U§tu da onu tokatla yere sermiş-

ket alin e gormuş. o or u arın a a- ·Resmtnl gördüğünüz lngtliz kızı ıı yaş- tim. 
ra tırmandığını, uçurumları aştığını, bir 
kelime ile, medeni Türkiyenin tabiatle 
ve iptidailikle yaptığı mücadeleyi gör
müş. İstanbula döndüğü zaman, Başvekil, 
memnun ve müftehirdir. 

O bilmiyor mı ki yapılan on şeyin yanı 
başında yapılacak yüz şey, hatta bin şey 
var? Dersim denilen asi tabiat parçasile 
iptidai tarih enmuzecinin, medeni bir 
memleketin feyyaz bir sahası haline gel
meleri tçin Fırat ile Muratın daha pek 
çok seneler akmaları lazım olduğundan 
Celil Bayar elbet bihaber değildir; o 
pekAlA bilir ki Egede bolluğa ve iyi alış
veriş şartlarına mukabil bazı mıntaka
larda bazı mahsullerde bir takım nok
sanlar var. 

larındadır. Oksford üniversitesi riyaziye 

profesörlerinden birinin kızıdır ve Britiş 

Asosiyesin isimli ilmt cemiyete asli ve 

kaydı hayat prtile aza seçilmiştir. Babıı-

sının nazariyelerini tevsik edecek rnodel-

\, . ·······················································•'' 2 metre 57 santim 
Boyundalıi genç 
Bu Amerikalı 

genç tam 2 metre 
leri yapan genç kızın eserleri, son gün- 57 santim boyun .. 

lerde toplanan mütefenninler kongresin- dadır. İsmi de tn. 
d-e kullanılmıştır. 

Kıza yirminci asrın dahi zekAsı den

mektedir. 

Arkadaşlık böyle olur 
Yirmi yedi senedir birbirlerinden ay -

rılmıyan, tatil vakitlerini beraber geçiren 

iki Amerikalı, biri hukuk talebesi, diğeri 

gilizcede cyüksek. 
manasına gelir. 
Yanındaki, dai • 
ma uzun boylu -
lardan seçilen İn .. 
giliz polisi bakı -
nız, nasıl çocuk gi
bi kalıyor. 

Bu adam Nev -
yorkta gezerken 

daha katib iken arkadaş olmuşlar; o za- daima kaldırımın 

Evinin bahçesinde 
Petrol 
Bulan adam 

İngilizin biri evinin arka bahçesinde 
bir petrol damarı bulmuş, toprağı bir 
metre kadar kazınca, petrol kuyusu ile 
karşılaşmıştır. Şimdi bu kuyudan istifa
de etmekte, evinin bütün ihtiyaçlarını 

kendi kuyusundan çektiği, kendi maki
nelerinde temizlediği petrolla temin et
mektedir. 

Kazandıgı paralardan 
rahatsız olan berber 

paralarile beraber yandı 
Nevyorklu bir berber, parasının çok -

luğu yüzünden dükkanında cayır cayır 

1 
yanmıştır. Hikayeyi anlatalım: 

Valantino,nun ruhu 

1!. T•lu 
ütün dünya genç kızlarının ve 

hattA genç, ihtiyar, milyonla ka· 

dının mabudu iken, henüz baharı hayatın 
da denecek bir çağda ölen meşhur sine .. 
ma aktörü Rudolf Valanüno'nun Ame .. 
rikada Los Angeles'teki mezarına her yıl 
cinsi latiften binlerce ziyaretçi gidiyor· 
muş. 

Bu ziyaretçilerden ekserisi kapkara 
matem elbiseleri giyiyor, ve mezarın 

başında hıçkıra hıçkıra ağlıyorlarmış. 

Mezar bekçisinin rivayetine nazaran bu 
sene, ziyaretçilerin sayısı her senekinden 
fazla olmuş. Buna sebeb de, Los Angeles'
te ağızdan ağıza dolaşan bir efsane imiş. 
Bu efsaneye göre, her gece, mezarlığın 
kapıları ltapandıktan sonra karalar gi .. 
yinmiş bir kadın hayaleti buraya gelir, 
ve Valantino'nun kabri etrafında sabaha 
kadar dolaşırmış. 

Bu hayalet, dünya güzeli Rudoll'un aş· 
kından ölen, onun milyonlarla meftun
larından birinin hayaleti imiş. Ve ziya
retçiler, bu, bir gölgeden ibaret rakibe· 
lerlni merak etmişler, biraz da onu gör· 
meğe geliyorlarmış. 

Valantino'nun ölümünün yıldönümün .. 
de dünyanın her tarafından çelenkleıı 

gönderilmiş. Londrada da onun hatıra • 
sını ilelebet yaşatmak gayesile bir c~ 
miyet teşkil olunmuş. 

Bütün bu haberleri, garb matbuatında 
okuduktan sonra, omuz silkip geçeceW 
iken, birdenbire aklıma şu geldi: Her ge· 
ce, sevgilisi Valantino'nun ruhuna mü• 
ldki olmak ~ ta, mezarının başucuna 
kadar giden ~ ~lyahlı biçare kadın haya .. 
leti beyhude zahmet ediyor. 

Öyle ya: Böyle, milyonlarla prestişkarı 
bulunan Valantino da, elbette odundan 
veya taştan değil a? O da, her gece, kim 
bilir, hangi genç kız veya kadının rüya .. 
sına girmek üzere, ruhunu onun yatağı• 
nın başucuna gönderiyordur. 

Ve bu gidişle, birbirlerine rastlıyacak· 
ları, bence gayet şüphelidir. 

Bilmem, siz ne dersiniz? 

E. Talu .............................................................. 
Ankara fuar kupasını 

kazandı 
İzmir, 30 (Hususi) - Fuar kupası maç

ları neticelendi. Bugün yapılan maçta 
İstanbul takımı Trakyalıları üçe karşı 
dörtle yenmiştir. 

Bundan sonra İzmir takımı ile Ankara 
takımı karşılaştılar. Maç heyecanlı oldu. 
İlk devrede Ankara iki, ikinci devrede 
bir gol attı. İzmirliler ikinci devrede il9 
golle mukabele ettiler. Oyun berabere 
bitti. Bu maçlarda en ziyade gol atan An .. 
kara takımı fuar kupasını kazandı. 

Safranboluda belediye seçimi 
hazırhkları 

Fakat, bütün bunlara rağmen Celal 
Bayar nikbindir. Çünkü bu, bir taraftan 
bir mizaç işidir, öbür taraftan şuurun 
idaresi altında bulunan bir muvaffakiyet mandanberi de yalnız içtikleri su ayrı aşağısından yü -
sigortasıdır. İçi korkak olan insanın ağ- gitmişti. Evleri yanyanadır, ve birbirle- rür. Çünkü mağa
wıdan çıkan zoraki nikbinlik kelimeleri rine geçilebilecek bir fekilde tertibatı zaların üstlerin .. 
belli olur; Celfil Bayar böyle değildir. vardır. Kendileri bu kadar yakın arka - deki tabelalar ba
Nikbin olduğu için nikbindir. O korkmak §lna değmekte ~ 

1 Küçücük ve mütevazi dükkfinında ken-
1 di halinde çalışan berberi bir arkadaşı 
I kandırarak borsada oynaınıya teşvik et- Safranbolu, (Hususi) - Kazamızda 
miş, günde yüz kuruş zor doğrultan ber- belediye intihabatı için hazırlıklar ya .. 

daş oldukları gibi, karıları da ayni mu -
bilmediği için cesur olmak gibi! dir. 

1 berin talihi gülmüş ve tam 3 milyon 6 pılmış, intihaba iştirak edecek vatan· 
yüz bin lira kazanmış. Bu kadar para d.aşlarm !sim ve adreslerini tesbit eden 
kendisini rahatsız etmi§ gıinün birinde fişler dagıtılmışhr. Yakında seçim ced .. 

d"kk" ·ım· k"ğ d' 1 velleri de asılacaktır. * habbet birbirlerine bağlıdırlar. Eş giyi - Kaldırım aşa _ u anına gı ış, ı:ı ı para arı oraya 

nirler, birbirlerine danışmadan iş gör - ğısında yür'.idüğü 
Evet nikbin olmak lazım. Bu satırları mezler. zaman da otomobil ve otobüs tehlikesine 

da sırf bu lüzumu anlatmak için yazıyo- · 

{lğmış, havagazi musluğunu açmış, bir 
kibrit çakarak, kAğıdları tutuşturmuş, 

kendisi de cayır cayır yanmıştır. Bu iki Amerikalıdan, biri ııimdi büyu .. k maruz bulunmaktadır. Bu yüzden bu 
rum ve bana bu mevzuu ilham eden şey ~ 

1 bir bankanın reisi, öteki de, cinayet mah- cyüksek adam-. kendisini bedbaht addet-
de Celil Bayarın ferahla ve sevinç e, mektedir. S · ld l 
dolgun üzüm salkımını avuçlarının için- kemesinin başmüddeiumumisidir.. --------- tnema gı lZ arının 
de göğsüne basan fotografına biraz evvel =d=========== Kardeşlerine 1 dolar miras kazançları ne oluyor? 
gözümün ilişivermiş olmasıdır! Biz mü- ha a muvaffak olmuştur. Niçin? Birçok 
nevverler ve kütleye fikif ve duygu ver- şeyler arasında bilhassa şunun için: Bed- bırakan sinema yıldızı Hollywoodda en fazla para kazananlar-

k 
"fesini ü 

1 
bin değil, nikbin bir insandır. Sessiz sinemanın en gözde yıldızı ola- dan biri de gu" zel yıldız Carole Lombard-

me vazı zer erine almış olanlar 
için bunu söylemek ve tekrar tekrar söy- Gönül ister ki bilhassa gençlik, yani rak yükselen ve geçenlerde vefat etmiş dır. Geçen sene tam 93 bin İngiliz lirası 
lemek bir borçtur. Etrafınıza baktığınız münevver gençlik, nikbin Başvekili ken- bulunan Pearl White'in vasiyetnamesi a- kazanmıştır. Fakat bu mikdardan vergi 
zaman, her şeyi iyi görünüz ve kendinizi disine bu yolda örnek olarak alsın. çılmış, ve karde~erine yalnız birer do - ve diğer masrafları ödedikten sonra eline 

kuvvetli hissediniz; 0 zaman her müşkü- -,::::::::::::M::u:h:it:tı:·n:;B;:ir:g:e:n==l=ar=m~ir~a=s=bı:r::ak:t=:ı:ğı=an:l:a~şı:!lm=ış:t::;ır;:. ::==::=:a:n:ca!k=4=b=i=n::İ:n:gı:·li='z:l:ir:a:s:ı =ka=l=m=ı=ş=tır:·::= 
1ü halledersiniz. Müşkül bizim yakamıza J 
yapıştığı gün mağlfıbuz. Onun, yakasını, 
bilakis, bizim elimizden kurtaramaması 
için de mutlaka nikbin olmalıyız. Bu, 
bizim için, en büyük hayat silahıdır! 

Hiç mübalAğa etmiyorum, bu memle
kete lazım olan kuvvet budur. Kütle 
bedbin değildir, fakat, münevverler ara
sında bedbirilik çok kuvvetle hakimdir. 

Nikbin Atatürkün ilk Ankarası her 
§eyden mahrumdu; yalnız bir şey boldu: 
Nikbinlik. CelAI Bayar bu bolluğa kendi 
ruhile yardım edenlerden biri oldu. O
nun hayatına bakınız: Ferd olarak kendi 

___ ___..h"""ayatında, if sahibi olarak Uç mühim sa-

1 STER. 1 NAN, 
Bir mecliste konuşuluyordu, bahis ev kiralarına intikal 

etti, hazır bulunanlardan biri: 
c- Normal şarUar dahilinde bir ailenin kazancından kaç

ta kaçını mesken kirasına tahsis edebileceği sualini ortaya 
attu 

Uzun müddet Avrupada yaıamış bir zat: 
- Umumi kaide yüzde (10) u emreder, gayri tabii şart

lar içinde bu mikdar bir hayli yükselse bile asla yüzde (20) 
yi tecnvüz edemez, cevabını verdi ve ilave etti: 

IS TER 1 NAN, 

1 STER 1 NAN M A! 
- Mesela geçen sene Fransız meclisinde yeni bir vergi 

tarhı münasebetile münakaşalar yapıldığı sırada bir adamın 
kazancına verdiği mesken bedeli ölçü olarak tutulmUf ve 
mesken bedelinin kazancın onda birini teşkil ettiji kabul 
olunmuştu. 

Bu cevab üzerine bizdeki vaziyet tedkik edildi ve görül
dü ki mecliste hazır bulunanlann her biri kazançlarının 
(10) da birini değil, (5) te birini değil, fakat (4) ı. birini 
kiraya veriyorlardı. 

iSTER INANMAI 

Kavga yüıftnden bir kadın 
çocuğunu diltllrdn 

Karagümrükte Tahtaminara sokağında 
oturan Mehmedin karısı Ay§e ve kızı Beher 
ııe ayni evde oturan Halldin tamı Satfetı 

arumda geçimslzllk yüzünden bir kavga 
çıkmıf, Ayşe ile Beher btrleteret, Batfetl te• 
na halde dövmli§lerdlr. 8 aylık ıebe olan 
Saffette çocuk dfi§Urme alMml ıörtlldtlğiln .. 
den Haseki hastanesine gönderllmlf, ıuçlu .. 
lar yakalanarak tahkikata baf}anIDlftır. .............................................................. 
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Dün esnaf cemiyetleri ,_ 1 Pazarllksız satış 
hastanesi açıldı yann başlayacak 

Vali Muhiddin Üstündağ kordelagı Jıesereh bu Hayat pahalılığı mütehaı
hagır milessesesine muva//alıigetler diledi sısların yaptıkları tedkikler 

Yeni pavıyo n açılırken . 
İstanbul esnaf cemiyetleri müşterek 

1ardıın heyetinin Cağaloğlunda vücude 
ıetirdiği hastane dün saat 16 da büyük 
merasimle açılmıştır. Açılı' töreninde 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin Üstün
dağ, Vilayet, Belediye, Ticaret Odası er
Unı ve esnaf cemiyetleri müınessllleri 

hazır bulunmuşlardır. Törende, evvel~ 
esnaf cemiyetleri müşterek yardım he
yeti reisi Rüşdü Turaç, katibi umumi 

Faiz ve hastane sertabibi Dr. Halid Ziya 
Konuralp birer söylev vererek esnaf ce
miyetleri hastanesinin kısa bir zamanda 

ne gibi fedakarlıklarla vücude getirildi
ğini tebarüz ettirmişler ve bu müessese
nin kuruluşunda yardımları dokunan 

zevata ve davetlilere teşekkürlerini bil
dirmişlerdir. Bundan sonra Vali ve Be
lediye reisi Muhiddin Üstündağ kısa bir 
söylev vererek, bu hayır müessesesine 
muvaffakiyetler dilemiş ve. hastane ka
pısındaki kordeIAyı kesmiştir. Vali ve da-

Bir sarhoş rakı şişesinin 
üstüne düşerek 

yaralandı 
Evvelki gece saat birde boğazından 

kanlar fışkıran bir adam sürüne sürüne 
Pangaltı polis merkezine gelmiş ve ka-

pıdan içeri girer girmez bitkin bir halde 
yere yuvarlanmıştır. Bir cinayet karşı
sında bulunduklarını zanneden polisler-

den birisi mecruhun ifadesini almağa ça
lışırken diğeri de telefonla can kurtaran 
otomobilini çağırmıştır. 

Şişli çocuk hastanesine kaldırılan yara
lının ilk müdavatı yapıldıktan sonra 
biraz aklı başına gelmiş, ve o zaman ken-

disini bilemiyecek derecede sarhoş oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Tophanede esnaf kahvesinde yatıp kal

kan 'Ve sıvacılık yapan bu adamın ismi 

Kazım Yılmazdır. Ne suretle ve kimin 

tarafından yaralandığı hakkında yapılan 

tahkikat sonunda şu neticeye varılmıştır: 

KAzım evvelki akşam kafayı adamakıl

lı dumanlamış ve Feriköydeln bir ahba

bına misafirliğe gitmiştir. Orada da KA

ııına rakı ikram etmişler ve işret Alemi 

gece geç vakte kadar devam etmiştir. 

Saat yarımda arkadaşlarından ayrılan 

KAzım, yolda içmek üzere bir §işe rakı 
daha almış ve yattığı kahveye gitmek 

üzere yola çıkmıştır. Tam pazar yerine 

geldiği zaman elindeki şişeyi açmak is

temiş, bu sırada müvazenesini kaybede
rek §işenin üzerine düşmüştür. Bu sıra-

da pek tabii olarak elindeki şişe kırılmış 
ve kırıkları da Kbunın boğazına sap

lanmıştır. Zabıta ilk defa buna inanmak 
istememiş ise de hadisenin vukubulduğu 

mahalle gidildiği zaman doğru olduğu 
ınlaşılmış, verilen doktor raporu da bu
nu teyid etmiftir. 

vetliler bundan sonra hastane tesisatını 
gezmişler, pek mükemmel ve modern te
sisatı ihtiva eden bu müesseseyi çok be
ğenmişlerdir. 

Dün hastanede 300 fakir ve yoksul es
naf çocuğu sünnet edilmiştir. Sünnet 
düğünü sabaha kadar devam etmiş, fa
kir yavruların acılarını unutturacak eğ
lenceler yapılmış, orta oyunu ve kara
göz oynatılmıştır. 

Yeni açılan esnaf hastanesi, bütün mo
dern tesisatile çok mükemmel bir şekil
dedir. Hastanenin yatak adedi şimdilik 
33 dür. Bu mikdar ileride daha çoğaltıla
caktır. 

Bütün esnaf aileleri hastanede bedava 
tedavi ve muayene edileceklerdir. Has
tanenin bir başhekimi, bir dahiliye dok
toru, bir operatörü, bir laboratuar şefi, 
seyyar doktorları, ebe ve müteaddid hem
şireleri ve sıhhat memurları vardır. Ye
ni hastane ile esnafın büyük bir ihtiyacı 
temin edilmiştir. 

Çimento ihtikarının 
önüne geçmek için 

tedbir ahnacak 
Çimento buhranı inşaat mevsimi baş

lndığındanberi devam etmektedir. İstan
bul Belediyesi İktısad Müdürlüğü mu
rakıbları buhran münasebetile tedkiklPr 
yapmışlar ve tedkiklerini bir rapor ha
linde Belediye reisliğine vermişlerdir. 

Belediyenin yapmış olduğu tedkiklere 
göre piyasada çimento buhranından is
ttfadeye kalkışanların ihtikara saptıkla
rı görülmüştür. Belediye reisliğinden, 

lrnymakamlıklara yazılan tezkerede yf'r
li fabrikaların çimento istihsalatı istP.ği 

karşılıyamadığından Etibankın hariçten 
otuz bin ton fimento mübayaa ettiği ve 
bu çimentolş.r henüz İstanbul piyasasına 

s;ıakrılmamış olduğundan çimento fiatla
rında ihtikar yapıldığı görüldüğünden 

kaymakamların ihGkarı önlemeleri !JJ
tenmiştir. 

Perakende satışlarda çimentonun çu
valı yüz kuruş olarak tesbit edildi~ hal
de, çimentonun mevcud olmadığını ileri 
süren esnaf, perakende alıcılara çiment-0-
r,un çuvalını 110-115 kuruşa kadar 1at
maktadırlar. 

Hueki hastane.sinin yatak 
talnmlan çalındı 

Haseki hastanesinde ambar memuru P'ıv
zı. zabı~ya müracaatla hastanenin eski ha
demelerinden Arab Beşir tarafından mftes -
seseye ald bir çok yatak takımı çalındıfını 
iddia etmiştir. 

Zabıta tuafından yakalanan Arab Be -
şlr suçunu itiraf etm~ ve çaldığı eşyayı At
sarayda Millet caddesinde 30 numaralı dük
kAnda lebleblclllk eden Hüseyinln sakla -
makta olduğunu ıöyleml§tir. Bunun üzerine 
diikkAnda yapılan aramada, Beşir tarafın -
dnn muhtellf tarihlerde aşınım~ killllyet • 
11 mikdarda don, eömlek, y~~k çarptı, bat
taniye vesaire bulumnuş ve müsadere edJ -
lerek müeMeseye iade edllmJ4tır. suoıuıar 
müddelumumllll• fallm ed!lm'l!trd1r. 

Türk Hava Kurumu 
haftası dün başladı 

Türk Hava Kurumu haftası dünden 
itibaren başlamış bulunmaktadır. Bütün 
Hava Kurumu şubelerinde havacılığa aid 
tezahürat yapılmış ve Kuruma üye ya
zılmasına başlanmıştır. Kurumun azala
n semt semt dolaşmakta, ferd, aza kay
detmektedirler. 
· Dün akşam Eyüb orta okulunda Eyüb 

Halkevi temsil kolu tarafından İstiklal 
piyesi temsil edilmiştir. 

Hava Kurumu haftası her tarafta bü
yük faaliyet içerisinde geçmektedir. 

Bir kadını beygir çiğnedi 
Aksarayda oturan Gülsüm imılnde bir 

kadın, Aksarayda Asımbey sokağından ge • 
çerken Halid adlı bir çocuğun binmiş oldu -
ğu at tarafından çiğnenerek muhtelit yer • 
lerlnden yaralanmıştır. Gülsüm tedavi al -
tına alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

Dün yeni bir karakol 
binası açlldl 

Taksimde Ağacamiinde modern bir ka
rakol binası yap~ ve dün açılmşıtır. 
Bu bina ıehrimizde ilk defa polis kara
kolu olarak inşa edilen modern ve güzol 
bir karakol binasıdır. İstanbul vilAyeti, 
inıkAn hAsıl oldukça şehrin diğer mahal
lerinde de buna mümasil modern karakol 
'binaları vücude ııetirmek tuavvurunda
dır. 

ı 
..... 

Balıkeıirde keçeciliğin himayesine ve keç.eleri 
kontrol etmeğe karar verildi, damgasız 

ve kontrolsüz olan keçeler piyasaya çıkarılmıyacak 

Abdurrahma1' Ztyaeddin 

İstanbul zabıtası tarafından §lddetıe aran
ı .ıakta olan m(!.1hur sabıkalı bırBIZlardan 

.lbdurrahınan Ziyaeddin, evvelki ıün Bur -
sada yakalanmıştır. 

Bursa zabıtası tarafından yakalanan ve 
llk sorgU-'u yapılan bu şerir, Esldşehir ve 
Kocaeli zabıtası tarafından da aranılmakta
dır. 

Tahkikat ve isticvap derinleştirilmekte 

ve sabıkalı hırsızın yeni bir çok cürümleri 
meydana çıkarılmaktadır. 

10 yılın gazeteleri 
Sergisi diln açıldı 
Fatih Halkevinin, son on yıl zarfında 

Türkiyenin her tarafında çıkan türkçe 
gazetelerden toplu olarak hazırladığı 

(On Yılın Gazeteleri) sergisi dün açıl

mıştır. 

Merasimde Vali Muhiddin Üstündağ, 
Belediye ve Şehir meclisi azaları, Parti 

've Halkevi reisleri hazır bulunmuşlardır. 
Merasime itfaiye bandosunun çaldığı 

İstiklal marşı ile başlanmış, C. H. P. Fa
tih İlçe başkanı Canaleddin Fazıl Erten 
kısa bir söylevden sonra sözü Dahiliye 
Vekaleti memleket işleri müşaviri Sadri 
Erteme bırakmıştır. 

Sadri Ertem ilk Türk gazeteciliği ile 
lstibdad ve meşrutiyet devirlerindeki ga
zeteciliği mukayesesini ve sonra Cumhu
riyet devrindeki gazeteciliğin terakki ve 
itilası hakkında kıymetli bir söylev ver
miştir. 

Sadri Ertemin söylevinden sonra &er
ginin maksad ve gayesi, yapılı§ tarzı 

kısaca anlatılmış ve Vali Muhiddin Üs
tündaA bu serginin inkılab !_e rejim için 
iyi düşünülmilş ve muvaffak olunmuş 
olduğunu ıöyliyerek sergiyi açmıştır. 

Sergi dün akşama kadar binlerce ziya
retçi tarafından gezilmi§tir. Sergi on beş 
eylQle kadar hergün saat 10 dan 21 e ka
dar herkese açık butundurulacaktır. 

Elektrik direğine çıkan bir• çocuk 
düıüp yaralandı 

Üsküdarda Çavuşdere sokağında oturan 
Hüseylnln oğlu ıo yaşında Şinasi Valide ca
m.il civarında bir elektrik direğine 9ıkm1f -
tır. Bir aralık müvazeneslni kay'beden Şina
si altı metre irtifadan aşağı dÜ§In~, başın
dan ve kolundan ağır ve tehllkell bir suret
te yaralaDm11tır. Yaralı Nümune hastane -
aıne kaldırılml§tır. 

·-········-···············································-
1 Yeni neşriyat 1 

(Lolanan Hekim) iki yaşında 

Lokman Heklm'ln 24 üncü sayısı çık -
mıştır. Mecmua bu sayısUe iki y~ına bas -
mış bulunmaktadır. Bu s'tlyıda: <İngiltere ve 
Amerikada ineklerden sıhhi tarzda süt sa • 
ğışı>, Lokman Hekim'i• iki yıl zarfındaki 
faallyetı, teşekkürleri, (İslllk ve ka§ıntıd:ın 
na.sıl korurunalı? ı, (Yazın çok terleyenlere 
ö~dler), (Lokman Hekim'in öğüdlerıı, 
<Sağlam çocuk, gebe kaQın) , (bir avuç tuJ 
ne büyilk işler görüyor?), (Meclenlyet CLle -
mlnde neler oluyor?) gibi kıymeUi yazılaı: 
vardır. Tavsiye ederiz. .............................................................. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Kadınlarda kısırlık 
Niçin olur? 
Her şeyden evvel şunu arzcdellm ki, ka
dının doğurmamnsınm sebebi mutlaka 
kendinde olan bir kusur değildir. Birçok 
defa kusur zevctedlr. Zevc eskiden geçir
diği müteaddld belsoğukluklannın neti
cesi huslyelerlnd~ iltihaplar yapmıştır ve 
şişmiştir. Hüveynatı menevlyenin teşek
kül etiği guddenin bir çok yerlerinde e
esaslı tahribat husule gelmiştir. Meni 
içinde hüveynat kalmamıştır. Veyahud 
çok azalmış ve harckfıtı dıı. fevkaıtl.de 
düşmüştür. Btı şerait.le kadının gebe kal
masını beklemek tabli saçma olur. Bazı 
erkeklerde de ademi iktidar olur. Bu 
ademi iktidar isterse esaslı bir sebe!ı)e 
yanı uzvi bir sebebe lstinad etsin, isterse 
asabi ve ruhi sebeblere dayansın. Her
halde ademi iktidar mevcud olduğu mild
detce kadının hamile kalması mümkün 
de~lldir. Binaenaleyh kısırlığı tedliik e -
derken erkeği evvelfi nazarı dikkate al
mak mecburiyetindeyiz. Kadının doğur
mamasının mes''lllü bu takdirde kendisi 
defU, zevcidir. 

Fakat lilu gibi sebeblerln barlclndekl 
kısırlıkların s~bebi bizzat kadındır. 

Bu da, yumurtalıklarda, ve yolda tlti
habi şekllde veyahud gayri tabll şeklideki 
bozukluklardır. Rahim yan Uı.rnfa veya
hud arka ta.rafa veyahud :ran tarafa çok 
deVTik olur. Veyahud rahim çok küçük 
bir çocuk rahmi kadar olur. Neşvünema 
bulmamıştır. Veyahud da tadın ay b9.§1 
görmüyor veyahud pek az goruyor. Ynnl 
yumurtalıkların faallyetınde bir kusur 
ve nıı.tamnml>et var demektir. 
~te umumiyetle kısırlığın sebebleri 

bunlardır. 

Ceftb ldeyen olı:ayaclll&J'lllllDJl pena 
.... JOll•••tanaı r1ea ecluls. Akil tQ. 

