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Sezonun son haftası 

Balka n hey' etleri 
şehrimizde toplanıyor 

Bugün Galatasaraydan Taksime 
kadar bir yürüyüş yapılacak 

Jtesth"aJe iştirak edecek olan ı·u gosla\' heyeü Sirkeei istasyonunda 

İstanbul sezonunun Balkan festi-, sesine misafir edilmişlerdir. Yugos
vali haftası bu akşam başhyacaktır. lav heyeti, dün Dağcılık klübünde 
Belediye tarafından verilecek ziya- provalarını yapmL5lardrr. Bugün de 
feti müteakip Balkan ve Türk milli son olarak konservatuvarda provala
heyctleri tarafından Taksim bahçe - nnı yapacaklardrr. Heyet reisi olan 
sinde dans ve müzik festivalinin ilk profesör, bu seyahatten memnun ol
müsameresi verilecektir. Bu festiva- duklarını ve ellerinden gelen gayreti 
le iştirak edecek olan Balkanlılardan göstereceklerini söylemiştir. 
Yugoslav heyeti dün sabahki konvan 
ı;iyoncl ile şehrimize gelmiştir. Heyet 
bir profesörün başkanlığı altındadır. 

Bugünkü yürüyü, 

Festivallere iştirak edecek bütün 
Yirmi bir kişilik kafilenin dokuzu milli heyetler bugün Galatasarayda 
kadındır. Heyete dahil bulunan kız 
ve erkeklerin bir kısmı Zağrep, di
ğer kısmı Belgrat üniversiteleri tale
belerindendir. Ve folklor sahasında 

beynelmilel müsamereler için yetiş
tirıımiş kimselerden mürekkeptir. 
Belgrat operası primadonnası Bah· 
riye Haçiç te heyetle beraber gelmiş
tir. 

Yugoslav heyeti, Turing klüp na
mına Şükrü Ali, belediye namına 
Kemal Ragıp tarafından ka.rgılan

nuşlar, belediyece hususi surette te
min edilen otobüslerle Galatasarav li 

cip hükümdarının hususi bir sıfatla 
olsun aramıza gelmesini derin bir 
memnuniyetle karşılamış, fakat ziya
retin hususi mahiyetine tamamile 
hürmet ederek resmi bir ziyaret 
programı yapmaktan geri durmuş

tur. 
Kralın arzusu evvela Çanakkalede 

durmak ve İngiliz harp mezarlarını 
ve eski harp sahalarını ziyaret et
mektir. 

Hükfımetimizce Ordu müfettişi Or
general Fahrettin Altay Kralın refa
katine memur edilmiştir. Orgeneral 
Fahrettin iki torpidomuzla beraber 
Çanakkaleye giderek Krala iltihak e
decektir. 

Çanakkale ziyareti 3 Eyllıl Per-

toplanacaklar, milli kıyafetleriyle 

Takt!ime kadar bir yürüyüş yapacak-

!ar ve abideye çelenk koyacaklardır. 

Belediye, Akay ve Şirketihayriye 

ile temasta bulunarak her iki idare
nin gece saat birde köprüden bir~r 
vapur kaldırmalarını kabul ettirmiş
tir. Akay vapuru, Haydarpaşa, Ka
dıköy, Anadolu yakası ve tekmil A
dalara, Şirketihayriye vapuru da Bo
ğazın Anadolu ve Rumeli sahillerin
deki bütün iskelelerine uğrıyacaklar
drr. 

lan birlikte seyir ve takip edecek
lerdir. 

Muhterem misafirimiz, Rehrimizde 
g~ircceği Uç gün içinde müzeleri, sa 
rayları, camileri ziyaret edecekler, 
Adalan ve Boğaziçini gezecekler
dir. 

Sekizinci Edvardın Pazartesi günü 
buradan ayrılması muhakkaktır. Bir 
ihtimal, 1stanbuldan trene binmesi 
ve doğruca Londraya dönmesidir. 
Yatıyla Köstenceye gitmesi ve ora
dan trenle yoluna devam etmesi de 
ihtimal dahilindedir. 

Kral Sekizinci Edvard 
Metaksasla görüştü 

Gazi köprüsü 

Vazı esas resmi bugün 
yapılıyor 

Unkapanı ile Azapkapı araf!ında 
yeniden kurulacak olan Gazi köprü
sünün vaz'ı esas resmi, bugün saat 
15 de büyük merasimle yapılacaktır. 
Bu merasime şehrimizde bulunan bü
tün vekiller ve mebuslar davet edil
mişlerdir. 

Sigorta kaçakçılığı 

tahkikatı devam ed. yor 
Sigorta kaçakçılığı tahkikatına 

dün de alakadar memurların huzuri
Je devam .edilmiş, birçok kimseler, 
çağnlarak ifadeleri almmıştır. Yaşı-

l 
yan kimselere ölü" rapor;u veren dok
'torlar da bu arada dinlenmişlerdir. 

1 ~nlerde tevkif edilen Eyüpte 

1 
bakkallık eden Dimitri ile karısı Iz-

1 maro ve Peştemalcıyan, tahliyelerini 
1 istemişlerdi. Üçüncü ceza mahkeme-

sinde tetkik edilen bu talebe, dün 
akşam ret cevabı! verilmiştir. Suçlu- ' 
lar tahkikat neticesine kadar mev
kuf kalacaklardır. Bugünlerde, yeni 
tevkifat beklenmektedir. 

Bugün 
çelenk 

şehitliğe bir 
konulacak 

Kamutay kararile şehitliklere çe -
lenk koymaya memur edil~n heyet 
dün şehrimize gelmiştir Heyet bu
gün saat 11 de şehitliğe giderek re 
lenk koyacaktır. 

Parti umum idare ı.eyet 
dün toplandı 

Cümhuriyet Halk Partisi C'ri!nyön 
kurulu hafta içtimamı dün öğleden 
evvel partide Dahiliye Vekili ve Par
ti Genel Sekreteri Şükrü J\s••· ..... ·
başkanlığında yapmıştır. 

Elitleri ıergiıi 
29 Teşrinievvel Cümhuriyet bayra.

mmda Ankarada Iktısat Vekaleti ta
rafından açılacak el va ev işleri ser
gisi komitesi dün Ticaret odasında 
toplanmı§, hazırlıklar üzerinde çalış
mıştır. 

Yeni kanalizaıyon tebekeıi 
Belediye Kanalizasyon şubesi mü 

dürü Celal, dün Almanyadan dön

müştür. Celal, Almanyada kanalizas 
yon işlerinin son şekillerini tetkik 

etmiştir. Son terakkiyata göre mem
leketimizde neler yapılması icap ede 

ceği hakkında bir rapor hazırlamaya 

başlamıştır. Şehrimizde yeniden ya
pılacak kanalizasyon şebekesi için ha 
zrrlanılacak projelerde bu esaslara 
göre tadilat yapılacaktır. 

Donanmamız lzmirden döndü 
İzmir ve Akdeniz limanlarmı zi

yaret eden donanmamız, başta Ya -
\'Uz olmak üzere dün Marmaraya 
gelmiş ve Heybeliada önünde demir
lemiştir. 

Elli yıllık Türk sana tını 
canlandıran sergi 

Dün, Akademide merasimle açıldı 

lçiıler Bakanı ve davetliler 

Yarım asırlık Türk resmi 

Dün, Güzel Sanatlar Akademisin
de, elli senelik Türk resmini gösteren 
bir sergi açıldı. lstanbulun kırk gi.l11 
kırk gece eğlenceleri programına da
hil olan bu sergi, muhakkak ki bır 

'~lence mefhumunu çok aşmakta, 

,ir milli kültür çerçevesi içine gir -
lektedir. Sergiyi, Burhan Toprak 

oir nutukla açarak dedi ki: 
"- Sergimize teşrifinizden dolayı 

size ve bu serginin meydana gelebil
mesi için yardımlarını esirgemiyen 
resmi ve hususi müesseselere tertip 
heyeti namına teşekkür ederim. 

Biraz sonra zlya ret eanırkcn br;

rüleccği veçhile 'bu serginin açılması 
pek kolay olmamıştır. Filhakika el
li senelik Türk resmini bir araya top 
Iıyabilmek için Kültür Bakanlığının, 
partinin, İstanbul belediyesinin ayn 
ayrı yardımlarını temin ettikten baş
ka birçok e;ki a~lelC'rin hususi kollek
siyo11larına da müracaat mecburiye
ti hasıl olmuştur. Maatteessüf bir 
asırdan fazla hayatı olan Türk res
mi bugün çok dağınık bir haldedir. 
Bunların bir kısmı muhtelif mektep
lerde, bir kısmı halkevlerinde, parti 
merkezlerinde, bir kısmı Tayyare ce
miyetinin merkez ve şubelerinde. bir 
kısmı da muhtelif vekaletlerin daire
lerinde ve nihayet etnogrnfya müze
si, askeri müze gibi resimle ancak 
bilmiinascbc alil.kası olan yerlerde ve 
hazan da depolardadır. 

Bunun için gördüğiimüz büyük 
yardımlara ve himayelere rağmen 

sergiyi geziyorlar 

sergisinden bir köıe 

bugün akademiye ancak 50 senelik 
Türk resim ve heykelini toplamış 

'bulunuyoruz. En genç istidatlardan 
teşekkül etmiş olan D. grupu bütün 
temayülleri ile bu sergide görüleceği 
gıbi, bazı noksanlarla Cümhuriyet 
devrinin sanat teşekkülü olan (Müs
takiller grupu) da mükemmelen tem 
sil edilmiş bulunmaktadır. !{eza meş
ru ti yet devrinin ( ecole) ü ve plastik 
san atlarda Fıkret - Haljt Ziya mek
tebinin rolünü oynıyan Çallı İbra
him, Namık İsmail, Feyhc.mnn ve 
NazmiZiya mektebi de hemen hemen 
h ig c h a.i h aia d o n o nol. bir t ...... t'l ., .,., .. _ 

giye iştirak etmiştir. 
Türk resminin ilk müjdecilerine 

gelince bunlardan ancak Hamdi beye 
Şeker Ahmet pn§nya, Seyit beye, Ze
kai pıcıaya kadar uzanan kolun bi -
rer ikişer nümunelerini tedarik ede
bildik. Bütün araştırmalarımıza rağ 
men bizde 65 sene evvel resim sergi
si açanların, ne de bir asır evvel Lcm
clraya veyahut Viyanaya resim tah
siline gidenlerin resimlerini bulama
dık. Dolayısiyle, sergimiz Ferik lb
rahim paşanın, Ferik Tevfik paşa
nın, Hüsnü Yusuf beyin Ye Süruri
li Ahmet Emin Beyin ve daha birçok
larının portrelerinden, peysageların
dan mahrum kaldı. 

Siyaset alemi 

Almanya ve orta Avru 
İspanyada boğuşmanın bütüıı 

detiyle devam ettiği bir 
A uupa.nm her tarafından ) ·· 
siJi.Jı şakırtılan afakı tutmak~ 
Herkes, gece ve gündüz, b 
dem \'W'Up dururken, herhangi ~ 
ihtimale karşı hümmalı bir h;,..ıt 
ğa giri~mi~tir. 

Dünyanın ve bilha.CJsa 
~ittikçe tehlikeli bir deneye gi 
ni söylemek ve bunun üzerine n 
dikk~ti celbehnek zamanı gelmişti' 
Çünkü yalnız müdafaada bulun 
için dejtil, bitaraf kalabilmek, b 
!arına ait menfaatlere zorla katlf 
rılmamak için bile, kuvvetli ol 
artık bazı milletle.r için esaslı bir 
ide teşkil etmt>lidir. Te~·akkuz, hl~ 
ı.aman bu kadar lüzumlu olma 

* Evvelki gün de Jta~·dettiğimiz 
Alman ordusunun fili hizmet ırı 

detinin arttınlmasr her tarafta 
rin tesirlf'r yapmıştır. Zaten git~ 
artan kuvveti ~nesinde AlmaJI.,-. 
cfünya siyasetinde. ba.5hca rolü o~ 
mıya başlamıştır. Denilebilir ki, _, 
mam•a hemen her sahada mütetf'll""' 
bir 

0

hareket halindedir. Ki~ 
korkmaz, kimseye hesap \'ermel ı' 

vaziyete gelmiş Almanyanm roltl 
zi;u.de Orta Avrupada hissedll~ 
tir. . ı.I 

1 Alman ordusunun artbnl~ 
1 en· el ve sonra Orta A \'nıpa m-1 

kefü'!rinde gördü~ümüz bazı tczsll~ 
ler çok manidardır. Runlartl~ t-' 
miihimmi, hiç ŞÜJ>hcsiz, MacJlrı• 
Kral :Saibi Amiral Horti'nin JlitJel" 
le ~·aptığı miilf>kattır. Bu görüş::: 
nin neticeleri, tahii, henüz mal.,.. 
cleğildir. Fakat Triyanon muahr.d" 
siyle ayakta kalan kısımlarının ; 
yakrnda ortadan kalkM'aı'.tına h 
metmek bir kehanet sayılamaz. ııtl' 

Bu muahedcnin bilhassa a§ oı' 
ahk&mına. siddetle taraftar 
Kiiçiik trnar' De,·letleri Almanya_! 
rafından ku\'vetle tutulan Macıw 
tana karşı ne yapabileceklerdirf 114' 

Zaten Macarlar hiçbir zaman 
yanon muahedesini kabul etm~ 
ler ve şeraitine ka~ı şiddet~le ıW".. 
ft'""'i"lflrdi. Bunlardan ku 
için de ltal~·a ile Almanya a ; 
bocalamışlardır. Biraz da ~is~_ıJ' 
sun İngilizlerden yardım gorınuıır 

dir. . .. .1 
Her halde llitler - Jlorti müliJıı" 

mühim bir hadisedir. Ve Macarl':'! 
Almanlann yardmıiyle, bazı ';:J 
hüslere girişmesini kolaylaştı f 

bir mahiyettedir. \'akında Tuna Jı'f 
zasıncla her halde birçok ~E"~·ıere 
bit olacağız. 

~ ., 
Avusturya da mukadderatını~· 

,.a., yan.5 Almanyaya bağlı~ 
Ba.~k~ türlii )'apmMma ~a .. ne CO 'I 
fi vazıyeti, ne de iktısadı btinJ'eei 

sa.ittir. ~ 
Yugoslavya daha kuvvetli o -,,;_ 

için Cennenlcre daha kuvvetle pl' 
ni i~ittirebilir. İngiliz kralının. ; 
maÇ)'a ~hillerini ziyareti de 91' ti 
ten Belgradı ku\"\'etlendirece1' 

fembe günü olacaktır. Kralın Trova 

harabelerini de zirya.ret etmesine ih
timal vardır. 

Sekizinci Edvard .{ Eyllıl Cuma 
günü hususi Nalhin yatıyla İstanbu
lu şereflendirecektir. Burada .ı, 5 ve 
6 Eylfıl günlerini geçirecek, i JıJylül 
Pazartesi günü aramızdan ayrılacak
tır. 

Atina, 28 (A.A.) - lngiltere kralı 
sekizinci Edvardın izhar etmiş oldu

ğu arzu üzerine Başbakan Metaksas 

gayri resmi surette huzura kabul o
lunarak, lngiltcre kralının yanında 

uzun müddet kalmıştır. Kral sekizin 
ci Edvard, Elen Başbakanına sami
mi iltifatta bulunmuştur. .&abulün 1 

~---------------------------------, 

Fakat buna mukabil Etnografya 
müzesinden getirttiğimiz 19 uncu as
rın iptidalanna ait emsalsiz resimler
le ve nihayet Britiş Müzeomda bile 
yer bulan Hamdi beyin şaheserlcrile 
bu noksanı•nızı telafi etmeğe çalış -
tık. 

i.mildir. tJİ 
Çekoslo\·akyanın vaziyeti i9t'l ~ 

den naziktir. Üç milyon Al .of 
meskun bulunduğu bu yedi rrı°' ,<f 

luk memleket her taraftan Al.-: 
\·eya doıııtlan tarafmdan muhaı:.·., 

Sekizinci Edvardın lstanbulda A
tatürkle görüşmeleri ve tanışmaları 

hususi bir mahiyette ola<'aktır. 
Esasen ziyaret hususi olduğu iı:in 

resmi hiç bir program yapılmamış ve 
Sekizinci Edvardın şehrimizi gezme
si ve dolaşması tamamile hususi ar
zulanna bırakılmıştır. 

Ancak büyük misafirimiz, ayni za
manda çok iyi bir sporcudur. Bilhas
sa denizcidir. 

sonunda Metaksasın yanında 
Atina belediye reisi Kotziası da kabul 
etmiş ve Kotzias, lngiliz kralına ken 
disinin Atinayı ziyaretinden dolayı 
bütün Atinalıların büyük bir sevinç 
içinde olduklnrını bildirmiştir. 

lngiliz Bahriye Bakanı Samvel 
Hor Maltcu:la 

Londra, 28 (Tan) - "Ençantres,, 
gemisi, Ingiliz bahriye nazrn Sir Sa
muel Horu hamil olduğu halde, bu sa 
bah Maltaya vasıl olmuştur. 

Samuel Hor, Akdenizdeki lngiliz 
iissübahrilerinde tetkikte bulunacak-

9 Ağustosta Modada Atatürkün 
huzurlarile yapılan büyük deniz ya
nşlannda İngiliz sefiri Sir Persy Lo- tır. 

ren de hazır bulunmuş ve yarışları 

Çağlıyan ve imrahor kötkleri 
yeniden yapılacak 

pek beğenmişti. Bu itibarla büyük 
misafirimizin şerefine 6 Eyliıl Pa1.ar 
günü Modada, her türlü deniz spor
larını ihtiva etmek üzere büyük bir 1 Tariht kıymeti haiz bulunan bina-
deniz yarışları tertibine karar veril- larm muhafaza ve idaresini üzeri.ne 
miştir. Yarışların muntazam olması alan belediye, yaptırdığı tetkikat ne
için bir komite teşkil edilmiştir. Ko- ticesinde Kağıthanedeki Çağlıyan ve 
mite dün Vali ve Parti Başkanı Mu- İmrahor köşklerinin tamirine imkan 
bittin Üsttindağın reislilinde parti 
binasında toplanmış, alınacak terti
batı konuşmuştur. 

Pazar gecesi Modada büyük bir 
balo da verilecektir. İngiliz Kralı 
&kizincl Edvard ve Atattlrk yarış-

olmadığı neticesine varmıştır. Bunun 
için bu iki binanın maketleri yaptırı

lacak ve bugünküler yıktırılarak bu 
maketlere göre beton olarak inşa e
dilecektir. 

T alkvümo H©ıv~ 
bugünkü hava 1 

Bugün hava, hafif bulutlu geçecek
tir. Hararet derecesinde bir iki gün
denberi mühim denecek değişiklikler 
görülmüştür. Bu vaziyet, bugün de 
devam edecektir. Rutubet nisoı:!ti hay 
li azaldığı için şimdilik sıkıcı bir ha
va umulmamaktadır. Rüzgar değişik 
istikametlerden esecektir. 

Dünkü hava 
Dün gölgede sıcaklık en çok 22,3, 

en az 14,5, güneşte azami 58,fi derece 
olarak kaydedilmiştir. Rutubet )ii:r.de 
otuz dörde diişmüştür. Bu tenezzül 
mühimdir. Tazyiki nesimi 762 mili
metre civarında seyretmiştır. Rüz
gar yıldızdan saniyede 8 metre slir
atle esmiştir. Hava vaziyeti. hafif 
bulutlu görülmüşse de sureti umumi
yede normal geçmiştir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün sıcaklık gölgede 

asgari 20,5, azami 32.6, güneşte en 
çok 61,9 derece olarak kaydedilmiş
tir. Rutubet nisbeti yüzdt! 48, tazyikı 
nesimi 758,-i civarında görülmüş, rüz
gar vasati 3 metre hızla esmiştir. Ha 
va sureti umumiyetle siPli, fakat açık 
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geçmiştir. 

• 
ı - Bir otomobil kazas. ıı ..:ı.u:~ .. ııı

dE' Belçika Kralı başından yaralandı, 
Krali~e öldü. 

2 - Yalovada bir orman tutuşmuş 
ve tamamen yanmıştır. 

Sergimiz umduğumuz kadar tam 
ve mükemmel olmadı. Lakin bu bi
rinci adnndır. Hiçbir zaman birinci 
adımda miikemmeliyete varmıya im
kan yoktur. !kinci sergi her halde 
şimdikinden çok daha güzel olacak -
tır . 

Biz eğer bu teşebbüsümüzle Türk 
resminin bir asra yakın tarihi şahsi
yeti mevcut bulundui;runu ve artık 
her türlü sıkıntıya rağmen başını so
kacak bir eve, yani birçok seneler 
evvel nizamnamesi yapılan bir müze
ye, yahut galeriye girmeğe hak ka • 
zandığmı ispat edebilirsek kendimizi 
vazifemizde muvaffak olmuş saya-
rız. ,, 

Nutuktan sonra, salonlar birer bi
rer gezildi. Sergi, ilk ressamlar, gü
zel sanatlar birliği ressamları, müs
takiller, D grupu ve hiçbir grupa 
mensup olmıyanlar isimleri altında 
beş salona ayrılmıştı. Bunlar gezil -
dikten sonra hazırlanan büfede çay 
içildi ve <lavetliler, direktörü bu te -
şebbüsünden dolayı tebrik ederek ay 
nldılar. 

Davetliler ara~mda Türk Tarih Ku 
rumu Asbaşkanı Profesör Bavan 
Afet, İçişler Bakanı ve Parti genel 
Sekreteri Şükrü Kaya ile birçok c;ay
lavlar. lstanbulun sanat, matbuat ve 
yilksek muhitine mensup güzidelcr 
vardı. 

Romanya daha ziyade Fraıt~· 
Rusyaya 'istinat eder .gibi göril--:.o41· 
tedir. l'akmda Macaristanın gı;;tr 
~e fazlala.,an faaJiyetine karŞ1 fll1. 
r~ten acı ıııesler yükseleceği "'~~ 
kak gibidir. Bu memlekette fır ,,~ 
arasında şiddetli münaka.,a.la11 ff 
man taraftan bazı cemi~·etıer~J' 
aliyeti her halde ehemmiyetle 
edilmeıidir. ~ 

Almanyamn c.anh faaliyeti ~ 
~unda Mus~lini şimdilik !IU' ._,1 
iktifa ediyor. İtalyanın yalıtıı ~ 
di menfaatleri peşinden koŞll t~ 
\"e icabında Alman slyasetiııdt'ıt ~ İ 
rar a)'Tllat'a~ma hlikmet~ek hl' ıvtl" 
maz .. Hulasa, herkesin g~zleri t.U'~ 
ne çenilmiştir. Ve şimdıllk İt· 
en mühim adamı gene Hitlerd er' 

RaifN.~ 

lt,~IEME~ 
;(, ~ Lİ ST~'~ ~ 

K l,i~'"' ifa fif ~ emekler - u~u ~-' 
patates ı•üresi, erikli franca!• Jı•JI 

Ao,.r ,·emekler - Bıldırrııı ...,§!•' 
8

• • he"p 
patlıcan kızartması, imlik 
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.. . o . Halktan bir adam S C> N" .; I-:f· .A 13 ER·' 
' " 1 Beş on ku~ŞiÇin Eyüp sokakla-' 

l _rında bana rehberlik eden garip 
~r ad~mın ha~tından acı sa~neler ! 

tP' . - - - - - --
.,IJ lhracahnkontrolü 

~ l atbikat yanlışlıklarının 
ş~ 0~tadan kaldırılması için 
~ tuccarlara yol gösterildi 

d !nkara, 28 (Hususi muhabirimiz
~ 'tnerı) - Kamutayın yaz tatiline gir
lfl ~en evvel çıkardığı 3018 sayılı ih
~ rı tın nıurakebcsi hakkındaki ka
;tif g~Un tatbikatında ba7.ı tereddütler 
11.S oıe çarpmaktadır. 

bU ~~ kanuna göre, ihracat yapan 
Ilı tun tacirler, ruhsatname almağa 
c e;bur tutulmuş ve bu da bütün ti
lelt~t ~!arına müteaddit tamimler
~ldırilmişti. Fakat valilik ve kay
t'ın a~Jrklar vasıtaeile ticaret odala-
88.~ gtden bu tamimlerden kiiçük ka 
•a latımızda bulunan tacirler Yak· 
~ haberdar olamadıktan için, nıh

df ~tııaıne almak yolunda, yanhş ma
~~ ,:;rnıa.ra ve yanlış şekillerde müraca. 
,1 tir erde bulunmaktadırlar. Birçok ta 
ti ~ lenıniz, ticaret odalarının geç ha
p Ilı?' "errneei veya hiç haber gönder
,J ıt e~~i yUzünden kanunun emrini 
'" 'Ilı' ıçın vekalete müracaatte bulun
tıil ıı,ıardır. 

ı4 ht İkt.rsat Vekaleti, uzun uzadıya mu· 
~•· ta~rlere rneydan vererek küçük ka· 

\> arımızdaki tüccarlann haklarım 
~ ~"ıtkitlerini ziya.a uğrat.arılar hak· 

' ll da takibatta bulunmak iı;.ln karar 
;r de!l\lftır. Ayrıca. yapılan bir tamimle 
ı' 0 "ek!ıete müracaat etmeden öncl'l, 
-' ~l\'ıalıallin ticaret odaıııilP ve o kaıııa
ı/ ~ticaret odası yoksa, en yakın 
f ite t odMile temaea gelerek yapt· 
ı- ti .8k nıuamelenin ~Pklini öğrenmele
r lÇin tüccarlara yol gösterilnıiı;tir. 

~ Üzüm rekoltesi 

+ 

F'iatler, müstahsil için 
lliemnuniyeti muc~p 
. seviyededir 

~~kara, 28 (Huı.msi muhabirimiz
~ ) - Bu yılın Uzilm rekoltesini 
1ll bit etpıek için toJılaw»1 oı:esnıi ko
,.~l'onun verdiği rakQm 77 bin ton
~ "a.r.~t: euıı ayıar ıçınae bırçok 

~"a. değişiklikleri olduğu ve tizüm 
'1tt hautlerinin bir kısmını daha dev
ltıt 11lıeden harap ettiği için elde edi· 
l'U lrıahsulle talımin edilen arasında 
~de .15 !1isbetinde bir fark oldu. 

~tk etu vazıyete göre 1936 kuru üzüm 
~~lt~si 65 bin tondur. 17.mir bor~a-
9~ a - 7 - 7,5 kuruş fiyatla 20 - 8 
ıı. da açılan yeni mahsul piyasa..qı 
\:l~·n 
tl2ı sen.~ye nazaran. 0,50 kuruş bir 
itte aJık gostermektedir. Buna rağ -
ao% İztnirde piyasanın açıldığı gün 
936 çuval Uzüm eatılmıştır. 935 ve 
a Yıllan arasındaki fivat farkı 7 
• lO J ' 

~Utrı numaralarda yirmi para ve 9 
li 8.rada kTrk paradır. 

\tır aziranın sonlarına doğru Jzmir 
fıı:ıo.u rneyva ihracatçılar birliği tara
~tı an te.C1bit edilen alivre satış fi
Jın lltr ntubafa:'.a edilmiştir. Bu Y'· 
~tı:<;ıhş fiyatları da alivre ~tı~ fi. 
~tına uygun bulunmaktadır. 

lt ll:t at~er ~iistahsil için memnuniye
Ucıp bır seviyededir. 

~ Yeni Valiler 
tlıebllkara, 28 (Hususi) - KUtahya 
"tliı~8.u Dr. Lfıtfi Kırdarın Manisa 
~~g:P; .~rzurum valisi Baran'm 
tır. t alıJıgme tayinleri kararlaşmış 
lt~!t ~~ı:unı valiliğini yeni bir vali 
~u lr dılınciye kadar vekaleten 3iin 
tuııt;uınr müfettiş Tahsin Uzer ne-

edecektir. 

~ski gümüş paraIAt 
~u, k~ta, 28 CHuııusi) - Eski gü • 
darı;k:ıııkeı ve bronz paraların defter 
~at Ve Inalmüdtirlüklerinde tutuJ. 
~tıa.~k zarphaneye gönderilmesini 
lırılştir Bakanlığı alakalılara bildir • 

' -=--=---=ı===ıı---Sovyetlerle 
~ ticaretimiz 

s~ttler1~ olan ticaret anıa,ma -
"tO~tı etıhediidiğine da.ir bir §&yia 

l!,~r w 

~l'l~. aldıgımıza. göre hakikat 
th-~k · 1937 senesinde mer'iyete 
'~ek lnukaveJenin esaııılan iki 
~ir. 'Set arasında görüşülmek Uze
~' ntukavele mer'iyete girince 
dt,,.~l'rı eaki &nl&fDlanm hükümleri 

edecektir. 

. . 

Sovy~t Rusyada 

Beyanname dağıtan 4 Onu benim yanıma verdiler. Ba Gazetelerin zabıta sütunu karii 
na rehberlik edecek .. Onu benim ya- olmanın verdiği bir vehim içinde 

• nıma katan adam: çantamı göğsüme sıkıştırıyorum. Pa 
- Eline beş kuruş \'erirsiniz öm- ramı alırsa ... Ehemmiyeti yok ... Esa 

rünüze dua eder. Dedi. sen yanımda az para var .. Sanki çok tevkif edildi general 
Bcl~rat 28 (Tan) - Bu akşam çı

kan "Pravda,, gazetesi. Ingili:r.ce ga· 
?.etclcrden naklen şu haberi vermis-
ti~ , 

- Sovyet ordusu generallerinden 
Şmit, Sapajnikof, Pulin ve bir dör • 
diincü Voroşilofa karşı suikast ha • 
zırlamış olmak suçu ile tevkif ve 
hapsedilmişlerdir. 

Bu generaller uzak şarktaki Sov
yet kıtalarma göndermiş olduklan 
beyannamelerle, ~ı:;ker ve zabitanı is
yana teşvik etmişlerdir . 

Beyannameler şöyle yazılmıştır: 
KıT.lorıduyu kuran Troçki sürgün e· 
dilmiştir. Kamenof ve Zinoviyef iııc 

...... ........._._.__I 

Bulgaristanda l 
manevralar 

8ofJa. 28 (TA.n) - Vanıa iln Rur
~7: arnr..ındııkl sahiHerdP, Bu1j!'a r <ır
dıı11111nun manP.\'ralarr d"\Bnl etmPk
f.edir. Ru manP\'ralara, Rnlgsır torpi
tolanndan .. Dnı;ki~·" \'C "Strogiy'' ile 
hf.raber clahn birçok hii~·iik, küçiik 
hı.rp ~PmilPri \'e \'ama ~arnimmı İ~· 
tirak Ptm~ktedir. 

·- -tAu ........... ~ 
f ,nans talinleri 

.Ankara, 28 (Huı:1m~i) - Fınarıs 

Bakanhğı vfüiyetle:re y<'nirlen tıımim 
yaparak gönderilen vilayı>t Ye miil • 
hakat İ!limı:ıiT. karlrolarrnm 31 ağ11s
tosta muteber olaeıığtm, tali memur 
larrn açıkta k:ılmalanna mı>ydan ve 
rilmemı>k 'üzerf' tayinlerin 1 FMiıJ . 

den P.vvel yapılmaf!l liizır,.,.,·· 

nıiştir. 

Avukatlar kan .. .,. ... 
Ankara, 28 (Hıısıısi) - Adliye Ba 

kanlığı son şPklini almış bulunan a· 
vukat.lar kanun projPsi mütalealarını 

almak üzere bakanlıklara göndermiş 
tir. 

Stalinin nutuk •Öylediği haberi 
nereden çıkmı1? 

Loııdra, 28 (A. A.) - l<~veniııg 

Ne\'S gazetesinin evvelki gün ve I.fai

ly Mail gazetesinin f;talin tarafın

dan radyo ile bir nutuk söylemiş ol

duğu haberi biiyiik bir siirpriz tevlit 

etmiştir. Bu haber resmi siyasi ma

hafilde son derece heyecan uyandır

dıktan sonra Moskova tarafından 

resmen tekzip edilmiştir. J 

Evening Nevs, vermiş olduğu ha -
ber hakkında dün bir izahmıme TICŞ· 
retmiştir. Bu izahnamede bu nutkun 
öğleden sonra saat dörtte Londr:ı 

istasyonları tarafından alınmış v~ 

Stalinin gilr sesi zannedilmiş olduğu 
beyan edilm~ktedir. 

Siyasi mahafil, böyle bir velvele 

uyandıracak ve o~aya yeni bir en

dişe unsuru çıkarabilecek olan bir 
nutku, Stalinin se8ine benziyor diye 
ona isnat etmenin ne derece doğru O· 

lacağmı suale §ayan görmektedir. 
Bu mahafil. umllmiyetle hadiseyi 

teessüfe §ayan bulmaktadır. 

öldHriildii. Bıınlann intikamını alın . ., 
Kafka.c;ta ''e Ukranyada da bir kay 

naşma vardır. Giircistanda baş gös
teren isyan hareketini Ist<ıpanyan is 
minde bir Ermeıti idare etmektedir. 

Şimdi o önde ben arkada kaldırım param olduğu zaman da pek olur • 
tart boıuk EyUp sokaklarında yür\i- muş gibi!.. ' 
yorıız .. Tki tarafta karpuz ~ergileri "Ah neden geldim., diye iizii!Uyo
var. Çıplak ayaklı çocuklar taşlann rum. Ve bir reportnj için tek başıma 
üstünde koşuşuyorlar. Yalağı çürük bilmediğim bir yabancı ile buraya 
kavun. karpuz ve her nevi çirkef do gelmiş olmaktan duyduğum pişman 

Troçkiye barınacak yer kalmadı lu gii7.el bir çeşmenin önünde bazı \ıkla nerede j::ıc ağhyaca~ım. 

Londra. 28 (Tan) - Norveçte bu
tunmakta olan Troçki, hükfımet tara 
fmdan kendisine yapılan bazı teklif 
leri k:ı bul etmediğinden dolayı. Nor
veç adliye nazırının emrilc, eşile bir 
likt<', memleketin iç bir yerine siir -
gün edilecektir. 

Troçkinin katipleri ise Norveçi ter 
ketmek emrini almışlardır. 

Macar Naibi 
Amiral Horti yakında 

.v. ussolini ile görüşecek 
Viyana. 28 <A. A.ı - Amiral Hor 

U. bugiin öğleden sonra Linz'e git -
mek iiz,..re HinteıTiss'den hareket 
etmiştir. Sö~·lenildiğine g-öre, anıi -
ral oradan Do'biacoya giderek Mu.5 -
soliniye miilaki olacaktır. ------- ---

13 yaşından küçük 
çocuklar orta mektebe 

nasıl alınacaklar? 
Ankara. 28 (Husıısi) - Orta nıek 

t"r talimatname.r~i 13 yaşından kü
c:iik olan çocukların orta mekteplere 
kabul edilemiyerekleri h11.kkında bir 
hiikmii mııhtevi bulunmaktadır. Kül 
tiir Rakanhğı bu sene ilk mektepler 
den mezıın olan 11 \'e 12 yaşlarında
ki ço~ııklann orta mekteplere ne sıı 

retle kııbul edilebilecekleri hakkında 
ntkikat yapmaktadw. 

Kontenjan dışında 

sokulacak eşya 

satıcılar eşeklerine ~u vermeye ça - "Paramı alsa bir şr-y değil., diyo
bnhyorlar. Fakat eşekler o çirkefe rum; ya gidip polise haber \'Crmiyc
yanaşmıyorlar. Kendilerinden bekle- yim diye beni ölcliirürR<' .. 
nilmiyen asıl bir isyanla çifte ata • Maamafih korkumu ona belli et-
rak o pil' yalaktan uıaklaşıyorlar. memek için sakin adımlarla ilerliyo 

Bir çocuk yalağa akan mm;luğ'a rum. Sıcaktan. korkudan hu dik te
tığ7.ınr dayadı ... Allah!?. Allah? Hiç peyi tırmanmaktan harap bir halde-
te tiksinmcdl'n ısu içti.. . yim. 