...-. llteld•I auabol•b Ula.bilir. 
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31 Ağustos 

Kızılcahamamda büyük ve geniş~ 
bir devlet mahallesi kuruluyor 

Geniş bir sahada hülıumet konağı ile adliye, 
halkevl, belediye binaları, ticaret odası ve 

güzel bir park gapıl1tcah 

SON POSTA 

20 bin lira istikrazla 
Mardine iyi içme 
suyu getiriliyor 

Mardin (Hususi) - Belediye meclisi 
reis d~ktor .Aziz Urasın başkanlığında 
fevkalade hır toplantı yaparak Mardi
ne getirilecek suyun proje ve sondajı 
ile şehrin imar planı için belediyeler 
bankasından 20 bin liralık bir istikra
zın akdine karar \'erilmiştir. 

Diğer taraftan şehrimizin Sa-
vurka pısı civarındaki mezarlık kaldm
Jacak ve yerine güzel bir park yap!la
caktır. Garz Kepşo denen yer de asri 
mezarlık haline ifrağ edilecektir. 

Beypazarmda bir çeltik 
fahri kası kururuyor 

Beypazarı (Hususi.) - Kaza merke
zine bağlı köyler şehre telefonla bağ
lanmıştır. Şehirden köylere otomobil 
gidecek şekilde yollar açılmıştır. 

Bu sene kurulacak çeltik fabrikası-

Kızı?cahamamın umu.mı görünii.şü nın temeli atılmıştır. Beediyenin yap-

kızılcarıamam (Hususi) _ Ankara-ı dadır. Bu yüzden ha~ ve meıiiuu.w::- · • .ncağı elektrik fabrikasının da yakın
Ya ı 05 kilometr~ mesafede olmasına müşkülat çekmektedırler. Bunu n<1;~a- da temel atma merasimi yapılacaktır. 

Karsta bir genç ağaç altında 
kaldı ve öldU 

rağmen Kızılcahamam gün geçtikce rı dikkate alan kaymak~ !I~di On
hükU.rn~t merkezinin yegane sayfiyesi ay ile hükfunet doktoru I~rahın>: ~p, 
haini almaktadır. jandarma komutanı, beledi~e reısı ve 
Çeşid çesid soğuk memba suları, sı- diğer zevattan müteşekkil hır h~yet el- Ka 

cak ve ılık~ banyoları ve maden sulari- de bulunan krokileri tedkik ebnışler ve v rs - Dü~ yağan. şiddetli 

Sayfa S .. • 

YURDDA SPOR 
• 
lzmir fuar maçlarından 

iyi neticeler alındı 

le, bu güzel kasaba tabii servetlerile kasabanın en güzel bir yerinde g~yet !a~urlardan ş~hi: dahilinde be -
bunu temin etmiştir. Her sene yaz ay- cesim bir sahayı hükfunet mahallesı ~a- ıedıye parkındaki agaçlar ~tına sığı -
larında yurdun her yanında çalışan ve pılınak üzere istimlake karar venruş- nan 20 ~aşlarında Cafer oglu İbrahim Yukarıda 1stanbul, ortada Ankara, aşağıda Trakya muhtelı'tl,..... 
Yabancı memleketlerden Türkiyeye !erdir. Burada geniş bir hüküm•! ,.ko- :dında brr genç:. altınd~ b~lu~duğu a- I .. , çalışmak için gelmiş bulunan mütehas- nağı ile adli·y· e, Ha.lkevi, b.eı.edıye, 'Iıca- gaca yıldırım duşerek olmuştür. zınir (Hususi)_ - Fuar kupası maçla - çıkarm.ıı ve İstanbul muhteliti lib' t 

k alı ak rında alınan netıceler, sporun ölü mev- ten magvl-'\bı·yet .. .. kl . . ga ıye 
sıs ve işcilerden mürekkeb kafileler ret Odası, guzel bır par ıçıne nm s· 4 IQI b . . d bil f u e suru enmıştır eğlenmek, dinlenmek ve yıkanmak için suretile bütün hüldlmet daireleri bir ıvasın ey ayramı ":'.71 e . ~ utbolümüzün vaziyetin! Şübhe edilemez ki istanbulu~ gönder 
buraya çekilmektedirler. Tabiatin bil- yerde toplu olarak bulunacaktır. Bu Sıvas, (Hususi) - Sıvaslılann her gos erme81 akımından şayanı dikkat - diği temsili takım ideal bir takım değ·ı 
yük bir mebzuliyetle serptiği şifa kay- h.ususta icab eden tahsısat ve havalele- yıl büyük tezahüratla kutluladıkları ~~~~bul •. Anhra, Trakya .ve İzmir di. içlerindeki iyi oyuncular bu ma~a 
naklarından faydalanmak için her yan- rı venlımşt~. . . .. . 4 eylfıl 1919 yıldönilmü bayramı bu yıl m e ermın ıştırak ettiklen bu tur- kendilerini gösterecek bir canlılık göste· 
dan derdliler, maluller, mide ve bar- Cezaevı uç hını mutecavız mahkfunu da büyük tezahüratla kutlul kt nuvanm en tecrübesiz takımı, şüphe ecli - reınemişlerdir. 
saklarından muztarib olanlar da büyük istiab edecek kadar v~si olacak, içinde Bu hususta hazrrlrklara başla=rr."· lemez ki Trakyadtr. Trakyalılar İzmir ve İstanbul muhtelit! İzmir maçında, ili 
bir yekfuı tutarlar. müteaddid san'at yerleri ve okuma Ankara muhtelitlerile yaptıkları iki maç- maçtan daha altlgan, daha enerjikti. 

Yalnız tabiatin büyük bir isr afla bu- yerleri yapılacaktır. Bu binalara b ehe- 'it dl S . . . .. ) ta zaman zaman güzel oyunlar göstermiş- İzmir muhteliti fuar maçlarının ilk ıki 
ray•. serptiği ':'arhklan istismar. için ~~hal. bu. S<:ne içinde başlanmak üzere ~ura ının evındıklı koyu !er ve. bölgeıe;.inde futbola verilen e - sinde en müsaid tesir bırakan takın.dır 
luçbır emek, hıçbır gayret sarfedılme- yuz hın !ıra tahsısat aynlmıştrr. henumyetle mutena.s.ib neticeler a1nuf - Takım halinde yaptığı hücumlarda col ınesi büyük bir teessür uyandırır. . K12ılcahamamda gazoz suyu . . ~ lardu-.. İçlerinde orta muavinleri ve orta muvaffak olan İzmir muhtelitine !st~n-

Yalnız on bec: yirmi gün evvel ışe · m. uha.cirnlen nazarı dikkati celbetmiş - bul maçında gol çıkaramamak hastalıgv 1 

-ı Kızılcahamama beş kilometre mesa- t B Ih baş!ıyan yeni kaymakam gelir gelmez lede cAcısu• namı verilen ve bir dağ "'· ı assa ort~ muhacın: Nazmi, takı - arız olmU.ştu: Fakat takım halinde bir 
bu ihmali kökünden kaldırmak ve ta- mm en kıymetli elemanı ıdL kaleden oteki kaleye inişleri, oyunu za-

eteğinden doğan kekremsi bir su var- İ bii var!ıklarm verimini artırmak için dır ki biraz şeker konup bir iki damla stanbulun Ankaraya mağlfrbiyetinl ~an zaman açıp kapamaları stadyomda giriştiği sistemli çalışma, ümid telkin da limon damlatıhrsa tıbkı gazoz gibi bir sürpriz olarak mütalea etmek milin- b'; A~p~lı takımın oyununu seyreder. 
eder mahiyettedir. kabanr ve insanın derha iştihasını a- kün değilse bile, Ankaralılar bu maçta nnş gıb~ hır tesır bırakıyordu. 

Kaymakam Hamdi Önay bir prog- şanslı bir oyun çıkarmışlar ve galebeyi • Eğer lstanbul muhteliti ilk maçta mağ-
tam çizerek hamam ile maden suyu ça~u suyun hazunstzlığa v• mesane , temin etmişlerdir. Oyunun ikinci daki- lub olmaıruş bulunsaydı, bugün fuar ku-
Yollarmı yaptırmak, çamların altını hastahklarına karşı çok iyi bir tesiri kasında Esadın bir kafa pasmı cidden iyi pasırui~ası "fuhakkaktı. Fakat oyun 
düzlettirerek, buralarda büfe ve gazı- olduğu söylenmektedir. Geçen gün bu kullanan Murad, ilk İstanbul golünü ::~ .. 1;açta . stanbul çocuklarının yü-

nolar vücude getirmek, sıcak banr,olart suyun yolunu ve membaını gözden ge- kaydedince lstanbulun galebesini muh- gu em•Ştır. 
•srl bir şekle sokmak gjbi te~ebbuslere çiren kaymakamımız böyle şöhret bul- temel görenler vardı. Taktın, bilhassa hü- Geboıo İdmanyurdu Akınsporu yendi 
gırişmiştir. Ayni zamanda koy' yollan: mus bir şifa meınbaının mühmel ve cumda iken Ankaradan daha tecrübeli Ge~ze (Hususi) - Bugün Gebzeye 
nın yapılması, umumi iki modern hela meİrilk kalmasını muvafık görmediğin- ve teknikti. Ankarahlar ilk devred - gelen Istanbul Akınspor klübü futbol-lnşası, lliğım tesisatının ıslahı gereken den burayı ağaçlarla süslemeğe ve ka- said bir oyun göster.n:.ımşlerdir. e mu- culan ile Gebze İdmanyurdu futbol _ 
iŞier arasına alınmıştır. _ za merkezinden oraya kada~ ol"? darca cuları arasında çok heyecanlı bir maç Hanları tavuklardan, sokak ve cad yolu da genişletmek sareble btr park h::ı:'e~~:r:;'euhteliti iJtinci de".'ede güzel yapılmış, Gebzehler bu maçı 3-2 ka _ 
deleri köpeklerden ve gübrelerden kur- vücude getirmeğe karar vermiştir. . ah • te~a'!z etmiştır. Hamdı- zanmışlardu-. Maçtan sonra misalirlcr 
tannak, şehre gelenlere yer temini içl.n Kereste fabrikası bir türlii faaliyete ::';. ~ol~ı gayreb eB st~bul kalesine at- şerefine Dolap bahçesinde bir ziyafet 
belediyede bir müracaat kalemi tesıs geçemiyor en sonra asrı de ne!ıs btr gol verilmiştir. 
e.~~~~w~~ın~_- o ı'kiormanın~g~gv~~ (,---~~~=~~~===~~~~~=~==~=====: tı ı•e şehrin kalkınması noktasından e ıı:uş olan Kızıcahaınaın kazasında i· Muradh (Hu•usi) - Muradlının A - . Küçük memleket haberleri ~emm~yet·li· işle.r de bunl~r arasında~ rmuar faaliyeti kereste işlerinin. m.u. n .. ta- ~ağı Sevindikli.· köyü esk.iden ( 4. O) ha- ) :Z~kredılebılır. Yıyecek ve ıçec. ek. şeyle ellerden idare edilememesı yuzun- dleden ?baret iken ( 19 34) senesmden - Kızılcaıbıtmam nahiyelerinde jandarma Muratlı ha valisinde Tayyare cemi•etioe t ı J < zam karakolları yaptlcyor , ın ucuzlatılması için de verım ı ça ı'S- d bir türlü ilerliyememektedir. Ge- ıberi iskan edilen göçmenlerle (200) mahsul toplanıyor 
tnalara başlanmıştır. en ene Ali isminde biri büyük feda- haneye baliğ olmuştur. Köyde modern KlZılcahamamın Güvem ve Peçenk nahl - Muratlı havallsinde Tayyare cemiyeti meıı-H" . . er çen s yelerinde birer jandarma karakolu yapıl - faatine mahsııl toplanmal'öa b<Ul"nmı .. tır. 

1

: tl!asa az zaman içinde bu şırın Y k" 
1 

klara katlanmak suretile bir ke- bir okuma odası, içine gül fidanları ve ın:ığa başlanmıştır. Bu karakolların inşaatı ı:; ....... .. .. avık ld y k acak ve ar 
1 

· t• H-11... · t f k v 1 dik"Imi c Köylerde bu hayırlı işe muhtarlar, merkez -~ o ugu umrana avuş . t fabrı'kası inşa etmış ı. (l.llU.1'1 ıs- c ra ına a asya agaç arı ı ş um- bugünlerde ikmal edilecektir. Resmi küşad _ v d f k y res e de ise öğretmen HaJil Aykaç memur edil ~ 
. u: tm güzel bir parçası, bir şı a . a - a· v. ve kanunun gösterdiği kolaylık ~mriyet meydanı yaptırıılınış, bunun larını yapmak üzere kaza jandarma koır.u- ınlştir . 

l~ag. ı, bir dinlenme ve eğlenme yerı ha- tebı~kı sahibine gösterilmemiş oldu- .ortasına bir Atatürk anıtı dikilmiştir. tanı yüzbaşı Zühdü Güven bu iki nahiyeye ın , fa rı a gitmiştir. ı alacaktır. . ~ d kaza, henüz kerestesizlikten Çahşkan halkı sayesinde bu köy pek l{ızılcahamamda hükfunet ınahallesı gunt a; mamıştır. Bu kolaylık gösteril- yakında büyük bir inkişafa mazhar o - Boyabad ç:ıyında beton bendler yapılıyor 
kuruluyor ~y~ ~ ~dirde halk istediği şekilde evler laca~tır. Resimde köydeki Atatürk Boyabad kasabasının ötedenbert istifade 

Kızılcahamamda devlet daireleri çok dıgıt rma ak imkanlarını bulacaktır. amtı görülmektedir. etmekte olduğu kasabanın içinden geçen çay ka k b b. lar 'l·ap ı bendlerinin betondan yapılmasına başlan-
rışı bir vaziyette ve hara ına. - ·7' B D 

• k" ımştır. Belediye reisi Remzi Uralın gayretı-

01 a 
Hasan ey ıyor ı : ıe su ihtiyacı karşııanmı~ olacaktır. 

Pazar Balıkesirde bağcılık ilerliyor 

- Aman Hasan Bey ne 
kadar sevindim bilsen .•. 

. .. 1stanbulda türkçe ko -
nuşrnıyan vatandaşlardan.. 

... Para cezası almması 

kat'iyet kesbetmiş. 

Hasan Bey - İstanbul 
caddelerinin asfalta çev -
rilmesi için yapılacak mas
rafın karşılığı bulundu de-

• sene ..• 

Bu yıl Balıkesir ve havallslnde kavun kar
puz pek az olmuştur. Hasanbey kavunu tse 
hiç yok denecek bir haldedir. Diğer yaz mah
s ııllerlnln verimi de düşüktür. Buna muka
bil Balıkesirde bağcılık Uerlemektedir. ü .. 
züm vaziyeti iyidir. · 

Sındırgıda. yeni yıl tütün mah&"Ulü 

Son günlerde Sındırgıda havalar çok sıcak 
gitmektedir. 938 yılı tütün mahsulü çok nefis 
toplanmakta ve zürraın sevincini mucib ol
maktadır. 

Sındırgı jandarma komutanlığı 

Sındırgı jandarma komutanlığına tayin o
lunan Manisa jandarma bölük komutanı 
yüzbaşı İsmail Hakkı kazaya ~elerek vazi
fesine başlam~tır. 

Ba hkesir kÖY sağ"J ı.k korucuları k ursa 

Bahkesirde, bugün köy kalkınma progra. 
mında yer alan köy sağlık koruyuculan kur
su çalışmalarına devam etmektedir. Kursa 
50 k.1.şl kaydolmuştur. Kurs bir buçuk ay de
vam edecek ve muvaffak olanlar so ura ay
lıkla köylere sağlık koruyucusu olarak tay1n 
edileceklerdir. 

Çorluda buğday mübayaası 

Çorluda Ziraat Bankası şubesi bir bultdap 
eksperinin nezaretinde çiftclden buğday mu
bayaasına başlamıştır. 

Çorlıı ortamektebine rağbet fada 

Çorlu ortamektebine talebe kayıd ve ka
bulüne devam edilmektedir. Bu seneki mu
racaat geçen senelerle kıyas kabul edllenu
yecek kadar çoktur. 

Boyabadda esnaf sıkı bir kontrolden 
geçiriliyor 

Yaz mevsimi olması hasebile bir Lakını 
hastalıkların önüne geçUmesl için kasaba eıı
nafı sıkı blr kontrol altına alınmış ve hük(}
met doktoru Suad tarafından teftişler ya
pılmaktadu. 



[,_H_ı_d_i•_eı_e_r __ K_•_r_ı_u_m_c1a __ ı 

PAZAR LOK 
- Anlaşıldı, senin fazla paran yok. - Acaba kimdir? 
Derlerdi. - Bilmem, herhalde borcunu ver -

- Sen aklını mı kaçırdın? miyen b'ir dolandırıcı. 

Derlerdi. - Mağazadan çıktı. 
- Haydi bayım, haydi bayım Daşka _ Bir şey aşırmıştır .. 

kapıya! 
Derlerdi. - Zaten pek hıilıya benzemiyor. 

- Sen böyle iyi şeylere alışmamış - - Bak nasıl asılıyor, gitmek istemi-
sın! yor. 

Derlerdi. - Geçen gün benim cebimden saa -
- Sen, bayağı şeylerden hoşlanıyor- timi aşırmışlardı. İşte bu adamı o gün 

sun. Onlar da biz de bulunmaz.. bize tramvayda yanımda görmüştüm. O a-
kibarlar gelir. .şırmış olacak. 

Derlerdi. - Polise haber vermeli! 
- Yalan söylüyorsun! - Üç lira, diyor, bak. İtiraf da edi -
Derlerdi. yor. Mağazanın kasasından üç lira a -

- Sen bunu giyemezsin! şırmış olacak. 
Derlerdi. 

- Alacaksan al, alınıyacaksan alma! 
Derlerdi. 
Bir yandan da boyunbağımı eller, 

gömleğimin düğmesini çözer, iç çruna
şırıma bakarlar; ne işde olduğumu, 
haftalık mı, aylık mı sorarlar; evli o -
lup olmadığımı, kanının çalışıp çalış -
madığını, çocuklanırun sayısını.. vel -
hasıl içimi, dışımı öğrenmek isterlerdi. 

Kızarlarsa kolumdan tutar, kapı dı
şarı atarlardL Beş on adım yürürdüm. 
arkamdan bağırırlardı. 

Dönüp gittiğim zaman, kapıdan: 
- Git git! 
Diye 'tekrar kovdukları vaki idi. 
Dönüp gitmezsem, ya arkamdan 

buraya yazamıyacağım kadar kötü söz
ler söylerler .. yahud da koşarlar, ya -
kamdan yakalarlar, ite- kaka götürür -
lerdi. 

Onlar beni böyle götürürlerken, ge
len geçenler merakla seyrederler, ve 
her biri bir şey söylerlerdi: 

• 
Bütün bunların başıma gelmesine 

sebeb olan belki gene bendim .. çünkü 
bir dükkana girip bir mal alacağım za-
man: 

- Yarun lira aşağı olmaz mı? 
Yahud da: 

- tiç lira fazla iki liraya verirsen a
lırım! 

Tarzında sözler söylerdim. 

• Kanun bunu menediyor, artık Dun
dan böyle: 

- Yarım lira aşağı olmaz mı, iki li
raya verirsen alırım tarzında sözler 
söyliycmiyeceğim. Bu sözleri söyliye -
miyeceğim için çok memnunum .. çün -
kü mağaza sahibleri, mağaza tezgah -
tarlan da bundan böyle yukarıda sı -
raladığım kötü sözlerin hiç birini söy -
liyerniyecekler, ve beni yakamdan ya
kalayıp sürükliyemiyecekler. 

İsmet Hulusu 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =:J 
Merih ile arz arasmdaki mesafe lngilizler ve an'ane bağlılığı 

Merih ile arz a
rasındaki mesafe 
daima değişir. Me
rih arza en yakın 

olduğu zamanlar
da. uzak olduğu 

anlardan (215) 
milyon mil daha 
ifakındır. Artık u-
2ak olduğu zaman
ki mesafe ne ka-
dar azimdir. Siz düşünün. 

* Kadınlar sakaldan hoşlanmıyor 
İngilterede kadınlara şöyle bir sual so

rulmuştur: 

- Erkeklerin sakallı mı, sakalsız mı 

lngilterenin na
sıl an'aneleriue 
bağlı bir memle
ket olduğuna kü
çük bir misal: 

On üçüncü asır
da İngiliz kralları- -

''''lı ...... , / - ,,,.----
na aid küçük bir ~ -
t~prak parçasını ~ /İ \\'\ ~ 
bır nalband satın 
alınıştı. Nalband fakirdi. Kral bu adam
dan para almak istemedi. Her sene so
nunda altı nal ile altı nala kfı.fi gelecek 
çivi yapıp vermesi ~art koşulmuştu. Şim
di bu arsa bir çiftlik arazisine dahildir. 
Fakat kira bedeli değişmemiştir. Her se
ne çiftci altı nal ile bir mikdar çiviy: İn
giliz maliyesine götürür, maliye idaresi 
bunu kaydeder ve tekrar çiftciye iade ey
ler. 

olmalarım istersiniz? * 
Gelen cevabların ekserisinde kadınla- Hem çocuk arabası, hem oyuncak 

nn daha ziyade sakalsız erkeği tercih et- Her şeyde kolaylığı arıyan Avrupa sos
tikleri, sakal bırakanların sevimsiz oldu- yete kadınları, şimdi de çocuklarını, ye
ğu, yüzlerinin bir kusurunu kapatmak ni sistem hafif arabalarda gezdirmekte
için böyle bir külfete katlandıkları ka- dirlcr. Çocuk, canı sıkıldığı vakit araba-

. dan inerek, onu bir oyuncak gibi kolay-
naatını verdikleri bildirilmiştir lıkla ·t kt ğ · 
..••....••.••••••.•.•.•.•.•...•••...•..••••• · ı me e ve e lenmektedır . .................................................................................. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
fstanbulda Bay (Ş. B. K.) ya: 
- Aranızda her hangi bir hadise 

geçmemiş gibi hareket ediniz ve bu 
hareketinizin karşınızdakinde doğu-
racağı reaksiyona bakınız. Bu tak
dime sabırsızlandığını ve sizden um
duğu cümlelerin .gelmesini bekledi
ğini görecek.siniz. 

• Bay dl. G.- ye : 

- Mcktebde okuyan bir genç kız 
hakkında o mektebe müracaat ede
rek tahkikta bulunmak, o genç kızı 
lekelemek demektir. Sizi tanımadığı
nı, aranızda hiçbir şey olmadığını 

bilmezler, şübheye düşerler. Bu şüb
henin de kızın istikbaline tesir ede
cek bir ateş haline gelmesi güç bir 

şey değildir, başka çareye tevessül 
ediniz. 

• ' Zonguldakta, Bay •A. A.)t ya: 
Sanırım mugalatadan hoşlanan bir 

tarafınız olacak: Bir dostun zevcesi
ni tavsit etmek ile evlenme dellfılt:ı 
nın tavassutuna başvurmak arasında 
mevcud büyük farkı anlamanız la
zımdı. Bununla beraber mademki ıs .. 
rar ediyorsunuz, arzunuzu yazayımt 
fakat bilirsiniz ki mektub saklamam 1 

okur okumaz yırtanın, onun için ilk 
mektubunu1.da yaıdık:lannızı unut
tum, tekrar ediniz, sarih mahalle, 
semt, meslek adresinizle birlikte. 

• Manisnda Bayan ·Müteessir» e: 
Arzunuz vechile adresiniz bende 

saklı kalacak ve ancak gerçekten ta
lih olana verilerektir. 

TEYZE 

1 

~ 
Sade güzel bir 

kostüm 

Artık yalnız yazı değil, sonbaharı da 
düşünmek vakti geldi. İlk güzel model -
ler birer birer gözümüzün önüne seri -
liyor. Havalar biraz serinle.miye başlar 

başlamaz yeni bir şıklık içinde görün -
mek istiyenler, yaptıracakları elbiseyi, 
şimdiden seçmelidirler. 
Şu modeli yaptırırsanız yakasına ken

di renginin yakasını, ya zıddını koydur
malısıruz. Bel.inden ceketin eteğine, ora
dan da eteğe uzanan koyu rek çizgiyi iş
letirsiniz. Renginin yakanın rengine uy
ması şarttır. Yakanın parçasından kolla
rına kapak koydurursunuz. 

Pek koyu görünmemesi için bu tayyö
rünüzle açık renk bir eşarp kullanmayı 
da ihmal etmezsiniz tabii. Hele tayyörü
nilzle bir renkte yaptırac:lğmız şapka -
nın kenarına da açık renk bir süs getirir
seniz tam bir genç kız, genç kndın gibi 
giyinmiş olur:;unuz. 

Her kadın bilmelidir: 

Haliçte bir sandall batıran motör 
kaplam ağırcezaya verildi 

Kaptan, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebile bir kişinin 
boğulmasına sebebiyet vermekten muhakeme edilecek 

Evvelki gün Haliçte Halıcıoğlu açık- Vildanın saçlarinı makasla doğramış, ba
larında Ka.d.ıköyünden Karaağaç fabri- şı çıplak ve perişan bir halde. Vücudü 
kasına buz alınağa giden, İhsaniye motö- çürükler içinde. Ortada birçok kesilmiş 
~ü, bir sandala çarparak, parçalamıştı. ve parçalanmış elbise vardı . ., 

Sandalın içerisinde bulunan Vehbi, Bunun üzerine, mahkeme Şevketin ka-
Mustafa ve Hacı isminde üç amele dPni· rısı hakkında açtığı davanın müddciu
ze dökülmüşler, bunlardan Hacı suların mumilikten tahkikine ve suçlunun da 
içine karışarak kaybolmuş, diğerleri kt1r- tevkifine karar vererek, duruşmayı bir 
tarılarak hastaneye kaldırılmışlardı. başka güne bırakmıştır. 
Kazayı yapan motörün kaptanı Mı:ıh- Tevkif edildiğini öğrenen suçlu, mah-

med Tok, hakkında polisçe yapılan tah- keme salonundan çıkınca, polisin el',_ 
ki~a~ neticelenerek, adliyeye sevkedil- den kurtularak, koridorda aşağı dof 1 

mıştır. kaçmağa başlamış, fakat yetişen polis ' e 
Hadisenin tahkikatına müddeiumumi jandarmalar tarafından yakalanarak t c. :

muavinlerinden Sadreddin vaz'ıyed ede- kifhaneye gönderilmiştir. 
rek, suçlunun ve şahidlerin ifadelerini 
nlmış, hadisenin sübut delillerini topla
mıştır. 

"l"aJıkikat neticesinde Mehmedin suçu 
dikkatsizlik ve tedbirsizlik.le ölüme sebe
biyet mahiyetinde görülmüştür. 

Müddeiumumi derhal iddianamesini 
yazmış ve suçluyu cürmü meşhur kanunu 
na göre, muhakeme edilmek üzere, A~ır
ceza mahkemesine vermiştir. 

Ancak dün Zafer bayramı münasebe
tile adliyenin tatil olması ve Ağırceza 

mahkemesinin nöbetçi bulunmaması ha
sebile, duI1J§ll'laya başlanamamıştır. Bu 
feci kazanın duruşmasına bugün bakıla
caktır. 

Çok garib bir 
karı - koca davası 

Kocası elbisesini parçala· 
yınca kadın dava açtı 

Şehremininde kansının makasla saç
larını kesen, döven ve ipekli elbiselerini 
parçalıyarak, izrar eden bir koca adliye
ye teslim edilmiştir. 

Aleyhine şahadet eden arkadasmı 
yarahyan suçlu agırcezaya 

verildi 
Küçükpazarda, mahkemede aleyhinde 

şehadet ettiği için arkadaşı Cemali taban
ca ile yaralıyan Ali Osman, suçu öldür
meğe teşebbüs mahiyetinde görülerek, 
Ağırcezaya verilmişti. 

Duruşmaya evvelki günü başlanmış, 

fakat yaralı hakkında kat'i rapor veril
mediğinden, raporun celbi için talık e
dilmiştir. 

Sevdiği kızı yaralıyan bir 
hizmetkarın muhakemesine 

başlandı 
Şilenin Taşlıambar köyünde yanında 

çalıştığı çiftlik sahibinin kızı Hamideyi 
seven ve ailesinden isteyip vermemeleri 
sebebile, yolda bekliyerek genç kızı ağır 
surette yaralıyan Azizin muhakemesıne 
başlanmıştır. 