Biz ilerliyorm:: Iştı- tepeye geldik ... 1.ste kah\'e ... 
- Gideceğimiz yer çok uzakta Müşteri artığilc gec;inmı>y<' alışmış 

mı?.. sokulgan bir köp<'k. sanki kırk yıl • 
Rehbr.rirn clilc ınlipheın bir işaret hk bir ahbabı gelmiş gibi nıemnuni-

yapıyor .. Ye bir tepe gösteriyor. yetle bizi karşılıyor. Yaltaklanarak 
- .İ'~h epey yiiriirtiz daha. vii<-ııdünii ayaklarınıı:ı;a siir<'rek, ko 
Pek ı-rrak bir gUrı ... Aksi gibi aya~ şup döniip gelf>rek arleta bir sevine 

ğımda yüksek ökç"li iskarpinler var. nümayişi · yapıyor. lri bir çinarın al
Bir spor ayakkabısı giymiş olsay - tındaki iı:kcmlelerden birin,, oturu • 
drnı keş ki. Oniinıdcki adama ba kıyo· yorum. \.C' yanımııa gelPn on dört 
rum. Ustlinrle kolu haşka ı>klen, ya- yaı;mda göriinen bir kahveçi çırağı
kası linw. linıe bir gömlı>k, gömleği· na: soğuk bir gazoz isnıarlıyorıım. 
nin iistiindc hiı· yeleği var .. Pantalo- Rehberim biraz ilerdC' bir sandalye
nunıııı arkasında pantalon büyüklü ye otıırdu. Kollarile lı?rlPrini siliyor 
ğiiııde yamalar. Ve ayaklarında znlı \"C yeniden bir sigara yakıyor. 
ntf'tle taşıdığı iki a<"ayip kösele ve de - '.Efrndiye de bir ~a7.o7. gctiı· diyo 
ri parça~ı .. Eskiden Hyakkabı imiş rum. Gazo:r. i!d.crsini7. de.~l mi? 
herhalde bıınlar. Topukları delik <;o - Zahmet olmaı:ıın efendim. 
raplarının içine paçanalar doldur - - Yok canım. Haydi iki gazoT. .. 
muş. O da galiba benım gibi çıplak Gazoz soğuk d{'ğil adet.a sıcak. 
ayak mod::ı.sındaıı nefret eniyor. Ve fü~hbcrirıı gazo;:un11 ir,;iyor. Biz biraz 
ayaklarını çrplak göslcrmck istemi· dinlendik. Çırağı çağırıyorum. He -
yor. ı:ıabı \'Priyorum. O lV'!Jl .sigarasını içi 
Zayıf küçük bir adam. Yarım san- yor. Çırak paranın lisliinU getiriyor. 

tim bnyunciaki dik. di1' saçhın. Aca- Ben paranın iistUnü cebime koyar -
yip bir nt>bat gibi kavıın şeklindeki ken, beş kuruş kazanmak üınidilc 

başını örtiiyor. fiiineşten yanmış bil' bu yolları tırmanmış olan adam : 
ensesi var. Cebinden bir paket çıkar - Aman efondun diyor beni mah 
dı. Si~ara içiyor. cup ettiniz .. grk(fn davrandınız he -

Yiirüyonı.:ı:. Bulaşık suhırmı evi - sabı ödenwk benim vazifemdi. 
nin kapısından dökmeyi itiyat edin - GU1m€'k ihtiyacı duyuyorum. Hal
miş birtakım insanların sokağında - buki ağlamaklığıın lazım... Zavallı 
yız. Pis, yağlı wı sabunlu sulara bas-

1 
adam .. 

Ankara, 28 (Hususi) _Aramızda mamak için iı.det.a sekerek ilerliy' Ylirüyorıız. Bir kadın larafıııdaıı 
ruz. Yokuş pek dik... zo7.u tediye edilmiş olmanın azabr klering anla~ması me\'cut olan ınem 

leketlerden Ekonomi Bakanlrğınırı 

iznile kontenjan dışında memleketi
mize sokulacak eşya hakkındaki lis
te Bakanlar Heyetince kabul edilmi~ 
tir. Bu listeye görf' : 

T<'~\'İki ı\mnayi kanunııııdan isti -
fade edC'n miiesReseler için lüwmlu 
olduğu hnldn ithHlleri muayyen kon 
tenjana tabi ve yasak okın \"e mem· 
lekettc imaJleri mümkün olmıyan 

müteferrik tesiııat aksam ile n letleri 
ve aramızda klering ve benzeri an -
IHşma olan memleketlerden getirile
cek motörlü tekneler w teçhizatı, 

ve gümrük tarifesinin C 341 pozis • 
yonuna giren oluklu ve kabarcıklı 
ambalaj mukavvalarından 30 ton mu 
knvva Ekonomi Bakanlığının iznile 
memlekete sokula bilecektir . 

Sıcak ta miithiş... risinde bulunan adam. Konul)iına-
- Daha çok gidecek miyiz!. ı başlıyor. 

- Eh epey var... - Çok di.işiinceın var diyor. Bu ak 
Yürüyoruz ... Nefesim adeta d .um Şişlide bir düğün hazırlıyoruz. 

laşmaya başladı. Çarpıntım var. Ne· Altını:;; lira \'eriyorlar. Altmış lira et· 
kadar da süratle yürüyoruz. miyccek 

- Ben şurada biraz dinleneceğim Bu sözünden bir şey anlamıyaca-
diyorunı. ğımı kenrlisi de kestirdiği için izahat 

- Buyurunuz diyor dinleniniz a- veriyor. 
mn .. Biraz daha yliriirseniz yukarda - Ben oyuncuyum. Hem hokka -
bir kahve vardır. Orada dinlenirdi - bazlık yaparım. Hem kukla oynatı
niT.. nm. Her şey yapımın. lki kantocu 

Bir parça nefes aldıktan sonra tek ve çengi kızımla bir de saz takımım 
rar yürüyorıı7.. Herde bir tepe... Ve vardır. Düğün tertip ederiz. Lohufla
tepede etrafı tel örgü ile çevrilmiş larda sünnet düğünlerinde de eğlen 
bir yer var, iri iri ağaçlı:ırm gölgesi. ce yaparız. Bu akşam on iki lira · pey 

Onümde şikayetsiz giden biçare aldım. 
adanın bakıyorum. Ve acıyorum. Yiiziime bakarak: 

- Beş on kuruş için bu zahmet - On iki lira şimdi üstümde diyor 
çekilir mi? fakat altmış liracık kime yetişecek. 

Filistinde kıtal devam Birden içime bir iirkeklik çökü - E~cr pey almamış olsaydım. Bu iş 
yor. Bu kadar az bir para için böyle ten cayardım. Fakat. şimdi caymo.k 
<;etin bir yolda rehberlik etmeye ra· ta olma?. .. On bc.j lira benim en aşağı 
zı olan bir adam kimbilir ne sıkıntı masrafım olur. Kızlara beşer lira yir 
içindedir . mi beş. yirmi lirayı da en aşağı saz 

ediyor 
Kudiis, 28 CA. A.) - Çeklere 

karşı yapılan bir hareket eRnasında 
12 çeteci öldürülmüştür. Her tarafa 
içinde bombn bulunan paketler gön· 
derilmektedir. Biitün sokaklar yahu· 
di niimayiş<;ilerlc doludur. 

Jştc. frak hat"iciye bakanının işti
rak ettiği Arap komitesinin toplantı
St böyle bir hava içinde bugün başla
mıştır. 

Ve gayri ihtiyari etrafıma bakı • alır bana ne kalacak vallahi bilmem .. 
yorum. Aşttğıda J<~ytip Sultanın ev • Düşünüp duruyorum. On beş liranın 
teri eıilmiş bir hamur gibi biribirine 18.fı ' mı olur? 
karışmış bir külçe halinde görülii - Bana dönliyor ve beni iknn crlece 
yor .. Herde kırların ötesinde surlar ğinden nmin. 
ve kapılar var .. Jstanbnlıın kapıları.. - Siz bPnim bu halime bakmayı
Gittiğinıi;ı; yollarda ondan ve benden mz. Ben bir giyinirim elbiselerim 
başka hiçbir şey yok. vardır. Vallahi oyuncularım bile be-

R~~lı:~ili 

Niçin 
kitap 

okumu-
yoruz ·? 

C.ıdd• e.!ıhle~ 
TürkQ·ed~ çıkan kitapların 

% 60 ı ç.ocok kita.br ve dnsıi 

romanlar % 25 1 roman 3 15 i 
clddi kitaptır. 

Kitap okunmuyor. Kitap!,'ılar 

şikayetçidirler. Kit.a}l!:r dükkin
ln,n birer birer kapanıyor. Kıtlım
hır da yaşıyamıyorlar. 

Fakat ılk ,.c orta mcktA•ı 

!;Ocuklan ~.ok oku)·orJar. De 
mek ki yeni hir okuyucu l!iııııfı 

~·etifi)·or. 

Çehreler 
Pc§tc: !~ Ağıuılos ı 

Orta Avrulla, hatta Garbi Anupa
daıa hıı yana gelirken en cok hı~ ık 
göriilen yer P(~tedir. };n ~olı sııl,aJ 
\'iyanada göriilrlüğü gibi. 

Bu acaba nedendir? diye rfü~iinm~
rlim nma hPr halde Ynktile Maearlnr
da ~ astıklı ıınlabıyık moda oldnJ'.°,"lı i~in 
:-}imdi fıirdenbire bu dııdak tliyiirıden 
kur1ulamı) orlar. Helc

0 ~eç"n ~esil hı
yrğa olnıı sn<l:ıl<atini mııhat:ıza edı

yor. 
Peşfo sokaklarında en az görülen 

ry zabit iinifonnnsıdır. HaJ:i iinifor
malı bir de bahriyellleri 'ar ki tam 
tıı t ıı~u bahriyelisi olıluğuııu ::;östcrr -
~ek katlar hafif. 

Peş1 cılc c;ok İ1jit ilen ı-;;r3 ler: füll~e 
~Jtnr. konıa Ye gazete satıcto;ı. 
P~t enin gazHtclrri biziınlillerin 

ılört t e biri kıt 'asmcln. İlk :;ayin da ~ nl 
nız bir mesele)·i bü3 iili manşetle ı:o -
teri)·orlar, lllt tarafını isitycn, sayfa
yı !'C\irir di)e diişiiııii~orlur. Pcştede 
ticaret hayli faaldir. Altıda ka11anan 
nıa~ııza ların hiçbir zamnn hu~ oldu
ğunu g{innedinı. Pcşteı1c l'U t;ok gö
ze çurpan t:CY lıer ısuıı( halkın biiyiik 
bir it İna ile DllSl ona(i_<.;f SÖrün:ı~füliir. 

Kti~ lii l\fncar mamulatı satar, lıü3i.ıl 
ma~aza lııcari .. tanrn hm;uc;i~etlerinl 
güstt>rrn nıetalarJa doludur. Soknk • 
!arda Macar bal·rnldan sallanır. Az 
!."Ok herk,. , hrr ,Yf'rtlr milli renlderi
ni ~iisterir. Bu hnl gerçi mağdur 
bir milletin alacağı en tabii rcnı.tir, 
ama Macarların ki artık 5İJ Mİ olnmk
t•m çıkrp tabiileşmiştir. 

.Oiin bir e~ aJıut acen lesine soru
~·ordum: 

- Pawr giinii ne gibi gezmeler 
\"ardır? 

Bir çelimsiz hııdm olan ıuuhatsbmı 
ce\ap ,·enli: 

- Falan taraf kö~ ferine gidusiniz. 
Sabah rrlHmdcn hareket. Ak;,ıım üstiı 
a\"det. 

- Bu uznıı lıir sc;\ ahattir. Dalıa 
kı :.ı bir şe~ ~oh· mu~ 

- t;,·et nmn. Macar kö~lü ünün 
karakteristiğini görmek için anrak 
bu ~~ ahnti ) apma~ a mecbursmmz. 

- Tı-şekkür ederim tan.l\ cnlze.. 
l~tkin affrdersiııi:.r., ben 1\lucar köylü
siinün karnldcrini mııtJaka öğre·ııne
ğe mecbur mu~·uın? 

Kadıncağız hemen kendine ı.;eldi. 

- Şüplıesiz ha~ ır. O halde ! ııu

maralı ~e1jnti~·i ta\ si)e e<lerinı. Srn 
Jan dağına !:•l~ılır. Güze] bir ;\erdir. 

Diyecek yok, ekmeklerini, ~emekle
rini, giyimlerini ,ı:;ıırlnlannı s:uı'at ,.e 
adetlerini hep milli an'anclcrlne uy
dunırlcen yabancı scn·alu bilP arkala. 
nıulan siiriiklemeli istiyorlar 'e bii
t:\in garp kültürünü alınış olmalanna 
rağmen kendi miUi an'anelerinl her 
ı;;eyin üstünde tutuyorlar. 

R(i~ le yaıunazlarısa on buçul• mil
yon adam on ~ene geçmeclen hlh i~ e
tini ka~ beclr>r. 

B. FELEK 
ni tanıyamazlar. Tanımıyorlar. Za -
ten. Esasen ben yalnız oyunculuk 
y:tpmam. Bir de lokantam var. 

SözUn ü kesiyonım: 
- Işte gC'ldik diyorum. Beni şu 

kah\"ede bekle aşağıya yine beraber 
ineriz. 

işim çok uzun sürmedi. Onunla 
beraber yine Eyüba indik. Dönüste 
lakırdı söylemedi. Onden yürüyor 
ve sigaraşım içiyordu. 

Şimdi türbenin önünde duruyoruz, 
biraz serinlemek için avluya giriyo
rum, güvercinler yerlere inmiş. Dört 
beş leylek güvercinlcıin arasında do 
laşıyorlar. San saçlı iki halk çocuğu 
leyleklerle oynaşıyorlar. 

llerdc ecnebi bir ressam resim ya 
pıyor. Aç ve hasta olduğu yüzünden 
okunan genç bir adam taşm üstüne 
yatmış .. Dört beş erkek tatlı şırıltı • 
tarla akan şadirvandan apdest alıyor 
lar. 

Rehberime cebimden çıkardığım 

on kuruşu uzatıyorum. 
Yuvarlak paraya bakan gözlerin • 

de hakiki bir sevinç izi görüyorum. 
Bu yuvarlak parada taze bir ekmek 
ve peynir kokusu almış gibi ağzı su
landı. Yutkunuyor parayı elimden 
alıyor. Ve scliı.m verip giderken : 

- Ne zaman EyUpta bir işiniz o
lursa beni arayınız diyor. Sayenizde 
bir kuru ekmek yemiş oluruz ... 

Ve ayağındaki eski kundura olma 
sı lazımgelen deri ve kösele parçası
nı sUrükliyerek köşedeki !ınna doğ
ru gidiyor. 

~uat DERVl'j 



No.W l"a=mı : Ziya Şak1r 

Miralay Marki, ona, ne maksatla 
Istanbula geldiğini anlatmıştı 

Artık Rızanın mukadderatı, 1stan- ı cevapları verip te imzanızı koyduğu
bul Türk Polisinin elinden çıkmış; En- nuz dakikapan itibar('n, bu paraları 
telliccns Servis' in kahir pençcsıne sirl alıp, tekrar zevk ve t ğl('ıH'('leriniz(' 
mısti... Servisin mahir ajanları, bir('•" dalabilirsiniz. Hatta .. Fı;<'r isterse -
dost sıfatılc Inzanın etrafını ih:n.a et niz. bize ha7.ı ufak t('f ·k hiınıetl('r 

mi ·Ierdı. lfrr gUn ve her gece ona mukabilındC', bizim k'.l··l 1·oınıız,1 gir,.,r; 
<'msalsiz zevkler t('min ederek bir aıı her ay bu mikclarda bir para ı:ılArak 
f'\'V<'l parasını tiiketmek için gayl'et gmçliğinizin kıymetli günle ·i.ıi, hm3-
gosterır!erkm, Rerhoşlıık esnasındakı c;a gcçirirsinız ... Göriiynrsuım1. ki, şu 
ifşaatından da bır hayli istifade eyi('- an<la, talih vc mukRdd ratımzırı ta -
miıderdi. mamilt' hfıkim V<' sahibi bulumıyorsu 

Milli teşkılat mensupları; H.ızaııııı nuz. Dii iiniin. kRrar \ erın ... Bıı g< nç 
bu çılgın hayatını - ve bahmımı, bir- yaşınızda, öliip gitm('yi mi~ .. Yokf':ı, 

takım siiph('li adamlarla düşüp kR'k- biitiin mC's'ut insanlar ~ıbi 7.C\"k için
tıgını - gördükçe, büyük bir enct•f'e de <imiir siirmeyi mi? .. 
hissctmektclerdi. Onu uzun tecrübe- Rıza. birkac dakika .. ü!tfıt ctmisli. 
)erden geçirmeden ifşaatta bulunduk- Hiç siiphesiz ki, o Z<'\'k ve (';ı"n('(' a
ları için gitikçc artan bir nedamet lemleı ini göziin'IC'n g"f'ç;rıni ti V,.. h i 
gôsterrnektelerdi. yat. ona tatlı gehıi- ti ... Va:::fevi. mu 

Bir aralık onu bu aleml('l"CL·n çrk- karldt'S bir mC'fltfır(' hn:indı hPııiMS<' 

mck ve inzibat altına nhnrı.k istcmis- 'm<'nıhı olan bu <·ahi! ı.d ım. bird •nbi
lcrdi. Fakat Rızanın: 1 rt' öliimiin ~ivnh ve S'J~uk hny;ıli kaı 
-Adam, sen de ... Şuradan dört gün şısınd:ı sil'dnn'i : 

ltik ömrüm kaldı. Bırakın .. Şu g('nr· - ~'lrıınıız. ~liy'iyeı'•"~i ıı. 
yaşımda. su kahp<' diinyanın zevkine f>C'mi ·ti. 
doyayım da ondan sonra geberip ~i- Mi,.p)nv M"""•ri. vinC' h·ı \0 t""'" c:ay;rn 
dC'yım.. biı siikiın \'<' it ıd 1 ic-iıv1 ' < 1111 lmı~C'tı 
Dıye verdıgi C'evabın mahiyetini J('- ist iC'va p <-1 misi i. Sord•ı~ı stı::ı llt'rrlc, 

ğiştiremcmiE;lerdi. Bu vaziyet kRrı-n- . a!':~ğı. vıılmrı • ~ıınlar 1,n ih::ıı·<'tti: 
sında artık Rızadan uzak!aRmak Hı. l - Aırndnlurlnn kiml('l' ta mfm -
zumunu hissetmişlerdi dan gönd<'rqtiiniz ?. 

Nihayet; Entellicens Servisin bekle 2 - Burada: nasıl bir v·ızifC' ifa 
diği gün gelmişti. O gün Rızayı taki- cd,..cektinizı .. 
be memur olanlar, miralay Ma kri' Y" 3 lsln nbuldo., kiml,.,rle te"'las et-
son raporlarını vermişler: 

(Dırarnalı Rızanın, on parası k'll
mamı.ştır. Dün gece, bütün parala1 mı 
tiiketmiştır.) Demi.~lerdi. 

Dıramalı Rıza o giin akşama do~
nı; resmi İngiliz Polisleri tarafından 
tC'vkif edilmi~; fakat karargaha gide ... 
gitmez, sivil İngiliz Polisleri tarafm
dan bir otomobile bindirilerek doğru
ca Asmalı Mescidin alt tarafmd kı 

Entel!ic('ns Seevisin mahrem bürosu
na gönderilmişti. 

Rıza, doğruca miralay Makrinin o
da~ma scvkedilmişti. Miralay Makrı, 
oturduğu masanın karşısında, Rıza

ya yer göstermişti. Masanın üzerinde, 
munta7.aman istif edilmış olan iiç der. 
tc banknot yükselmekte idi. 

Üc bin lirayı, son meteliğine kadvr 
sarfettiği halde, h~nüL dünyanın 

zevklerine doyamayan Rıza, bu Uç 
deste banknot yığmınt görür gör
mez, birdenbire muvazenesini kaybet
mişti. Miralay Makrinin fasih bir 
Türkçe ile söylediği sözlere, derhal 
en kısa ve en kestirme cevaplar ver. 
miı,ti. 

Miralay Makri; ona, ne maksatla 
lstanbula geldiğini.. Ve ;;cldlği giin
d('nberi kimlerle temas ettiğini.. Na
sıl bir hayat geçirdiğini birer birı> .. 
sayıp döktükten sonra; parmıı.ğı11111 
ucu ile banknot destelerini göster
mi.s: 

- Rıza Bev!.. $u gördüğünüz pa
ra. çok birşey değil... Uç bin liradan 
ibarettir. Bize sadaket gösterenlere, 
bir anda bunun üç, beş, sekiz on mis 
lini de veriyoruz. Ve o sadakat devam 
ettikçe, verdiğimiz paraların arkası
nı da kesmiyoruz ... Şunu da ilave e
deyim ki, bu paraları vermekten mak 
sadımız, kimseyi ihanete sevketmek 
dcgil, bilakis, emniyet ve asayişini 
deruhde ettiğimiz bir memlekette, 
fenalıkların önüne geçmek ... Size, da 
ha açık söyliyeyim. Mesela, siz .. 
memleketin sükun ve asayişini halel 
dar edecek bir ise giriştiniz. Ve iste 
şimdi de. efo geçtiniz. Tabiidir ki, 
doğruca Divanı Harbe tevdi edilecek 
siniz. Ve hiç şiiphe yoktur ki, Diva-
nı harp tar~fmdan hakkınızda verile 
('t'k eczanın fecijkıbetini de çok iyi 
takdir cdersiniıC .. Çok yazık ki, he
nüz gençsiniz. Ve tam hayatın zevk 
\'C nimetlerinden istifade edecek bir 
sindesiniz ... Şu anda size acımamak 
mlimkün değil. Onun için size bir su 
al sormak istiyorum. Şu parayı mı 1 

tercih edersiniz; yoksa, ölümü mü?. 
Rıza, fena halde sersemlemişti. 

Gözlerini, Miralay Makrinin gözleri
ne dikerek: 

- Benden ne istiyeceksiniz ? .. 
Diye kekelemişti... Miralay Makri, 

hayrete ~ayan bir soğukkanlılıkla ce- ı 
' ap vermi.sti: 

- Ooo ... Çok bir.::ey değil ... Sade
rr. <loflyalarımızın arasındıı bulun -
mak icin, şu kağıidın iızcrındeki su- ı 
11llere rcvap vermenizi... \1e bunlıtn 
da tasdik ctmrnizi istiycccğim ... Bu 

tiniz?. 
4 - Pıınlarla. nC' gihi i~lere karar 

\'<''"..ı:n;~ ? .. 

5 lstanhulcl:ı'ki m•ıtj tı•cıldliı.tın 

.,.ı,.,m'l.nl<ı.rı kirılC'roir? .. 

6 f)-.rrıf!t Ti'C'rit p 'l "l tf'r' 0 p C't 
ti"i"İ7. nıi'msdi kimleri ina C'dN~clt 
tiniz?. 

Bıı i!':t'l.-vap. :varım s:ıat bile Fiinn'-· 
mi"tİ. R1za, hcr&C'vi snvl<'mh•t• Ye 
sö:lcdi' !erinin hakikat olclJğıınıı da, 
imza elmisti. 

O Z9-man. Mir.a.\a.)I ~~kr.\, luıfifcc 
vC'rin"l"n kımıldanmı~. '>armağmı bC' 
~az bir rlü"'Merıin ii~e;..lnC'· ba~mı~. l
C'eri g-irm. iri vÜC'u'lii iki ;n!'!'ilı~ po
lisine-. iki k"lim" mırıl' •ıımı:::tr. Rı:m · 
mıısan•n jôcı1 iind<'l{i hanl(nnt <lC'StC'1n:-i 
ni. c<'pleril'lC' nasıl s•;:.ı'lı .. Rr~g1m dii -
"iin:nC'v<' h.,,.ı .. m•cıtı. Fıılrnt o anda o
mu.,.ı~,·:ı..nCl"TI iki kU\'\"f'tlı l'"Tl<'e vRka 
tam1stı. .. Ve: onu süriiltlemi". dı::ı·uı 

C'ıkarrnııı!R rdı. 

O anda: biiUin EntnlJi,.ens Servis ma 
kinC'si harek('te gC'lmiııti. lıı~iliz zabı 
•:; :m,:vf'ti. korlnınr bir hali;•·tfl gec; 
mişti. nızan•n VC''"dF'i iııim F<ı.hiıılc"i, 
bir sıı:ıt "''lrfııda t<'"1c:r Prli!nıi<ıti... 

Yalnız· Balırivt' zııhiti ~ehıılet Ali 
BC'v. C'le ge.-iril,.,nıemic:;ti. 

F.ık:ı.t, l-u bedbaht a•hnıın ftıliıkt'tİ 

de· uzun sürmemh~ti :F'ırkıu•ılık hıslc

rile kalbi ve viC'danı ırnrnrmıfl ola'l 

(muhtelit zabıta hizmf'f ınd·" miista h-

dem) bir m<'mur. (yirmi bes lirn mii 

kafat) mukabılinde Mnhm<'t Ali B('yı 

de el<' g('çirnıis, Galatas·.ray mcı kezi 

ne kslim etmişti. 
Şu fani hayatın dört ,:ünl:ık zevk 

\'e süruruna Aldanan Rız:ı, ihanetinin 

cezasını o andan itibıtrPn çck:Yt• ye 

başlamıştı. O gün ak~:ıma kadar İn

gilizlerin ellerinde mevkuf kaldıktan 

sonra, gece kapalı bir kamyonla Har 

bıye Nezaretine gönderilm!i. Jstan -
bul muhafızlığı hapishnncs:ne alıl • 
mıştı. 

(Arkası var) 
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Akıl hastalıkları gibi, en azı yet
miş türlü değilse ele, söz lıaslnlıgı -
nın çeşitleri de pek çoktur. Bunları 

_______ .__. 

©Ja oaı 

1 elefonla dedikodu 
bir sıraya koyabilmek için, ilkin, in- - Allo, allo.. St'za.. Ne oldun .. 
sanın nasıl söz söylediğini hatırla - Ne oldu sesin? 
mak lazımdır. - Duymuyor musun Şiikrancı -

Bir söz söylemek için, bir kere, söy ğım.. 1 
lenilccek şeyi diişiinm('k lazımgelir. - T<'IC'fonda bir g-iiri.iltü oldu da .. 
Bu muamele, tabiidir ki, insanın zih- - işte lckrnrlatıyorum.. Allo. 
nindc g<'çcr. Fikir bulunduktan son- Allo I•~vet.. Ne söyliiyorduın. Yann 
ra, onu ifade için Hizumlu olan keli- tl'ızidC' üC"lc buluı;unız diyordum df' 
mf'l('ri bulmanın sırası gC"lir. Jnsan- ğil mi? .. Kalbim carpmtı iç<'risin.J,-. 
!arı hayvanlardan ayırt efü'n iı;te bıı Sonbahar nıodPlterini görC'cegim dı- j 
ikind mtrnmeledir. Hayvanlar da Y<' nd<'lH h<'YN'anıından çıldıracağını. 
düşüniirlC'r, fakat düşiindiik)('rİ sPyİ Vallahi hen d(' r>ylC'yım. Ben de 
kelimclf'rlt' ifadt' cdt'tnC'zkr. Asıl çok m<'ıa k C'di) oru nı \'C' aea ha mo· 
"nutuk" d"<likleri bıı muanıcle deyi· da geçt'n SC'n<'kindC"n cc k forklı mıdır 
ne...zihindr geçC'r ve krliınC"lerııı şe - diye adrla iiziiliip dııruvorunı. Cün
kill<'ri. klaffuz C'dilmeden önce'. zi- ki.i g<'r('n sC'ne bir sürü konıplel('r 
hindC' bılunur. Bundan sonra sıra. o yapını tım. Bu sene onl:ı.r (demode) 
;(":cilleri t<'laffuz Pi m('ğc gelir. Bu tC' oldularsa pek acırım. 
laffuz muamelesi artık zihind<' değil, -- Yok canım .. &n hiçbir z:ıman 
söz aletlerine hiikmC'den beyin mer- SC'nt'den scnC'yc büyi.ik hir moda far 
!\ezlC'rinde, oralardan çıkan siniri('!'- kı olduğunu görmüyorum. Şimdiki 
de VC' boğaz ile dild<'. ağızda ve du- t('ı·zil<'r de buhrana göı(' modayı ta
dudaklar<la g<'çer. dil ediyorlar. Bır sene evvelki elbise 

insan söz söylemC'ği öğTC'ndiktC'n giyil~in diy(' bC'nim üç senelik kom -
; nrn bu iş bi~e pC'k kolay g<'lir. Hat- plelerim var vallnhi yepyeni kaldı -
la insanların en coğu iciıı en kc1lay . lar v(' modaları da g<'çmedi hala giyi 
·..;.söz söylemektir. F.ıkat stiz i~i tah- yorum. Yalnız bu SC'll<' dizlere kadar 
lil ('diline<' anlaşılır ki prk knrrnık inC'n mantolar pC'k <;ok yoktu. naha 
bir istir. Zatrn çocukların si)z söy fazla kalf'nda bitC'n bol jııkl'tlf'r vr 
l"nw~i iiğrenineiyC' kndar lıir yıl, iki yıı .simokiıı gıbi kliısik tıyyiirkr mo
~·ıl. bazan daha ziyade', g-ecirmC'l('n da idi. 
dl' insanın C'n yükst'k hassası olan - Hnlh11ki bC'n J::'<'("<'n sene birkac 
'özün karışık ve güç bir iş olduğuna tun·nkaı yapt,ırmıştım 

delalet eder. - Belki sonbahar modellerind<' 
Söz hastalıkları Ç('şitl('rinin pek yine dizlC'rC' kadar inen jak<'tl<'r ya

çok olması da bundan ilori gı'lir. Biı parlar. \iinkii malCım ya iil<'kiler 
:;öz düşüniildüğünden telaffuz edi - sonbaharın serince g-ünlC'ıind(' ipek 
!inciye kadar g<'çirdiği safhaların. elbiscl('ri pek muhafaza C'dcmezler. 
geçtiği yolların hcrbirinde tiirlü tür- Yağmurda filan 
lü arızalara uğnyabilir. - Ne ise bC'n kC'ndi h('sabıma bii-

Zihinde g<'çen diisünme safhasın- yük bir sabrrsızlık içindeyim. 
da söz hıı~~alığı en <"ok defa söziin - Biz böyle yalnız tuYalC'llc, yal
manasındadır. Bir söz kelimeleri ve nız moda ili' uğraşıyoruz. Galiba i:.:;i
t.claffuz edilmezi bakımlarından hiç miz ~iicümüz yok ta ondan. Halbu
kusursuz olur da manası bulunmaz. ki gördiin mü r,nzt'lC'lerde. dil kurııl
Dclilcrdcn bazılarının saçma sözl<'ri tayıııa ait, siitunlarda genç, giizel 
<;ibi... Fa!rnt bir insan - hiç te deli ve elcgant bayanların resmi vardı. 
denilecek bir halde olmadan - zih- Maı:ıallah onlar hizim gibi değil, on
ninde ne oldu~u zalC'n bi'inemiyen, lar vakitlerini nekadar ciddi işlerle 
bir arızadan dolayı sözüni.ı munta- uğrasarak ve dil hakkında tezler ya
zanı eöyliyeme111. r:dr"'gl' .. inni~~r valVil'lf ben onları 

Bunun en bariz şekli bazı kimstlc sa~aııı lclı,ik bul(Jyııı . ~u ui;unlcı. 
rin, biitün işleri akıllı ve uslu göriin- saçlarını sakallannı ağırtan. dil pro 
diiğii halde, kendilerini hic söz söy- fcsöl'!erinin ve mlistec:;riklC' ·in kar
lrmemeye mahkum etmeleridir. Ba - şısında gcnP, g<'n<~ Tiirk kızları itim 
zılan da kendilerine bir acıyı, yahut hakkında söz· sö~·lcsinler, bu biitiin 
bir korkuyu hatırlatan sözleri söyle- bir milletin iftihar <'d<'C'C'ği ş('ydir. 
medikten baı::ka, önlerindı:ı telaffuz - Vallahi ben de iftihar ettim. 
edilmesini bile istemezler: Kambur- Doğrusu ama kendi b('cereccğim iş 
!arın kambur kelimesini söylemedik- d('ğil ... Ben daha fazla eve kendimi 
leri ve söyletmedikleri gibi. hasretmisim. Böylc şeylere aklım cr-

Bazı kimseler sözlerinin arasına miyor .. 
lüzumsuz kelimeler yahut heceler - F:vc mi? .. Bf'n dt' üylC' drğ'il 
karıştırırlar: Efnedime söyliyeyim, mi? .. Canım biitiin kadınlar da alim 
yani bir tabirlerinin çok defa liizum- olamaz yn! .. Bırak biz de ev kadını 
suz olduklarını bildikleri halde on- kalalım. Bu mC'mlC'kC'llc hakiki ev 
!arı tekrar etmekten vazgeç('miycn- kadınlarıııa, salon kadınlarına da ih 
ter gibi. Terbiyeli adamlar oldukları tiya<; var. F'akat onlarla da hnkh 
halde ,kötü kelimeleri, küfür sözleri- olarak iftihar C'delim. OııJar h<'pimizi 
ni çok tekrar edC'nlcr de bu kabilden şerefle tC'msil <'diyorlar. 
sayılır. F:n hafifleri: Vay canına! - Salon d('din de aklıma geldi. 

Kimisi söz söylerken kelimeleri bi- Güzel San'atler Akadç-ınisindC'ki ser
ribirinc bağh•rlar. Bu bağlama, a. c, gi hakkında bir şey duydun mu? .. 
ö seslerile inilder gibi olur. Buna Onu ziyaret ettin mi? Şu resim ser
fransızcada tuhaf bir teşbihle "('şek- gisini .. 
!eşme" derler. Bizim rahmetli Sami - Hayır heniiz ziyarct etmedim. 
Bey pek nazik olduğundan, o tabiri Hem bilmC'm ama ~aliba bugiin mü 
kekelC'me diye göstermişse de, keke- yarın mı ne açılacakmıs yahutta dün 
!emek büsbütün başka scydir. açılmış. Herhalde daha gl'zilebilinir. 

Insanm uykusu pek ziyade geldiğ'i - Ama pek enteresan şeyler var-
vakit sözleri ağırlaşır. Kelimeler ağ- mış bu sergide .. 

zından ağır ağır ve fasılalarla çıkar. - Sen resmi pek çok seversin ta-
Bu hal bazı kimselerde, uykuları ol- bii gideceksin? 
madığı vakitlerde bile, daima görü
liir ve işitenlerin içini• sıkar. Bazı 

kimselerde bunun aksi olarak, sözle· 
rinin hepsini birden tamamlamak is· 
tiyorlarmış gibi, pek acele konuşur
lar. 

Kimisi söz söylerken birdenbire 
durur VC' diişünmeye başlar, çünkü 
söylediği bir kelime ?.ihninc uzun bir 
hatıra getirir ve karşısındakinin ne
kadar sıkılacağın ı hiç düşiinmeden, 
o kendi habrasına dalar. Bu halin 
konuştuğunuz şairlerin bazılarında 

pek belli olduğunu elbette bilirsiniz. 
Kimisi de, bir kere s(iz söylemeğe 

başlayınca durmak, dinlenmek bil -
mez. mütemadiyen söyler. Yazı da 
sözün bir şekli demek olduğundan, 
va.zı yazanların bazılannda da bu 
hal görülür. Senin gibi ... diyeceksi
niz. Onun için sözümü burada kesi-. 
yonım. 

l .. OKMAN HEK1M 

Jan R. Kurdi 
Suriye ve Halep 

r.nzC'te ve kitap satıcısı 
T<'lgr. Jean Kurdi Alep 

- Gitmez olur muyuı!'l hiç. Orada 
tam 80 senelik Ti.irk ı esmi teşhir edi
lccekmiş. Dört salon varmış, bir salon 
Şeker Ahmet paşa, !<..,erik 1brahim 
pa$ia. Hamdi bey ve ila .. gibi ölmüş 
biiyiik sanatkftrlara hasredilmiş. 2in
ci salon güzel sanatlar birliğinin sa'u 
mı imiş. Uçüncüsü ınüstekil ressaı t 
v<' heyk('llır~lara. dördüncüsü de D 
grubuna tahsıs <'diliyormuş. Bütii:ı 
Tiirk resmi toplu bir halde görüne
cek. 

- Des<'ne memleketle adeta bir 
sanat hadisesi oluyor aman şunu ka
çmnayalım ... Bak iyi aklıma gelrli. 
öbürsii gün tamamile öoşum, sen do 
boşsan bcra ber gideriz .. Hem onu gı
dip gezmczsek ayıp olur, bu kış çay-
larda yapılacak miir.akaşalarda ser
sem gibi kalırız değil mi? Fakat al
laha ısmarladık canım kapı çalınıyor 
kocam geldi galiba .. Onun çalışı ... gi. 
dıp kendisini karşılayayım ... bu belki 
alaturka bir şey amma!.. giizel bir 
şey ... · çiinkü kocalar eve döndükleri 
zaman daima giiler yiizlü bir kadın 
tarnfından bC'klenilmis olmaktan ze-
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( Küçük kiıgıt işaretidir. 
ıs N) un snyıları yok. CF:-\VJ 

.24 puanları \'ar. PIRfond Rri.- oynu
yor. 

l - .Miizayetlç nasıl olmak gerek
tir. 

2 - Farzcdclim ki ( Nl !l karo oy
nuyor. (W) kontra etmiştir. ve (El 
oyuna trefl CD) si ile başlamıştır. 

l N) Bu oyunu nasıl oynamalı? 
Bu meselenin halli 1 Eyliıl Salı sa-

yımızda çıkacaktır. 