Kristal vazo, bardak ve sürahiler 
nasıl temizlenir? Yeni evliler arasında geçen bu garib 

Kristal vazo, bardak ve sürahiler nasıl hadisenin tahkikatını yapan cürmü meş-

Taammüden katle teşebbüsten Ağır

cezaya verilmiş olan Aziz, mahkemede 
suçunu inkar etmiş ve duruşma şahidle
rin dinlenmesi için başka bir güne bıra
kılmıştır. temizlenir? hud müddeiumumisi Orhan Köni, suçlu 

Odun kömürünü ince toz halinde dö
vünüz. Yıkıyacağınız kristal şeyin içine 
dökünüz. Üstüne biraz su koyunuz. Kuv
vetli kuvvetli çalkalayıruz. Sonra içini 
boşaltınız. Bol soğuk su ile çalkalayınız, 
süzülmiye bırakınız. Tertemiz. olur. 

* 

kocayı Sultanahmed 2 nci sulh ceza mah
kemesine sevketmiştir. 

Saçları kesik ve perişan bir manzara 
arzeden davacı Vildan, mahkemede ha
diseyi şöyle anlanmıştır: 

c- Şevket nikahlı kocamdır. Evleneli 
dört, dört buçuk ay oldu. Dün aramızda 
münakaşa çıktı. Beni dövdü. Üstelik bu 

Kristal bardak, sürahi vesairenin kırıl- yetmiyormuş gibi, aldı makası eline, ne 
maması için hiç bir Yakit içlerine bir - ıkadar kıymetli elbisem varsa, parça par
denbire sıcak su doldurmamalısınız. Biraz ça doğradı. Bu elbiseler onun parasile a
sıcak su koyar koymaz her tarafına te - lınmamıştı. Evlenirken, ben ~biz ola
mas edecek şekilde çalkalamalısınız. Bu rak, getirmiştim. İki tanesi ipckliydi, o
ilk hararet kristalın her noktasını inbi- nar liralık. Biri ağır ipekli, 15 lira. Bir 
sat ettirir. Ondan sonra içine istediğiniz diğeri de, gene 10 lira değerinde yünlü 
kadar sıcak şey koyabilirsiniz. bir kumaştandı. Bunların tazminini iste

* Sürahi dolu iken bir yere dokundur -
mamıya çok dikkat etmelidir. Çünkü do
lu sürahinin boş sürahiye nazaran mu -
kavcmeti daha azdır. Daha çabuk kırılır. 

* cŞişesiz mantar da işe yarar mh de -
meyiniz? Kış geliyor, faila tıpalan şim
diden bir teneke kutuda biriktirir, ~stle
rine bir kaç damlacık ta gaz dökerseniz 
ateş ve sobayı tutuşturmak için çıradan 
daha kullanışlı bir vasıtanız olur. 

rim. Kocamdan davacıyım.> 
Sabık iskan memuru olduğunu ısöyli

yen Şevket ise: 
c- Bunlar oldu. Fakat, sebeb karım

dtr. Onun başkalarile alakası bulundu
ğunu öğrendim. HattA, müddeiumumiliğe 
müracaat ederek, aleyhinde takibat ya
pılmasını bile, istedim. Dünkii kavga da 
bu yüzden çıktı.• 
Demiştir. 

Şahidlerden Zafer de, genç karı koca 
arasındaki hadiseyi, ş5yle anlatmı§tır: 

c- Vak'ayı duyunca evlerine gittim . 
Karşılaştığım vaziyet şu oldu: Kocası 

@acaksızın maskaralıklan: 

Trak vapurunun yaptığı kaza 
tahkikatı neticelendi 

Trak vapurunun limanda yaptığı kaza 
etrafında, 4 üncü sorgu hakimliğince, il.it 
tahkikat açılmıştı. 

Tahkikat neticelendiğinden, hadise bu
günlerde mahkemeye intikal edecektir. 

Şehir işleri: 

Bebek - İstinye asfalt yolunun 
inşaatı devam ediyor 

Bebek ile İstinyc arasında yapılan as
falt yol inşaatı devam etmektedir. Bebt!ic 
ile Rumelihisarı arasındaki mezarlıkta

ki taşlar tamamen yerlerine yerlestiril
ıniş, müteahhid tarafından mezarlık du
varının yapılmasına geçilmiştir. Baz.ı bi
na sahibleri, evlerini yıkmaktansa rıhtı
mın doldurulmasını ve bu masrafın ken
dileri tarafından ödeneceğini teklif et
mişlerse de, bu taleb reddedilmiştir. 

Bağdad vapuru bir sandal' batırdı 
Burgaz adası iskelesinden kalkmakta o -

lan İsmet kaptanın idaresindeki Ba~dad va 
puru bir sandala çarparak batırmıştır. S:ın
dal içindeki Said, Nubar ve Sayalan adb S 
kişi denize dökülmüşlerse de gene aynı va -
pur tarafından kurtanlmışlnrdır. 

Gelin güvey 
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Mal ta üsera kampında 
işlenen bir cinayet 

Hacı Alinin boğazına ip takıldı. Bir düğmeye basıl
masile ayağının altındaki döşeme tahtaları açılıp 

boşluğa indiler. Her şey bitmişti ... 

Kadıköyünde büyük bir 
ş!!~!1~ !~~!~~~:~. _ lYlyrna Loya Tür ki yeden 

cılarından biri Kadıköyünde muazzam kt b 1 
bir sinema ~.a~~ .karar vermiştir. me u yazan genç er 

1500 seyırcıyı ıstıab edecek olan bu 

Holivutta 15 gün 

sinemanın inşasına bir iki aya kadar 
başlanacaktır . 

•• • • • • .. - . 

l"luTeAıc YEM&KHAro~ 
eliYVJC(APlil CcKvlt f"Olll<A• vı ~Aıllt •• 

A~c::,.r "\~66t::::.. Ooım:ıA ODA\• 

Bu sinemanın inşasında modern tek 
nik nazan dikkate alınacağı gibi ica -

1 hında büyük tiyatro kumpanyalarınm 
temsil verebilecekleri surette zengin 
bir sahne tertibatı da yapılacaktır. 

Genç ve güzel san'atkir haftada 6.000 mektub 
alıyor ve bunları teker teker okuyor 

( Amerika hususi muhabirimiz lbrıhim Safı yazıyor ] 
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llfl/lilCIH SAOI NfC'l>a ?iN ı11011t.1 

Üsera kampının ve cinayet sahnesinin krokisi 
- Sen Kıleman kampına götürülecek- kulandım. Arkadaşları birer birer bul -

tim. Malta aclasının yüksek bir yerinde dum ve düşüncelerimi söyledim. Niha -
bulunan bu kamp, on iki metre irti - 1et, Hacı Alinin ziyafetini reddetmeğe, 
faındak.i duvarlarla çevrili idi. Duvar- hep beraber karar verdik! Yalnız doktor 
ların etrafında derinliği altı, genişliği Sadi Necdet itiraz edecek oldu! 
dört metre olan su ile dolu hendekler var- - Korkuyor musunuz, dedi? 
dı. Hendeklerin ötesinde de İngiliz nö - Ona: 
betçileri ve mitralyözler bulunuyordu. - Hayır! cevabını verdim. Fakat va-
Sen Kıleman kampındaki esirlerin iki ziyetimizdeki nezaketi gözönünde tut -
yüz tanesini zabit veya - benim gibi - mak lazım. Bir hadise çıkar, lüzumsuz ye
liyast maznun olmak üzere Türkler teş- re üzülürüz. Onun için gitmemek daha 
kil ediyordu. doğrudur! 

İngilizler, mevkufların nerede hapso- Hacı Ali bizi beklemiş. Bakmış ki gel-
lunacaklarını, içtimai mevkilerine göre miyoruz. Arab, kızmış, köpürmüş ve sa
tayin ederlerdi. Mesela Vardala kışlasın- baha kadar içmiş. Alkolün ve intikam 
da aristokratlar, Roket ve Arab kampla- hissinin verdiği bir nevi cinnetle evveke 
nnda da ehemmiyetsiz şahıslar bulunu- hazırladığı usturpayı eline almış, doktor 
yordu. Sadi Necdetin çadırını gözetlerneğe ba~-

Eski istihbarat memurlarından Bay Ce-· lamış. 
male: Doktorun çadır arkadaşı olan zat ga -

- O halde sizi de burjuvaların arası- yet sofu idi. Sabah namazını kılmak için, 
na koymuşlar, dedim! her vakit olduğu gibi, o sabah ta abrlest 
Muhatabım gülerek sözüne §Öylece de- almağa dışarı çıkmış. Hacı Ali de za-

vam etti ten bu fırsatı kolluyormuş. Hemen ça -
- Sen K.ıleman kampındaki iki kişi na- dırdan içeri girmiş ve usturpayı, her şey
zarı dikkatime çarptı. Bunlardan biri dok- den habersiz olarak uyuyan doktor Sadi 
tor Sadi Necdet Beydi; diğeri de Hacı Necdetin başına indirmiş. 
Ali. Sadi Necdet Bey gayet vatanperver Doktor, başından kanlar aka aka ya -
ve kibar birzattı. Aslan Arab olan Hacı taktan fırlamış. Kendisini yaralayıp ka -
Ali ise sabıkalı, nevi ,alısına mün- çanın Hacı Ali olduğunu görmüş. Arabı: 
hasır bir adamdı. Vak.tile Türk ordusun- - Ulan katil herif, diye kovalamağa 
da süvari yüzbaşısı iken fırkacılık yü - başlamış! 
zünden arkadaşlarından birini ö1dur - Arab, ters yüzü geri dönerek doktoru:ı 
müş. Bilfilıare aftan istifade etmiş. Fakat üstüne saldırmış: 
Çatalca harbinde gene birisini vurmuş; - Daha sen ölmedin mi, diye koynun
Bulgarlara kaçmış. Uzun bir macera ho- dan çıkardığı bıçağı Sadi Necdet rnerhu
yatı geçirmiş, bir çok memleketleri dl'l - mun vücudüne tam 18 kere saplamış, htr
laşmış. Nihayet Mısıra gitmiş, fakat İn - sını bununla da alamamış, adeta kemik -
silizler hüviyetinden jÜphe etmişler, Mal- lerini kırarcasına zavallıyı doğramış! 
taya sürmüşler. Gürültüden uyanıp ta hadise mahalli-
Hacı Ali ile doktor Sadi Necdet Beyin ne geldiğimiz zaman, doktorun ölü ola

araları açıktı. Hacı Ali, Türk hükfımeti- rak yerde yattığını, katil Arabın da ça
nin, kendisini zehirlemek üzere doktor dırının önünde şarkı söylediğini gördük. 
Sadi Necdet Beyi buraya. gönderdiğini Bu kanlı hadisenin verdiği teessür, A
zannediyordu. Hattl, bu korku yüzünden rabın istihzasile, bütün asabımızı gale -
kimsenin verdiği şeyi yemiyordu. Dai- yana getirdi. Herifin ilstüne hücum e
ma çarşıdan çiy olarak tedarik ettirdiği decek olduk. Çadırının içine kaçtı. Ara -
gıda maddelerini kendisi pişirir, güvercin bın başına çadır direği düşsün diye, ip
besler ve kimse ile de konuşmazdı. Yal - leri söktük. Ondan sonra taş yağmuruna 
nız arasıra benim yanıma geliyordu. Hiç başladık! 
kimse ile temas etmediği halde, bana so- Hacı Ali boğuk boğuk feryad ediyordu. 
Jrulrnasını bir maksada haınlediyordum. Fakat onu mutlaka recmetmeğe karar 
Hacı Alinin şüpheli bir hareketini gör - vermiştik. Nihayet süngülü İngiliz a:> _ 
memekle beraber, bu adama karşı ihti - kerleri geldi. Arabı hapishaneye ve dok
yatlı davranmamızi bütün arkadaşlara tor Sadi Necdet merhumun naşını da ~
söylüyordum. sera hastanesine götürdüler. Doktor için, 
Hacı Ali bir taraftan da Sen Kıleman aramızda iane topladık, Malta adasındaki 

kampından yakayı kurtarmağa bakıyor- camiin mezarlığındaki medfenine Iihid 
du. Türkiyeden kaçınış bir siyaı;i mülteci ve taş yaptırdık! 

" ipek ,, sineması bUyütUIUyor 
Şehrimizin birinci sınıf sinemaların

dan olan (İpek) sineması büyültül -
mektedir. Sinema (250) seyirci daha 
alabilecektir. Ayni zamanda makine 
tertibatında son yenilikler tatbik edi -
lecektir. 

Sigrid Gurie boşamyor ... 
Son sene içinde birdenbire büyük 

bir şöhret kazanmış olan İsveçli yıl -
dız Sigird Gurie kocası Tomas Ste
wart'dan boşanmıştır. Mahkemede ko-
casından ayrılmak için şu sebebleri 
serdetmiştir: 

- «Aramızdaki rabıta karı koca ro
hıtasından fazla bir kardeş rabıtası idi. 
Bundan da bıktım doğrusu... En so -
nunda attığı tokat beni baştan çıkardı.> 

San'atkar fare! 
Jozephine Beach kimdir bilir mi

siniz? ... Bu Holivudda rol yapan kü -
çük bir faredir... Senelik maası 80001 
dolardır ... 

Bu güzel fareyi bu sene piyasaya Klark Gable ve Myrna Loy açılan btr anket nettoeainde sinem4 san'atkarları 
çıkacak olan ve Freddie Bartholomew arasında kral ve kraliçe Beçilmi§lerdir. Resim kendilerini bu anketi açanlann 

1 

ile Warner Baxter tarafından oyna _ verdikleri tacları alır ve radyo Ue halka teşekkür ederken gösteriyor 
nan filmde göreceğiz. ı Hollywoodda sinema yıldızlarının ıöh- ru.mun ismini koy, isim anası ol!> der--

Berlinde çevrilecek Fransız filmleri reti, aldıkları mektublann adedile ölçü- ler; bazıları hiç akıl almıyan şeyler is--
Meşhur Fransız san'atkarla d . 1 Iür. Birinci sınıf bir yıldız mutlaka haf- terler, bazı köylüler köylerindeki pana .. 

Marie Bell -Raimu- M. h 
1 

r;,~ an. tada beş bin mektub almalıdır. Bu bir yırın ckraliçe> si olmam için davete ge-

(Hindistan cevizi) adında ı~ire filmı~:~ od-lçüdür. Mt~~ubalların addedi dk~tükçe, yıl- lirler. 
virmek üzere (Berlin) e hareket etmiş- ızın pres ıJı az ıyor eme tır. Bütün bunlara nazikane cevablar ya• 
lerdir. Bu mektubları yıldızların bizzat ken- zarım, gönüllerini alırım. Sonra aramız .. 

Bundan başka gene Fransız san'at- dileri değil, hususi katibleri okurlar. En da bir muhaberedir başlar, onlar yazar, 
karlarından Robert Ozaune ve grupu mühimlerini ayırıp yıldızın masasına bı- ben cevab veririm. Bu suretle yüzlerini 
(Tabarin) adında bir film çevirecek _ rakırlar. Diğerlerini de kaldırıp atarlar. görmediğim birçok dostlara malik olmu~ 
lerdir. bulunmaktayım. Myrna Loy sinema yıldızları içinde bu 

«İdeal• tip hangisidir? .• 

(Kolombia) film kumpanyası (Gol
den Bay) adında büyük bir film çe -
virmek üzeredir. Bu filmde baş dolü 
yapacak olan erkek san'atkann bir 
boksör ile hayalperver bir musikişinas 
tipini canlandırması icab eylemekte -
dir. 

Kumpanya, bu hususta gazetelerde 
bir anket açmış ve filmde yapılacak 
role göre bir (İdeal) tipin tesbitini is -
tem iştir. 

Alınan netice şudur: 
Baş = Tyrone Power yahud Erol 

Flym. 
Göz = Charles Boyer. 
Burun, yanak, çene: Gary Grant. 
Ağız: Robert Taylor yahud Franc -

hot Tone. 
Şimdi (Kolombia) kumpanyası bu 

tipde bir san'atkar yahud bir san'at -
kar namzedi aramaktadır. 

Milton bu sene iki film çevirecek 
Meşhur Fransız san'atkarı Milton 

halen (Prince Bouboule) adında güzel 
bir komedi çevirmektedir. 

Yakında bitecek olan bu filmden 
sonra (Kamış darbesi) adında büyük 
bir müzikli komedi çevirecektir. Bu 
filmde kadın baş rolleri birkaç aded o
lacaktır. San'at hayatını terkettiği ri -
vayet edilen (Jozefin Beker) in de bu 
filmde rol alacağı söylenmektedir. 

çeşid rnektublara en çok düşkün olanla
rın başında gelir. 

Kendisile konuşmağa gittiğim zaman 
bilhassa bu mesele üzerinde fikrini sor-
dum. · 

Dedi ki: 
- Bir tiyatro artistine seyircilerin al

kışları neyi üade ediyorsa, sinema yıldız
larına gelen mektublar da ayni şeyi gös-
terir. Çünkü bu mektubların mühim bir 
kısmı, bizim rollerimizdeki muvaffakı

yet veya ademi muvaffakiyetimize dair-

- Peki Mis Loy, bir hafta aldığınız 

mektublar ne kadardır, yekunun büyük 
kısmını kadınlar mı, erkekler mi teşkil 
eder? 

- Bir haftada 6000 mektub aldığım ol
du. Yazanların müliim bir kısmını ka
dınlar teşkil etmektedir. Bazı filmlerde 
gelin elbisesi kullandığım zaman birçok'. 
genç kızlar derhal bana baş vururlar, 
kısmetlerini celb için giydiğim elbiseyi 
isterler. 

Biz böyle konuşurken Mis Loyun hu· 
susi katibi olan genç kız içeri girdi ve te
lefondan istendiğini söyledi. dir. Ya takdir edilirsiniz, yahud da ten

kid ... İşte ben bu yüzden bu mektublara 
çok büyük bir ehemmiyet atfetmekte... Myrna Loy: cŞimdi meşgulüm, siz ce-

vab veriniz!> dedi. 
yim. 

- Her gelen mektubu okur musunuz? 
- Evet, okurum. Çünkü içinde ne ya-

zıldığını çok merak ederim. Yalnız re
sim istiyenleri katiblerim okurlar. 

Bizzat okuduğum mektublarda bazan 
çok istifadeli fikirler bulurum. Mesela 
geçenlerde bir kadından aldığım bir mek
tubda, benim yeni şekilde bir kuvaför 
ile çok daha cazib olacağım söyleniyor-
du. Bu kadının tarif ettiği kuvaförü yap
tıın ve hakikaten tipime çok uygun ol
duğunu gördüm. Şimdi saçlarımı eskisi 
gibi yaptırmıyorum. İşte bakın. Gördü-
ğünüz bu kuvaför, beni seven kadının 
tarif ettiği kuvafördür, nasıl buluyor
sunuz? 

Biraz sonra hususi kAtibi geri geldi: 
- Eleanor Powell bu akşam buraya 

gelecekmiş» haberini getirdi. 

Eleanor Powell iki senedenberi yıldız· 
lığa yükselememiş bir dansözdür, Myrna 
Loy kendisile çok samimidir. Çünkü 
dansı çok sever. Hatta sinemaya intisab 
etmeden evvel Hollywoodda bir damı 
mektebi açmıştır. Şimdi bile Beverly 
Hill'dek.i köşkünde büyük bir dans sa
l~nu vardır._ Köşkte bundan başka mü
zik odası, mutalea salonu, sigara !alonu, 
poker salonu, yazı odası bulunmaktadır. 

Mis Loy sadece bir yıldız değil, ayni 
zamanda mükemmel bir ressam ve hey
keltraştır. Sonra o kadar güzel piyano 
çalar ki, hayran olmamak imkansızdır. 

olduğunu ileri sürüyor, tahliyesini isti - İngilizler, Hacı Aliye dikkat ve ihti _ 
yordu •Uçan Deli» film çeviriyor 

· marnla bakıyorlardı. Aradan altı ay geç-
Nihayet bu emelinde muvaffak oldu Esk' b' t ı b' h 1 d A 

- Güzel, çok güzel. Başınıza çok ya- . Myrna Loy evi içinde dalına pijama 
kışıyor? ile dolaşır, şimdi bile benden özür dili-

· ti, katil Arab iyi oldu! Biz, ona karşı gös- ı ır ayyare i e ır am e e -
Günün birinde yanıma Adeta koşarak 'k d A (U terilen bu alakayı nazarı dikkate alarak, merı a an vrupaya geçen ve çan 
geldi: tahliye edileceğini zannediyorduk. Fa _ Deli) lAkabını alan Douglas Corrigan 

- Yarın çıkıyorum, dedi, bu akşam kat, Arab kefeni yırtınca, sanki beyhude- hayatı ve hassatan Amerikadan Avru
bir veda ziyafeti vereceğim. Bazı arka - ye zahmet etmiş gibi, hemen divanıharbe paya uçuşu hakkında bir film haz1rla
daşları davet ediyorum. Bir liste yaptım, verildi. Hepimizi ayrı ayrı çağırdılar. maktadır. Filmde baş rolü kendisi ya
al, oku ve hep beraber akşamleyin çadı- Ben, Hacı Alinin ziyafet akşamı bana bı- pacaktır. Film 1938 - 1939 prodüksyo
nmda buluşalım! raktığı listeyi gösterdim. Bütün tal~ka _ nunun en cazib eserlerinden biri ola-
Hacı Ali, bu sözleri söyledikten sonra timle Arabın kötü maksadlarını izah et- caktır. 

Annabella'nın yeni filmi uzaklaştı. Listeye baktım: En başta dnk- tim. Listede bulunan isimler, divanıhar _ 
tor Sadi Necdet vardı! Diğer davetliler bin gözüne çarpı. Hadisede tasmim gö
de, ya benim gibi ecnebi memleketler - rüldü. Neticede Hacı Ali için §U hükmü 
deki faaliyetleri şüpheli görülen veya o verdiler: 
ıaınanki hükumetin müfrit aleyhtarı olan - İdam! 
phıslardı. Hacı Alinin bu seçişinden kuş- (Devamı ın ncu ıayfada) 

Meşhur Fransız sinema yıldızı eylul 
ayının ortalarına doğru (Hotel du 
Nord) adında büyük bir film çevirme
ğe başlıyacaktır. Erkek san'atkarın kim 
olacağı henüz tesbit edilmemiştir. 

- Bir başka gün de bir genç adamdan yerek bu şekilde karşımda oturuyor. 
bir mektub aldım. Bazı yürüyü~ hareket- Kendisine en mühim sualimi sordum: 
lerimi kusurlu buluyor ve tashih etmemi - Türkiyeden hiç mektub aldığınız 
söylüyordu. Bu arada birkaç türlü ekzer- oluyor mu? 
siz de tavsiye ediyordu. Bu genç adamın - .Nadiren. Bunlar da yirmisine gir· 
bütün tavsiyelerini yerine getirdim ve memış gençler tarafından geliyor. Ekse
çok istifade gördüm. risi de Amerikaya gelip sinemada çalış-

- Bu mektubları okumak için günde :k istiyorlar. Bazan mektublnrla bir-
kaç saat sarfedersiniz? . te resimlerini de gönderiyorlar. Bu 

suretle de şahsiyetlerini göstermeğe ça-
- Beş, altı saat. Bazan daha fazla .. fa- Iışıyorlar. Kendilerine gönül 0,,., b. 

kat bunlann içinde neler vardır? Mesela rer mektub k ~ayıcı ı-yazara Hollywoodda bu 
bazı genç kadınlar uğur temin etmek heves ~~den aç ve perişan kalmış 
için sağ terlil'tni isterler, yeni doğuran 25,000 kişı olduğunu bildiriyor ve arzu
kadınlar da: cBu pazar bize gel de yav- lannın yolunu değiştirmeğe çalıııyorum.> 
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CASKIERLÖK BAHÖSLIERÖ :J 
nasıl yendik? Düşmanı 
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20 Ağustos gecesi Garb cebhesinde Başkumandanın 
riyaseti altında yapılan tarihi toplantı 

Bu toplantıda ikinci ordu erkanı harbiye reisi sıfatile b~n de vardım. Ordu 
kumandanlan, ordularının durumun!"' .v~ ~azırlık derecesini anlatbl~~· Ası! 
taarruzun yapılacağı mıntakanın, yanı bırıncı ordunun kumandanı şevk ıçınde idı 

Yazan: General H. Emir Erkilet 

&ayla 9 

C IEDIEBÖVAT:J 
Servetifünun hatıraları 

Bir melon şapka, on kolon yazı ve sürekli bir titizlik ••• 
İşte masa başında son Süleyman Nazif 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
1925 ilkteşrinindeki şapka kanunile ben 

başıma, ilk defa olarak, İzmir kavunu bi
çim.inde bir hasır şapka geçirmiştim. Fe
sin çirkinliğinden ve manasızlığından 
kurtulmuştum ya, bir müddet için daha 
iyisini araıruyabilirdim. Zaten dükkan
lar la mağazaların raflanRdan bodrum _ 
larına kadar her hangi bir köşesinde: içi 
oyuk ve önü, yahud etrafı çıkıntılı ha _ 

. 
1922 senesinin ağustos ayındayız; her

kes taarruz neş'esi ile için için sevinmek
tedir. Son noksanlar da tamamlanmak 
üzere .. 

Sakaryadan, yani takriben bir. se~_e -
denberi, garp cephesi kuvvetle:inı mum
kün mertebe arttırmaya, teşkilatını ve ta-
lim ve terbiyesini sağiamlanııya ç~lışı -
yordu. Bu hümmalı mesainin hedefi aca
ba ne idi? .. Şüphesiz, düşmanı memle -
ketten çıkarmak lazımdı. Sakarya kazcı.
mlmış, düşmanın taamız ve istilası~a 
sed çeki.lıni§, fakat ~man or~usu h~nuz 
Eskişehir _ Afyonkarahisar bolgelerınde 

vet olundular. Erkanıharbiyei umumiye 
reisinin hazır bulunduğu ve Başkumıtn
danın gizzat idare ve riyaset ettiği bu 
mühim ve tarihi toplantıda, ikinci ordu 
crkanıh'arbiye reisi sıfatile ben de bulun
muş idim. Ordu kumandanları orduları
nın durumunu ve hazırlık derecesini an
lattılar ve ihtiyac ve noksanlarını bir 
daha söylediler. F:kat geriden gelebile
cek, bir kaç binek ve yük otomobili He 
sıhhiye kamyonlarından başka bir şey 
yoktu. 

sırdan, kadifeden, fötrden veya çuhadan 
her hangi nesne ele geçirilirse kafanın üs
tüne oturtulduğu o telaşlı ve kesadlı gün
lerde medeni serpuşunu henüz kim zev -
kine göre seçebiliyordu. Her gün şu bi • 
zim, yani muharrirlerin meşhur yoku -
şumuzu inerken ve çıkarken genç, orta 
yaşlı ve ihtiyar bütün meslekdaşlarımın 
kafasında da ya kulaklarına kadar geç
miş, yahud gagasını kanadlarırun altına 
sokup uyuklıyan büyücek bir kuş gibi te
pesinde bozulup kalmış çeşid çeşid, aca
yip şapkalar görüyordum. İşte bu esna
da Süleyman Nazif te, yıldırımlı ve şim
şekli fikirlerle dolu başı üstüne inadına 

duruyor ve bütün batı Anadolu onun e
linde inliyordu. 
Düşmana topraklarunızı tahliye ettir

mek için yalnız siyasi tedbirler yetmi -
yor ve yetemezdi; bunlar vakit kazan • 
mak, taarruz maksadımızı gizlemek ve 
düşmanı atalete sevketmek için güzel ve 
faydalı yardımcı vasıtalardı. 

Memleketi düşmandan temizlemek için 
tek müessir çare ona taarruz etmek ve 
onu yerinden koparıp atmak idi; ve işte, 
bir senedir bunun için çalışılıyordu. 

' Taarruz niyeti, tabiatile, Sakarya ga-
libiyeti ile beraber doğmtı§tu; şimdi ise, 
aradan tam bir seneye yakın mühim bir 
zaman geçmiş, garb cephesindeki Türk 
orduları, memleketin verebildiği kadar 
artmış ve maddi ve manevi epey kuv -
vetlenmişti. (Dünkü yazıya bakınız.) 

26 ağustos taarruz tahaşşü.diinderı evvel 
Garb cebhesinin vaziyeti 

Akşehir doğusunda Ilgında 3 zayıf fır
kalı V. süvari koru cephenin ihtiyatında 
idi. Cephenin emrinde ayrıca yeni beş 
keşif tayyaresinden mürekkep te bir uçak 
kademesi, menzil teşkilatı vesaire vardı. 

Asıl taarruzun yapılacağı mıntakanın 
yani birinci OTdunun kumandanı sevk 
içinde idi ve cfilvaki top mermisi m~ha
bere ve nakil vasıtaları ila. ordu~un çok 
noksanları vardır; kalabalık cihetile bu
lunduğumuz yerde tam iaşe bile olamı -
yoruz; fakat bunları tedarik etmenin yP.
gane çaresi taarruz etmek ve ileri git • 
mektir., diyordu. 

İkinci ordu kumandanı daha kaygılı 
idi: Vakıa asıl taarruzu o yapacak değil 
idi. Fakat elinde kalan beş fırka ile düş
manın büyük kısmını, yani 7 fırkasını, 

tutmak ve tesbit etmek gibi ağır bir 
vazife ona düşmüş idi. Bir düşman fırkası, 
sayıca ve kuvvetçe bir Türk fırkasının 

yarım misli kadar fazla sayıldığından 

ikinci ordunun karşısındaki düşmanın 

kuvveti hükmen bir misli fazla idi ve işte 
o, kendince bir misli fazla bir kuvvete, 
gene ancak taarruz ederek, birinci ordu-

Garp cephesinin, taarruz tahrıidatm -
dan evvelki, bu durumu çok iyi, elastiki 

Düşman ordusuna nasıl ve nereden ta- ve her hale uygun idi. Düşmanın ıı piya- nun asıl taarruzunu muvaffakiyete erdi-
arruz edilmelidir? Bu çok mühim sor - de fırkasından üçü ve bir S. fırkası, yani recek idi. 
gu, Başkumandanlığın ve garb cephesi kuvvetinin yalnız 1/4 ü ihtiyatta iken Bunun için 2. ordu VI. kolordunun 16. 
kumandanlığının halledecekleri esaslı bir Türk ordusunun 17 piyade ve 4 S. fırka- ve 17. fırkalarile düşmanın Güzelimdağ 
mesele idi ve bu mevzu üzerinde, tabia - sından yalnız 7 piyade ve 1 S. fırkası şimal ve cenubundaki tel örgülü kat, kat 
tile, garb cephesi ve birinci ve ikinci .~r- cephede ve mütebaki 10 piyade ve 3 S. müstahkem mevziine cebheden ve III. 
du kumandanlıkları arasında epey mu - fırkası, yani 2/3 ü ihtiyatta bulunuyor- Korun 61. piyade ve mürettep süvari fır
zakereler ve yazışmalar oldu. Taarruz, du. kalan ile de, VI. korun şimalinden, düş
düşmanın Eskişehir ve Afyon grupları- İki tarafın konuşunun tedkikinden şu manın Kazuçurandaki sol yanı ile geri
nın arasından Döger genel istikametine netice çıkıyordu ki, düşmanın, bir cep - lerine taarruz edecek idi. Ancak bu taar
sürerek büyük bir meydan muharebe. - he kısmına ve tahkimata bağlı olınıyan ve ruzu mümkün kılmak ve düşmanın Es
sinde düşmanın asıl kuvvetlerini mağlub bu sebeble her tarafa harekete hazır nlan k kişehir gurupuna karşı himaye etmek 
etmellli düainenler düşmanın müstah em genel ihtiyatı yalnız, Döger bölgesindeki, · · d 

6 ~-· ıçm e 41. fırkayı, düşmanın Eskişehir 
bir mevziine çatmaktan ve Af.yon c~n~- üç piyade ve Uşak cephesindeki hafif S. 

aff k. ts zhk grupunun Seyidgazi cenubundaki cena-
bunda her hangi bir muv a ıye ı fırkasından ibaret iken Türk garp cep -
halinde Sultan dağları: ve cenubun~ ~ - hesinin seyyar ihtiyat kuvvetleri 10 pi - hına, şimale doğru taarruz ettitmek ve 
tılmak tehlikesinden içüııab etmek ıstı - yade ve 3 süvari fırkasına baliğ oluyor- bu esnada düşmanın bütün Eskişehir 
yorlardı. Nihayet pek musip olarak .taar· du. Bizim konuş tertibatımızdaki bu üs _ grupunun demiryolunun cenup ve şima-
ruzun düşmanın ric'at hattına, yanı Af- tünlük taarruz hazırli.k ve tahşidatımızı !indeki cephesini işgal edip tutmak ve 
yon - İ?rnir demiryoluna, yakın olan ce~ gereği gibi kolaylaştırmak ve gizlemiye bütün cebhenin sağyanını ve Ankara is
nub cenahına ve gerisine tevcih edilmesı de çok yaramıştı; çünkü Akarçay cenu- tikametini korumak icap ediyordu. III. 
kararlaştı. Bu karar yüksek ve cesurane buna yollanmak için cepheden kuvvetler korun geri kalan birinci fırkası bu işe 
idi ve onu ancak bizzat Başkumandan ve- çıkarmak lazım değildi. memur edildiği takdirde 2. ordunun hiç 
rebilirdi. Muvaffakiyet halinde düşrna~ Her iki tarafın da, kuvvet, ağırlık mer- bir ihtiyatı kalınıyacak idi; bu sebeble 
yalnız mağlUb değil, imha edilebile~ektı. kezleri Akarçayın şimalinde idi. Eğer biz bu müşkülü hal için mühim ve cesurane 

Merhum Süleyman Nazif 

dar gelen bir siyah melon oturtmuştu. Şimdi Süleyman Nazif, ekseriya Fu .. 
Nihayet aradan bir kaç ay geçti ve da- zuliden, Bakiden bahsettiği ve hazan da 

ha bu bir kaç ay içinde şapkasının biçi _ İçtihatçı Abdullah Cevdetin Shakespearl! 
mini ve rengini değiştirenler haylice zi- tercümelerine kızarak cShakespeare Mez .. 
yadeleşti. Yalnız nedense cKaragün, ün bahasb başlıklı ve numaralı üstüstüna 
kahraman yazıcısı Süleyman Nazil, 1927 yedi sekiz makale ile ona müdhiş hü • 
de öldüğü güne kadar başından siyah me- cumlar savurduğu bu yazılarını nasıl tas-
lonunu uzaklaştırmadı. Ben işte 0 aralık, hih ederdi, onu anlatayım. 
yani 1926-27 arasında, Leyali Girizan şai- cServetifünun, matbaasını bilenler va
ri Hüseyin Siretin cServetifünun> yazı ziyeti gözlerinin önüne getirebilirler. Ma· 
işleri müdürlüğünden çekilmesi üstüne lfun ya, içerideki camlı kapıdan, alt kat
bu vazüeye çağırıldığımdan üstad N azifi taki idarehaneye girilince hemen karşı· 
heybetli çehresine ayrıca bir heybet ıla- ya gelen ve ön tarah bankalardaki gibi 
ve eden bu siyah melonu ile matbaada uzun ve ancak omuz hizasına kadar yük
sık sık karşımda görmeğe başlamıştım. sek tahta secili bir bölme vardır. Dipte 
Üstadı çok eskiden tanıdığım ve bir de- soldaki aralığından içerisine girilir. İşte 
fa kalabalık bir mecliste bana sevinç ve- Servetifünunun son on beş yıldır hazır. 
ren teveccühüne, bir defa da sokakta !andığı yer orasıdır. Eskiden yukarıda bir 
müdhiş zılkıtına uğradığım cihetle (bu odada çalışılırdı. Fakat sonra aşağısı, da
hatıralarımı ayrıca yazacağım) mümkün ha pratik görüldü. Fakat ne var ki, Sü
olduğu kadar gönlüne göre gidip canını leyman Nazifin bir kere bile bu höcreye 
sıkmarnağa çalışıyordum. Fakat ne müın- sokulduğunu hatırlamıyorum. Camlı ka -
kün? Bana çatacak sebeb bulamasa bile pıdan girer girmez, ilk karşısına gelen 
rnürettiblerle hiç arası iyi değildi. Kırık ben olduğum için derhal siyah melonu
bir virgül için söylenir, bir tek maka _ nu çıkarır, ben de kalkıp hürmetle selam 
lenin tashihi için üç dört gün üstüstüne veririrdim. Sonra acele, bölmenin üstün
matbaaya gelir, hazan bir günde sabah, den elimi sıkar, arkasından sorardı: 
akşam bir kaç defa uğrardı. Bu suretle - Provalar hazır mı? 
Mahmud Sadığın fenni makaleleri gibf - Zannederim. Siz istirahat buyurun 
dokuz on sütundan aşağı yazmadığı ede- da ... 
bi makalelerinin tashihi hiç bitmez ve Ona bu cevabı verir vermez derhal ha-
dizildikten sonra.ki sütun mikdarlarını demeyi çağırırdım: 
aştığı haftalar çok olurdu. Ne uzun iş! - Mürettiblere seslen .. Nazil Bey gel-
Hem de her defasında bütün kolonlar ye- diler .. çabuk provaları getirsihler! 
niden çıkarılacak! Amma, bir kaç kolon- Nazif bu esnada sağdaki kapıdan asıl 
da, bu kadar eleme sonunda tek hata bu- matbaa müdürlüğü tarafına geçmiştir. 
l~~asa bile o sütunlar da ötekiler, yani TA uzakta.ki, pencerenin sağındaki yazı
filan satırında bir harfi bozuktur diye işa- haneden Muhtar Bey ve kapının yanın
ret ettiği, yahud bir kelimeyi değiştirdiği daki masasından da Muhtar Beyin arka
tashihli sütunlar gibi tekrar tertemiz ö- daşı Mazhar Bey ayağa kalkarlar. Se _ 
nüne konulacak! lamlar ve el sıkmaları... Bu da bitti mi 
Yukarıda mürettibler hayrette ve pro- Nazif hemen bir iskemle çekerek ve §ap: 

va te.~gah~ başka işle meşgul değil diye kasını karşısına koyarak Muhtar Beyin 
başmurettıb Sadık Efendi telaştadır. A _ yanındaki uzun yeşil masanın önüne ku
şağıda da, Allah ramnet etsin, Muhtar Ha. rulur. O masa, icabında, matbaaya aid di
lit Bey, Nazifin, yanımızda olmadığı sa- ğer işlere, kitablara, mecmualara gire
a~l~rd~ ydalnız bana derdini yanar, bana cek olan klişelerin sıralanacağı ve bir sü. 
soy enır urur rü nümunelerin ortaya serileceği masa-
-. Birader, bu iş ne olacak? Nazif Be- dır. Fakat Süleyman Nazi! orasını bir ke

ye rıca etsek te bu kadar tashihten vaz- re zaptetti mi; artık hiç bir yürekli çı -
geçseler .. vallahi matbaada işler duru _ kıp ta masanın bir köşesine bir toplu iğ· 
yor! ne bile iliştiremez . 

Düşmanın şimalden Afyonun dogusu- ihtiyat fırkalarımızı Akarçayın cenubu- bir karar lazınıdı ve işte bu kararı, bütün 
na doğru inen cephesi birdenbire batıya na, düşmandan habersiz kaydırabilir ve mes'uliyetleri omuzlarında taşıyan Baş 
dönüyor ve Afyonun 8 Kın. kadar cenu- musarnmeffi' taarruzumuzu, düşmanın bi- kumandan, bu 20/21 gecesi bizzat verdi: 
bundan geçiyordu. Bu vaziyet, Afyon böl- rinci ve dördüncü fırkalarının, nisbeten Ankara - Eskişehir demiryolunun şimali 
gesinde, düşman için mabzurluluğu do .. - zayıf olan, arasına ve birinci fırkanın boş boş bırakılacak, cenubu Çütelere kadar 
ğudan ve cenubdan taarruza maruz, bu- bulunan sağına ve gerilerine, üstün pi - yani 40 km.lik bir alan müstakil bir pi
. yük bir çıkıntı yapmıştL Bundan başka, yade topçu ve süvari kuvvetlerile an - yade alayı ile iki topa tevdi olunacak ve 
düşmanın Afyon grupunun, Emirlere sızın

1

ve baskın tarzında yapabilirsek hat·- 1. piyade fırkası toplanarak (Çüteler _ 
doğru kırılan, ~imal cenahı da ihataya el- bi kazanabilecek idik. .. 1 ........... Hüsrev paşa) bö gesinde ikinci orduya 
verişli idi. Bunun için, gündüz, düşman uçakları-! ihtiyat olacak idi. Bu suretle, taarruz i-

Garb cephesi iki ordu bölgesine ayrı - nın ve kara gözetleme yerlerinin görüp 
Ç d ku çin lazım olan son mühim teferrüat bu 

mıştı. Kumandanlık karargahı ay a - sezebilecekleri, cenuba doğru her hare -
ı t k A gece hallolunmuş ve taarruzun birincı· 

ru u olan birinci ordunun mm a ası - ketten ictinap edilecek ve taarruz tah~i-
karçaydan Akdenize kadar gidiyor ve em- datımız munhasıran gecenin karanlığın- ordu mıntakasmdan 26 ağustos 1922 sa
rinde, cephede.ki 8. ve 6. piyade fırkala~ı, da ve ağaçlardan ve her türlü arazi ör- babı yapılması kat'i surette takarrür et-

Tabii, benden aldığı cevab da şudur: Biraz sonra makalesinin bilmem k~ • 
- Hakkın var, kardeşim. Fakat sen çıncı tashihleri kendisine getirilir ve ge

hem patronumuz Ahmed İhsan Beyin bi- ne kırık virgülün, yahud provada çık -
raderisin, hem de matbaa müdürüsün. Bu mamış noktalar ayrı ayrı işaret edilir ve 
meseleyi bizzat Nazif Beyin kendisine provaları çıkaran çocuğun makine bas -
söylemelisin! kısı gibi tertemiz, her tarafı okunaklı ha· 

Ben böyle deyince karşımdaltinin der- zırlamağa gayret ettiği kolonlar bile ya 
hal benzi sararır ve iki elini havaya kal- iki saat sonraya, yahud vakit darsa ertesi 
dmp masasında doğrularak itiraz eder- sabaha tekrar görülmek emrile geri gön
di: 

Dinar müfrezesi 3. silvari fırkası ve bır tülerinden istifade edilerek, dikkat, miş idi. 
derilir. takım küçük pi;ade ve jandarma müfre- ihtimam ve itina ile yapılacak sayıca ol- (Birinci yazı Son Postanın 30 ağustos 

zelerinden maada, 14. piyade fırkası ve dukça külliyetli olan taarruz ağır ve ha- tarihli nilshasındadır.) - Yoo .. bak, ben söyliyemem. 
I. Korun üç fırkası bulunuyordu. (Cem'an fÜ top bataryalarımız ve taarruz fırka- (Sonu yarına) - O halde ben de söyliyemem. 

Üstad, uzun uzun uğraşarak tashihleri 
her bitirişinde gözlüğünü tekrar çıkarır 
mıydı, çıkarmaz mı idi, bu anda iyice ha
tırlıyamıyorwn. Yalnız kat't olarak şunu 
söyliyebilirim: Siyah melon şapka, ye _ 
şil uzun masanın üstündeki yetimliğin • 
den, garibliğinden kurtulur ve üslubu 
kadar ihtişamlı olan başa yeniden kavu
şurdu. 

6,5 piyade ve bir süvari fırkası)· !arımız, düşmana en ufak bir şüphe ver- ............................................................... O zaman Muhtar Bey melıil melıll yü-

K bul n 2 or B l di t b.. · 1 züme bakardı: arargAhı Bolvadinde una · - miyecek surette yeni hazırlık mevzile - e e ye o o ut ıı etme 
dunun ise cem'an 11 piyade fırkası ile rine gireceklerdi. Bunlar pek güç şeyler- hazırlıklannı bitirdi - Pekala .. ne olacak bunun sonu? 
birer müstakil piyade ve süvari alayın- di fakat muhakkak olacaklardı. - Olacağı işte bu, derdim Nazif Bey 
d 

.. kk . 1 . 4 k lordu ha ~ Belediye, şehirde işleteceği otobüsler her hafta bitinciye kad~'" m' akalelerın· ı· 
an rnure eo kuvvet en ° Taarruzun ağustos sonundan evvel ya- t fınd ki h lıkl ..,. 

lJnde idiler ve rnıntakası Akarçaydan Por- ak ·· t · e ra a . azır arını ikmal etmış sekiz, on, on beş defa tashih edecek! 
P1ıması artık t arrur e mış ve Akar ça- bulunmaktadır. Şartnamenin hazırl"n- İ · 8Ullla kadar dU. ah ••d h kA n - yı amma, Onun bU işten bıkacagvl 

5 uzanıyor yı cenubuna t aşşu. ~e cıtı, tari~imiz ması için Dahiliye Vekaletinden emır k' 
Yalva, İmik gölü ve Bilecik şimali böl- vechı"le bac::lamıştı. Bır gun, 20/21 agus _ b ki kt di '11:~-ki yo · . d t v lan Ko - ~ e enme e r . .ı.u.ı ye topraklarında - Ehh .. ne yapalım.. üstada hürmete 

gesın e zmiti örtmege memur 0 k tos 1922 gecesi birinci ve ikinci ordu işletilecek otobüslerin tipini tesbit "ile mecburuz! 
caeli grupunun kuvveti bir fırkadan pe kumandanları erkam harbiye reisleri ile ul ı V kıı.l t k t 

f k1 d h kıunandan _ meşg o an e a e • ararıpı yakında şte Muhtar Beyle bu meseleyi her gu"n 
--~~~az~-ar~_ı _v_e~o_ğru~-ca~ce_o~e~~~~~.ı.nl.IW'~·~d~e;....;;;;G~ar~b;;......;c~e~h-e_s_i _k~ar-ar--==g~a=h=ın=a:......=.da~--.L:f~st~an:::.=:bul.=....~B~e~le~d~i.J.!:.!es~in~e!:.....!b~il~dir~·~e~ell.W·r.....~-LI~~YJ.Ykar~Ll.llll....SC,kilde_konusurdıık 

O baş bugün ebedt uykusunda .. ah keş
ki sağ olsaydı da, o kadar sevdiği mec _ 
muasında biz gene ona bütün sevgimiz 
ve saygımızla kolonlarının sayısız pro • 
_____ ına""""-· 'fn -~-- _ _ , ... 



10 Sayfa 

Askeri terfi listesinin 
son kısmı 

Yüksek tasdikten geçen askeri terfi 
listesinin baş tarafını dün vermiştik. Bu
gün de listenin son kı.smını tıeŞTediyoruz: 
Binbaşdığa terfi eden levanın yiizbaşllan 
Ke.rameddin Üsküdar, Ha.san Bafdad, Ce

Hı.leddin İstanbul, Nuri Bakır, Nedim Erzln
can, Hadi Gelibolu, Demir Bakü., Arif İsken
derun, Hazım Bursa, Hamdi Harput, Musta
fa Nasliç, Fuad Konya, Edip Erzurum, Şem
seddin İstanbul, Kemal Köprülü, Nazmi Ya
fa, Sami Erzurum, Şeref EJrzincan, Fevzi 
Aksaray. 
Yüzbaşılığa terfi eden levazım iistteğmenleri 

Cavld Erzincan, Reşad Kayalar, Rıza Bur
sa, Fazlı, KMızma.n, Ahmed Oltu, Remzi 
İstanbul, Fahri Üsküdar, Hüseyin Şibinka
rahlsıır, Fethi Drağman, Cel11 Refahiye, 
Mustafa Ilortum, Galip Kastamonu, Sezai 
Yenipazar, Cavid Kıbrıs, Hüsnü Üsküdar, 
Reşid İs tan bul. 
tlste~enliğe terfi eden levazım teğmenlerl 

Necmeddin Edirne, Muhterem İstanbul, 
Bekir Kayseri, Mithat İstanbul, Cahid İs -
tanbul, Fazıl Üsküdar, İhsan Elazığ, Navzat 
Den.izli, Ethem İst~nbul, Talat Balıkesir, 
Basri İstanbul, Bürbaneddin İstanbul, Mit -
hat Orhaneli, Ali İstanbul, Nuri Malatya, 
Salahaddin Edirne, Kemaleddin Zile, Subhi 
Gelibolu, Hayreddin İstanbul, Salahaddin 
Ü3kiidar, Müjdat İstanbul, Süleyman An -
teb, Nihad İstanbul, Necatı İstanbul Nu -
reddin İstanbul, Hadi Tokad, İbra~ Te
kirdağ. 

Birinci sınıfa terfi eden askeri adli hakimler 
İhsan Menemen, Şemseddin İstanbul. 

hinci ımıfa terfi eden üçünci: adli tıakimler 
Yusuf Tikveş, Şükrü Erzurum, Faik Er -

zuruın, Hikmet Tophane, Hasan Şehremini, 
Ali Hanya, Mustafa Erzurum. 

Üçüncü ~ınıfa terfi eden dördüncü sınıf 
adli !hakimler 

Kenanİstanbul, Fahri Ankara. 
Dördüncü sınıfa terfi eden askeri adli 

hakimler 
Cel1i.Ieddln Üsküdar, Aki! Tekirdağ, İhsan 

Erzurum. 

Beşinci sınıfa terfi eden. altıncı sınıf de
mirci ustası: Ahmed İstanbul. 
Beşinci sınıf teisU makinistliğine terfi 

eden altıncı sınıf telsiz makinistleri 
Hakkı İstanbul, Celô.leddin İstanbul, Şa

habeddin İ.stanbul. 
Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf' tel

li ınnıfa terfi eden: Hamdl Silifke. 
Dördüncü sınıfa terfi eden beşinci sınıf 

maranıozlar: Nuri Rusçuk, Yusuı: Vidin. 
Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf ma

rangoz: Rasim İstanbul. 
Altıncı ııınıta terfi eden yedinci sınıf ma

rangoz: Hakkı Bltlls. 
.Beşinci Slnıfa terfi eden altıncı sınıf etüv 

memW"ları: Hıusan Nazllll, Hüsameddin İs -
tanbul, Harun Rize. 
İkinci .<ıını!a terfi eden üçüncü sınıf Riya

setkumhur bandosu ötretmeni: İhsan İs
tanbul. 

Üçüncü sınıfa terfi eden dördüncü smıf 
Riyaseticumhur bandosu öğretmeni: Ahmed 
İstanbul. 

Dördüncü sınıfa terfi eden beşinci sınır 

Rlyaseticwnhıır bandosıı ötretmeni: Mişon 

İstanbul. 
Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf Riyase
ticumhur bandosu öğretmenleri: vas.rı İstan 
bul, Ali İstanbul. 

Üçüncü sınıfa terfi eden ordu bandosu öğ
retmeni: Hüsnü SelanJk. 

Besinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf ordu 
bandosu öğretmenleri: Halid Üsküdar Hüs-
nü Üsküp, Cemaleddin Çankırı. ' 

Altıncı sınıfa terfi eden ordu bandosu öf
retmenleri: Şükrü Çengelköy, Niyazi Ulu -
borlu. 

Üçüncü sınıfa terfi eden dördüncü sınıf 
nalbandı: Ethem Pirlepe. 

Dördüncüden beşinciye : Hüseyin Bursa 
Beş-inciye terfi eden: Abdülaziz Diyarbakır 
Üçüncü sınıfa terfi eden dördüncü sınır 

ıhesab memurları: Şevket Elazığ, Esad Kon
ya, Tevfik Konya, Tahsin İstanbul, S!rrı 
Burdur, Cemil Şam, Sadullah İstanbul 
Akif Ankara, Cemal Erzurum Hazım İzmir' 
Süleyman İ.sparta .. Hakkı Manlsa, Kazım İç el'. 
Tevfik Manastır, Illıaml Glrid, Suphl Maraş, 

Be linci sınıfa terfi eden altıncı smıl Fehmi ~uldan, Abdurrahman Diyarbakır, 
askeri adli hikimler Fehmi Isparta, Zeki Erzincan, Hakkı Bitfü, 

Kadri Manastır.Hallın SeHinilı:, Mustafa Kirmastı, Falk Erzincan Lfıtfi İs -
Altıncı sınıfa. terfi eden yedinci sınıf tanbul, İ.<imaU Sarıyer, Mustafa 'Burdur. 

askeri adli hakim Dördüncü sınıfa terfi eden beşinci sınd 
Feridun İzmir. hesab memurlan: Hüsnü Bağdad, Re~ad 

Birinci sınıra terfi eden ikinci sınıf ~faraş, Nedim Erzurum, Rıza Trablusg<ırp, 
muamelat memurları Ismall Edirne, Hüseyin Debre, İbrahim 

Necati Sivrihisar, Nazım Manastır, Ferid Kerkük, Mahmud Bandırma, Sabri Yanya, 
Bakırköy, Nazif Kilis, Bahaeddin Edirne, Hüsnü İstanbul, Hü.snii Kırşehir, Et.hem 
Kadri Hacıkadın, Asını İşkodra, Nimet Dl- Kırklareli, Hasan Kllls, Hakkı Çaınkırı, 
yarbakır, Zati Edirne, Alaeddin Edirne, Hu - Ekrem Yozgad, Tevfik Malatya, Nuri İspar-
lüsi Kavak, Kadri Bigadiç. ta, Fevzi Batum, Rıza Kerkük, Nafiz Kit -

İkinci sınıfa terfi eden üçüncü smıf tabya, Sadık Araplı:lr, Remzi Kastamonu, 
maameıat memurları Sırn Dedeağaç, Abdullah Gerebene, Neca -

Sadettin İstanbul, Tahsin Manastır, Şülı:rii ti Edirne, Hüsnü Erdek, Raif Balıkesir, 
Kırşehir. Hakin Parga, Nuri İnegöl, Arslan Debre 

Dördüncü sınıfa terfi eden beşinci Ahmed İstanbul, İhsan KJrmasti, Sabu'. 
sınıf muamelat memurlan Çerteı, Hakkı İ.ftip, Fevzi Çorum, Ham -

Ethem Manastır, Cemal İstanbul, Cev - dl Karahisar, Nurt Erzincan, Receb Dl -
det İstanbul, Abdülvahid İstanbul, Mustafa metoka, Abdullah Bandırma, Zihni Dl -
İ.<;tanbul, Cemal Kastamonu, İhsan Senlçe, yarbakn', Rasim Nevşehir, Şükrü Çorum, 
Rıza İstanbul, Ilidayet İstanbul, Zekai İstan- Hulusi Çarsancak, Nimet Sivas, Mustafa 
bul, Rüştü İstanbul, Cemal İstanbul, Necmi Çankın, ~amdi Hayrabolu, Ragıp Sungur _ 
Manastır, Hakkı İstanbul, Hulüsi Edirne, lu, Rıza Isparta, Şükrü Ankara, Hayred -
Vasır İstanbul, Adnan İstanbul, Cemal İs - din KirmastJ, Nnri Çerkeş, Fehmi Niğde, 
tanbul, Ziyaeddin İstanbul, İhsan Gelibolu, Tahsin Sivas, Fehmi Gelibolu, Niyazi Ber -
Hüsnü San'a, Saim İ.<;tanbnl, Emin Yanya, gama, Vehbi Karaağaç, Muharrem Kerim 
Mazhar C. M. paşa, Asım Bağdad, Ali Er - İspnrta, Hakkı Erzincan, Ali Harput, Nuri 
zinean, Halit İstanbul, Ethem Harput. Tahir Manastır, Sıdkı Sandıklı, Zeki 

Beşinci sında terfi eden altıncı sınıf Kerkük, Ziver Kastamonu, Saffet Er _ 
muamelat memıın :rnrum, Ahmed Hereke, Bahaeddin Kırklar-

Febml Van. eli, Talat İsparta, Febml Karacabey, şa _ 
Üçüncü smıfa terfi eden dönliincii kir Edime, Nuri Bergama, Gallp Ça.talca, 

sınıf imamlu Fehmi DenlzU, Hüseyin Kayseri, Arif Kola. 
Rıfat Batum, Şevket Malatya, Haydar Ba- Beşinci sınıfa terfi eden altıncı sınıf he-

tum, Şevki Malkara, Mustafa Şile. sab memurlan: Mustafa Üsküp, Remzi İs-
Dördüncü sınıfa terfi eden beşinef tanbul, Tahsin Slvruı, Ziya İstanbul Fevzi 

sınıf imamlar. Ürküp, Sabrl Yozgad. Fevzi ~ Re .. _ 
.\bdülaziz Erbil, Zelı:l Hezorgrad, Yahya şid Edirne, İbrahim Karamürsel ~hml 

ru:.:e, Mustafa Manastır, Hakkı Edirne, Sıdkı İstanbul, Lfttfl Yozgad, Şadi T~us, U.tlf 
Mirilı.bA.d, Mustafa çank)rı. İmlall Bizren, Kırklareli, KAmll Seyhan, Mebmed Balıke
Mustafa Demirel, Mustafa Balıkesir, Mes'ud sir, Hüsnü Bursa, Abdülnhid Sivas, Hayri 
Gümüşhane, Ali Trabzon, Hamdi Kütahya, Diyarbakır, Fuad Sivas, Süleyman Burdur, 
flahaeddln Kerkük. Enla Buraa, Mustafa Bolu •. Enver Yozgad, 

nördiineii sınıf tiifüçWğe lerft ectea Lutfi Sivas, Nureddin Kllia, Ibrahim GemHk. 

beşinci sınıf tüfekçiler 
Mustafa İstanbul, Hakkı İzmir, Refik Sl

"Yas, Faik Erzincan, Osman Erzurum, Alt 
İstanbul, ömer Yenlbahçe, Ali Kastamonu, 
Cemil İstan6ul, Moat&f& Gebze, İmıail İl -
tanbul, All Van, Huli\.sl istanboJ.. Şüt:rtl Er
zincan, Hüseyin Üsküdar, Said İnebolu.. Veh· 
bi Kalkandere, Osman Gümüşhane. 