27 Ağuatoa Perf mbe aayrmız.da 
çıkan meselen in halli .6 
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Koz kör. it' karo (0) ni oynar. 
Ve (Sl biiyük şlem yapar. 

Bu meselede dikkat edilecek nokta 
(E) nin ikinci ~ede vereceği kağı
da göre csı nin takip edeceği takti
kin değişmesidir-. 

(S) (E) nin oynadığı karo. (D) ni 
yerden < R > ile alır ve kendı elinden 
bir trefl atar. 

İkinci leve de yerden karo < A) nı 
oynar.Ve {E) nin1rotranaca~ mü
aaraaya gorc. 

ı 0 
- (E) karo CA) nı kes('rse mc

sC'le kolaylaşır. ( S l "Sürkup,. yapar. 
Ve üçüncü leve de pik (A) nı oynar. 
Dördüncüde pik (R) sini yerden ke
ser. Ondan sonra kör "empas,, ı ile 
geri kalan leveleri yapar: fakat· 

2° - (E) ikinci levede kar,., (A) 
sını kesmeyip te elinden bir pik atar 
sa CSl "Grand Coup., yapmak mec
buriyetinde kalır. Bunun için de koz
lannı kısaltmak maksadile - karo 
(Al nı ke.ser. Müteakıben pik A nı a
lıf' ve ondan sonra (W) nın pik (Rl 
sını yerden keserek dördüncii leveyi 

Faydalı adresler ve 
telef on numaraları 

ltfaiye telefonları 

lstanbıı.I lttaıycaı 
Kadıko:ıı lttaıycsı 
Y cşılkoy Bakırko:ıı Bıiyukdcrc 
Uskiıdar htaıycsı 
Beyoğlu ıtlaıyesı 
Büyükada Hcybclı Burgaz 

takaları ıc;ın telefon ıııınır ı .., ' 
-1angm demelı klfidır 

lla..-;tane telefon!an 

::crarhpap oııstaocsı zı69' 
Gureba hastanesı V cntbatı\• Z3~!ı 
Hasek1 kadınlar lıastancsı 24,.. 
Zeynep Kimi! hastanesı Uskudaı 60ı 
Kuduz hastanesı Çapa Z~ 
Beyoğlu Zukiir bastanesı 4 

1 Gıilhanr hastancsı Gulhanc ZO~ 
Haydarpap Numune hastaocsı 60.d 
Etfal hastancsı $ışlı 42 
Bakırkcıv 6.ktl h~st.,ncsı 1 

Çabuk sıhhi yardım teşkilatı 

Bu numaradan ımdat otomo 
bilı ıstcnır 

Kızıltoprakta büyük 
balo verJliyor 

Kızılloprak Türk Hava Ku 
tarafından Eylulün beşinci günü 
şarnı Kadıköyünde Fenerbahçede 
vü bahçesinde fevkalade bir kır 
!osu hazırlanmıştır. BaJo, sabaha 
dar devam edecektir. Hava J{ 
mu, balonun eğlenceli g~mesi 

1 

lazımgelcn bütün tedbirleri a 
Fiat. 50 kuruş olarak tesbit edil 
tir. Sabaha kadar bütün vesait 
min edilmiştir. Balonun büyük 
bet göreceği tahmin edilmektediı 

yapar, Beşinci leve yerden bir 
oynayıp cmpasla yapılır. Altıncı 
elden koz ( R) si ile, yedinci 
trefl ( R) sı ile yere geçerek se 
levede bir karo daha keser. 
zuncu ve onuncu leveler de elin 
sağlam pikleri aldıktan sonra 
den bir terfi ile yere geçer. Son 
!eve yerden karo oynıyarak (El 
ikinci CD) kozunu eldeki A. V. 
ima düşürmekle yapılır. 

3° - İkinci leve de (E) karo ( 
sı üstüne bir trefl atarsa mesele 
leşir: zira elin sonlarına doğru 
ile yere geçip "grand coup., yap 
imkanı kalmaz. Bu tajtdirdç (S) ( 'l o..&.h..a..yL.u . ., __ , J ..,ı_. .. _ -· - • ~ 

için de ikinci levede karo (A) sı il' 
tüne elinden pik ( 10) sunu • 
Bundan sonra (E) nin kozların• 
"empas,. yapar. Müteakıben trefl 
yere geçerek kozlara bir "empa5·• 
ha yaptıktan sonra bütün kozl 
çeker. Sekizinci leveden sonra ( 
nin elinde şu kağıtlar kalmış 
nur: 

(V. 10) Trefl ve (V) karo ve 
9) pik binaenaleyh dokuzuncu 
de bunlardan birini boşaltmak 
buriyetinde kalır, ve (S) geri Jr 
leveleri yapar. 

Ba kan Festivali Başlıyor 
Bu akfam aaat 21 de 

TAKSiM BAHÇESiNDE 
Fiyatlar: ilk ön sıralar 200, diğer, sıralar 100 kuruş. 

KONSOMASYON ME CBURI DE~ILDIR 
Boğaziçinden bütün iskelelere uğr amak uzere gece saat 1 de Köprd· 

den bir vapur kalkacaktır. 

------------------------------~--------,_.~ 
BERLiN OLiMP;YADLARI 

FtLMININ iKiNCİ KISMI 

iPEK ve MELEK 
Sinemalarına geldi 

Bugün programa ilave edilecek o lan bu kısmında: 200, 400 ve ıSOo 
metroluk koşuları. disk, sırıkla yüksek atlama Maratton ve bütilll 

yüzme \'anşları bütiın teferrüatile göskrileeektir. 

PEK YAKINDA 
BERLiN OLiMPıYADLARI 
SARAY Sinemasında 

~000 metrelik ve 2 saatlik olan bu büyiik ve tam film Y AJ,,NJZ siv;; 
mamızda ve bir programda gcisterilecektir. BU MUAZZAM SPOR V 
SINEMA DUNY A HAV ADJSLERINI GOSTEREN OL 1MP1 Y ~ t• 

FfLM.tNlN gösterileceği tarih aynca gazetelerle ilan edilecekti 

vk ve iftihar duyarlar. 

- Canım eski zaman kadmlannm 

yaptıkları• şeyler pek o kadar boş 

değildir. Onlar sabahtan akşama ka
dar evlerinde oturur:lar ve yalnız er
keği tetebbii ederler, erkeği düı~ünür
krdi. Başka mcsguliyeUeri yoktu. Et-

~ 
bette bu hususta onlan taklit ~ 
ve onlardan bazı şeyler öğrendl~to" 
te fena olmaz... Aman seni taf• 1 
mayayım. haydi koş git " erendifl 
karşıla yann görüşürüz. 

- Yann görilşürUz ya.vrutı1· 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

1'a.n'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüst, ıamimi 
olrn&k, kariin gazetesi olmaya 

çahfmaktır. 

1 Günün meseleleri 

Politikacılık 

Politikacılık \'e ıue,·kii iktidar hır
aı en idealist adamı, diinyanın en kö
tü ruhlu iru,anı haline koymıya kifi 
geliyor. 

Scl\'yetler birliğinde Stsline karşı 
•uikast hıu:ırlıyanla.rın mulıakeme
•ini okurken kendi kf'.nclime \"erdi
ğiın hüküm bu oldu. 

Sovyet ihtil8.li yapıldığı zaman ilk 
icra komitesini teşkil eden ihtilitci
ler şunlardı: 

1 A N 

ARAP 
ALEMiNDEKi 
iSYANLARIN 

HAKiKİ MANASI 
NEDiR? 

Memba suları 
lstanbulda kırk sekiz yerde, kırk 

sekiz türlü memba suyu vardır. Iyi 
suyu bu kadar bol bir şehir dünya • 
nın hiçbir yerinde yoktur desem ye
ridir. 

Buna rağmen su sıkıntısı çekeriz. 
Çırçır suyu varken susuzluktan çır

çır yanarız. Taşdelen mıdemızı deler. 
Terkos, hodbehot isminı dcğışunniş 
ve nüfus kütüğüne Hamıdıye namı al 
tında kaydolunmuştur. Tomruk suyu 
topik gibi adamın midcsme oturur. 

Niçin? .. 
Sularımız mı fena? .. 
Yoo!.. Sularımız gayet iyi, fakat 

sıı.kalarımız fena ... 
Bazı sakalar, mahallerlerde dama· 

Mna ve fıçılardan çıkan mühürleri, 
mesela yirmisini beş kuruş mukabi -
tinde ,topluyor ve işi bilmiyen bazı 
kimseler bunu kar sayarak satıyor • 
tarmış. Bittabi o mühiirler, bilahare 
terkos suyunu ya taşdeıen yahut Ka
yışdağı diye satmaya yarıyor ve bu 
suretle bir devri daim oluyormuş. 

Lenin, Troçky, Kamenev, zıno,1-
ev, Tomski, StaJin. 

On sen~ içinde l..enin öldU, Troçky 
hudut harici edildi. Dl.ferleri kuf1iu
lla dizildiler. lçh•rincle idealine sadık 
kalan yalnız Stalin oldu. Ötekiler 
Politikacılık ve me\'kİİ iktidar hn'8ı 
Yüzünden ideallerini karhettiler. lh
tiliJclliklerini unuttular. Kendi ar
kadaflarmı öldürmek için idf'allerinin 
dti~manlariyle el ele \'erecek kadar 
küçüldüler. 

B ütün ~rap a't·····. ,e dik

kate f&yan bir kımılda-

Bir yıldanberi Suriyede, Pa
leıtinde, Mısırda isyanlar, kı
yamlar, dahHi harpler biribirini 
takip etti. Emperyalist devletler 

Süveyş Kanalını koruyan f'alestini 
elinden kaçırmak istemidiği için 
Palestinlilerin kavgası hallerlil -

rak otomohH. tayyare. telsiz, tele
fon. Araplara ait filmler hııclutlnr
la ayrılmış Araplar arasında bir 
birlik fikri uyandırdı. Binaenaleyh 
mahalli görülen istiklal ve milli ha
reketin altında bir de bUyük Arap 
birliği fikri kaynamaktadır. Milli 
istiklal davasının arkasından bu 
davanın çıkması ihtimah vardır. 

Bu bir fikri icattır. Tebrike seza 
mıdır. değil midir onu bilmem. Yal -
012 şu var ki: Eloğlu fena suyu iyi 
yapmak için filtre icat ederken, 1* 
iyi suyu fena yapmak iç!n dalavere 
düşünüyoruz ... 

ma var. 

Malıkemecle göz. ya~lart 

Senelerce hapishanelerde, menfa- (, 
da aüriinen, ihtilal l~in ha.yatlar.mı ---
her vakit tehlikeye koyan bu adam- · 
lar mahkeme huzurunda çocuk ~ibi 
IÖZy&§lan dökerek öldürülmemeleri
lll istediler. Kamenev kendlo;ini nıiı
dataaya kalktığı zaman gözlerinden 
Yaşlar bof)alldı. Ağlıyan n titrek 
bir IM'.81e yalvardı: 

...:.. Beni öldürünüz. lhtililei affet
blez. Nasıl Fransız ihtilali ayakları
lla dolaşan Danton \.'6 Robt"Apicr'i 
Öldürdüyse, s~ de bizi öldürünüz, 
tünkii biz yaşa.nuya layık değiliz. 

Zinoviev, bu suikast tertihatmı se
helerce idare eden, Alman nuilfO!.rivlft 
1Ju ı~..,J\ J\aua.c auçaıan P.slu ıdea-

Ust Zinovlev de öyle bağırdı: 
- Öldüriinüz beni, biz hayatımı1- a.,.. 

da da,·amıza hizmet edemedik, bari 
Öllimümüzle hizmet edelim.,, 

*"'"' 
Ne istiyorlardı? 

Bu ada.mlar ne lsthorJardı ! İdeal
leri tahakkuk ediyordu. Ha.yatlarını 
\ıerdiklul M>~yallst rejimi kurulu
Y°"du. Kendi kurdukları bina her 
~ kendi gözleri önünde biraz daha 
ttlkaeıiyordu. 

Fakat bütün bunlar kafi gelmiyor
du. Politik• n mevkii iktidar hırsı 
0 1t1a.n kör etqıisti. Bütün bunları 
k?rtnedller. Kapalı gözle ölüme 
&ittiler \'e nihayet her politikacıyı 
bekUyen akıbete kavuştular. Politl

~bk ve mevkH lktida.r hırsı kötü 
ley VfMelim. 

••• 
V aaati ömür uzuyor 

l>edelerlml.ı r-ok yaşarlardı, 
buıyoruz. 

ltn hükmilmUz \'asati ömür lı&k
landaki ölçümüziin yanhıJhğından 
~rt gelir. Hakikatte dt.delerimiz 

~mda kaJbur üstünde kalanlar 

._cak )'a.,a.ntıy'B. en ~ok liiyık olan
~.. Onlar tabii bir ıshfa\'a. uf>'.ra-
ltıt ~ ~ 

~lardı. Onun için a~·a.kta kalanla-

lttı Öınrü uzun olurdu. ı·akat ço

tQkhıkta ve genç yR§ta ölenlerin lı::ıd 
~e h~hı 1•oktu. 4llh \'akitler nsati o • 
ltılir 30-35 ü. Nitekim ellisini geç-

~ adam ihtiyar sayılırdı. Son ya
a..•nrda medeni memlf'kf'tlerde ,·a

'•ti .. 
l'rnı 0ınür birdenbire yükseldi. l'a-

asır en·eı A Yrupa rnt"mlekt-tle

::: vasatı ömür kırktı, şimdi a.lt-

6.1 bazı yerlerde meM:la lsnçte 
e Varmıştır. 

~ "asau ömrün artması memleket 
bide Öltbn nıikt&rmm azalması va-•'3-' • . 

ltt ""lamı da ha11talıktan, yorgun. 

... ~: ~hktan eriyip gitmemtSi ile 
Ttıkiindiir. 

"-'l'ur1cıye<Je vasati ömür hala kırk
~unu aJtnuşa çıkarmak en büyük 

eriıniıden biri obnahdrr. 

bir müddet silahla ve zoı la is
yanları bastırmaya çah~tdar. 

Muvaffak olamayınca müzake. 
reye oturmaya mecbur oldular. 
Mısır İngiltere ile istiklalini kuv

vetlendiren yeni bir mua
hede imzaladı. 

Palestin ve Suriye ha.Iıi 

müzakeredeler. İngiltere, 

1 ~ 

mcktcn uzaktır. Fakat yeni Fran
sız hükumeti Suriyelilere istiklal 
vadetmiştir. Bu sebeple onlar Ira
ka benzer bir istiklal kazanabilir
ler. 

F akat bu muvakkat anlaşma 
ve muahedeler meseleyi 

halletmez. 
Olgunlaşmış bir milleti ebediyen 

emperyalist esareti altında bulun
durmak mümkün değildir. 
· Arapların kafasında daha bü

yük, rlaha kuvvetli muaz~am bir 
Arap devleti rüyası vardır. Bugün 
Araplarla meskun arazinin mesa
hası 1,500,000 mil murabbnıdır. 
Bunun beşte dördünü nefsi Ara
bistan, geri kalan kısımlarını Irak, 
Suriye, Palestin ve Maverayı Er
den teşkil eder. Uzun müddet Os
manlı 1mparatorlu~'Una dahil bu
lunan bu topraklar şimdı İngiliz ve 
J<rnnsız mandası altındad!r. Yal
nız !bnissuudun idaresi altında bn
ı ....... ,, nofoi .Arabiatan diğerlerine 

nazaran daha müstakil R:ıyıhr. 

• m;iliz ve Fransızlar .\raplan 
1 cihan harbinde bize karşı is

tikliıl \•aadile aldatmıştı. İsyan e
dip Türkiyeye karşı silah kullanır
larsa onları istikliıllcrine kavırntu
rac:aklanlı. İngiliz altını, Ent~lli
cens Servis Arapları baştan rıkar
dı , onları büyük hulyalara düşür

dü. 
Fakat harp bitince, ne lngiltcre, 

ne de Fransa bu vaatlennı tutma
dılar. tstikla.I vaadile Arapları a
yn klandıran Lawrance 1nı;iltere

nin sözünü tutmaması üzerine bü
tiin madalyalarmı Kr:ı l:ı iı>rt" p•ti. 
Casusluktan çekildi. Hayatını tay
yarecilikle geçirdi. 

Fakat bu söz tutmamanın en 
mühim neticesi Irak, Suriye \'e Pa
lestinde milli bir hareketin doğına
sı, ve istiklal davası arkasında bü
tün milletin birleşmesi. Fazla ola-

TüRKIYE 

gaşaJıkları canlan
dıran bir fotoğraf 
\"e Arap memle
ketlerini gösterir 
harita. 

i 

B u sebepledir ki Arap mem
leketlerindeki milli istiklal 

hareketi beynelmilel bir mahiyeti 
haizdir. 

Irakta İngilizler Musul petrolle
rini kontrolleri altında bulundur

mak isterler. Bugün petrolleri el

lerinde bulunduranlar dünyaya ha
kim olduktan için, 1ngiliz!er bu bü
yük servet membamı ellerinden 
kaçırmak istemezler. Bunu Irakla 
yaptığı muahedelerle emniyet al

tına aldı. lraka güya istiklal verdi. 

Fakat orada bir tayyare kuvveti 

bulundurarak hududu ve petrol ku

yularını müdafaa etmek hakkkım 
kendi üzerine aldı. Ayni zamanda 
Irakm hariçten gctirteı;cğı ecnebi 
mütehassıs askerlerin de İngiliz 

olmasını şart koştu. 

Bu suretle Irak, Arap camiası 

içinde İngiliz cmperyaiizminden 
boynunu Hk 1 ·ıırtnrıın memleket 
oldu. 

A r•m memleketleri tezatlar 
içinde bulunan u ... ~

gibidir. Bir tarafta kuru ~ suşuz 
çöller, öte tarafta zengin. zümrüt 
gibi vahalar görünür. 

Irakla Suriye arasında da lıu te
zat göze çarpar. Suriyerle sıı.hil

den elli ve yüz kilometre içerden 
dağlık ve ormanlık yaylalar baş
lar. Liibnanın karlı dağlarma ka
dar yilkselir. Sonra Akdcıtize ao;
ru asma bahçeler halind~ uzanır. 

Tabiatte görülen bu zıddiyet si
yasi sahada da caridir. 