Beşinci sınıf tüfek~iliğe terfi eden 
attıncı sınıf tüfekçiler , 

Rıza Bozkır, Necip Antalya, Tahir Trab
zon. Abdollah Van. 

Birinci mı:ıfa terfi eden ikinct smıt 
öğretmenler 

Namık İhsaniye, Cemal Üsküdar. 
Dördüncü smıfa terfi eden beşinci 

sınır öğretmenler 

Hüsameddin Galata, Nazmi Bakırköy. 
Dördüncü sınıf otomobil maldnhıtlii'lnıe 

terfi eden beşinci smıf otomobil 
makinisti 

Arif Kfiçükmustafapaşa. 
Be inci sınır otomobil makiılıstlifine terfi 

eden altıncı sınıf otomobil makinistleri 
Mustafa Safranbolu, Liltfl Karaman. 

Dördüncü sınıf kamacllığma terfi eden 
beşinci sınıf kamacı: Emin İzmir. 

Edebiyat: ServetifUnün hatıraları 
(BQf tcrrafı 9 ~ ıa.yfada) 

va1annı hazırlatsaydık._ Çünkü bugün 
düşündükçe onun bu titizliğini bile se -
viyor ve bu ifrat derecede titizliği o he
yacanlı muharririn kaleme ve yazıya ver

diği en büyük bir hürmet nişanesi ola -

rak görüyorum. 
Halit Fahri Ozansoy ............................................................... 
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Eski Türk detektifleri 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

Bir gün üsera kamp çavuşu elinde bir 
liste ile geldi. İsmimi ve diğer 8-9 arka -
daşın adını okudu. Toplandık. Kendi ken

dirİıize: 

Orta okullarda terfi 
eden öğretmenler 

- Galiba, gene divanıharbe g1diyo -
ruz, diyorduk! 

Çavuş, hepimizi, kapalı bir kamyona 
bindirtti. Yola koyulduk, epeyce gittik. 
Nihayet, bir binanın avlusunda aşağı in
dik. Burası, askeri hapishane imış! 

O gün, Hacı Ali idam edileceğinden, bi
zi müşahid olarak getirmişler! 

İçeri girdik. Hücrelerin birinde, Hacı 
Ali oturmuş, nargile içiyordu. Bizi gö -
rünce soğukkanlılıkla: 

- Hoş geldiniz, dedi. 

Boş bulunarak Hacı Alinin bu sözüne: 
' - Geçmiş olsun, diye mukabele etmi-

yeyim mi? 

Arab: 

- Ne geçmiş olsunu yahu, cevabım 
verdi. İdam hükmünü yedik. Öbür dün
yayı boyluyoruz, işte! 

Bu sırada İngiliz çavuşu saatine bak -
tı, yanımıza gelen diğer memurlarla gö
rüştü. 

Hacı Aliyi, iki basamak merdiveni olan 
dar bir yere çıkardılar. Tavanda bir hal
ka vardı. Bu halkaya bir ip taktılar, ipin 
bir ucunu da Hacı Alinin boğazına ge -
çirdiler. 

Çavuş sordu: 

- Bir söyliyeceğin var mı? 
Arab: 

- Kalan paramla mezarıma taş yaptı
rınız, cevabını verdi! 

Artık, mahkumun son arzusu da öğ

renilmiş, yalnız hükmün icrası kalmıştı: 
İşte, ben de onu merak ediyordum. Çün
kü, mahkumun boynuna ip geçirilmişti. 
Fakat ayakları ,yerde idi! Yanımdaki ar
kadaşlara: 

- Acaba, şu Arab, ayakları yere değ
diği halde nasıl asılacak, diyordum. 

Fakat az sonra onu da öğrendim: Cel
lfı.dbaşı, arkamızdaki kapının yanında 

dimdik duran hapishane çavuşuna: 

- Horrayt, kumandasını verdi! 

Çavuş elile bir düğmeye bastı. 

Hacı Alinin ayağının altındaki döş~ -
me tahtaları, birdenbire, sağa sola doğru 
açılıp boşluğa indiler! 

Katil Arab, bir kaç saniye sonra bo -
ğazındaki iple boşlukta sallanan ki~li bir 
paçavradan farklı değildi! 

- Canı cehenneme, dedim. 

Sabih Alaçam 

Poliste: 

Dünkn otomobil tramvay ve 
araba kazaları 

Orta okullarda terfi eden öğretmenle
rin isimlerini muhtevi listeyi evvelki gü.n 
neşretmiştik. Bugün de listenin mütebaki 
kısmını neşre devam ediyoruz. 

Maaşı 25 liradan 30 liraya çıkanlar 
Zile ortaokul Osman Nurl, Akhisar orta 

okul Ferruh.sar, Büleymaniye ortaokul Emi
ne, Galata.Saray lisesi İsmail Hakkı, Bafra or
taokul E. Müzeyyen, Kastamonu ortaokul 
Nadide, Emirgan ortaokul Emine, Cumhu -
r!yet ortaokul Emine, Buca ortaokul M. Emin, 
Buca ortaokul Hıfzı, Ankara erkek lisesı Se
nal, Edirne erkek lisesi İsmail Hakkı, Eskişe
hir lisesi Hakkı. Edirne kız Öğ, o. Zühre, 
m·ra ortaokul Leyla Devell ortaokul Şadan, 
Kırklareli ortaokul Turgud, İzmir Kıı Öğ. o. 
Ahmed, Tokad ortaokul İsmail Hakkı, Ünye 
ortaokul Ahmed, Gümüşane ortaokul Lüt -
fullah, Elbistan ortaokul Selahaddin, Hay -
dar paşa lisesi Muhtar, Trabzon erkek Öğ. O. 
Saim, Burdur ortaokul Fahriye, Çapa orta
okul Müeddep, Kadıköy 3 üncü ortaokul ce
maleddin, Ankara ı inci ortaokul Nurl, Kon
ya ortaokul Abdurrahman, Ünye ortaokul 
Yasef, Büleymanlye ortaokul Aliye, İstanbul 
erkek lisesi Kemal Kayseri erkek lisesi Ke
mal, Balıkesir erkek lisesi Ayşe, Haydarpaşa 
erkek lisesi Nasib, İsparta ortaokul Muam -
mer, Kandilli kız lisesi N. Halid, Niğde orta
okul M. Lütfü, Biga ortaokul Kemal, Baklr
~öy ortaokul Aliye, Ç-Orum ortaokul Halll, 
Izmir Karataş ortaokul Fikri, İzmit orta. -
okul Didar, Kırklareli ortaokul Said, Konya 
ortaokul Rebia, Mersin ortaokul Sabri, Rize 
ortaokul M. Tevfik, Ankara erkek lisesi Mu
hddes, Malatya lisesi Hakkı, Trabzon llsesl 
Nihad, İzmir kız lisesi Fikriye, Bursa kız Öğ. 
O. Selma, Kayseri lisesi M. M,uhtar, Adana 
ortaokul Zülfikar •. Akhisar ortaokul Rukiye, 
Amasya ortaokul L Nihad, Ankara ı inci or
taokul Vacide, Ankara ortaokul Nezihe, An
kara 2 inci ortaokul Adalet, Baklrköy orta
okul N. Hadi, Bartın ortaokul Rahmi, Bilecik 
ortaokul Leman, Buca ortaokul Nigar, Bur • 
dur ortaokul Okyay, Çatalca ortaokul Mah
mure, Çapa ortaokul Halide, Edremid orta
?kul Fatma, Heybeliada ortaokul M. Ragıp, 
Inönüne ortaokul Meliha, İnönü ortaokul 
Şekibe, İnönü ortaokul Seniha, Kadıköy linci 
o::taokul Şahap, Kahraman ortaokul İbra -
hlm, Karaman ortaokul Edibe, Merzifon or
taokul Müşerref, Kastamonu ortaokul Fitnat 
Kastamonu ortaokul Hüriyet, Kırk.laeli or ~ 
taokul Şerafeddin, Kır.şehir ortaokul Mezi
yet, Kırşehir ortaokul Haydar, Kumkapı or
taokul Fatma, Konya ortaokul Emin, Maraş 
ortaokul Şemseddin, Nazllll orto.okul Mahir, 
Nlğde ortaokul H. Fikret, Ordu ortaokul 
Kemal, SaID.'!un ortaokul Leman, Slnop or
taokul Dilaver, Sinop ortaokul H. Avni, Sü
ieymaniye ortaÔkul Nuriye, Tarsus ortaokul 
Salih, Trabzon kız ortaokul Hakkı, Ur!a orta 
OKUi Ratıp, Urfa ortaokul Arif, ünye ortao
kul İbrahim, Ü.sküdar birinci ortaokul Meli
ha, Üsküdar 2 •ncl ortaokul Meryem, Adana 
kız lisesi Aliye, Ankara kız lisesi Emine, An
kara kız lisesi Zahide, Ankara erkek lisesi 
Fevziye, Ankara erkek lisesi Şükrü, Ankara 
erkek lisesi Turan, Ankara erkek lisest Mesut 
Ankara erkek ll.!e.81 M. Vlvi, Afyon erkek lise~ 
si Sabahaddin, Antalya lisesi S. Refik, An
talya lisesi Sırrı, Balıkesir lisesi Melike, 
Bursa lisesi <:emil, Bursa lisesi M. Nezih, 
Denizll lisesi ismet, Diyarbakır lisesi Süheyl, 

Diyarbakır lisesi Seyfi, Diyarbakır lisesi A. 
Dinç, Erenköy K. lisesi İcHU, Erzurum lisesi 
Nadi, F.skişehir lisesi Reşad, Eskişehir lisesJ 
Hayri, Oazianteb lise.si Hüseyin, Gazlanteh 
Uses1 Nazıma, Haydapaşa lisesi R. Zühbü, 
Haydapaşa lisesi C. Raşid, İstanbul K. lisesi 
Talla, İstanbul K. lise.si Sabiha, İstanbul K. 
llsesi Canan, İstanbul erkek lisesi Osmanı 
~lr kız lisesi Fikret, İzmir kız lisesi Aliye, 
~mir e~kek lisesi Halid, İzmir erkek lisesi Ali 
Ulgen, Izmir erkek lisesi N. Ahmed, KandUll 
kız lise.si Nebihe, Kandilli kız lisesi Zekiye, 
Kandilli kız ~esi İclal, Kayseri lisesi Neyir, 
Kayseri lisesi Ismall Hakkı, Konya lisesi Ne
zahat, Sivas lisesi Sabri, Sivas lisesi Kenan. 
Sivas lisesi Nazım, Sivas lisesi zati, Trabzon 
llsesl Ş. Vehbi, Yozgad lisesi Halid, Adana 
erkek Öğ. o. Aliye, Malatya lisesi Fatma 
Zehra, Balikesir Öğ. O. F.sad, Bursa kız Öğ 
O. Leman, Edime kız Öğ. O. Adviye, EdlmA 
erkek Öğ. O. M. Ali. Bursa kız Öğ. o. Mürvet. 

Maaşı 22 liradan 25 liraya çıkanlar 
İnönü ortaokul Kevser, Bursa kıı Öğ. O. 

Baha, Beykoz ortaokul Emine, Slll!ke ortı 
okul A. Muhtar, Mardin ortaokul İbrahim 
Ciball ortaokul N. Belkıs, Bartın ortaokul 
Fehmi, Rla.raman ortaokul Tevfik, Muğlı 
ortaokul Neemeddin, Merzifon ortaokul Fikri, 
Vefa lisesi M. Necatı, Erzurum Öğ. o. Sallnı. 
Mardin ortaokul Sabri, Kilis ortaokul ömer, 
Giresun ortaokul Nebahat, Blnop ortaokul 
Saime, Galatasaray lisesi A. Hikmet, Bay • 
burd ortaokul Şakir, Bergama ortaokul A. 
Ulvi, Giresun ortaokul Suad, Nevşehir orta
kul Kemal, Antalya lise.si Hüsniye, Galata • 
saray llsest M. Sadık, Ankara musiki Öğ. O. 
M. Ragıp, Ankara musiki Öğ. O. Avniye, Es
ki.şehir lisesi Nefise, F.skişehlr lisesi Hüsnil, 
Afyon lisesi N. Berire, Aydın ortaokul Nimet, 
İstanbul kız ortaokul Fatma, İsparta Mtao. 
kul Adnan, Burdur ortaokul Nuri, Buca or· 
taokul A. Nuri, Buca ortaokul Hamdi, Kllh 
ortaokul Tabir, Kır.şehir ortaokul s. Zeki, 
Silrd ortaokul Abdülvahab, Ünye ortaokul 
Hayriye, Üsküdar lkinel ortaokul MelAhat 
Taksim ortaokul z. Aydın, İzmir kız lls~ 
ortaokul Ziya . 

M:ıaşı 20 liradan 22 liraya çıkanlar 
Mersin ortaokul Hasan, Ç-Orum ortaokul 

Şükrü, Sivas ortaokul Nedim, Milfı.s ortaokul 
Ferid, Erzurum ortaokul Öğ. O. İhsan, İzm1ı 
kız lisesi Fakihe, Kadıköy 2 inci O O. Vah • 
det, Erenköy kız lisesi Seher, GalntasarM 
lisesi Lütfü, Pertevniyal lisesi mes'ud CemJl, 
İı1egöl ortaokul Esad, Tarsus ortaokul Seyfi, 
Deven ortnokul Rıza, Ayvalık ortnokul Sıdı
ka, Beyoğlu ortaokul F. Destine, Kayseri li
sesi ortaokul Güzide, Kadıköy 2 !nct O. O. 
Sabahat, Erzincan o. o. Pervin, Diyarbaku 
lisesi H. İhsan, Elazığ ortaokul Adalet. 

Maaşı 17,5 liradan 20 liraya çıkaolar 
Aksaray ortaokul Ferid, Ak§ehtr ortaoktıl 

Fitnat, Nlğde ortaokul Nefise, Erenköy kız 
lisesi Dündar, Galatasaray 1ises1 A. Sabrl, 
Galatasaray lisesi Eşref, Biga ortaokul Kev· 
ser, Sinob ortaokul Neş'et, Ada.na ort.aokul 
Müeyyet, Bergama ortaokul M. Cahid, Öde
miş ortaokul Fatma, Kırklareli ortaokul Sa
lAhaddln, Adana kız lisesi Münevver, Akhi· 
sar ort.aokul Saim, Tekirdal ortaokul Kemal 
Çankırı ortaokul Ziya, Ankara kız llsesi Ha
tice, Ankara 2 net ortaokul Fethiye, Bursa 
ortaokul Nezihe, Ordu ortaokul Ayten, Trab
zon K. o. Sevinç, Adana erkek l. Nuri, Sam-· 
sun lisesi Fikret, Bursa Öğ. O. Fatma. 

Modada tramvayın son durak yerinde 
durdu~u halde frenleri 1yi sıkışmamış olan 
39 numaralı tramvay arabası, birdenbire ha
reket etmiş ve oradaki tampona çarpmıştu. 
Sarsıntı netl~inde araba içindeki müşte -
rilerden Vahid başından ve kolundan yara-

Kaf Dağının arkası 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

- Hele bir göreceksin efendi.. öyle jo
se [•] lerimiz var ki: Nah buradan yu
murtayı bırak, kendi kendine yuvarlanıp 

Tahran'da duruptu!. 

l:ı.nmıftır. Yaralı tedavi altına alının~, dik
tatsizllğl neticesi hadiseye sebeb olan vatmlUl 
Yahya yakalanarak t.ahkikata başlarun.ış -
tır. - Yollar, hududdan itibaren asfalt di· 

* Haydarda Bıçakçı Al!eddln sokağında ye duymuştum. 
oturan Orhan, Ak.saraydan Yealknlcye gıt - - Doğrndur .• 
mekte olan 36 numaralı tramvaydan atlar - _ Nerede? 
ken düşmüş ve muhtelif yerlerinden yara - _ Yoh, burada değildir. Daha sonra _ 
lanmıştır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine dan başlar .. 
kaldınllnJ§, tahkikata. başlanmıştır. Bir bayırdan ovaya doğru indik.. Hu-* Şoför Alinin ldarestndek1 254ı5 numa. - dud köyü olan Bazirgan, yolun sağ ta -
ralı otomobil De vatman Süleyman tarafın- rafında görünüyordu.. Gümrük binası da 
oan kullanılan 151 numaralı tramvay araba- orada olduğu için, o tarafa gidecektik
sı arumda Beyoğlunda Tobtıiran oteli ö - Fakat önümüzde görülen yol, köye git -
nünde bir çarpışma olnıuş. her ~l de e-
hemmiyetli surette hasara uğramışlardır. mck için büyük bir kavis yapıyordu .. 

Halbuki sağımız.da göden geniş ovadan * Sürücü Yaşar tarafından idare edilen d 
2440 numaralı yük arabası ile şoförü firar şose yapılsaydı daha kestirme olur u .. 
eden 2076 numaralı otomobil arasında Bey- Bu düşünce ile ilerlerken, ana yoldan ay

ojflunda. Hamalbaşı caddesinde blr çarpışma rılmış, tam benim düşündüğüm gibi, köye 
olmuştur. Bu çarpışma neticesinde hayvan- doğru uzanan kestirme bir yolla karşı -
\ar ayaklarından yaralanmış, araba tama - laşmıştık .. Şoförler, medihlerini biraz da
mt:n parça parça olmuştur. Şoför ııranmak- ha ballandırmak için dediler ki: 
tadır. - Yollarımız o kadar çoktur ki: Me -

ln.w ağacına çıkan üç kişi düşüp sela şu küçük gümrük köyüne gitmek 
yaralandı için iki jose yapılmıştır! •. Bir şu gördü _ 

ğümüz, bir de doğru giden.. 
Orta.köyde Denlzbanka aid kömür deposu Arkadaşına da tasdik ettirmek maksa-

sahlllnde dem!rll bulunan e:YiizbaJJl Murad-
dile: 

bey• adlı kömür gemisinin tayfalarından 
- Öyle değil mi Ali Asgar? .• 

serdümen Mustafa ile Hayrullah ve Meh -
- Öyledir!.. Görünüyor ya.. 

mcd ismindeki üç kişi depodaki inclr ağacına 
çıkmışlardır. Bir aralık her üçü de incirin - Biz hangisinden gidelim?. 
bir dalı üzerinde toplandıklarından dal bir- - Kestirmeden gidelim. 
denbire kırılmış, ve hepsi blı'den yere düşe- - Bozuk değildir a?. 

Asıl şoseyi bırakıp sağa, tarlalar için· 
den geçen yola saptık.. Ne kadar· gittik.: 
Kamyonun tekerlekleri kaç defa devi? 
yaptı, bilmiyorum. Carrrk! !.. 

- Aman aman!! .. 
Derneğe vakit kalmadan bataklığa sap

lanmıştık .•• 
Allahım! Neydi bu benim talihsizli .. 

ğim?. Koca seyahatte bir gün olsun coh!ı 
diyemiyecektim? .. 

- Behey ukala herü!. Ne vardı, canlll1 
şoseyi bırakıp ta bu bilmediğiniz batak
lığa sapacak!. 

- Benim ne kabahatim var .. o söyledi.. 
- Hele bak ne diyor!.. Asıl söyliyen 

sensin! 
- Yalan söyleme! Eşeğin oğlu! 
- Ağzını bozma! Köpeğin torunu!. 
Oooo!.. İş uzıyacak: 
- Kesin gürültüyü!. İkiniz de haltet

tiniz.. Şimdi bu berzahtan nasıl kurtu
lacağız, siz onu söyleyin!! 

* Ukala1ann, meğer Trabzona ilk gelip . 
gidişleriymiş ... Tarlalar arasından geçen 
bu yolu onlar da benim gibi ilk defa gör
müşler .. caka lazım ya .. 

- Sapar mısın, sapalım mı?. 
Derken işte böyle çamura saplanıp kal

dık .. Üst tarafı malUm: Kazmalar, kü • 
rekler. Tarlanın çamurlarile bulanmak. 
kamyonun y.:ığlarile bulaşmak.. nctiq:?: 

Beşinci sınıf kamacılığa terfi eden altıncı 
-'-~~...-ı...&.....k.aı.-Muu. ....... ..mı"""ı....ı...u....ı....ı_~~~~__ıUL~-'*~ILıw-.#;n.J;LA~L·_..;...... __ ~1-.&.:.:re~k~v~ü~cu~d~l~er~in~ln~~m~u~h~t~ell~f~y~e~rl~er~in:!!!:d~en~~y~a.~-.ı_....:....__::Y~o~h~!-Y:...:.ah~şı~·:.=di." 

İki saat dıdinmekten sonra halas'. Am .. 
ma, ne üst, ne baş.. Kızılcık mürabbası 
.remiş mahalle çocukları gibi bulaşık bir 
surat; köpek hücumuna uğramış gibi pa-

, •• . -~ - ,_ ! -- ,_. - - /> ~, t 
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laf er bayram~ coşkun tezahüratla kutlulandı Nevyork sergisi için yapılan hazırhkla 
(Başta rafı l inci sayf ad.a) 

glbl bugünkü cumhuriyete temel ve lnkı -
11b~ ana olduğunu tebarüz ettirmlş; ordu -
nun Ulu Şef Atatürk'e ve mlllete bağlılığını 
blldirmlştlr. refak.at-

Bu sırada Başvekil Celfıl Bayar, ö 
ıerinde Milli Müdafaa Vekili Klizım .;::P~ 
Adliye Vekili Şükrü sarnçoğlu old~.~ ite 
de merasim yerine gelmişler ve Un ver~ 
önünde kurulan tribünde yer almışlar t:r 
Bundan sonra merasim geçişi başlamış, al
bünün karşısında mevki alan bandonun ç -
dığı marşla, başda yedek sübay o:~ ~:ı~1;, 
ğu halde askeri tıb okulu, deniz 1 11 ve 
deniz lisesi gedikli erbaş okulu, kU e 
Maltepe liseleri muntazam adımlarla Baş -
vekll, ve veklll~ ve komutanları sellinılıya -

1 

1938 beynelmilel Nevyork sergisi dünya 
milletlerinin san'at, kültür, tarih, endüstri 
ve zevk bakımından dövüşecekleri bir ring 
olacaktır. 

Ringlerinde en çetin kavgalan .seyretmeğc 
alı§lll~ olan Amerikalılar bu teknik ve zevk 
musaransında her zaman 1çin garlb nddedl -
len telft.kkl ve zevklerlle nelere numara ve
recekler, şimdiden kestirilemez. 

Yalnız beynelmUel sergiler içinde şüphe 
yok ki, alakadarları en fazla düşündüreni 
Nevyork serglsl olmuştur. Zevkleri, telakki -
lerl, görüşleri bambaşka. bir dunyaya mem
leketinden blr parça. kurmağo. gidecekler bu 
kuracakları muvakkat. müstemlekeyi hem e
konomik zihniyet, hem milli düşünce ne ye
nileştirmek için azamt gayret ve faaliyetle 
kollarını sıvamak mecburiyetlle karşı karşı
ya bulunuyorlar. 

manlardanberi kuvvet ve alil.kasını göster 
çok ent~re.san nümuneler toplanmıştır. Hı 
zıssıhha, tezyini san'at gibi meseleler da 
burada çok cazlb bir şeklide ve yeni bir tar 
da anlatılacaktır. 

Sitede Türkün büyük bir restoranı mev 
cuddur. Ve yeril küçük san'atlerin bu salo 
süslemek için en kuvvetli elemanları serı;f 
iştirak edecektir. 

Bitenin muhtelif koşeleri havuzlarla çı: 
rllmlştlr. Ve gece ışık tertibatı için bu hn 
vuzlardan çok lstıfade edllecektir. 

- Devlet pavyonu ne şekUde olacaktır? 
- Devlet pavyonunun nihai şeklinin t 

rak geçmişlerdir. lerlml-
Bunlardan sonra kahraman asker 

zın geçidi başlamış, piyade, süvari, :r;u~ 
L5tlhkarn ve motörlü kıt'alar meydanı 0 t 
ran binlerce halkın alkışları arasında trl -

B<l§Veıcıı, Milli Mii.dafa.a. 11e Adliye Vekil lerile birlikte diln .ıseyazıdda t1apıla.1C" 
geçid resmini ıevrediuorla,. 

Biz, bu çapta büyük bir sergiye aşaiı yu
karı ilk defa iştirak ediyoruz. Bu Jş içln ce -
bimlze soktuğumuz elimizin avucunda bir 
milyon llro. var. Bu para ile bizim içın bil
hassa, bizi hfıH\ tam m§.nasllo tanımıyan A
merikada bir çok şeyler yapablllrlz. Bilhassa 
propaganda" 

ylni için bir ressam grupu çalı§lnnkta 

Genç heykeıtraş Zühtü bu pa :yonda Tü 
yeyl temsil eden muazzam blr heykel ha 
lamaktadır. Bütün milletlere aid, Anıerlk. 
War tarafından inşa edilmiş sulh avenu 
sünde mühlm bir yer işgal eden Türk de• 
let pavyonu bilhassa kültür bakımından § 
yanı dikkattir. Burada her millete ayrıla 
yerin eb'adı müsavi olduğu için dekoratör 
lcrimlz müsavi şartlar dahlllnde dünyıı s1 l Aml mışlardır Buna

bfinde bulunanları se ıs a ·toslkletli 
n piyade, süvari ve blsiklet ve mo kteb _ 
polislerin, itfaiye kıt'alarının ve me 
lllerln geçişi takib etmiştir. 

Beyazıdda hazırlanan tribünlerde, Ba~ -
b kn Vali komutan • 

vekil ve vekillerden aJJ ' ·~ar villiyet, 
lar şehrimizde bulunan meb ' _b 
pa~tl, belediye erkfını, yuksek rütbel~:~S.:i~ 
13.r malfıl subaylar ve davetıUer 

• . Geçid resminden son 
geçişini seyretmişlerdir. .. d-k 
ra Başvekil Celfıl Bayar ve vekiller gor u -
leri mukenımellyet ve intizamdan dolayı İs
tanbul komutanına takdir ve tebriklerini bil 
dlrmlşler ve ballan alkışları arasında Beya-
zıd meydanından ayrılmışlardır. 

Merasıme iştirak eden kıt'alar geçld r:s -

Biz. boyumuzu, bosumuzu göstereceğimiz 
bu muazzam sergi için aylardanberi çalışı -
yoruz. Amerika hükümetl serginin en güzel 
bir köşesini bize vermiştir. Hü~et büd -
cesfnden bir milyon lira gibi hiç de az ol -
:mıyan bir meblAğı ortaya koymuştur. Şimdi 
iş Türk mimarına, Türk ressamına, Türk de
koratörüne ve bunların yaratacaklan mllll 
Türk eserine kalmıştır. 

atkl\.rlıırlle boy ölçüşeceklerdir. 
Bu pavyonun yarısı eski Türk medeniye 

lerlni canlandıracaktır. Diğer nısfı lse bü 
yük inkılfıbmıızın en mühim merhaleleri 
izah edecektir. 

Ziyarete! pavyonumuza girer girmez At 
türk'un bir büstünü görecektir. Pavyonu 
inşasında, mermer, ıeffaf cama benz!ye 
Rodhoide'den sntunlar kullanılacaktır. v 
d!p duvarda yere kadar ve kademe kadem 
girl§ merkez kapısı boyunca akan bir ışık 
haıvuz pavyonun dekoratif merkezidir. 

- Buradan sergiye tarihi e.ser olarak n 
gotürfilecek? 

- Eti ve diğer devirlere ald bazı heykell 
götürülecektir. Müzelerden çok kıymetli eş 
yalar seçllmlştlr. Bütun bu hazırlıklar üze 
rinde Htl ressam grupumuz hararetle çalı 
şıyor. 

mlnden sonra Beyazıd, Divnnyolu, E~lnonü, 
Köprü, Bankalar caddesi, Tepebaş~, Istlklfıl 
caddesi yollle Tak.Sime çıJrJD~, guzerg!ıhta 
mevki alan binlerce halkın alkışları arasında 
Cumhuriyet abidesinin etrafında toplanmış
tır. Abide önünde hep birden bandonun iş -
tirakile İstiklal marşı söylenmiş, komutan -
lık, belediye, halk partisi, hava kurumu, as
terl tıbbiye ve deniz harb okulları ve diğer 
teşekküller tarafından libideye müteaddld 

Başvekil ve Milli Müdafaa Vekm 1.tanbul Jcom.utanUe gön1filrlerkm 

Hazırlıklar ne derece ilerle~tır?. Hepi -
mlz için mllll blr şeref teşkil edecek olan 
sergi için yapılan hazırlıklar, düşünülen ye
nlllkler nedir? Bunlan öğrenmek istedik. 
Dün serginin dekorasyonunu yapacak olan 
ressam ve dekoratör Abidin Dlnoyu gördük. 
Abidin Dino Rusyada ve Fransada uzun za
man bulunmuş, sinema, resim, dekorasyon 
tşierile yıllarca sarmaş dolnş olmuş değerli 

bir san'atkArımızdır. 

Mimar Sedad Hakkının <Türk sitesi) pro
J C31 üzerinde çalışan san'atkar suallerime 
şu cevabları verdi: 

Genç san'atkfl.ra sordum: 
- Gideceğimiz yer bamba§ka bir düny 

Bilhassa değişik bir zevk dünyasına gidlyo 
ruz. Burada orijinal ve milli Türk pa;-yonu 
nu mu kuracaksınız yoksa bugünkü san' 
cereyanlarının tesiri altında. kalınacak mı çelenkler konmuştur. 

saat 12 de Sellmlye kışlasından 21 pare 
top atışlle bayram kuUulanmış, gündüzkü 
merasime nihayet verilmlştlr. 

Fener alayları 
Gece de şehrin muhtelif yerlerinde bay -

ram §erefine merasim ve feneralayları ya
pılmış, müsamereler tertlb edllınlştir. Ana -
dolu yakasında yapılan fener alayına Sell
mlyedeki, Rumell yakasında yapılan fener 
alayına da Taşkıf}adakl alaylar iştirak et -
nüştir. 

Dün memleketin bir çok yerlerinden al-
dığımız telgraflarda SO Ağustos zafer b:ıy -
ramının her yerde büyük ve coşkun bir lle
yecanla kutlulandıjtı bildirilmektedir. 

BalkevlerJnde 
Dün akşam Şehremini Halkevl konferans 

salonunda zafer bayramı münasebetlle Emln 
Alı Yücel tarafından bir kon!era~ veril -
mlş, ltonferansı mütealdb evin muzlk kolu 
tarafından çalınan muhtelif parçalar din -

lenmiştir. 
Şişli Halkevinde dün saat 15 dın 17 ye 

kadar boks müsabakaları yapılmış, gece bir B k•ı• kk 
···~~';;'.~·~~!!'!~de yapılan mer"".1m• aşve 1 ın leşe uru 
saat 19 da başlanmıştır. İstiklal marşı soy - İstanbul, 30 (A.A.) - 30 Ağustos 
lenmiş Naki Tezel tarafından konferans ve zafer bayramı münasebetile meınle 
orkesıı'.a tarafından konser verilmiştir. 

Şehrimizdeki bütün Halkevlerinde dün ketin birçok taraflanndan gelen 
bu münasebetle merasim yapılmıştır. tebrik telgraflarına ayn ayrı cevab 

Dumluplnarda merasim veremediğine müteessir olan Başve-
kil Celal Bayar bunlara karşı teşek-

Afyon 30 (Hususi) - Başkuman_d~~ıı~ kürlerinin iblağma Anadolu Ajansı-
16 cı yıldonumu 

meydan muharebesinin ın da Şehid nı memur etmişlerdir. 
mUnasebetlle bugün Dumlupınar asim çok & 

A.<ıker !'!bidesi önünde yapılan ;ner "-11ıııı----------------
azamet.ll olmuştur. tl inden ıti-

Tören yeri sabahın eriten saa er 
baren toplanan kadın ve erkek, atlı vedlyaya 

sı arze yor
köylülerle bir mahşer manzara -nlerce 
du. Yakın köyler halkından başkı\ ~lanı:ır 
at koşturarak uzak köylerden gelın ş 
da vardı. ik n ınsan 

Adatepenin yamaçlarında bir e 1 dı' 
yığınları hep ayni şeyden babSediyor ar · 

.istıklfıl savaşı ve Atatürkıı ö m'ln 
Kolordu komutanı General Tevfik ze 

asker gençlik ve halk kıt'alarını teftiş~: 
sonra' törene İstlkl!ıl marşlle ve 21 mera 

1 

topu atılarak başlandı. dına 
Ordu adına genç bir sübay, gençllk a 

Ankara hukuk fakültesinden Hayri A~~~ 
ve İstanbul üniversitesinden Ekreın Yı~ ' 
halk adına da Afyonlu İlhan Açıkgöz beye 
canlı söylevler verdUer ve çok alkışlandılnr. 

Müteakiben törende Cumhuriyet halk par 
tls1 ve halkevlerinl temsil eden Sinop ıneb -
usu Cevdet Kerlnı İncedayı, ti\rsüye çıkarak 
sık Slk alkışlarla kesilen ve umuınl bir nco~; 
kunluk veren nutkunu söyledi ve eze m 

dedi ki: durumunda 
cÇok asırlardanberl dünya bl hfldlse 16 

-hl l ı:ı.n ırnıazzam r mu m ro oynıy - k ellle clhan 
sene evvel bu gün burada Tur bilir da-
tarihlne yazıldı. Dünya tarlhl ~im azametli 
ha kaç asır bundan Ustun, bun an TÜ k 
bir Mdise kaydetmıyecektlr. Bu hfldise Tü~k 
kudretinin Turklln ve intikamının. 
benliğinin 'eseri olan 30 Ağustos zaferidir. 

Hatib bundan sonra, kısa bir tarthÇe yap 
' d muharebe.'lini 

:rnt§, ba.şkumal!danllk mey an 
anlatarak demiştir ki: t ka 

•Akşam güneşin batmasına bir saa 1-
la devlet k~ak ve mlllct idare etmekte _o -
duğu kadar askerlik san'atında da en bu -
yuk fistad olan Ataturk, meydan muharebe
ıılnl karanlıklara bırakmadan tam neticeyi 

b··t- toplar almak azminde olduğu için, u un ' 
· rüld "' Top tnrck maklnell tufekler açığa su ıı . ' 

aulerl hududlan devamlı bir uğultu içinde 

bırakıyor, şarapneller sonsuz bir eimşek all
sııesı gibi çıkıyordu. 

Bu sırada btitün mllletın iradesini ken -
dinde toplıyan o Büyük Baş, Heri hatlara 
fırladı, hücum emrlnt verdi. Tam gün a~ar
mıştı ki, düşman mevzilerinde birdenbire ça
tırdı ıroptu ve biraz sonra her ses kesildi. 
Bu mes'ud olduğu kadar hazin karanlık ve 
s\ilciınet içinde yalnız bir şey duyuluyor ve 
görmüyordu: •Türk neferlerinin çellk hı~ -
tııan ve Türk .süngülerile yıldızlaşmı~ ve ye
re yaklaşmıs bir s~ma,]) 

Cevdet Kerim Incedayı söZlerlne şu au -
retle nihayet vermlŞtlr: 

11Mutlu ölü, büvük ordu bir lstlklru ve ın
kılft.b müessesesi olan C. H. P. mllll prog -
ramda seni Türk istiklal ve inkıl§.bının ve 
cumhurlyetlnln kollayıcı ve koruyucusu di
ye öğüyor ve öl(ünüyor. Her şeye 1§.ylk olan 
kahraman ordu, sana sonsuz sevgi ve saygı
lar sunuvor. 

Atatürk. 
Çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek gönill-

lerlmlzin bütün saffet ve heyecanlle Dum -
lupınarda büyük eserinin huzurundayız. Her 
yanımız gazilerin hatıralarlle. aziz şehldle -
rtn mukaddes ruhlarlle çevrilmiş olarak sa
na sonsuz bağlılık ve tazlmlerimlzi aunuyo -
ruz. 

Sağ ol ... 
Bundan sonra merasim ~lrl General 

Tevflk özem, ruhlu ve degerll söylevini ver _ 
dl. Hatibler, 16 sene evvel bugün tören ya
pılan yerde ve bizzat ateş içinde hareU.tı 
idare ederek savaşın kat'i neticesini istihsal 
eden Bıiyük Başbuğun adını anarken alkış 
ve yaşa sesleri çevrede uzun ve heybet.il a _ 
klsier yapıyor, ufukları çınlatıyordu. Topla
rın dağlan inleten gürleyişleri devam eder
ken, bir tayyare filomuz da cevel§.nlar yaptı 
ve abideye Büyük Millet Meclisi ve Başve -
klilet, cumhuriyet Halk Partisi, VlldyeUer 
ve bir çok mües.seseler adına pek çok çe _ 

- Site Türk proJesl Türk m!marlslnln gü
zel bir sentezidir. Türk sitesinin merkez bi
nasının duvarları çinilerle müzeyyen olı:ı. -
caktır. Bu merkez binanın etrafında bir kah 
ve, inhisarlar, Bümerbank n diğer müesse
seler pavyonları bulunacak, yuvarlak bir av
lunun muhit.inde çok müvazenell bir kül teş
kil edecektir. Avlunun ortasında ışık tertı

batı son derece itina ile hazırlanmış blr ha
vuz vardır. Binanın barlct ışıkları için yenl 
blr ışık tertibatı düşünülmüştür. Kültür ba
kımındcın Türk slteslnin en mühim yeri blb
liotek salonudur. Burada inkılfı.ba aid en 
mühim eserler yeni Türkiyeyi canlandıran 
muazzam bir fotograf dökilmantasyonu. 
apar aabasında TOrk mWeUnln en eski za -

Cevab verdi : 

- Serginin merkez fikri (yarının tekniği 
fikridir. Konulan motif budur. Bu düstu 
tatbik ederken ayni zamanda Türk mimtı 
rlsinln ve san'atinin yann görüşlle bir sen 
tezi tecrübe edlllyor. Yannı bulmak için e 
yeniyi en eski bir san'at kültürünün üst\ln 
dayamak lhımdır. 

Bu sergi Türk zevkine, Türk işclslne daya 
nacağı için muvaffak blr eser olacaktır. Yal 
nız üzerinde ısrarla durmnmız 1cab eden b 
nokta varsa, o da kendimizi tanıtmağa a 
mJ 1rayret etmektir. 

Nusret Sala Cofkan 

Beşik taş klübünde olup biten garib hAdisele 
(Bat tanıtı ı fncl aayfada) 

tehdid ettikleri iddia edilmektedir. 
İstanbulda bulunan bütün spor teşek

küllerinin Amiri sıfatlle zatı alinizin bu 
hususta neler düşündüğünüzü söyleme
nizi rica ederiz. 

mamladık. Geçen ay mer'iyete geçen ye 
ni cemiyetler kanunu mucibince bund 
sonra tahkikat yapıldı neticelendi ve ev 

' rak polis müdürlüğüne gitti. İzinimiz 
bekliyoruz. 

. . _ . . Sırası gelmişken şunu yazmanızı ric 

ı Bay Muhıddm Üstundağ dedi ki ederim. Geçen hafta Muradiye tarafla 
c- Kanunun emrettiği her şeyin ya-ı rında Şcrefspor namile Feriköyle bir ma 

{pılaca~ .~a?.ild~. Ancak ~u a~ada Beşik- yapılmıştır. Bu Şerefsporla bizim ŞerP.f· 
taş klubunun bır takım füzulı gayretkeş- sporun hiçbir alakası yoktur, bu ismi 

Vali ve Belediye reisi Muhittin Üstündağ 
abide önünde defte .. ; imzalarken 

lenkler konuldu. Abide, az zamanda göz alı
cı çiçek yığınları içinde kalmıştı. 

Belediye, ordu, vek!ıletler ve vlldyetıer -
den gelmiş olan hey'etıer şerellne büyük 
bir akşam ziyafeti vermiş, gece §enllkler ya
pılmıştır. 

Ankarada 
Ankara 30 (A.A.) - Bugün 30 Ağustos za

fer ve tayyare bayramıdır. İstiklal ve mtıli 
kurtuluş tarihimizin bu şerefli günü bütün 
memlekette büyük törenle kutlanmıştır. 

Ankarada bugün sabah saat 8 den 9 a ka
dar Genel turmay Başkanlığında ordu adı -
na bir kabul resm1 ve saat 9,30 da Hlpod -
romda askeri tören yapılmıştır. Törene tii
men bandosu tarafından çalınan lstlkl!ıl mar 
şlle başlanmış, garnizonun en genç sübayı 
tarafından cumhuriyet Halk Partlsl ve Ha _ 
va Kurumu namına ve müteakiben ttımen 
komutanı tarafından nutuklar .söylenmıı ve 
merasim geçidi yapıldıktan sonra HIPQdrom
dakl törene nihayet verilmiştir. Bundan son
ra Harbiye okulundan mezun olan sübay _ 
larımız önde müzlka olduğu halde mua mey 
danına gelnılşler, Atatürk anıdına törenle 
çelenk koymuşlardır. 

F.dirnede 
Edirne 30 - Büyük zafer bayramı, on gün 

evvel kahraman ordumuza kaVU§lllakla bir 
kat daha ı~mlenen güzel Edirnede şimdiye 
kadar görülmedik bir heyecanla kutlulan _ 
mış ve Edirne Halkevinln Atatürlte ve or -
dumuza olan derln bağlılıklarının tezahürü
ne vesile olmuştur. 

izmlrde 
İzmir SO (Hususi) - 30 Ağustos zafer bay

mı büyük tezahüratla kutlulanmış ve büyük 
bir geçid resmi yapılmıştır. A3kerlerimlzln 
geçişleri halk tarafından §lddetle alkışlan -
mıştır. 

l~ri g~çliği ve eski mensubları kendile- kullandıkları için haklarında polis taki 
rıne sıper tutarak bulanık suda balık av- bata başlamış bulunuyor. 
lamak yoluna sapmışlardır. 

Vazıh ve dürüst olıruyan mübalSğalı 

hareketlere meydan vermemek gerektir.> 

SON POSTA - Muhiddin Üstündağın 

bahsettiği bulanık suda balık avlamak 
gayretini güden hareketlerin neler oldu
ğunu anlıyamadık. Bunlar (Şeref) levha-

sının staddan indirilmesi hadisesi ve kon
grenin içtimaa çağırılması ile alakadar 

olaınıyacaklarına göre bahsimizden ha
riç demektir. Valimizin bu işde de kanu-

nun hakim olması için lazım gelen aıa
kayı göstereceğini bildirmesini memnu
niyetle karşılarız. 

* Şerefıpor klübü müesıiıleri 
ne diyorlar? 

Beşiktaş klübünde yirmi dokuz imzalı 
bir takrirle akdi istenilen fevkalade kon
grenin akdedilmeyişi hakkında neler dü
§iindüğünü bir kere de Şerefspor klüb:i 
müessislerinden Bay Necib Berkkandan 
sorduk. Dedi ki: 

- Biz Beşiktaş klübü azası idik ve klü
be merbuttuk, fakat yapılan hareketin 
çirkinliği karşısında çekilmeğe me<:\)Jur 
kaldık. Eğer fevkalade bir kongre akde
dilip bu idare heyeti değişir ve yerine 
bir başka idare heyeti gelirse ve o da bizi 
klüpten uzaklaştıran sebebleri ortadan 
kaldırırsa, yeni spor klübümüzü dağıtır 
ve yeniden Beşiktaş klübüne iltihak ede
riz. Yani biz arkadaşlarımıza bağlıyız. 
Fakat bugünkü idare heyeti kaldıkça bu 
mümkün değildir. 

Biz artık binayı tuttuk, her şeyi ta-

Esasen bizim henüz A ve B takımları
mız yoktur. Yalnız genç takımımız var· 
dır ve genç takımımız bir kere Beykoz 
genç takımile oynamış, sıfır bir galib gel
miştir. Klübümüz her nevi sporla meş
gul olacaktır. 

Müessisi yirmi bir kişiyiz, şimdiden 
yüz elli azamız bulunuyor. Fakat buna 
rağmen tekrarlıyoruz: Biz arkndaşları
mıza bağlıyız, eğer bizi Beşiktaş klübün
den uzaklaştıran amiller ortadan kalka
cak olursa halii klübümüzden ayn kal
makta elbet te inad etmiyeceğiz. 

Atatürkün teşekkürleri 
(Baştarafı l inci sayfada) 

İstanbul 30 (A.A.) - Reisicumhur 
Atatürkün Mareşal Fevzi Çakmnğa çek· 
tikleri tebrik telgrafı: 

Mare§al Fevzi Çakmak 
Elazığ 

Türk ordusunun büyük zafer bayramı 
başta siz olmak üzere bütün silah arkr.
daşlarıma kutlu olsun. 

K. Atatürk 

Mareşal Fevzi Çakmaktan Atatürkc 
yazılan telgraf: 

Büyük Cumhurreisi Atatürk 

Mes'udane idrak ettiğimiz büyük zafe
rin yıldönümü münasebetile Cumhuri
yet ordusu mensublarının Yüce Başbuğ· 
larına sarsılmaz candan bağlılıklarını ve 
sonsuz tazimlerini saygı ile arzederim. 

Genel Kurm.ay BC!§kanı 
Mare§al Fevzi Çakmalc 



_ ... "Son Posta,, nı~ Hikayesi ..... ımutllllll-· r . Yap~işleri i!im 

1 TEHDiD MEKTUBLARI 1 ~p~~~~.~oy~~k~!:.!~~~~ü~:ınan-yonw 
=:'. Yazan : Peride Celal = Keşif bedeli 19545 lira 75 kuruştur. 
illll .. llUllfltlUlmlJlllllHllll .. HIUtlti .. nfth.. ..dllU .. Hlllffi 2 - Eksiltme 16/9/938 Cuma günü saat 11 de Nafia Vekaleti Yapt İşleri Ek· 
Yemekten kalktıkları zaman Bclkis tc· resmi, ne de başka bir şey vardı. Genç mektubları tedkik ettiler, genç adam bel- siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

laşla saatine baktı: kız birdenbire sararmış, gözlerini kalın li etmemeğe çalışarak hizmetçileri sorgu-
3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1465 lira 95 kuruşluk muvakkat 

- Ben gidiyorum dedi, ikide terzide bir endişe bulut:.ı kaplamıştı. Kendini bir ya çekti, evin her taraftan iyice mahfuz 
koltug-a atıp·. teminat vermeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikast ibraz Meliha bekliyecek, ondan sonra da Şev- olup olmadığına baktı ve Belkisin so -

etmeleri lazımdır. ~Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
kiyelere gideceğiz. - A, şimdi ne olacak, dedi? murtmasına aldırmıyarak bir aralık ya-

Her zamanki gibi babasının somurtup Mecdi Bey düşünceli düşünceli cevab nına yaklaştı. Orada bulunduğu müd - evvel bir istida ile Nafia Vekaletine müracaat edilerek alınacaktır. Bu müddet 
homurdanacağım zannetmişti. Halbııki verdi: detçe hiç bir şeyden korkmamasını, ya- zarfında vesika talebinde bulunmıyanla r eksiltmeye giremiyeceklerdir .• 
böyle olmadı. İhtiyar döndü .. kırçıl kaş - - Bizim Kerimi çağıracağım. Onun kında mektubları yazanları ele geçire - 4 - Eksiltme şartnamesi ve merbutatı 98 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri 
!arını aşağı doğru indirerek onn bakt1: bir çok işlerde polisle beraber çalıştığı - ceklcrini söyledi, o günden itibaren de Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

- Odama gel dedi, sana mühim bir şey nı biliyorsun. eve yerleşti. 5 - İstekliler teklif mektublarım eksiltme günü olan 16/9/938 Cuma günü 
söyliyeceğim. Genç kız yüzü bu sefer kıpkırmızı ola- Belk.is artık bütün ahbablarını terkct- saat ona kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lizıındır. 

Genç kız hayret içinde onu takib etti. rak yerinde doğrulmuştu: mişti, sokağa çıkmıyordu. Evde Kerim o- Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c336h c588h 
Babasında bir değişiklik olduğunu an - - Nasıl, Kerimi mi? nu meşgul edecek, eğlendırecek bir çok 

cak farketmişti. Kerim, onların uzaktan akrabası olu - şeyler buluyordu. Genç kız evvela binbir - - - - • • - - - - • -
Odaya girince Mecdi Bey yazıhanesi - yordu. İki genç bir aralık birbirlerine huysuzluk yapmış, sinirlenmiş, fakat ya

nin önüne oturdu. Çekmelerini açıp ka- z5.f duyar gibi olmuşlardı. Nişanlanacak- vaş yavaş sükunet_ bulmıya, ona alışını -
ğıdlarını karıştırmıya başladı. Nihayet ları bile söylenmişti. Bir kıskançlık kav- ya başlaI!llştı. Eskisi kadar da korlunu -
kağıdların arasından çizgili küçük bir k~- gasından sonra bozuşm~lardı, Kerim yordu. Kerime itimad ediyor, onun ya -
ğıd çıkararak genç kıza uzattı. Emreden tekrar barışmayı sonradan çok istemiş, nında iken kendisine kimsenin dokuna ~ 
bir sesle: genç kız bunu bir izzeti nefis meselesi mıyacağına emin bulunuyordu. 

- Oku dedi. yaparak ona daima red cevabı vermişti. Bir hafta geçti. Heyecanla, parayı ne-
Genç kız kağıdı aldı, bir göz attı, gayf!t Kerim gazeteci idi. Zeki, ateş gibi bir ço- reye koyacaklarını bildirecek olan üçün

bozuk bir yazı ile yazılmış olan şu hir cuktu. Hakikaten bir çok vak'alarda po- cü mektubu beklediler. Fakat mektub 
kaç kelimeyi okudu: lise yardımı dokunmuştu. gelmedi. Bu üçünü de sevindirdi. Bel - B~ş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- • - İcabında günde 3 kqe alınabilir. - • • 

cKızının canını korumak istiyorsan bi- Mecdi Bey kızının itirazına aldırmı - kis Kerimle beraber artık arada sırada 
yarak tekrar etti: sokağa çıkrnıya da başlamıştı. Daha zi -zi memnun ctmelisin11, altında, imza ye -

rinde kocaman bir kama resmi vardı. RPl
kis kahkahalarla gülmiye başladı. Kağıdı 
yazıhanenin üzerine bırakarak: 

- Biri bizimle egleniyor, dedi. • Mecdi Bey dik dik kızına baktı: 

- Kerimi çağıracağım. Senin şımarık- yade başbaşa gezmeyi tercih ediyorlardı. 
lıklarından bıktım, ne istiyorsun çocuk- Yavaş yavaş aralarında o eski samimiyP.t 
tan, düşman değiliz ya. Vaziyeti tehlikeli tekrar vücud buluyor, gene birbirlerini 
görüyorum. Kerim gelsin, burada bir gördükçe kalbleri çarpmıy.a başlıyor, göz
müddct otursun. Tehdid mektublarını lcrinin içi gülüyordu. Korku genç kızı 
gönderenler de ondan şüphelcnemezler, büsbütün genç adama yaklaştırıyordu. 
nihayet akrabamız. Sana da nezaret eder.. Bir yere gittikleri zaman, daima arkala • 
Fazla bunalırsak parayı veririz, ne ya - rından birinin kendilerini takib ettiğini 
palım. zannediyor, ona sokuluyordu. Evde otu -

Genç kız şimdi elindeki mektuba kor- rurlarken hazan küçük bir gürültü olsa 
ku dolu gözlerle bakıyordu. Babası: derhal koşup Kerimin yanma sığınıyor ve 

- Hayatın tehlikede, dedi. Ona göre o elini tutup ta eben buradayllll> diye -
hareket et. Sokağa çıkmaman bence da - r~k sıktığı zaman küçük bir kız gibi kı
ha doğru. Zaten son günlerde fazla gezi- zararak gülümsüyordu. Çok zaman da 
yordun, biraz dinlenmiş olursun. tehdid mektublarını tamamile unutuyor· 

Dahiliye vekaletinden : 
1 - Vekaletin 938 mali yılı ihtiyac~ için alınacak 450 ton sömikok cTürk 

antrasit> kömürünün mübayaası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 1/9/938 tarihinde Perşembe günü saat 11 de Ankarada Yt>~e. 

birde Vekalet binasında toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 11587 lira 50 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 869 lirallır. 
5 - İsteklilerin bu babdaki şartnameyi Vekalet Levazım Müdürlüğünden al-

maları lazımdır. 

6 - İsteklilerin 1/9/938 saat 10 a kadar teklif mektublarmı satın alma kfJ-
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. 

Genç kız, Kerim vak'asından sonra ger- lar ve aralarında eskiden birbirlerine 
cİhtiyar, belki evvelki ihtarımıza ehem- k çe ten kendini fazla kapıp koyvermişti. duydukları sempatiyi de gölgede bırakan 

cBen de evvela öyle zannetmiştim. bu 
mektubu da bir hafta evvel aldım. Sana 
bahsetmiye de lüzum görmedim. Fakat 
geçen akşam kapının önünde bazı gölge
ler gördüm, sonra bu ikinci mektub ba
na biraz mühim göründü.:. Genç kıza ge
ne öyle çizgili küçük bir kağıd parçası 
uzatıyordu. Belkis artık gülmüyordu. Ba
basına endişe ile bakarak kağıdı aldı, o
kudu: 

7 - Posta ile gönderilecek teklıf mek tublarının 6 ..ncı maddede yazılı saate 
kadar komisyon reisliğine gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
muteber değildir. c309011 c544811 

miyet vermedin. Fakat bu ikinciden son- B" ·· d ır gun ev e durmuyordu. Kadınlı er - çok başka, çok büyük bir şeyin vücud 
ra aklını başına topla, kızının hayatı a
vucumuzdadır. Onu nasıl sevdiğini çok 
iyi biliyoruz. Eğer istediğimiz parayı ve
rirsen mesele kalmaz. Bizi polise ihbar 
etmiye kalkma. Böyle bir şey yaptığın 
gün kızını yok bil. Beş bin lira istiyoruz, 
parayı nereye bırakacağını biz sana ha
ber vereceğiz.> 

kekli bir sürü yeni ahbab edinmişti ve bulduğunu ürpererek hissediyorlardı. 
babası bu ahbablardan nefret ediyordu. Bir sabah, her zamanki gibi salonun 

Genç kız onun böyle sert ve öfkeli bir bir köşesinde oturmuş alçak sesle konu
alayla konuşmasına alışıktı. Yerinden şuyorlardı. Mecdi Bey ortalarda yoktu. 
kalktı, tehdid mektubunu hiddetle bu • Bir aralık Kerim onu görmesi lazım gel
ruşturup attı, odadan çıktı. Fakat o gün diğini söyliyerek genç kızı bırakıp dışım 
sokağa çıkmadı. çıktı ve çıkarken farkında olmadan yere 

Niksar Belediyesinden : 
Niksar belediyesinin yaptırmakta olduğu elektrik şebekesinde kullanılmak üzer. 