Irak İngiltere ile anlasnrnk lE;· 

• Tahran• 

A N 

Bilginizi yoklayınız 

Dünkü ıorulann cevapları 
S - Fcrdi1ıand Dilcspcs kiuıdir v~ 

ne yapmışt1r1 
C - 'Ferdinand D. bir Fransız mü

lwndisidir. Süve~ ~ Kanalını açım~tır. 
Ameliy~ 18Gn ~enesin<le bitmiştir. 

S _: ispanyadaki s(m CüMhw i:ıat 
hangi tarihte ilan cdilmi.<ıtir '! 

O - 18 Şubat 1931 de. 
S - Bcnıard Pafü.ı l:imdir ve ne 

ile meşhur olmu§tttr f 
O - Bemard Pnlisi Fransada çini 

sanayiini ih~ a eden hir uliındir. r.u 
alim, giinlerce ~·ok-sıılhıkla mücadrle 
etmiş Ye \'azoları piı:iniıek için odun 
almara parası qlma<lıi;rı için e\;u eş. 
ya mı ökiip yaka.ral< kullanmı tır. 

S - Roma lmparaiom meşhur 
Ncronun saltanatı kaç ~c.,ııtz süı mii§· 
tür 1 

C - 14 sene. 

._ __________ ---·· . -
tiklalini temin etmiştir. Suriye he

niiz müzakere halindedir. 

Suriye kelimesinin ifade ettiği 

hudut bile henüz muayyen d~ğil· 

dir. bazılarına göre Suriye Türkiye 

hududundan Süveyş Kanahna ka

dar uzanır. Fransızlara gôre ise 

Suriye, yalnız kendi mandaları al

tında bulunan topraklardan iba-

rettir. .. 

Maamafih Suriye Arap m('rnle

kctlerinin dimağı, ve Arap milli

yetperverliğinin merkezidir. Arap 

milliciliği burada til 190::! de meş

rutiyetin ilanı ile başlar. 

S uriye milliyetperverlPri, d:ı
valarınm ne kadar güç ol

duğunu bilirler. İngiltereyi Mu
sul petrollerinden Fransayı Suri

yeden uzaklaştırmanın güçlüğünü 
müdriktirler. 

Bu sebeple kavganın ne kadar 

çetin ve zorlu olduğunun farkın

dadırlar . 

Fakat asıl Arabistanm gövdesi

ni teşkil eden Arabistanda vaziyet 
böyle değildir. Orada tbnissuut ha
kimdir. Hiç bir devletin mandası 
cari değildir. Nüfusu az, fakat 

• arazisi geniştir. Burada hayat 
mütemadiyen değişiyor. Tayyare, 

otobüs ve otomobil bedE>vilcri de

\'ecilikten \'az geçirtip birleşerek 

köyler ve şehirler kurmaya se\"• 

ketmektedir. Bu suretle göçebe a

şiretler yerine yeni şehirler ve 
köyler kurulmaktadır. 

Mekke ile Bağdat arasmdl oto
büs işler. 

1bnissuut ile Irak arasında itti-

~-l!NT 
OKYANUSU 

• fak muahedesi vardır. Bu muahe

de birliğin bir başlangıcıdır. Diğer 

Arap memleketleri de istiklallerini 
kazandıkça bu muahedeler t~ker

rür edecek ve birlik kendiliğinden 
vücude gelmiş olacaktır 
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Ihtili lciler kazanıyor 
J, A N 

Sovyet Rus yadaki 
suikast 

Romen Bahriyelileri 
29 - 8 - 936 

Radyo 
MEdritte bir gece içinde 

kurşuna dizildi 2000 kişi 
Sovyetlerin Londra ateşe 

mili teri 
neden tevkif edilmiş 

Dün Heybeliadadaki Deniz 

lisesini gezdiler,bugün gidiyorlar 

Bugünkü program 

Kahire 

20: Abdülaziz Muhammet takımı; 21: 
Kur'an: 21,55: Şark musikisinin devamı: 
22,30: Abdülaziz Omer tarafından konfe • 
rans.22,50: Muhammet Sadık takımı. 

:Alman tebaası Mala 

Hendaya, 28 (A. A.) - Havas a
jansından: Seville radyosu, Madritte 
vaziyetin çok acı bir surette hissedil
mekte bulunduğunu haber vermekt(,
dir. Seville'e gelmiş olan Madritli bir 
zat, Marksistlerin Madritte bir gece 
içinde iki bin kişiyi kurşuna dizmi~ 

olduklarnu söylemiştir. Milliyetçiler 
Marksistlerin Badajozda ahaliye da
ğıtmış oldukları yüz bin tüfeği ge
ri almışlardır. 

lhtiltilcilerin bir zaferi 
Burgos, 28 (Tan) - Somosierra 

cephesinde vukun gelen ve Mavaria 
tepesinin zaptı ile neticelenen hare
kat hakkında şu tafsilat verilmekte
dir: 

Pazar günü ihtiliı.lcilerin üç bölüğü 
Calle'den hareket etmişti. Bu mmta
kada dağlar henüz karlarla örtülü
dür. Piyaded~n mürekkep olan bu 
kuvvetler hücuma müsait bir mevıd 

elde etmek için tam yedi saat yürü
müşlerdir. Asiler burada gecenin ka 
ranlığından istifade ederek çete ha -
tinde düşmana yaklaşmışlar ve fe -
c:irden evvel karşı karşıya gelmiş

lerdir. Arkalarında bulunan topçu 
kuvvetlerinin himayesi altında sün -
gU hücumuna kalkış~lardır. Bu sı
rada herblrl dörder tayyareden mü
rekkep olan üç tayyare filosu müte
madiyen mitralyözlerle ateş ediyor 
ve hükumet kuvvetleri üzerine bom
balar atıyordu. Hükftmet kuvvetleri 
perişan bir halde mevzilerini terkc.t
mişler ve altmıştan fazla ölü bırak -
mışlardır. 

İhtili.lciler bu zaferlerini tepeye 
kırmızı sarı krallık bayrağını çek -
mek ve ... atanperverane marşlar söy
lemek suretiyle ilan etmişlerdir. 

'Aıiler iki yer zaptettiler 
Lizbon, 28 {Tan) - İhtili.lcilerin, 

Toledo üzerine yUrümekte olan asi 
kuvvetlerin Barcarrota ve Ascarehel 
mevkilerini zaptettikleri ve yürüyüş
lerine devam etmekte oldukları ha -
ber verilmektedir. 

HükUmet kuvvetlerinin bir 
hezimeti 

Hendaye, 28 (A. A.) - Seville 

E 

Londra, 28 (A. A.) - Sovyetlerin 

1 
Londra ataşemiliteri general Putna
nm Moskovada tevkifi haberi genera 

i lin Londradan hareketine takaddüm 
f eden hadise dolayısiyle büyük bir a
f Hi.ka uyandırmıştır. 
\ Evening Nevs gazetesinin yazdığı
! na göre, bir askeri ve siyasi toplantı
( da bulunmak behanesiyle Moskovaya 
\ çağrılan generalin hareketinden iki 
l gün evvel Guepu'ya mensup iki kişi 
j Sovyet elçiliğine gelerek evrak ve 
, dosyalar arasında araştırmalar yap
ı mışlardır. Bu araştırmalardan 48 
ı saat sonra general, Moskovaya der-
/ hal dönmek için hükumetinden em!r 
I almıştır. Zannedildiğine göre genera
J 1e tevcih olunan itham başlıca, sui
l kast maznunlanndan "Dreiser" in 
1 bir ifadesidir. Bu adam idam edilmiş 

gadan na1\lediliyor 
1

. olduğundan Putna'nın bu ifade~·i 
cerh ve kendisini müdafaa edebilıne
si imkansız bir hale gelmiştir. 

1 

Bir yetim ağlıyor 
radyosu, Teruel'i muhasara ~tmekte 
olan hükümet kuvvetlerinin bir taar
ruza geçmiş ve fakat püskürtülmüş 

olduklarını bildirmiştir. 

Guipuzcoa eyaletindeki hükumet 
milisleri cephesi, tedrici surette mil
liyetçiler tarafından ihata edilmiş -
tir. Al°'irante Cervera kruvazörü 
ise San Sebastienin ilstUndeki hükü
mete ait limanları bombardıman et
mektedir. 

Milliyetçilerin hava kuvvetleri, 
Madrit hükumetinin elinde bulunan 
yegane silah fabrikası olan Toledo 
silah ve mühimmat fabrikasını bom
bardıman ve tahrip etmişlerdir. 

( Romanyada 
! Kabine istifayı mucip 

1

1 güçlükler karşısında 
Bükreş, 28 (A.A) - Bu sabahki 

J gazeteler, Tataresko hükumetinin 
\neticesi, istifaya kadar varabil.mesı 

( muhtemel ciddi güçlükler karşısın

ı da bulunduğunu biildirmektedir. Söy 
, lendiğine göre, sağ cenah radikal par 

Guadamarra cephesinde Marksist
lerin üç tayyaresi düşUrülmüş, üç ta
nesi de ihtilalcilere iltihak etmek ü~ 
zere Madrit tayyare meydanından 

kaçmıştır. 

tilerinin tezahürleri neticesindeki si
yasi mücadelelerin önüne geçmek i
çin alınacak tedbirler hakkında kn
bine azasının fikirleri arasında mah
sus farklar vardır. Halen mezun "ou
lunan nazırlar, Bükreşe davet oJıın
muşlardır. Dün Sinayada kral tara
fından kabul olunan başbakan Tata
resko, yanında harbiye bakanı bulun 
duğu halde liberal parti başkam Bra
tianunun halen bulunduğu Köstence
ye hareket etmiştir. Bakanlar, yar-ın 
bir içtima aktedeceklerdir. Bu toplan 
tının, kabinenin devam veya ademi 
devamı hakkında kat'i netice verece
ği sanılmaktadır. ~Maamafih diğer ta
raftan hükumet mah?-fili, kabinenin 
vaziyete hakim olduğunu ve sükun'Jn 
hiçbir zaman bozulması ihtimali bu
lunmadığını kat'iyetle ifade eylemek
tedirler. 

düğü şey Marksizmi imha ettikten 

sonra sulhü kabul ettirmektir. 

Dün saat 13 te milliyetçilerden 
mürekkep bir kuvvet, Cordoba eyale
tinde kain Palma Del Rio'yu zaptet
miştir. Marksist müfrezeler, şiddetli 
bir mukavemet göstermişlerse de so
nunda bozulup dağılmaya ve birçok 
ölü bırakarak kaçmıya mecbur ol -
muşlardır. 

M akıat M arkıi:uni imha imif 
Lizbon, 28 (Tan) - İspanyol mil

licilerinden Marki Guintanar demiş
tir ki: 

K Burgos hükumeti hiç sulh mü

zakeresine girişmeyi batırma bile 

getirmemiştir. İhtilalcilerin düşün -

ltalya ambargoyu kabul etti 
Londra, 28 {A. A.) - İtalya !s

panyaya gönderilecek silahlara am -
bargo koymıya karar vermiştir. 

Ademi müdahale için Londrada 
bir konferans 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Tele -
graf ve Morning Post gazetelerinin 
bildirdiğine göre, lngiltere hükumeti 
Ispanya işlerine ademi müdahale mu 
kavelenamesinin tatbikini kontrol i
çin Londrada bir konferans toplan -
ması hakkındaki Fransız teklifini tas 
vip etmektedir. 

Morning Post bu haberi verdikten 

- Kendi hayatından mı? 

Romen bahriyelileri Taksim abidesi önünde 

mişlerdir. 

İstanbul 

18: Dans musikisi (plik) 19: Haberler• 
19,15: Muhtelif plaklar. 19,30: Çocuk saa
ti: Hikayeler, Mesut Cemil tarafından. 20: 
Piyano solo: Debusey ve Beethoven (Hagb 
tarafından. 20,30: Stüdyo orkstralarL 21,30 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ga· 

zetelere mahsus havadis ııervisi verilecek• 
tir. 
Prag 

18,55: Radyo piyesi. 19,45: Almanca ha• 
herler, 20,15: Mikrofon reportajı. 20.JO: 
Karı$ık eğlenceli musiki. 21.30: 7359 nurn& 
ralı piyango adlı piyes. 23: Haberler. 23,lS 

Plak. 23,30: Cazband. 

Biikres 

13.30: ili 15: Plak ve haberler. 19: San• 
du Marku orkestrası. 20,05: Aktüalite. 20, 
20: Kilise konseri. 21,20: Teknik haberler, 
21,35: Coroloıos caı:ı, 22,30: Haberler. ıe, 
45: Hafif musiki (nakil). 23,45: Almanca 
fransızca haberler. 

Budapeşte 
Bu sabah limanımızdan ayrılacak 

olan Rumen "Stihi" gambotu zabita.
nı, dün saat 11 de Taksime giderek, 
Abideye merasimle çelenk koymuş -
lardır. Çelenk Rumen milli renkleri 
ni taşıyan bir kordela ile süslenmiş -
tir. 

Kumandan Hargineano'nun baş -
kanlığı altında bulunan Rumen deniz 

19,30: Viyana musikisi pliklarL 20,30: K• 
zabitleri ve gedikliler, mektebi gez.. 

nuşmalar. 21: Şeu &'ece. 23,15: Haberler. 
dikten sonra şereflerine verilen çay 23,45: Askeri bando. ı.os: Son haberler, 

ziyafetinde hazrr bulunmuşlardır. Moskova 
Kumandan Margineano, gösterilen --

Misafir bahriyeliler, öğleden sonra 
Heybelideki deniz lisesini ziyaret et-

Dr. Şaht Paristen 
Berline döndü 

misafirperverlikten dolayı mektep 
erkanına teşekkür etmiştir. 

İtalyan askerleri 
kaçıyorlar 

Alman Ekonomi Bakanı Kaçanlar geri dönmek-
seyahatinden memnun dense ölümü tercih 
olduğunu söylüyor ediyorlar 

Paris, 28 (A. A.) - Şaht, da- lice'den Daily Express gazetesine 
biliye nezaretinden çıkarken Havas bildiriliyor: 
ajansının bir mümessiline şöyle de- Uç Italyan askeri, bütun teçhizat
miştir: larile birlikte, bu sabah erkenden 

Blum gibi bir zatla mülaki ol- Fransız avcıları tarafından Italyan 
maktan nasıl olur da memnun ol- hududuna yakın ormanlarda bitap 
marn." Bugün öğleden sonra tayyare ve perişan bir halde bulunmuştur. 
ile Berline gidecek olan Şaht, se- Askerler ordudan kaçtıklarını ve ge
yahatinin neticelerinden fevkalade ri dönmektense ölmeyi tercih ettik
nıenınwı ve L.:ılıtJynı vldı.ıguuu 11a. ... o lPrini qforlı>miqJprilir. 
etmiştir. Karınları doyurulup bir müddet 

istirahat ettirildikten sonra Mentov-
"Tan,, komünistleri tenkit 

ediyor 
Paris, 28 {A. A.) - Temps gazete

si, Alman ekonomi bakanı Şahtın Fa
risi ziyareti münasebetiyle başba
kan Blum ve komünist partisi genel 
sekreteri Thorez arasında teati olu
nan mektuplardan bahsederek Fran
sız hükumetinin ecnebi bir hükume
te karşı nezaketle hareket etmeye 
hakkı olmamasını istiyen Thorez 
karşı şiddetle hücum etmekte ve 
böyle bir hattı hareketin Fransa için 
doğurabileceği neticeleri hiçe saydı
ğından dolayı Thorez'i tenkit etmek
tedir. 

sonra diyor ki: 
"Bu kontrol komitesi, Avrupa iş 

birliğinde yeni bir safhanın başlangı
cını teşkil edecektir. Bu komitenin 
faaliyeti büyük bir dikkatle takip o
lunacaktır. Zira bu meselenin Millet 
ler Cemiyeti ile yahut Versay mua
hedesile hiçbir ilişiği bulunmıyacak -
tır.,, 

zerine koydu: 

daki Fransız hükumetine teslim 
edilmiştir. 

Askerlerin Uçü de 22 y~ındadır -
lar ve 914 kuralı efrattandırlar. Hu 
dut civarında yapılmakta olan ma -
nevralar münasebetile silah altına a
lınmışlardır. Fransız polisine verdik 
leri ifadeye göre yola on sekiz kişi 
birlikte çıkmışlar, fakat diğerleri ya 
dağlarda kaybolmuş, yahut ltalyan 
muhafızları tarafından yakalanmış

tır. 

Bunlar İtalyan ordusunun şimdi 
maneviyatı bozuk olduğunu, asker
ler arasında büyük bir hoşnutsuzluk 
bulunduğunu, sonbaharda asker fi
rarilerinin çoğalacağını söylemişler ... 
dir. 

Zührevi ve cilt hastalıkları mütehaııııısı 

or .Hayri Öner 
Oiledeıı ıonra Beyoila Atacaml 

karıısmda 133 No. Tel. 43586 

18,30: Yeni musiki. 20,30: Sarlnlar, %11 
Hafif musiki. 22: Almanca neıriyat, 23,051 
F.!_ansızca ne~riyat, 24: İlpanyolca neıriya~ 

Bclgrat 

21: Oskar Straussun Valzertarum) op.,. 
reti. 24: Konser nakli. 

Viyana 

(49,50 metre) 20: Haberler, 20,25: Fran.f 
Leharm sahne eserlerinden parçalar, 22,401 
Piys, 23: Haberler. 23,10: Viyolonsel mıı• 
si kisi. 24,0S: Cazband. 

İş B anka sının 
yıldönünmünde 

Başvekilin telgrah 
Başvekil İsmet lnönü, !ş Bankası• 

nm yıl dönümü münasebetiyle çekf.. 

len telgrafa şu cevapları vermişler .. 
dir: 

Cevad Abbaa Gürer, 
Bolu Meb'usu Iş Bankası Mecli.t 

İdare Reis Vekili 

Dol.mabalıçe 

ŞEHtlt 

M~mleketimizin iktısadi ve ma.11 
hayatında yüksek hizmetlerile değe1"4 

li bir yer tutmuş olan İş Bankasrnm 
yıl dönümünü sevinçle kutlulryarak 
yüksek idareniz altında bankaya 
mütemadi muvaffakıyet ve · hizınet 
dilerim. 

İsmet tNONtl 
lş Bankası Umum :Mlidüıil 

Muammer ERİŞ 
Is tan bul 

Memleketimizin iktısadt ve mali 
hayatında yüksek hizmetlerle değer
li bir yer tutmuş olan İş BankasınJJI 
yıl dönümünü sevinçle kurlulıyaraJC 
yüksek idareniz altında bankaya ıntl• 
temadi muvaffakıyet ve hizmet dile-

ğe de lüzum yok ..• 

Ba§vekfl 
İsmet tNöNil 

Gece Yarısı - Evet ... Hayatıma, bir şekil ver-
meliyim... Hem yoruluyorum, hem 
üzülüyorum; hem de çok masraf o
luyor ... 