1320 Kilo Çıplak bakır tel 25 M/M2 lik 
290 Kilo > , , 16 M/M2 , 

180 Kilo » • • 10 M/M2 > Sert çekilmiş tek olacaktır. 
1790 kilo bakır tel 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Teller is-* bir deste kağıd düşürdü. Belkis genç a· 

Bu sefer mektubun altında rie kama Ertesi gün Kerim geldi. Mecdi Beyle (Devamı 13 neli sayfada) 
tanbulda teslim alınarak bedeli peşinen verilecektir. İsteklilerin 13/9/938 gü -
nünden evvel Niksar belediyesine müracaatları. (5845) 

İfakat hanını, mütemadiyen somur -
tuyor, penC€renin önünde sigara tel -

lendire tellendire 
sokağı seyredi
yordu. Kocasının· 

- Çamaşır de
ğişeceğim.. bana 
temiz don, göm
lek çıkar! 

Emrine rağmen, 
yeriııden bile kı
mıldamamıştı 

Gurabi efendi 
kendi kendine çamaşırını değişti; gi
'/ indi. Aşağıya otelin holüne indi, so
kak kapısını göz hapsine aldı .. 

Saat bir .. hala gelen yok. Deli ola· 
caktı. Paraların acısı gittikce yüreğine 
çöküyordu. İçinden, içinden nefsine la· 
net ediyordu. Küçük bir zat, onu nele
re sürüklemişti. Dört yüz küsur lirası 
• bülün serveti - yok olmuş, karısı küs
müş, kendi hastalanmış ve neş'esıni 
kaybetmiş, yol arkadaşları birer tarafa 
savuşmuş ve ihtimal ki, hiç yoktan, za
bıtada ve mahkemede başına işler açıl· 
mıştı. 

- Kırkından sonra azanın hali bu· 
dur! 

Diye kendi kendine mırıldanırken, 
kapıdan içeriye önce Yasef, sonra da 
Takvorla Torik Necmi girdiler. 

Ermeni, Gurabi efendiye doğru yü
l üdü, yanına varır varmaz: 

- Darılma, amma, hepsiniz de bir 
~eşit antikasınız! diye söze başladı. 
Dünyada. çeşit orijinal nuımo görmü· 
~üm, ve lakin sizin gibisini görmemi
~im. Bu bizim Necmi beyimiz yağnış 
ıenaat tutmuştur: detektif olacağıdı.. 

Bu laflara Gurabl efendi zerre kadar 
ehemmiyet vermiyerek, yerinden fır· 
ladı ve Yasefin yanına koştu. İki eline 
birden sarılıp sordu: 

- Ne haber? 
- Yuze1 haber yitird~ .. 
- Paralar bulundu mu? 
- Fazlasiylan. 
- Anlamadım 
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- Anlamayacak para verir mi? Sofa-
yibidir, duğrusu. ya fırladım. Yoktan 
Sen, şimdik al şu bir bahane icad e-
paralari.. say. Bak dip, hesab görme-
bakalum, tamam den fertiği çekecek-
mi? tim. Lakin merdi-

Gurabi efendi he· ven başında mama 
lecandan titreyen yakama yapıştı. 
ellerile, uzatılan pa- - Paralar! 
ralara sarıldı. Utan. - Ne parası, be? 
masa öpecekti. Say· diye bağırdım. Mos-
dı: Dört yüz on lira tradaki mal baş-
idi. Çaldırdığı meb- kaydı, siz bana baş-
Iağın tam sayısını ka mal verdiniz. 
bilmiyordu ama, a. Bende böyle man-
şağı yukarı bu ka- depsiye basacak su-
dar olduğuna kani- rat var mı? Dinim 
di. Cebine yerleşti· rabbena hakkı için 
rirken: metelik vermem. 

- Allah razı ol- - Vereceksin! 
sun senden! dedi. Gıı.rabi efendi helecandan titriyen ellerile ıızatılan paralara sarıldı _ Hoşt! Sen git 

Öteden Torik Necmi atıldı: ı Serde delikanlılık var. Memleket mem-ı de o enaiyi başka yerde ara! 
- Bey baba! Bizi de duadan unut- leket değil, tavuk kümesi mübarek. A- Karı yolumu kesiyordu. Baktım aşa-

ma, anam! Ben olmasaydını, sen bu pa4 nacı, yarkası, pilici, her çeşidden var. ğıdan Takvor geliyor. 
pellere rüyada bilem kavuşamazdın. Tümen tümen!. İnsanın, etrafına bak- - Al, sana hediyem olsun, ahpar! 
Onların eline geçmesi fakirin sayesin- bkca, içi gıcıklanıyor. Biz de, dün ak- diye bağ1rdım. Karının beline bir tek
dedir. şam tuttuk, mahud mahallelerde voli- rne.. doğru Takvorun kucağına. Arka-

İhtiyar, işin iç yüzünü bilmediği hal- ye çıktık. Eh: O ev senin, bu ev benim.. sından, hemen yayga.rayı bastı. Baktım, 
de, kemali safiyetle: nihayet, sabaha karşı bir yerde demir- iş fenaya saracak. Polis, rnolis, mama-

- Senden de Allah razı olsun, evla- !edik. Kafalar da dumanlı.. bir gaco- nın feryadını duyar da gelirse, meram 
dım diye mırıldandı. nun yatağında ben, bir gaconun döşe- da anlatamayız, kodesi boylarız. İyisi 

Takvor, Toriğin kolunu dürttü, ğinde de gavuroğlu, sızmışız. Bir de, mi işi büsbütün zorbalığa vurmah. Be-
- Ağnattır ettiğin işi de, Gurabi E- gün doğarken göz açalını ki, gecenin timden çekeceği çektim, başımı eğerek 

fendirnizden bir bravo al. karanlığında dumanlı gözlerimize piliç bir saldırdım. Karı elimdekini silah 
Bir kenara çekilip oturdular. Torik görünen yosmalar, halis birer karga. sandı. Korkudan, basamakların üzeri-

anlattı: Yüz, surat Yenicami memşası! Boyalar ne yığılıverdi. Sermayelerin hepsi de 
- Biz, bey babacığım, senin anlıya- akmış, buruşuklar, katmerler meydana birer delik bulup sinmişlerdi. Meydan 

cağın, bu gavuroğlu ile beraber, dün, çıkmış, gudibet mi, gudibetl Çırnık, bize kaldı. Takvora: cHaydi, Takvor, 
bütün gece kerizde idik. Ne yapayım? moloz, artık ıeyler. Böylesine, bu can bas!• dedim. Mamanın üstünden atlı-

yarak kapıyı tuttuk, yallah dışan!. Bir 
şey değil, bu işin racona muhalif oldu
ğunu biliyorum ama, karılar yüzün• 
bakılır gibi değildi .. yoksa parayı esir
gemezdim. 

Derken, babacığım: Kendimizi so 
kakta, hani ya o ana cadde yok mu? İş· 
te orada bulduk. Enai enai bir sütcü, 
yahud da bir işkembeci dükkanı arı
yorduk. Meğerleyim bu memlekette iş
kembeci yokmuş. Herifler, ne ile mah
murluk bozuyorlar, bilmem ki? Ne ise.. 
o sıra, baktık bu bizim Yasefaçı~ 

- Ne geziyorsun, ulan? diye sor· 
dum. Yoksa sen de hındınıdan mı geli
yorsun? 

- Yok! dedi. Başimiıa geleni sorma. 

- Ne oldu? 

- Böyle .. böyle .. böyle .. diyerek se-
nin marifetini uzun uzadıya anlattı. 
Gücenme, bey babacığım ama, sen ol
dukca da sepet kafalı imişsin. Hiç insan 
yabancı yere zanparalığa gider de, üze
rinde bu kadar mangiz bulundurur mu? 
Derken, efendim, Yasefaçiye: 

- Biz de sana yardım edelim .. de
dik. Kabul etti. Lakin o saatte henüz 

dükkanlar açılmazmış. 

Bir yere ilişerek, beklemeğe karar 
verdik. 

- Abdiahkar da o esnada dokuz d<>4 
ğuruyordum .. 

- On sekiz doğursaydın kime neydi 
be babacığım? Biz de millet için de
ğil a, senin için çalışıyorduk. Derkellı 
efendicağızıma söyleyim,/biz oracıkta
ki bir sabahcı kahvesinde safra bastın· 
yorken, bir de ne görelim? Senin naze

nin, yanında on beş yaşlarında kadar 
bir oğlanla kırıta kırıta bize doğru ge
liyor .. 

- Ey? 
- Eysi: Yasefaçi dostumuzu hemen1 

cAport!11 diye üzerine saldırdık. P~l 

sıra, biz de, ekini belli etmeden ferma
ya yattık. 
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Kırmızı fesli zabtiye neferi 
Ben .. yani, Hamid.iye hafif süvari 57 ·n-ı 

ci alayın 3 üncü bölük nizamiye _- yani, 
(talim) - kumandanı yüzbaşı Zeki .. alay 1 

merkezi olan Mardinden buraya ~d.ar l 
süren altı günlük mesafeyi dört mecı~ : 

kir 1 dı ~ bir beygir ile katettım, 
yeye a a gım k bu 

.. .. 1 gun" e• gurup eder en, ve uç gun evve ,, 
küçük kasabaya girdim· . . 1 

D w b.Tk merkezine gıtt:ım. ogruca, o u . . h ta-
B··ı·· k k . u··stünde iki oda, er o u mer eZit . bir ahır-

rafı açık bir sofa, oldukça ~enı~ 
dan mürekkeb, salaş gibi bır bına. 
B••ı•• w•• d • A _; ......... iye kadrosunu teş-

0 ugun aımı~ b . 
kil eden bir çavuş ile dört onbaşı~ .~nı 

.. .. dılar Bir senedenberı mun-gorunce şaşır . ah 
hal olan bölük kumandanlığına m sus 

d ak b··yük· bir gayretle temiz " o ayı açar u 
lemiye başladılar. 

Onlar bu temizlikle uğraşır~aı:keı:, ~n 
d f ... .,ft"l.,ız pencerelerının onune e so anın .,..._.. . .. . 
gittim. Yaşıyacağım muhite ooylece bır "' c- Çabuk seni ağa istiyor!> 

göz gezdirmek istedim. ... _ Kim olacak .. zaptiye ça~şu. det zarfında vasıtalar bularak Yıldız sa-
Bölük merkezi, kasabanm yegane cad- Birdenbire, tepemin tüyü attı ... Derhal rayının kodamanlarından birine çatmış. 

desi üzerinde idi. Ve caddeden gelip ge- K d opasına da sur·· gu··n cezası affedı·ımı·ş. Uhdesı·nc bu ' kaşlarımı çattım. arşını a, s -
çenlerin gözleri, pencerelere çevrilmişti. yanarak duran 0 adama dik dik baktım. mmtakanın zaptiye çavuşluğu verilmiş. 

Halk arasında, bir fısıltı dolaşıyordu. _ Sen kimsin?.. O tarihten itibaren de bu adam burada, 
- İşte .. işte ... Yeni yüzbaşı... Diye, bağırdım ... o, evvela hiç istifini (ferman ferma) kesilmiş. Şimdi, adeta 
Anlaşılıyor ki halk, çok hassastı. Ve bozmak istemedi. Fakat benim ısrarla ba- nahiyenin derebeyi imiş. Eğer nahiyeye 

bır. senedenberi münhal olan bo1ük ku - k d 
kan sert asker nazarlarım arşısın a, gelen (müdür) hoşuna giderse, onunla 

mandanlıgınw a bir yüzbaşının gelmesi, bu k b . t" . 
t biraz kendini toparlama mec urıye mı geçinirmiş. Gitmezse, derhal bir uyuz e-

küçük kasabada adeta bir h~dise yara - b" 1 b 
hissetti. Pürüzlenen ır ses e cev;ı ver- şeğe bindirerek, Mardine gönderirmiş ... 

mıştı. . . . . · di: Al k d b a b malumA atı 
Fakat ben, bu badisenın tesırını tedkik ay uman anım, an u 

- Ben mi?.. · k ve tahlil ile meşgul olacak vaziyette de - verır en; 
ğildim. (Otel) değil, (han) bile bulun - - Evet .. sen... - Bu herif her sene İstanbula yüz -
mıyan bu kasabada nerede yatacağunı - Ben .. zaptiyeyim. lerce teneke yağ, kırk elli at, daha bir 
düşünerek derin bir endişe içinde idim. - Demek ki beni, senin çavuşun çagı- çok şeyler hediye gönderir. Onun için 

Zabit odasında bir tahta kerevet ile o- yor? orada bir çınar ağacı gibi kökleşmiştir. 
nun üstünde içi ot dolu bir minder vardı. - Beli. Onu oradan koparıp atmak, hiç kimse -
Kendime bir yatak tedarik edinciye ka- - Git. O çavuşuna söyle ... Ben, yüz - nin harcı ve haddi değildir ... Tabiidir ki 

k .. başıyım. Beni çağırmak, onun haddi de- b d k · s k b dar bu minderin üzerine uzanara , us - ununla temas e ece sın. a ın, ya a -
tü~e de kaputumu örtmiye karar ver - ğildir. Emrediyorum. O .. şimdi buraya nın iti ile uğraşayım deme. İt ile uğraş-

mı.ştım· . gelsin. maktansa, çalıyı dolaşmak evladır, de -
Zaptiye neferi, o kadar şaşırmış ve a-

Hiç §Üphesiz ki bölüğün asıl ku~~~ ~ fallamıştı ki; onun aldığı garib tavra mişti. 
danı Olan (Emin agv a) benim geldıgım. ı Alay kumandanınıın bu sözlerini, bü ~ 

b gülmemek i~in, başımı tekrar pencereye • 
haber alacak.. koşup gelerek bana ır yük bir ehemmiyetle zihnime kaydet -çevirdim. Onun, ne halde gittiğini gör -
takım kolaylıklarda bulunacaktı. .. ,.. mcdim. Fakat merdivenleri sarsa sarsa miştim. Fakat bu herifin, beni ayağına ça-

Malfunu aliniz; Hamid.iye alayları cuz u inmesinden, bllyük bir telaş ile avdet et- ğıracak kadar küstahlık göstereceğini 
tamlarlnın iki. kumandanları vardı. Asıl zannetmemiştim. 

tiğina hüküm verdim. 
kumandan aşiret reisleri idi. Bu aşiret Maamafih, işin böyle olacağı az çok Zaptiye neferi gittikten sonra, ıçıme 
reislerinin' refakatlerine de (nizamiye belli idi. Çünkü alay kumandanını, yeni bir kurd girmişti. Acaba bu herif, emri
kuınandanı) namile birer muavin veril - gireceğim bu muhit hakkında beni ten- mi dinleyip gelecek mi idi?·· Emri, çok 
mişti. Bizim vazifemiz, senenin mu~yyen vir ederken, gıyaben tanıttığı şahıslar a- sert ve yüksek bir sesle verdiğim için, şa
zamanlarında efradı talim ve terbıye e- rasında bu zaptiye çavuşu Tatar ağadan yet azametine yediremeyip te gelmiye -
derek onlara' askerlik öğretmekti. Nite - da bahsetmişti. cek olursa, mevkiim sarsılacak .. burada-
,_,_ ııım· di burada bulunan bir çavu1şla ki efradıma karşı pek küçük düşecektim. AWı ,. Tatar ağa, aslen buralı imiş. Gençliğin-
dört onbaşı da, nizamiye efradından ° up den itibaren hayatının uzun seneleri, eş- Ben bu düŞüncede iken merdivende bir 
bunlar da benim muavinlerlındi. kiyalıkla geçmiş. Şiddetli takiblcre rağ - gürültü tıaha hissettim. Başımı çevir -
Çavuşu çağırdım, sormıya başladu:n: men, bir türlü ele geçirilememiş. Niha - dim, gözüm öyle bir adam ilişti ki; az kal-
- Oğlum! .. Bölük kumandanına bır ar- yet bir gün pusuya düşürülerek yaralı sın, gürültülü bir kahkaha koyuverecek

kadaş göndersen de, geldiğimi haber ver- olduğu halde elde edilmiş. Mahkemenin tim. 

sen. ad kararile idam edilecekmiş. Fakat vali bil- Ağır ağır merdivenden çıkan .. elinde 
- Baı::t1stüne efendim. Yarın, ark aş- a·w• b" h b d 1 1 uzun bı"r tesbı"h sallıvan, Ve arkasından a-.. - mem kime ver ıgı ır ey e o usu a - J 

lardan birini bindirir, göndeririz. w. tın rüşvetle hayatını kurtarabilmiş. İdam cayip kılıklı bir kaç kişi tarafından takib 
- Ay, bölük kumandanı burada degıl 1 k G' "d d ·· ·· olunan bu adam da ayrı bir (tip) ti. cezası affedi ere ırı a asına surgnn 

mi?.. edilmiş. Orada, beş sene kalmış. Bu müd- (ArkMı 1Ja") 
fü~~~~~~~n~alh================================ 

saattir. Orada oturur. 
- Buraya gelmez mi?.. · 
- Pek az gelir. Ancak, pazar kuruldu-

ğu günler. 
Derhal alay kumandanının nasihatle-

rini hatırladım. Bahsi kapadım. 
Merdivenleri saEan, acele bir ayak se

si işittim. Başımı çevirdim. Birdenbire 
rinin üstüne, k:irmızı şeritli, parlak tene
ke düğmeli siyah bir ceket .. başına .da, ü
zerine allı yeşili yemeniler sarılı bır kır-
mızı fes giymişti. 

Elinde kalın bir sopa; belinde kayışla 
asılmış enli yüzlü bir kasatura vardı. 

Sopaya dayandı. Adeta bağırır gibi ko
nuşmıya başladı: 

.• ? 
- Yeni gelen yüzbaşı sen mısın· 

- Evet. 
- Çabuk, seni, (ağa) çağırıyor. 

- Ağa kim? .. 
- Canım, yüzbap olasm da, (ağa) yı 

bilıniyesin .. bu, nasıl .1§. 
- Oğlum! .. Memleketinize yeni gel -

dim. Ne bileyim slıin ağalarınızı. 
- Bizim ağamız, Tatar ağa. .. 1Iadi .. ça

buk.. seni istiyor. 
- Tatar a~a kim? .. 

• eu• t 

Cildinizin tahriş edilmeme "ini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraş.tan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan 

1 _ Deniz vasıtaları için 100 er metrelik 7 parça galvanizli zincirle, 3 kilit, 2 
parça adi zincirin ve iki admiraltı demirinin 16/9~938 Cuma ~nü saat 11 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Tahmini tutarı 3000 lira ve ilk teminatı 225 liradır. 

3 _Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

• _ İsteklilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarını Galata eski 
ithalat Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. .(5950) 

Sayfa 1 

Hikaye : T ehdid mektubları 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

damın arkasından koştu. Kağıdları aldı, 
onu çağırıp kağıdları verecekti. Fakat 

Üzerlerine bir göz atınca birdenbire sap
sarı oldu. Bu kağıdlar kendilerine gelen 
çizgili tehdid mektublarınm ayni idi. 
Genç kız heyecanla açıp baktı. Bunlarda 
da ayni yazı ve öbürlerinde olduğu gibi 
tehdid yollu sözler vardı. Bazısı yarım 
kalmış, bazısı yazılmış tekrar silinmişti 
Genç kız orada düşüp bayılmaktan kork
tu. Demek bu işi yapan, kendilerini teh· 
did eden bizzat Kerimdi! Fa.kat bu al -
çak.lığa nasıl cür'et etmişti! . Birdenbire 
ürperdi. Arkasından kapının açıldığını 

hissetmişti, döndü, gelen Kerimdi, gülü
yordu. Genç kız ona dilinin ucuna gelen 
eri ağır sözleri söylemiye hazırlanmıştı. 
Fakat birdenbire şaşırarak geriledi, Ke -
rim ellerini uzatmış 

- Mektublarımı bana iade etmiyecek 
misin? diyordu. 

Gayet neş'eli ve pervasızdı. Belkis o
nun gözlerinde müstehzi bir ışığın yanıp 
söndüğünü farketmişti. Kıpkınnızı oldu. 
Vücudü hiddetten titriyerek: 

- Alçak, diye mırıldandı. 
Genç adam bu söz üzerine birdenbire 

ciddileşmişti, ona doğru bir kaç adını ata-
rak gayet müşfik, sevgi dolu bir sesle: 

- Belltls, Belltlsciğim, dedi. Bu hadi -
senin baştan başa uydurma olduğunu an
lamıyor musun? Dur, öyle nefretle yü -
züme bakma. Sana her şeyi anlatacağım, 

seni seviyorum, seni unutamadım. Doğ • 
rudan doğruya gelsem öfkeye kapılıp be
ni gene reddedecektin. Nihayet bu teh
did mektublarını uydurdum. İstediğim ol· 
du, sana yaklaştım. 

Genç kızın derin bir şaşkınlıkla büyü
yen gözlerindeki nefret, öfke dağılıver -
mişti. Yüzü hali tabiisine avdet ediyl)r· 
du, vücudü gevşedi, mektublar elinden 
yere düştü. Genç adam koşmuş, onu kol
larına almıştı. Genç kız onun yüzüne 
bakmıyarak kekeler gibi: 

- Ya babam, dedi. Seni affedecek mi 
zannediyorsun? 

- Mektubları onunla beraber hazırla
mıştık, dedi. Meseleyi biliyor. Zaten bazı 
hoşlanmadığı ahbablarından seni uzak
laştırmayı düşünüyordu. Sonra bilirsin 
ki ikimizin birleşmesini her zaman için 
çok istemişti. 

Birdenbire sustu. Mecdi Bey içeri gir
mişti. İhtiyar adanı evvela onların yü • 
züne, sonra yerde dağılmış duran teh -
did mektublar~a baktı. Pek ender olan 
tebessümlerinden biri ile gülümsedi ve 
hiç bir şey söylemiyerek kapıyı çekip git
ti. 
, 

TA.RINX:.t H'ÖSH.UIJZDA: 

Teyzenin mirası 
Çevir~: Hatice Hatib 

ıı.. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzun kaloriferi için aşağıda isimleri yazılı 4 1'alem4 malzeme

yi açık eksiltm ei.ısulile satın alınacaktır. 

2 - İhale günü 1/9/938 Perşembe günü saat 10 da Rektörlük binasında mü· 
teşckkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen bedel 4764 ve muvakkat teminat 557,30 lira. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire. 

Müdürlüğüne müracaatları. (3139) (5511) 

Aded İsmi Beherinin fiab 

3 
2 

E. K. 3 46 m 2 teshin satıhlı klorifer kazanı. 
Ateş takımı kompile 

1000 Sıcak hava vantilatörleri verilecek nümuneye göre. 

1500,00 
20,00 

20 
6,00 4 El arabası. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I - İstatistik bilanço ve sair mümasili işlerde kullanılmakta olup tipornetre 

' ölçüsü esasına göre hazırlanmış olan ve nıikdar ve eb'adı listesinde yazılı bulu-
nan 3420 adet Garnitür nümuneleri mucibince eksiltme usulile satın alınacaktır 

II - Muhammen bedeli 800 lıra ve muvakkat teminatı 60 liradır. 

III - Eksiltme 7 /9/938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11 de Kaba.şat
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabile~eği g:bi 
nümuneler görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelıneleri ilan olunur. c5717> 

~ 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 6 aded tulumba açık eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 160 lira hesabiyle 960 lira ve muvakkat temi
natı 70 liradır. 

III - Eksiltme 2/IX/ 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak heı-gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c5533> 
~ 

I - İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince 300 kiloluk ı aded 
ve 500 kiloluk 1 aded ki cem'an 2 aded baskül pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 12/IX/ 938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 10.15 de Ka· 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kataloğlarını mfr

nakasa gününden bir hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şubesine vermele
ri lazrmdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
Iariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5589, 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Ceza ve Tevkif evleri için alı nacak 40,000 kilo Rumeli mangal kömü

rile 27,500 kilo sobalık meşe ve 80,000 kilo mutfak için ince gü~gen ve 30,000 
kilo hamam için kalın gürgen ckütük> odunu ayrı ayrı açık eksiltmeye kon -

muştur. Kömürün muhammen bedeli 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 lira
dır. Odunun muhammen bedeli 1925 lira olup muvakkat temi.J:~tı 144 lira 38 
kuruştur. 

Eksiltmesi 3/9/938 Cumartesi günü kömürün saat 11 de ve odunun 12 de Sir
kecide Aşirefendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım dairesinde eksiltme 

komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler tatil günlerin
den maada her gün Adliye Levazım Dairesinde görebilirler. cM88:t 

EG E TiYATR OSU 
Nuri Genç ve arkadaşlan 

Bu akşam 

Narlıkapıda 

AZRA il 
Sabriye Toksea 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

(Büyn.kada) da, yann 
gece (Heybeli) de, 

Cuma (Bebekte) 

Kontak yaptı 
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım Mısırlı futbolcular Şişli - Beyoğlu 

muhtelitine 3 - 1 yenildiler Edirne Fransız konsolosu, kendisinin bindiği arabaya bir tahta parçası 
atan beş yaşındaki bir çocuktan ötürü vali paşanın 

Oyun baştan sona kadar muhtelitin hakimiyeti altında 
devam etti. Mısırlılar dün en fena oyunlannı oynadılar 

tarziye vermesini, bu " Vahşi hareketin ,, takbih edilmesini istiyordu 

Arif paşanın şifre çekeceğini, 
fakat sızın bu şifreyi İstanbu
la gece yarısından sonra vara
cak bir saatte yollıyacağınızı. söyle
diln. İstanbula geldiğinizi padişah öğ
reninceye kadar Nişantaşındaki kona
ğınızda bulunmuş olacaksınız, dedim. 
Paşa çok sevindi. Saatine bakti. Tre

nin hareketine iki saat varmış. Götü -
receği valizin hazırlanmasını emretti. 
Bana, ne de olsa hastayım. İstasyona 
kadar beraber gidelim, olmaz mı, diye 
sordu. Sözlerine şunu da ilave etmeği 
unutmadı: 

- Eğer padişahın dile benden ne 
dilersin sualine bir kere daha muhatab 
olursam, vereceğim cevab Hazını bey 
hakkında olacaktır. 

Paşa, istasyonda arabadan inerken, 
doktor Aristidiye: 

- Bu arabayı, atlarile beraber oğ -
lwn Hazıma bir yadigar olarak götü -
rünüz. Çok şefkatli bir baba gibi gözle
riııden öptüğümü de söyleyiniz, demiş! 

Fakat, doktor, o gece bana haber 
vermeden arabayı bizim eve getirmeği 
mm·afık bulmamış. 

Y ukanda sö~ geçen süvari feriği 

Mehmed Ali paşa Erzuruma gönderi -
lirken onun arabasını alınıştım. Hem 
Mahmud paşanın arabasını koyacak 
yerim yoktu, hem de bu hediyenin ka
bulü mahzurlu idi. 

Galiba, iki üç ay sonra Mahmud 
Hamdi paşa, Abdülhamid.in:· 

- Dile benden ne dilersin sualine 
muhatab olmaksızın Nişantaşındaki 
konağında ölmüştür. 

/ 

-45-

FRANSIZ KONSOLOSUNUN 
TARZİYE İSTEMESİ - VALİ 
VEKİLİNİN GEVŞEKLİÖİ 

Bir sabah vali vekili Arif paşa erken
den beni evine davet etti. Gittim. 

Fransız konsolosu Mösyö Alber Pi
nar'ın, türkceye pek kötü çevrilmiş bir 
suretile beraber fransızca çok tuhaf bir 
takririni gösterdi. 

Konsolos sokaktan geçerken, beş ya
.sında bir Türk çocuğu, kendi bahçele
rindeki erik ağacına ufacık bir tahta 
parçası atıyormuş. Fakat, bu tahta par
çası, o sırada sokaktan geçmekte olan 
konsolosun açık duran arabasının körü
ğüne isabet etmiş, oradan da sıçrıyarak 
mumaileyhin ayaklarının dibine düş
müş. Bu tesadüfü, kendi tabirile, ckas
di bir vahşet eseri> telakki eden Mösyö 
Alber Pinar ateş1er püskürüyor, dört 
maddelik bir tarziye talebinde buluna
rak: 

1 - Babasile beraber çocuğun he
men tevkif ettirilmesini, 

2 - Vali vekili ile benim, büyük ü
nüormalarımızı giyerek konsoloshane
ye gelip kendisine tarziye vermemizi, 

3 - Konsü!ato önüne sıra sıra dizi
lecek olan mekteb talebelerine, hocala
rının müvacehesinde, vali vekilinin bir 
nutuk irad ederek, böyle vahşiyane ha
reketlerde bulunmamalarını tavsiye et 
mesini, 

4 - Verilen tarziyenin bütün tafsi
latile resmi vilayet gazetesine bastırıl
masını, kat'i bir lisan ile istiyordu. 

Ben, bu çok garib takriri okuyunca, 
az çok edebi bir şöhreti de bulunan 
Mösyö Alber Pinarın aklını bozduğunu 
zannettim. 
Beş yaşında bir çocuğun bir küçük 

ağaç parçasmı ,konsolosu görerek kas
den attığı sabit olsa bile, babasına ba
dema oğlunun bu gibi hareketlerde bu
lunmamasını tenbih etmekten başka 
yapuacak bir muamele olmamak rnz!m 
gelirdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle 
bir garibe ne görülebilir, ne de işitile
bilirdi. llalbuki vali vekili paşa, dün 
akşam takriri ahr almaz, çocuğu, ba
basile beraber hapsettirmiş. Bunu öğ
renince daha ziyade hayrete düştilm. 

Konsolos ile şahsan tanışmıyordum. 

Çünkü Edirneye muvasalatımda, diğer 
devletlerin konsolosları, bana choş gel
din,, ziyaretinde bulundukları halde, 
Fransız konsolosu alafranga Adete tab
an, benim onu ziyaret etmemi bekledi, 
durdu. Daha eski zamanlarda bu ziya
ret hakkındaki Türk adetini bilmiyor
dum. Fakat adabı muaşeretce, Arabın 
cElkadfıu yüzar - gelen ziyaret olunur> 
sözü, bizim için riayeti mecburi bir ka
ide mahiyetini almıştı. Asırlardanberi, 
memleketimizde daima gelenlerin ziya
ret edilmesi mfıtad olduğundan, kendi 
memleketimde bir ecnebi usulüne tab
an, yalnız Fransız konsolosu için, mev
eud adeti bozmamıştım. 

Monitör Oryantal gazetesinin Edirne 
muhabiri, Edirneye geldiğimi gazetesi
ne yazdığı sırada Fransız edebiyatına 
yabancı olmadığımı da mübaiağalı bir 
surette zikretmişti. AJber Pinarın, be
nimle tanışmak arzusunda bulunduğu 
halde mahza bu ziyaret meselesinden 
dolayı görüşülememesinden muğber 
olduğunu kendisile görüşenlerden işiti
yordum. 
Beş yaşında bir çocuğun onu 

görmiyerek attığı ağaç parçasından do
layı tarziye verilmek lazım gelirse, bu
nun yalnız hükfuneti temsil eden vali 
vekili tarafından verilmek Iüzumu pek 
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SOLDAN SA.ti.&: 

ı - Dünkü gün - Etrafı denizle kuşatıl-
mış kara parçası. 

2 - Allmetler - Merkep. 
S - Aceleci. 
4 - Avlamak masdarından emriham -

Dilsiz. 
5 - Kraliçe. 
6 - İlli ve - Bir çalgL 
7 - Blr nota - İskambilde blrli - Sonuna 

bir ab Ul\ve edllirse ikinci derecede 
8 - İmal eden - Ad. 

aşikar iken, konsolosun araya beni de 
karıştırmasındaki sebebin, büyük üfi
fonnamla ziyaretinde bulunmağa mec-
bur kalmamı istemesinden ibaret oldu
ğunu Arif paşaya anlattım. 

- En hafif bir tavsif ile, hoppalık
tan başka bir şey olmıyan bu takriri 
Fransız sefiri görürse Mösyö Alberi 
şiddetle tevbih etmekle beraber, bize 
karşı da teessüfle itizar edeceğinden 

şübhe etmeyiniz. Binaenaleyh, çocuk
la babasını hemen tahliye ettiriniz. 
Çünkü beş yaşında bir çocuğun kasidlı 
ve gerçekten cürüm mahiyetinde bir 
suçu olsa bile, hapsini tecviz edecek 
'!?ir kanun, yeryüzünde yoktur. Bizce 
yapılacak şey, vak'ayı etraflıca yazaca 
ğımız bir tahriratla beraber, konsolo
sun takririni hariciye nezaretine gön
dermekten ibarettir. 

Arif paşa: 
- Pekala, dedi, öyle bir müsvedde 

lU.tfediniz. 
Vakıa, tahrirat yazıldı. Fakat gönde

rilip gönderilmediğini bilmiyorum. Ço
cukla babasının o gün tahliye ettirilip 
ettirilmediğini de hatırlamıyorum. 

(Arkası var) 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
31 Ağustos 1938 Çarşamba 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.ı3.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif pl§.k neşriyatL 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Dans musikisi (Pliik). 18.50: Konfe
rans: Kadıköy Halkevl. namına: SO Ağustos 
Milli Zafer Bayramı hakkında. 19.15: Dans 
musikisi (Plak>. 19.30: Konferans: Havacı

lık haftası, Hava Kurumu namına, Eşref Şe

Mısırlılarla Şifli - Beyoğlu muhtelitt bir arada 
İlk lnaçta mağlUb, ikinci maçta ga- Oyun bu devrede tamarnUe muhte-

lib gelen Mısırın Ennadiyülehli takı - lit takım lehine bir şekil almış ve 40 m 
mı dün üçüncü maçını Beyoğluspor - cı dakikada merkez mühacim Budurl 
Şişli muhtelitile Taksim stadında yap- üçüncü golü de yapmıştır. 
tı. Devr . nl d v uh 

Z t hmin tt.v. . k ...:ı __ gu·· enın so arına ognı m telit 
an ve a e ıgımız awu- - t kun . . 

1 .. t · M t kımı a aleyhıne hır penaltı o1muştur. ze oyun gos eremıyen ısır a 
dünkü son maçında çok bozuk bir o - Mı.sırlılar bu fırsatı topu kalecinin 
yun oynamış ve yaptığı bir tek sayıya eline atmak suretile kaçırdılar; devre 
mukabil üç gol yemek suretile ağır bir 3-0 Mısırlıların aleyhine bitti. 
mağlubiyete uğramış.tır. İkinci devre Mısır takımı bu mU. -

Bir hafta zarfında yaptığı üç maçını kül vaziyetten kurtulmak için çok hız· 
dikkatle takib ettiğimiz Mısırlıların a- lı bir şekilde oyuna başladı. 
rasında yediden fazla millt takını o -
yuncusu bulunduğu söylendiği zaman 
burada yapılacak maçlarda çok güzel 
oyunlar seyredeceğimizi hesablamış -
tık. 

Mısır takımı kaptanı merkez muha
cim Küçük Muhtardan gayri bütün ta
kım çok genç oyunculardan teşkil e -
dilmiştir. 

Bu kadar yeni ve taze oyuncular -
dan teşkil edilen bir takımı karşımız -
da gördüğümüz zaman Mısırlıların fev 
kalade güzel oyun gösterebileceğini 
zannetmemiştik. 

On dakika kadar devam eden s1kı. 
hücumları müteakib Mısırlıların rner -
kez muhacimleri ilk ve son gollerini 
güzel bir paslaşmadan sonra yaptılar. 

Mısır takımı bu sayıdan sonra fazla 
sert oynamağa başladı. Yirminci daki
kada hakem Mısır merkez muavinini 
seııt oynadığı için sahadan çıkardı. 

Oyun daha sert bir şekil aldı. Muh -
telit takım sol müdafiinin sert oyunu 
üzerine hakem onu da saha harici etti. 

fik. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat ayan: Birinci ve ikinci maçı oldukça bo -
Grenvlç rasadhanesinden ~aklen: ~~i~e ve zuk oynıyan Mısır takımı dünkü maç-
arkadaşları tarafından Turk musıkisı ve . 

Mısır takımı büyük bir gayret sar • 
f etmesine rağmen neticeyi değiştire -
medi ve oyun 3 - 1 Mısırlıların mağl1l
biyetile bitti. 

halk şarkıları. 20.ııo: Hava raporu. 20.43: ö- ta tahminden fazla fena oynamış ve 
mer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. karşılarında çok enerjik bir gayret 
2ı: Sat Ayarı: Bedriye Tüzün, Şan. Stü.dyo gösteren Beyoğluspor ve Şişli muhte -
orkestrası refakatlle. 21.30: Nezihe Uyar ve litine mağlup olmaktan kurtulama -
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve la dır 
halk şarkıları. 22.10: Ajans haberleri. 22.20: mış r · 
Darüttalim musiki heyeti: Fahri ve arkadaıı- Muhtelit takımın hücumile başlı -
ıarı. 22.50: Son haberler ve ertesi günün yan oyunun on üçüncü dakikasında 
programı. 23: Saat ayarL meydana gelen bir fırsattan istifade e-

"""""" den Filipo ilk golü yaptı. 

Ömer Besim 

• 
Mısır takımı 4 Eylfil.de İzmirde ya -

pacağı maç için Cuma sabahı Bandır· 
ma yolile İzınire gidecektir. 

Galatasarayh Bekir Macur'un 
klUpten kaydı silindi ANKARA 

31 Ağustos 1938 Çarşamba 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 

Bu sayıdan cesaret alan muhtelit Galatasaray klübü denizcilik şubesi 
birbiri üzerine birkaç hücum fırsatı . , . 

9 - İşaret _ Baş. 14.30: Karışık plak neşriyatı. 14.50: Plakla 
10 _ Kurtuluş _ ıDir• in geldiği masdar. Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 

haberleri. 
YUKARDAN AŞAÖI: AKŞAı'W NEŞRİYATI: 

· h b ım 1 1 B b' eski baş kaptanı Bekir Macur un ıdare aa a u uş ve so cı am ıno vası - . . .. 
tasile ikinci golü pek nefis bir surette hey'etı k.ararile klupten kaydı silin -
yapmıştır. miştir. 

ı - Sonu çıkmıyan - Hendese şekille~ 18.30: PH\kla dans musikisi. 19.15: Türk 
rlnden biri. musikisi ve halk şarkıları ('Halftk Recai-. 20: 

2 - Yanan şeyden çıkan - İmamlar. Saat ayarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk 
s _ Yazın giyilen. musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 2ı: 
4 _Yalvarma _ Kırmızıya benzer bir Havacılık haftası münasebetlle konuşma 

renk. 
5 - Gözü görmiyen - Azalt. 
6 - Ne iş görür? 
7 - Muhakkak: - Çift. 
8 - Seven - Atmak masdarından şart 

sıgası müfred birinci şahıs. 
9 - Dahi - Bir kadın ısmı. 
ıo - Bir işin yapılamaması, yarıda kal

ması. 
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Ewelki i>ulmaccın.ın halledilmif ıekli 

eş. Hazım). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
22: Ajans haberleri ve hava raporu. 22.15: 
Yarınki pr~ram. 

················································•············· 
Nöbetci eczaneler 

--···--Bu gece nöbetci olan eczaneler fUlllardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: (Eşref 
Neşet). Beyazıdda: (Haydar). Samatya
da: (Rıdvan). Emlnönünde: (Bense.son). 
Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Fenerde: 
<Emllyadl). Şehremininde: (Hamdi). 
Şehzadebaşında: (Asaf). Karagümrük
te: (Fuad). Küçükpazarda: (Hulfuıl). Ba
kırköyünde: <İstepan>. 
Beyoğlu cihetindekiler: 

İstikla.I caddesinde: (Galatasaray - Ga
rib). Galatada: (Hidayet). Kurtuluşta: 

(Kurtuluş). Maçkada: (Feyzi). Beşlktaı
ta: (Nail Halld). 
Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsküdarda: <İttıhad). Sarıyerde: <Nu
ri). Kadıköyünde: (Büyük - Üçler). Bü
yükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
(Tana§). 

-------" Finlandiyah güreşciler dün geldiler 

Finlandiyalı gür. eşciler şehrimizde 
Finlandiyalı güreşciler dün şehrimize gelmişler ve sporcularımız tarafından 

hararetle karşılanmışlardır. Finlandiya .takımı güreşcilerimizle karşılaşmak ü
zere Ankaraya gidecektir. 



VENÜS PUDRASI 
Terkibi altın kremli 24 saat havalandırılmış fevkalade ince ve hafif VENOS 
Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en taravetli güzelliğini ifade eder. 

DEPOSU: NUREDDiN EVLIYAZADE, ISTANBUL 

ESKi FEYZIA Ti 

Yatılı eoGAZiÇi LiSELERi Yatısız 
Arnevutköy Çifte Saraylar 

A f il ilk k m en yeni ve modern tesisat ile Bebekte eski Fransız Senjozef mektebi binasında Orta ve 
na sını 1 

e ısıutkö Unde TrllmVtıy caddesinde Çifte Sımıylarda kız ve erkekler için ayn dairelerde: Her 
Use sınıfJa1rı0 dArna1v7 ve :adar Yeni 'l'alebe kaydı için Çifte Saraylarda meklep ld.ırcsine mUrncaPt e lilebilir. 

gf\n saat ım ., • - • • T f 36 ı lstiyenlere tarıfn~me gonderılır. ele on : - 2 O 

Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğ~vnden: 
Lise ve Orta son sınıfların bütünleme ve Engel sınavlarına 1 Eylül, dıger sınıfların 1 Eyliıl'de 1 
baılanacaktır · . . . 
Y 

. .. tlar çogv aldıgıv ndan 10 Eyhile kadar kayıtlannı yenilcmıyen eskı talebelerin yerleri 
2 enı muracaa 

mahfuz kalmıyacakbr. 
3 - Kayıt iılcri için Lise saat IO - 16 arasında açıktır. 

Nişantaşında 

IŞIK LiSESi 
Yatılı (Eski Feyziye) Yatısız 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Resmi liselere muadeleti tas
dik edilmiştir. Ana; İlk, Orta ve Lise kısımlan ile Fen ve Edebiyat kolları 
vardır. Lisan tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan pav!onla 
mektep asri bir şekle ifrağ edılm;ştir. Kız ve Erkek talebe için ayrı ~aır:ı~r 
vardır. Talebe kaydı için hergiin ondan on altıya kadar müracaat edılebilır. 
Fazla malfunat için tarifname isteyiniz. Telefon:. 44039 

Kız ve 
Erkek 

BEYOGLU - TÜNELBAŞI - YENIYOL 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 

okulu 
Tam devrell Lise, Ticaret mektebi, Almanca öğretmek için ihzari sınıflar. 

Derslere 16 Eylül Cuma günü başlanacaktır. Kayıd muamelesi 9 Eylülden itibaren 
hergün saat 8 den 12 ye kadar: Nüfus teskeresi veya ikamet tezkeresi; mahnlli hüku
met doktorluğunca tasdikli sıhhat raporu, çiçek aşısı kAjtıdı ve tifo qw kAğıdı; altı 1 
fotograr ve mekteb tasdllmamesı veya dlplomnslle ynpılır. 
Fazla maIUınat için 49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlar 15 Eyl(U Perşembe günü saat 

12 ye kadar devam edecektir. 

İstanbul Jandarma Satınalma komisyonundan: 
Tahmin bedeli İlk teminatı 

L. K. L. K. 
Mikdarı Cinsi 

Kilo 

8400 Y'ün çorap ipliği 23940 00 1795 50 

ı _ Cinsi mikdarı tahmin bedeli, ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 kilo 
1 1 alın k . 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888' 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve YenicaınI) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Eskişehir İcra ve İflas dairesinden: 

" · ı·v· İ tanbul Gedikpasadaki Jandarma satın a omısyonunca yun çorap ıp ıgı s ~ 

16/Eyllıl/938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesile satın alıuaktır. 

Eskişchirdc Köprü sütünde Merkez ec
zanesi sahibi iken Eskişehir Ticaret mnh
kemesinin 29-6-937 tarihinde iflasına ka
rar verilen Yusuf Kenan masasından a
lacaklan bulunan şahısların evvelce bi
rinci toplanmaları yapılmış ve bu top -
lantıda tayin olunan masa memuru tara
iından yapılan muameleler ve borçların 
tcsbiti dolayısile tanzim olunan rapor ve 
masaya müteallik işler görüşülmek ve 
icap eden kararlar verilmek üzere buma
sadan alacağı olup ta kayıtlarını yaptır
mış olanların icra ve iflas kanununun 
237 ci maddesine tevfikan 21-9-!l38 Çar
şamba günü saat 15 de Eskişehir icra 
dairesine rnüracaaUarı ilan olunur. 

2 N.. f ve şartname her gün adı geçen komisyonda görülebilir - umune, evsa 
veya bedelsiz aldırılabilir. 

,~ _ İst kl'l · tnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre tanzim 
., e ı erın şar .. .. 10 k d '"'b 

d kl · k l rf mektublarını eksiltme gunu saat a a ar ma~ uz kar -
e ece erı apa ı za . 5948 O BES.M RUŞEN J §Ilığı olarak komisyona vermelerı. c > r r. 1 
--~------------------------- ~~;~:;~~;m;;~~~ie ;~:~~;" 

..-.ıııııı•-------------~~~~~~---------"'' ................... : ......................................... . 
ALMAN 

WESTFAL YA KOKU 

' 

Kaloriferler ve diğer teshi~ v_aııtaları için 
en mükemmel ve elverışlı koktur. ______ .. _____ _ 

ALMAN 
BRiKET KÖMÜRÜ 
H obada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

er 
5 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES REDERAV A.G. 
Galata 6 ne1 Vakıf Han 3 uncu kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Ankara'da • \l 

Avrupa Oteli açıldı 
Postahane Cadde.si yeni Hal arkan 

I 
Son Posta 

Yevmi, Siya&, Havadis ve Balk i&zet.eııı 

Yerebatan, Çatalçe§llle ıol:sk, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıun yazı ve 
resimlerin bütna hakları 
mahfıu ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIA TLARI 

TO"RKIYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

----1---11 
ı..wu 750 400 100 
2340 1220 710 270 
2700 1400 800 30(} 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deiiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen erJTalı geri verilmez. 
llônlardan mu'uliyet alınma:. 

Cevab için mektublara 10 kuru§luk 
Pul ilavesi llzımdır. 

···············································-! Posta ktttuau : 741 İstanbul 1 
~ Telgraf : Son Posta 
i TelefO'R : !0203 

~-··································-··········-' 

Yüksek Ziraat Enstitüsü ~ektörlü .. 
ğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstiti.i sünün Ziraat Veteriner fakültesine kıa, 
ve erkek, Orman fakültesine yalnız erkek parasız ya~ılı, paralı 

1

yatılı ve yatWJt 
tale~e alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 1çin aşağıdaki şartlara uymak ge • 
rektır. ' 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve li.se mezuniyet imtihanını vererek baku· 
loryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını alınış bulunmak Iazımdır. 

2 - İsta.nbul Üniversitesinin fen fakü Hesinden naklen gelecek olanlar lisenin. 
fen kolundan pek jy~ derece ile m.e~~ ve fen fakültesinde muvaffak olmuşlarsa 
orada okudukları somstrlerden ıkisı kabul edilerek veteriner ziraat ve ornıan 
fakültesinin üçüncü sömstrlerine alınırlar. Ancak veteriner fakültesine giren

lerin bu fakültenin birinci ve ikinci söıns tresind'e okunan anatomi dersine de ay
rıca devam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapmalan 
gerektir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukarı olamaz. 
Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden ka'biliyeti ve sağlamlıkları hakkında tant 
teşekküllü bir hastaevi kurulunun raporu lftzırndır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık mua • 
yenesinden geçirilerek ertiklcrinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster .. 
rniyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 v - Ziraat fakültesin~ g~ecek. tnlebe Ankara:da O~an çifiliğinde staj gör• 
mege mecburdur. Bu sta3 nihayetındc talebe imtihana tabi tutulacaktır. Stajdan. 
sonra talebenin enstitüde nazari olarak derslere devam edebilmesi için yapıla< 
cak bu ameliyat imtihanında muvaffak olınası şarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Ve yatacak yer parasız olnraX. 
çiftli.kte sağla~ıır .. <Stajyer. tnlebrnin yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı 
takdırde kendılerıne bu 30 lıra verilmez.> 

7 - Parasız yatılı talebesinden staj veya okuma rdevresi içinde her ne suretle 
olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı .. 
karılanlardan hükiimetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verileceli 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiycnler yukarıda yazılı rapordan başka lise ve olgun• 

luk diplomasını veya tasdikli suretlerini, nüfus kağıdını, polis veya uraylardan 
alacakları uzgidim kağıdını, orta mekteb ve liselerde görmüş oldukları sücl 
dersler hakkındaki ehliyctnameleri i1iştirilcrclc el yazılarile yazacaklnrı pullu bir 
dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ens • 
titüsü rektörlüğüne baş vururlar. 

Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildir • 
meli ve çiftçi veya arazi veya orman veya hayvan yetiştirme veya. zirai san'aı.. 
larla alakalı bir aile çocuğu bulunup bulunmadığını da bildirmelidir. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazıl• 
kağınların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinl"i madderle yazılı vesikalarla vaktinde bas vuranlar 
arasından pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi çocuğu 
veya arazi sahibi \•eya hayvan veya orman ihtisasilc alakalı yer ve tesisat sahibi 
veya sahibinin çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan yalnız pek iyi 

dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek ,talebe diploma derecesine ve baş vur· 
yıa tarihine göre seçilirler. 

. 11 ~ Zirai .. staj ve tahsil müddetince okutulan yabancı dil, ~lmanca ve fngl
lizcedır. Fakultele:rden mezun olan talebeye ziraat mühendisi, veteriner hekim, 
Orman mühendisi ünvanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmezden evvel yukarıda yazılan yabancı dıll.-rden 
imtihan edilir. Bu imtihanda iyı derecede muvaffak olmak şarttır. 

1, 2. 3 üncülükle mezun olan talebeye mükafaten Avrupada bir tedkik St'Ya
hati yaptırılır . 

12 - Ziraat fakültesine 40, Veteriner jakültesine 40, ve orman fakültesine 41 
azami talebe alınacaktır. 

13 - Cevab istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 

14 - Baş vurma zamanı c22 ağustos 938 den Eyllılün 30 uncu günü aksamına 
kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar kabul edilmez. c3247> c5677:ı> -

Devlet Oemiryollır1 ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 14,000 lira olan Sivas atölyesi kum kurutma tesisa'ı 

10/10/1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zari usulü ile Ankarada İdar.: 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettili vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğin1 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parac;ız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağ1tılacaktır. (5752) 
~ 

Sivas atölyesinde yapılacak elektrik tesisatı 14/10/1938 Cuma günü saat 1 1 

de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Umum Müdürlük b:nasında Malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 

uncu arttırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Tesisatın tahmini keşif bedeli 185000 lirndır. 
Bu işe girmek istiyenler 10500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve bu gibi tesisat iş1erini başaracak fenni ehliyet ve kudretı 
olduğunu natık Nafia Vekaletinden alınmış bir vesikayı ve tekliflerini ay i güıı 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltmeye girmek istiyen ve böyle bir vesikası olmıyan talihlerin eksilttr"' 
gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek ve _ 
ka istemeleri lazımdır. Aksi takdirde bunlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
Şartnameler 925 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılınaktadır. 
Nafia müteahhitlik vesikaları muteber delildir. :(6851) 



•ti Say(a 

KUVVET ŞURUBU 

• 
1 TAL N v • 

1 
Kansızlık, kemik haatalıklan, dimağ yorgunlu1dan ile 

vitaminıizlikten dopıa bütün .zayıflıklan geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi İcab eden .bir kuvvet ıurubudur. Çocuk· 
larınıza Vitaliıı kuvvet ıurubu vermekle onlan aağlam, ailr

bü.z ve net' eli yetiı!irirsiniz. 

ViTALiN 
Mektep çağındaki ~enÇlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILlZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

80N POITA 

Kolaylık-Şİklık 
He• t•rd•" .,,,,.ı koıayhl• .,,~ 

.,.,. •par "' .......... 8•r•1tt•I\ 01tl•• 
ıvın r•P''"''f elu bu Hnto,...•0·1 
rotları glr• Nk flklığı da temi• of• 
mlf olurl ar. Hulul" lnee lllr VO• 
cudun ten .. abGnO dOHlll• wt oiı 
t•dld haNiıetı•...ıo b ıla .. t 'ln•• 
hymat. 

F ly•ll • 7 ı ı ı llrodon ltıboru . 

Satıt r•rl ralnu: ı 

ISTANBUL, tltroğlı 
TOnal meydonı 12 Ho. ıu. \ 

M•Gu•m•ıı ılyaret adlnlı ver• 
ıı. Ho.lu to..ıtomlıl loteylnlr. 
Flyatlonmııde lııGrGk IHılllt. 

~-~ Dr. IHSAN SAMI 41-111. 

BAK TERIYOLOjf 
LAeo RATU ARI 

Umumi lcao t.ahlilitı, frengi noktai 
naurındaıı V .. 1erına11 "" Kaha teamül
leri , kan küreyvatı aayılma11, tifo \'o 
ııtma h .. tahkları tothlıi, idrar , balgam, 
cerahat, kaıurat "° n tahl i l &tı, ültra 
milaoıkopi, huıuai aşılar iatihu n. Kanda 
Üre, şeker, Klorür, Kolleaterin miktarları• 
nın tayini. 

Divanyolu: No. 113. Tel : 20981 

~·-•• DIŞ TABiBi ;. 

RATIP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat ı de hergUn Oğlederı 
sonra saat 14 den 2v ye kadar 
hastaları kabul eder • .................... , 

_Daima Radyolin 
Çünkil. o sizin hem dişlerinizi hasta
lılılardan, hem paranızı yabancılara 

gitmekten kurtarmıştır 

RADYOLiN 
Miiıtesna bir formülle Ye azami 

· itina ile yapıldığı için lyurdda 
ecnebi mamulibnın hAkimiyetini 
ortadan kaldırmıştır. Kazandığı 
bu rağbet sebebyile elde hiç ıtok · 
bulundurmadığından da mütema
diyen taze ihzar olunarak piya· 
saya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dit
lerinizi temizlemek, korumak ye 
güzelleştirmekle kalmaz.anız, ver
diğin iz para da kendi cebinizde 
kalmıı olur. 

Sabah, öğle ve alışam her yemekten sonra 

:SıhhT sabunların en me,nuru olan 
CAOUM sabununu kullananlar, aynı 
zamanda en ekonomik bir sabun 
oldu{Junu söyllyeceklerdir. Cildi mü-:_ 
kemmelen temizler, yumuşatır ve 
canlandırır. L&tif kokusu, fazla köpü• 
Oü son parçasına kadar devam eder. 
Mllyontarca kadının istifade ettiOI 
sıhhat ve taraveı kaynaOıdır. 

----------------------- ······························································ 

DAYMON FENERLER 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 800 metre 191k veren 
1938 Modeli 

DAiMON 
Fen erleri gelmiştir. 

iyi lflk almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

D A 1 M O N •mpullarını 
kullanınız ve her yerde DAiMON 

ilan Tarifemiz 
Telı: ailtun santıml 

Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci ıahile 250 )) 

V~cü ıahil• 200 )) 

Dördüncü ıahi.I• 100 • 
ı, ıahileln 60 » 
Son 1ahil• 40 » 

Muayyen bir müddeı za.rfınd~ 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak. 
lar ayrıca ten.zilltlı tarifem.izden 

istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilA.nJar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ildnlarına 

aid i§ler için ıu adrese müracaat Son Posta Matbaası Dr. HAF iZ CEMAL 
edilmelidir: •••••••••••••••••••••••••••••••• 

tı&ncıhk llollektU Şirketi Ne§l'lyat Müdürü: Selim Ragıp Bmeı (Lokman Heldm) 
mark8lllla dikkat ediniz. Kahramamacle Baa DalaDl7• aı~&ehuınn: Pua.ı:dan maada .......... ~------~~~--~~~---~-~~-~~~~--...iii.LI _ _ ~~.-Juw~wı.ıı..t_ __ ıJLS.ABJIP.LıEBJ~·_:S.~R~a~gıp:....:E:M:EÇ~J-.1:a- berıQD<l·l>mn.zıro1anuwa~wte-