- Şimdi, buna, bir çare düşüne -
lim ... 

- Sen, kendin ne yapmak fikrin
desin ? .. 

na, boşuboşuna masraflara, ben üzül 
müyor muydum, sanıyorsun? 

- Demek, pansiyon tutayım? 
- Hayır ... Sana, pansiyon olmaz. 

Iclalin masa üzerinde duran ç~ 
tasını aldı, açtı, bozuk para. çıkara • 
rak garsona uzattı; sonra. çanta)'S 
genç kadına uzattı: 

No.28 

Genç kadın, elile sözUnü kesti: 
- Görüyorum, biliyorum .. Fakat, 

uzadr. 
Celil Mahir, başını eğdiı 
- Hakkın var. 
- Çok masraf oluyor. 
- Onda da haklısın! 
Genç kadın, Celil Mahirin elini tut 

tu: 
- Celil, beni dinle... Seninle açık 

konuşmamız lazım. 

- Konuşalım, sevgilim. 
lclaI, Celil Mahire sokulmuştu: 
- Fazla ince eleyip sık dokuma ... 

Galayı, şu birkaç günün içinde vere
lim. O, bir kere aradan çıksın ... Sı -
.zıltılar, avans, gündelik gürültüleri 
de ortadan kalkar.. Bu, uzadıkça, 
masraf çıkacak ... Ne verilecekse, bir 
kalemde verelim, hesap bitsin... Es
kileri tekrarlıyarak kışa hazırlanı -
nz. Bir kere temsillere başla.ıisın ... 
Dedikoduların, masrafın, başka tür
JU önüne geçilmiyecek. Gala için, ka-

Mahmut YESARi 

fi derecede çalışıldı. Kumpanyayı da 
ğıtmak, yeniden kadro yapmak, hem 
uzun, hem de yorucu bir iş ... Sen, a
lışkınsın, belki hoşuna gidiyor ama, 
ben, çok üzülüyorum... Ben, daha 
alışmadım; bana acı ... 

Celil Mahir, hürmetle dinliyordu: 

- Hakkın var ... Ne söylesen, hak 
ham ... Yalnız, beni kabahatli bulma ... 
Tek başıma değilim ki, her şeyi, bU
tün tef errüatile istediğim gibi, iste-

nildiği gibi, idare edeyim, başara -
yım! Bu kadar yıllık tecrübelerime 
rağmen, beni de şaşkına çevirdil~r. 

Genç kadın, affeden değil, hoş gö
ren bir gülümseyişle baktı: 

- Sana, kabahat bulmuyorum ... 
Bu işin, ince, nazik, ve tehlikeli ta -
raflarını, az çok anlar gibi oluyorum. 
Benim, asıl şikayetim bu değil... 

Celil Mahir, susuyordu; lclal, yor 
gun bir sesle devam etti: 

- Kendimden, kendi hayatımdan 
şikayet ediyorum. 

Celil Mahir, doğrulmuş, gözlerini 
kısarak sokağa bakıyor; sağ elinin 
orta parmağını, masaya vuruyordu: 

- Ben, sana, kaç defa söyliyecek
tim. Fakat, hayatının hususiyetine 
karışmak istemedim. 

- Haklısın... Böyle vaziyeti, ön
celeri tahmin edemezdim; söylene -
cek sözleri de iyi karşılamazdım. Bu
gün, hakikati itirafa mecburum. Hem 
eve bağlı, hem de evden uzak yaşa
mak, garip, mantıksız, gayritabii bir 
vaziyet ... Evimi, büsbütün terkede
mem; gel gelelim, eve de bağlanıp o
turamam. iki karpuz bir koltu~a 
sığmıyor... Düşündüm, yardan mı 

geçmeli, yoksa serden mi? Ne yapa
cağımı şaşırdım. 

Celil Mahir, cevap vermiyordu; la
kin genç kadının, konuşuşunun tar
zından, ne yapacağımı şaşırdım! de
mesine, karar vermiş olduğunu an
lıyordu. 

Iclal, elini Celil Mahirin elinin ü-

- Benim, birçok düşüncelerim 

var: hepsi tasavvur, hatta hayal ha
linde... Evimi, bozmıyayım, diyorum. 
Bizim eski kalfalardan Cevriye Kalfa 
vardır, onu çağırırım, annemle be
raber oturur. Ben, bir pansiyona çı
karım. 

Celil Mahirin, bütün vücudu ürper
mişti. Sesi titriyerek: 

- Pansiyona çıkmak niyetinde mi 
sin? diye sordu. 

Genç kadın, o kadar dalgındı ki, 
Celil Mahirin ürperdiğini farkedeme
mişti; yalnız, sesi titriyerek soruşu
nu manalı buldu: 

- Sen bu fikri hoş bulmuyor mu
sun? 

Celil Mahir, sinirlerinin gemlerini 
kasmıştı: 

- Ev hayatilc, sahne hayatını a
yırmağı düşünmekle çok isabet edi-
yorsun. Ben, bunu, ilk günden söy

liyecektim. Senin iyi karşılamıyaca
ğmı, çok iyi biliyordum. Yorulduğu-

- Neden? 
Celil Mahir, giildü: 
- Yanlış değil, eksik söyledim. 

Bizim meslekte insanlara, pansiyon 
olmaz. Çünkü eve girdiğimizi çıktı
ğımız saatler belli olmuyor ... Sonra, 
daima arkadaşlarımız gelir, giderler. 
Misafirimiz de eksik olmaz. Bundan 
başka, sırası gelir, evde prova ede-

riz. Pansiyon hayatı, nizam, 
altında yaşamak demektir. 
hayatımıza uymaz. 

- Peki, ne yapayım? 

kaide, 
Bizim 

- Tek oda da tutamazsın ... Kadın-
sın; artist te olsan, tek oda, polise 
şüpheli görünür ... Sonra, tek oda da, 
pansiyonun bir başka türlüsüdür. 
Sen, küçük, derli toplu, temiz bir a-
partmana çıkacaksın ... Uç odalı, ban-
yolu, bir apartıman ... Bir yatak odası 
bir yemek odası, bir salon ... lstersen 
evden eşya getirirsin ... 

Birdenbire, elini alnına vurarak 
•yağa kalktı: 

- Buldum ... Evden eşya getirme-

- Haydi gidelim. 
Iclal, şaşırarak kalkmıştı: 
- Nereye? 
Celil Mahir, onun koluna girdic 

çekerek sokağa çıkardı: 
- Karar verdin, değil mi? 
Genç kadına sokularak, heyecan• 

istek, hayal dolu bir sesle anlatıyor 
du: 

- Küçücük, şirin bir apartınatı··· 

Tiyatroya da yakın olmalı ... Gece g~ 
vakit, tramvay, otomobil derdi çekıl-
mez ... Hele yağış havalarda yol sefil" 
letinden kurtulursun ... Tiyatroya r
kın, lüks, modern apartman, pek bıl" 
!amayız. Şıklık, züppelik isteıniyo ~ 
ruz, değil mi ya? Senin rahatın 1 
zım! .. 

Iclal, onu, zevkle, istekle, heyecaO" 
la ve hayalle dinliyordu: 

- Böyle bir apartman biliyor J:1l'1-

sun? Şimdi oraya mı gidiyoruz'! • 
Celil Mahir, keyifli keyifli güldt1• 

'(Arkası var> 
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Diin tasdikten askeri terfi cıkan 
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1 l!orgeneraızığa terfi edenler: zım Kozan, Nuri İstanbul, Rıza Top 
'" ~UZaffer Ergüder, Keramettin, hane, İhsan Edime, Burhanettin ls-
lt1ll Galip Türker. tanbul, Fahrettin Erzurum Sadettii 
1'ümgenerallıg~a terfi eden"lcr 

1 
Üsküdar, Hilmi Erzincan, Cevdet E-
yüp, lrfan Cesirmustafapaşa, Nec -

'.r Abdi Tandır, Salim Cevat Ayalp, mettin Zile, Nurettin, Sadettin !stan 
~~f Ziya Ekinci, M. Nuri Yamık, bul, M. Asaf, İhsan Kasimpaşa, Ha
~r Tahir Tarer, Muharrem Maz- lim Fatih, Zeki Harput, Burhanettin 
~İshak Avni, Mustafa Kemal İstanbul, Necati İstanbul, Hulüsi Si
~ker, Ahmet Ferhat, M.. Tevfik, vas, Niyazi Kasımpaşa, Zekeriya 

ınet Tevfik.. Harput, Yusuf Elbasan, Hayrettin, 
,_ Tuğgenerallığa terfi eden TuğQ.ay- Şemsettin aBkırköy, Nezihi Erzin 
rar, can, Bahaettin İstanbul, Hüsamet -

l4. 'l'opçu Münir, Refik Kadri, Kemal, 
~ ~azım, Seyfettin, M. Faik, A. 
~~ı, Seyfettin, Baki 1lısan, Dr. 

gmay Hüseyin. 

1'ümgenerallığa terfi edenler: 

lh 'l'uğanıiral Şükrü. Fahri Ekkin. 
IU, Ali. 

';/kurmay .AJbaylığına terfi eden 
- <ırbaylar: 

lb Sal~h Kumkapı, Hamit Üsküdar, 
~hım Genç, Rüştü, Şefik Çakqıak, 

~lahaddin Manastir, Yahya Razi 
~anastır. 

~ lru:rmay Binbaşılığından Yarbaylı 
9a Ylçmıler: 
b ~uri Tophane, Vehbi Taşlıca, Adıl 
avutpaşa, Zeki lstanbul, Rıza Yeni 

kapı, Nurettin Balıkesir, Fevzi Erzin
~~· Yekta Yenimahalle, Avni lzmit, 
~Ukrü Erzincan. 

Zt ~ıınnay Yüzba§'llı§ından Binbaşı-
ga, geçenler: 

~.Ahmet Beşiktaş. Adnan İstanbul, 
1ıa.ınettin Erzurum, Necati Kasım 
:~. Şükrü Harput, Şerafettin Us
~p, Kadri Kilidülbahir, Necmettin 
te tanbul, Fahrettin Kırcaali, Muhar
'fia llı Yanya, Niı.zım !sparta, Ali Rıza 

tput, Etem İstanbul, Enver Edir
~·' Sadettin Selfınik, Necabettin Us 
t'eUdar, Hakkı Raif Usküp, Nazım E

nköy. 

'ı Piyade Yarbaylığından .Albaylığa 
e, J' ı.utmter: 

it liakkı Karacaahmet, Mustafa Maç 
a, Ahmet İnebolu, Mehmet Erzin
~· Şevki Van, Faik Harput, Emin 

tin İstanbul, Rıza Kocana, Salahat
tin İstanbul, Salahattin Manisa, Re 
cai Küçükpazar, Etem Beşiktaş, Is 
met Njşanta§ı, Fikri lzmir, F~ıri üs 
küdar eKmal Ohri, Fikri Trabzon, 
Saim, Şevket lsparta, Hakkı Bursa, 
thsan Kasımpaşa. Cevat Maraş, Mus 
ta.fa Elbistan, Raif İstanbul, Kadri 
Diyarbekir, Abdürrahim Bor, Niya
zi Akseki, Mazhar Diyarbekir. 

Piyade Asteğmcnliğimlen Teğmen 
liğe terji edenler: 

Nasuhi İstanbul, Galip İstanbul, 
Refik Balıkesir, Reşat Edirne, Şefik 
İstanbul, Fahri Ordu, Kerim lstan -
bul, Salahattin İstanbul, Nezih Ela
ziz, Reşat Erzurum, Nedim Siverek, 
Refik Sarayköy, Salahattin Trabzon 
Recep Bursa, Feridun sİtanbul, Ra -
şit Niğde, Samih Erzurum, Nedim 
Siverek, Refik Sarayköy, Salahattin 
Trabzon, Recep Bursa, Feri.dun İs -
tanbul. lsmet İstanbul, Ziya İstan -
bul, Ziya Erzurum, Abdülhalim, Na 
ci ~ırklarcli, eKmalettin Aydın. Ha 
mit Beylerbeyi, Burhanettin 1.stan -
bul, Şahal?ettin Çengelköy, İsmail 
İstanbul, Adil lstanbul, Ömer Lfıtfi 
Marmaris, Hürrem Elaziz. Ekrem 
İstanbul, Hilmi Erzincan, Reşat Kay 

.!eri, eFthi Beşiktaş, Saim İstanbul, 
Osman Trabzon, Eşref Bursa, Ziya
ettin Erzincan, Yaşar Erzincan, Ne 
cip İstanbul, Ahmet Edirne, Rıza Te 
kirdag, Orhan İstanbul, Ata, sİtan -
bul, Sadık İstanbul, Cemal İstanbul, 
Fikret İstanbul, Zeki İzmit, Ahmet 
Edirne, İhsan İstanbul, Zeyyat Edir 
ne, Etem İstanbul, Kemal İstanbul. 
İhsan Erzincan, Ali İstanbul, Asaf 
lstanbul, Halim Üsküdar, İhsan İs-

Van, Şevki Kozan, İsmail Aydın, 
Mustafa Tophane, Hüsnü aKstamo
nu, Rifat Samsun, Raif Samatya, Ah 
met Erzurum, Ahmet Kütahya Ab
tulla h Süleymııniye ,Hüseyin !stan 
bul, Enver Edime, Ahmet. 

Topçu Binba§1lığmdan Yarbaylığa 
terfi edenler: 

tanbul, Kemal İstanbul, Ali Hikmet 
Bursa, İhsan Erzurum, nhami Edir 
ne, Agah Bayburt, 

Doktor Yarbaylı[jı.ndan .Albaylığa 

terfi edenler: 

Ahmet Asım Çarşamba, Hasan 
Tahsin ~ılıçali, İsmail Münif Sultan 
ahmet, Mehmet Erzincan, Şükrü üs
güp, Ali Natık Cihangir. 

Doktor Binbaşılığından Yarbaylı
ğa terfi edenler: 

Bahri Hopa, Hulfısi, İstanbul, Nec 
mi Krbrız, Necati Üsküdar, Abdul
lah Serez, H. Hüsnü Ereğli, Adil E

Topçıt Yiizba~ılığındmı Binbaşılı- dirne. 
ğa terfi cdcnl.er: 

Sabri Erzurum, Faik Çanakkale 
Abdülkadir, Bedri Serfiçe, Reşat İs
tanbul, Haydar Samsun, Yusuf Har 
put, Mehmet Şevket İstanbul, Yusuf 
Erzurum, Yakup Lfıtfi Gerede, Ka
mil Tezrin 

Hüseyin Feyzi, Nazif Bursa, !sma 
il İstanbul, Ali Rıza, İstanbul, Meh 
met Cemal Üsküp, Süleyman İstan
bul, Ali Rıza Sivas, Zeki Beşiktaş, 
Ali Cevat İstanbul, Ali İstanbul. Ba 
hir Adana, İsmail Hakkı Üsküp Rem 
zi Üsküdar, Saip aKragümrük, Arif 
Saraçhane, Mesut Erzurum, Şükrü 
Aydın, Remzi Bursa, Fevzi Kuruçeş 
me, Sadık Ankara, Yaşar üsküp, Lut 
fi Milas, Mehmcet Ali Selfınik, Mus 
tafa Fazıl Bursa, Mesut Be!'iiktaş 
Muharrem Eyüp, Şefik Erzincan, Os
man Beşiktaş, eZkeriya Erzincan, İr 
fan Diyarbekir, Seydi Debre. 

Topçu Teğmcnlifjindcn Yiizbaşılı
ğa terfi edenler: 

Rıza İstanbul, Fahrettin Galata, 
Rüştü Volçizin, Salahattin Istanbul, 
Sabri Üsküdar, Halil Harput, Hay -
reddin Karagiimrilk, Yaşar aKragiim 
rük. Celal Ortaköy, Ali Rıza Vidin, 
Fethi Edirne, Burhanettin, Kazım 
İstanbul, Sabri Üskildar, Nedim İs
tanbul, Bnhaettin Kiltahya, Ahmet 
Üsküdar, Rıza Feriköy, Naim İstan 
bul, Nurettin Bakırköy, Naim İstan 
bul, Nurettin Bakırköy, Abdürrahim 
Erzincan, Raci İstanbul, İhsan Ça 
nakkale, Hıfzı İstanbul, Rakım Hır
kaişerif, Esat Çanakkale, İbrahim 
Edirne. 

Topçu A.~tcğmcrıliğinden Teğmen-

liğe terfi edenler: · 

Doktor Yilz1>aşılığmdmı Binbaşılı
ğa terfi edenler: 

Turgut Yanya, Nazmi Antalya, 
İbrahim lstanbul, ~Yket Gümüş -
hane, Fehmi Varna. İzzet Edirne, Ke 
mal Köprillü, Visali Edirne, Ali Rı
za Nazilli, Ziya sltanbul, Mchmet
Uşak, Reşat Edirne, Suphi Dırama, 
Kazım Merzifon, Suat Üsküdar, Hü
samettin İstanbul, Nurettin İstanbul 
Emin Niğbolu, Hayrettin Sclanik, 
Fahrettin İstanbul, Sadık İstanbul, 
Muhiddin İstanbul Ali Edirne, Ke
mal Serez, Adil Edirne, Necdet Kay 
seri, Kamil Yanya, Lütfi Yanya, Ab 
dülkadir Aksaray, Arif İstanbul, Sil 
reyya F:dirne, Suphi Çanakkale, Or
han İstanbul, Bahaettin Girit, lzzet 
Karaman. Halit f stıınbul, Ziya Diyar 
bekir, Besim İstanbul. 

Eczacı Binbaşılığından Yarbaylı -
ğa ter/ i edenler: 

Besim Girit, Ali Ekrem Çengelköy 
Saffet Yanya. 

Eczaeı Tcğmcmliğinden Yiizbaşılt -
fja terfi edenler: 

Kenan lstanbul, Nazmi İpek, Feh 
mi İstanbul. Reşat Gelibolu, Şevket 
İstanbul, Cemil İstanbul, Şevket Er 
zurum, Sait Van, Akif İstanbul, Sıt
kı Erzincan, Hakkı İstanbul. 

Kimyrı Yar1mylıfjınrimı .A 11Jrr111ı(ia 
terfi erlcnlcr: 

mut Arif İstanbul, lsmail Hakka İs 
tanbul, Ahmet Gündüz Kemaliye, 
Sait lstan bul. 

Levazım Teğmcnliğiudcn Yüzba
şılığa ter/ ı edenler: 

Edip İstanbul, Cevdet Erzurum, 
Hüseyin Nevrekop, Ziya Çorum, Ah 
dürrahim Konya. 

Levazım .Astcğmenliğinc terfi e -
denler : 

Necmettin 1stanbul, Halit Erzu -
rum, Ali Kemal İstanbul, Kamil Di 
metoka, İbrahim Çanakkale, Abdül
mecit Bursa, Enver Hasankale, Ni -• met Üsküdar, Ali Şemsettin İstanbul 
Bekir Denizli, Vahdettin İstanbul, 
Enver İstanbul, Nevzat İstanbul, Mu 
hittin lstanbul, Bekir, Niyazi Üskü 
dar, Ahmet Istanbul, 

Hava l''ar'baylığınrlan 
tcrf i edenler: 

M. Zeki İstanbul.. 

Albaylığa 

Hava Binbaşılığından Yarbaylığa 
terfi. edenler: 

Mehmeet Muhsin Kasamçcşme, Ce 
lal Sürmene. 

Harn Yil::başılığmdan Binba§ılığa 
terfi edenler: 

Tahir Halıcıoğlu, Mustafa Bursa, 
Tahsin Manastır, M. Celal Erzurum, 

Hava Tcğmcnliğindeıı Yii::ba§tlığa 
terfi cdeıılcr: 

Cevdet Siroz, Vehbi Erzincan, A
rif İstanbul, Hayri İstanbul, Arif 
Hikmet Kadıköy, Remzi Kastamonu. 

Hava Asteğmenliğinden terfi eden 
ler: 

Mustafa İstanbul, Hasan Adil Ba 
lıkesir, Halil Bedii İstanbul, Baha -
ettin Afyon, §em'i Köprülü, Alaet -
tin İstanbul, Adnan İstanbul, Hasan 
Cavit Uluburlu, Cevat Antalya, Bed 
ri İstanbul. Ahmet Mesut Bursa, M. 
Kemal Çorlu. 

(B) Haı,'<l Binbaşılığından l'nr1ıay 
lığa terfi edenler: 

Abdullah Van. 
Hasankale, Fahrettin Erzincan, Zeki 
tanbul, Hakkı İstanbul, Mazhar İs -
tanbul, Seyfettin El"'lincan, Reşat ls 

lsunpaşa, Sami İstanbul, Salim Si
~P, Hilmi Aydın, Derviş Amasya, 
t llıail Hakkı Erzurum, Ziya Manas
~· Refik Harput, Refik Kütahya, 
~A_aıni Cerrahpasa, Hüsnü Pazsırnr1', t.anhul.-TAhi"" at.ı:ınhııl. .Ali L.on:v.ı:ı.r 
:;ıai İzmir, Kamil Sürmene, Osman Fethi Erzurum, Emrullah Erzincan, 
~ Kırşehir, Hayri Sarıgiz, Selim Burhanettin İstanbul, Vamık İstan 
lt ir, Fehmi Davutpaşa, Hamdi To- bul, Salih İstanbul, Kemal Bursa, 
~t, Tahir İstanbul, Mehmet Tokat, Nuri Edime, Şefik Erzurum, Ahmet 
~ket Manastır, asim Sivas, Hilmi Mardin, Saliı.hattin İstanbul, Behçet 
t!° iktaş, Abdülkadir Çanakkale, Ra İstanbul, Seyfettin İstanbul, Şefik E 

Etem -İstanbul, Nihat İstanbul, 
..Ali CAHp ÇA.nAlı.kalo;.-.Cöınal Eski 
hir, Nevzat Kastamonu, Fahrettin 
İstanbul, Semih İstanbul, Fuat Mecit 
özü, Fuat Kırklareli, Mehmet Elaziz, 
Mehmet Kazım İstanbul, Ali Zeki Üs 
küdar, Osman Turgut İstanbul, Mus 
tafa Nihat Malatya, Ali Galip Gebze 
Nazi Tokat, Ziyaettin İstanbul, Lfıt 
fi Eskişehir, Muzaffer İstanbul, Sua 
vi İstanbul, Ali Vasfi Erzincan, Meh 
met Reşat Uşak, Reşat İstanbul, 

Mustafa Remzi Çengelköy, Kemal 
İstanbul, Ali Ekrem İstanbul, Ali 
Melih Üsküdar, Ekrem Ceyhan, AY
ni Nazilli, Mustafa Sami Trabzon, 
Afif İsparta, Mehmet Celalettin Er 
zurum, lsmail Reşat İstanbul, Meh 
met Necati Erzincan, lhsan·Lutfi Ma 
raş, Rilstem Erzurum, Orhan İstan
bul, Hasan Nuri İstanbul, Abdi Eski 
ehir, Kemal İstanbul, Arif Bolu, Nec 
det Çorum, Ali Kemal Harput, Meh 
met İstanbul Y. Ekrem İstanbul, M. 
Hadi İstanbul. Remzi Erzincan. Ziya 
İstanbul, S. Fethi Erzurum, Hasan 
Basri Kütahya, Mehmet Mtinir Bur
sa, H. Sabahattin İstanbul, Kemal 
Ünye, Mehmet Necati Isparta, Sabri 
İzmit, Süleyman Sırrı Gaziantep, Be 
kir Erzurum, Şevket lstanbul, Sabri 
Ba11kesir, Nihat Van. 

M. Ltfi Kozan. (B) Hava Yüzba~ı1ığın<1" . ı T?inba 
--Difili Yüzbaşılığmdan r' ' c.ıJığa 11ılığa terfi edenler: 

1~ Haydarpaşa, Nuri Maraş, Nadi 
~ta b l ız H liı.ziz, Ebubekir Erzincan, Cemalettin 
""·~ n u' zet arput, Kazım Erzu- Erzincan, Reşat Çeı:rme, Muzaffer 
- 'UQ, Kemal Ziya Tophane, Galip U- :1··· 
~k. Abdülaziz İpek. Ali Çamlıca Sab Edime, Şükrü Bursa, eKmalettin 
d~ İnebolu, Adil Emin Sivas, Salahad Bursa, Necati İstanbul, Demir Merat 
ın, Cevat Cihangir, Hüseyin Kasta Riza Kastamonu, Şefik İstanbul, Nu 

:onu, Sıtkı Erzincan, Fehmi Kadı- ri Kütahya, Hikmet Antalya, Tahir 

1 
oy, Emin Hasköy, Faik İstanbul. _ Erzincan, Avni lstanbul, Hidayet üs 

~~ l>iyade Binbaşılığından Yarbaylı- küdar, Niyazi Sinop, Mehmet Eski _ 
:Ja terfi eden"/cr: §ehir, Sadık Kastamonu, Cevat İs-

tanbul, Tahsin Üsküdar. Avni İstan 
tlıi~kif Ohri, Remzi Safranbolu, Ka- bul, Ne§et eBşiktaş, Riza sltanbul, 
§ . kastamonu, Şemsettin Kemah, Nurettin İstanbul, Cevat Edirne, Av 
tı?~ Gaziantep, Halil, Cemal Seli - ni Selanik, Kiı.müran Diyarbekir, Ya 
~ Lfıtfi Kastamonu, Hamdi Çar - vuz Çorlu, lhsan s!tanbul, Saim İs _ 
bu.ı b~, Salim Elaziz, Ahmet lstan - tanbul, İmadettin Siirt, Faik Balıke
<l.i '.~likrü Ortaköy, Avni Urfa, Ham sir, Muzaffer Akbaba, Salih Erzin _ 
t.a. S~l~ymaniye, Nasıh Erzurum, Rl- can, İbrahim Tekirdağ, Süleyman 
8e ~ılıs, Cemal Bulgurlumesçit, Hü- Kastamonu Tevfik Çerkeş, Hakkı 
it Y~n Dani§ Kastamonu, Haşim Balı Üsküdar Nuri Elfıziz, Sadi İstanbul,, 
~ır, liüsnü Selanik, İbrahim Sivas, Cemal Van, Refik Bursa, Hayri üs
ll· tnsun, Nuri Erzincan, Zihni Van, küdar, Hikmet F..dirne, Selim lstan
'l'~~· Yanya, Ahmet Kula, Şemsi za Silifke, Mehmet F.skişehir, Ahmet 
d ın Çeşme, Kazım Erzurum, Mem bul, Mitat Konya, Adil İstanbul, Ri 
d~h Üsküp, Raif Sivas, Memdın- Hasankale, Necdet sİtanbul, İbrahim 
dittı.e, Hakkı, Jiilmi Girit, Talat Ka- İstanbul. 
Q.u?· yasfi Edirne, Refii Sivas, Ab Siivari Yarbaylığından Albaylığa 
t> adır Geyve, Ihsan Kocamustafa 
.,a.~· liulusi İstanbul, Emin Ankara, terfi edenler: 

"llU.llah Yamanabat. Ömer Ahlat, Muhiddin Harput, 

Dcmiryolu Teğmcnliğinden Yilzbıı
Ş1ltğa terfi edenler: 

Şerafettin İstanbul, Refik Kütah ot:Ya~ Yüzb~lığından Binba§'llı- Hakkı Katrin, Mahmut Kayaalp .. 
erıı eden"/cr : Sfivari Yiizb<t§tlığından Binb<ı§ılı- ya. 

t·~li Bitlis, Hilmi Sivas, Abdullah ğa terfi edenler: DemirıJolu Asteğmenliğinden terfi 

f§i°ı:1ence,, Ahmet Harput, Sadık Be Recep Vehbi Manastır, Ömer Veh edenler: 
~ı~' ~abri Akarçcşme, S. Emri, bi, Yusuf Bursa, Ali Cesrimustafapa Nizamettin Erzincan, Fevzi lstan 
l'\ı~lettın Karagümrük, Hüsnü Erzu §8. • bul, Kenan Adana. 
tanb Mustafa Cesriergene, Refik ls- Siivari Teğmenliğinden Yilzbaşılı-
tkıan Ul, Cemal Koçana,. Ziya Dıray- ğa terfi edenler: 
~' Selahattin İstanbul, Necmettin Salahattin İstanbul, Hüseyin Bo
t'unı :!l IU.ı~s '>nu~ıas nusnH 'A'.QlflP'8){ yabat, Abdülkadir Malatya, Cevat 
!anı' lia1ı1 Adana, Hilmi Urfa, M. Fi Erzincan, Sait İstanbul, Osman Zeki 
llairul liaiıcıoğlu, Sait Süleymaniye, Van. 
filt U ~ova, Muhlis Diyanbekir, Şe- Siltıari Asteğmenliğinden Teğmen-
~oph 8kiıdar, Hakkı Manastır, Hakkı liğe terfi edenler: 
huı ;ne, Hikmet Konya, Recai Istan 
l'a_,: ~~~ı Sclfmik, Salahaddin Aksa- Mahmut Celal İstanbul, Cahit Ci-

J, c.ıuse · E H · -rettin Bayburt, Hüseyin Burdur, can .,,.~ Yln rzurum, alıl Erzin-
llU~ ~ ... airn Erzincan, Cevdet Gümüş- hangir, Mehmet Şevki eBşiktaş, Falı 
~ah eRınal İstanbul, Abdülkadir Mehmet Avni 1.stanbul, Nihat sİtan
~n ıon, ~ihaayt Edremit, Demir bul, Remzi Van, Ahmet Osman Bur
l'ı.ıın a~r, Ali İstanbul, Ağa Erzu _ ma, Recep aMlatya, 

]l: UZaffer Topkapı - Topçu Yarbaylığından Albaylığa 

§a :;:~e Tcğme?ıliğinden Yilzba§ılt- terfi edenler: 
fı edenler: Hilmi Manastır, Sadullah Urfa, 

lfı~ '.Kadıköy, Sadi Kadıköy, Mev ' R~gr~ İstanbul, ~ııhaetti? İstanb~l, 
latan;xıenak, Fahri Harput, ?iecati Husnu Yılmaz Dıyarbekır, Tevfık 

Ul. lılehmct c.emiru?ezek. Ki. • Taşköprü. 1hsa.n Edirne. Ali Rıza 

lı!iihendis Yiiz1mşılığmdnn 
§tlığcı terfi c<lenler: 

Nazmi Harput. 

Binba-

Otomn1>il Yüzbaşılığından Yarbay 
lığa terfi edenler: 

Recep Çengelköy. 

Nakliye Binba-§1l1ğındnn 
ğa terfi edenler: 

Rıfkı İstanbul. 

Yarbaylı 

Nakliye Yüzbaşılığından Binbaşılı 
ğa terfi edenler: 

Mehmet Salih İstanbul, Ekrem ts 
tanbul, Sadullah İstanbul. İbrahim 
Gelibolu 

Nakliye Astcğmenliğind'ı'ı Teğ
menliğe terfi edenler: 

Mehmet Salih İstanbul, Hulüsi ls 

terfi edenler: 

Nazmi Davutpaa. 

Dişçi Tcğmcnliğiııd('n 

terfi edenler: 

Hikmet Edime. 

Bayfa,r Yar1>aylığından Albaylığa 
terfi et/enler: 

Sadi lsparta, Nazif Taşköprü, lh 
san Üsküdar. 

Baytar Binbaşılığ111dan Yarbaylı
ğa ter/ i edenler: 

Zühtü Bosliç, Asım Üsküdar, Ce
mal f stnnbul, Enver Lüleburgaz, Sad 
ri Ziksi, Ali İstanbul, Mazhar Geli
bolu, Mustafa Erzurum, Ziyacttin 
Üsküdar, Süleyman Konya, Veli To
kat, Kazım İstanbul, Halil Siroz, Ta 
cettin Trabzon, Akif !aparta, Şaha 
bettin İstanbul, Şevket Isparta, Akif 
İstanbul, İsmail Hakkı Selanik, Neca 
ti Akşehir, Bekir Uluborlu, Zahit Si 
vas, Atıf Bursa, Yusuf Yanya. 

Baytar l'i~zba§ılığıidan Binbaşılı -
ğa terfi edenler: 

İhsan Konya, Kazım Amasya, 
Burhanettin lstanbul, Bedrettin Har 
put, Hayri Karamürsel, Kadri İstan 
bul, ~ıza Çesrimustafapaşa. 

Lcvazı~ Yarbaylığından Albaylı -
ğa terfi edenler: 

Mehmet Şükrü Erzurum, M. Ali 
Erzurum, Hasan Şefik Üsküdar, Meh 
met Ekrem Diyarbekir, İhsan İstan 
bul, Cemil. 

Levazım Binbaşılığmdan Yarbay
lığa terfi edenler: 

Nurettin iMrahur, İbrahim Beşik 
taş, Muhtar oKnya, Mehmet Kılıç 
Mehmetpaşa, İbrahim El"'lincan, 
Hayri Balıkesir, Hasan Çanakkale, 
Süleyman Ayasofya, Salahattin Var 
na, Ali Şefik Yüksekkaldırım, tsma 
il Hakkı Divrik, Haydar Araş, Ha 
san Babıali, Sabri Van, Tevfik Çan 
kırı, Nail Bursa, Ali Rıza Arapkir, 
Şevoki Sivas, Şükrü Gcrkip, Şami Gü 
müşhane, Kemal Erzurum, Mehmet 
Münip Taşköprü, Abdülkerim Sela -
nik, Refik İstanbul, 

Levazım. rii~başılığından Binb<J§ı 
lığa terfi edenler: 

Hamit İstanbul, Refik aKsımpaşa 
Rifat, Süreyya Cihangir, Hüseyin 
Bursa, Hüseyin Rahmi Çanakkale, 
Ziya Sabanca. Ni_vazi Ortaköy, Mah 

H. Fehmi Bursa. 
(B) Hava .Asteğmenliğinden terfi 

edenler: 

Mustafa Adil Kilis, Hiiscyin Vahit 
Eskişehir, Fuat Şehzadebaşı. 

istihkam Yarbaylılmdan Albaylı -
ğa terfi edenler: 

Mehmet Ayni Usküp, ·M.Celalettin 
Trabzon. 

istihkam Bi111)(ı.Jılığmdaıı Yarbay
lığa terfi edenler: 

Zühtü Kirmasti, Ahmet Nedim 
Erzurum. 

lstihkam Yüzbaşılığından Binba§ı 
lığa terfi edenler: 

Rifat Erzincan, Hadi aRrahisar, 
Ruhi Şehremini, İhsan tskeçe, Faik, 

lstihkli.m Te[imenliğiııdcn Yiizba
şılı§a terfi edenler: 

Cevat, M. Sadri İstanbul. 

lstihkôm Asteğmenliğinden Teğ -
m~11liğe ter fi eden lcr: 

Fuat Usktidar, Halil Reşat Üskü
dar, Mustafa eKnan İstanbul, Rifat 
Üsküdar, M. Süreyya Bolu, Cahit 
İstanbul. Necati İstanbul 

Muharebe l~arhaylığından Albay -
lığa terfi edenler: 

Yahya Ergani İstanbul. 

Muhabcer Binbaşılığından l'arbay 
lığa terfi edenler: 

M. Sabri İstanbul, Faik Yan. 

Muhabere Yüzba~ılıfjın<1mı ninba
§tltğa terfi edenler: 

Fuat Selanik. 

M11habcre Teğmcnliğinden Yü::ba 
şılığa terfi edenler: 

Vahdettin Beşiktaş, İrfan Selimi
ye, Sami Harput, Hilmi Çamlıca, 

Hüsnü Yanya, Nuri İstanbul, Hulfısi 
Amasya. 

Muhabere Asteğmenliğinden T,eğ
menli[ie terfi edenler: 

Sabahattin İstanbul, Kemal İstan
bul, Etem Darende, Şevket eKyfi, 
Ahmet Maras, Bahaettin Beşiktaş, 

Nazmi Celal Manastır, Nevzat İstan 
bul, Behçet İstanbul, Bahri Urfa, Os 
man İhsan İstanbul, Ahmet Fazıl İs 
tanbul, Ziyaettin Cumaibala, Şera -
fettin Adana, Cclalettin Üsküdar. 

Harita Yarbaylığından Albaylığa: 

Muharrem Cevat Manisa, Muhittin 
Nişan taşı. 

Harita inba§1lığından Yarbaylığ~ 

Mehmet Halit lstanbul, ZekeriY,a 
Manastır, 

Harita Teğmcnliğindtıı Yilzba§'!lt• 
ğa: 

-Muhittin Ankara, İhsan Selfınili1 
Reşat Üsküdar, aKdri !stanbul, Ce· 
\"at Ankara, Cebbar Üsküdar, Ke
mal İstanbul, Hüseyin Edirne, Hul· 
ki Üsküdar, Salahaddin Manastır. 

Harita .Asteğmenliğinden Teğmen• 
liğe: 

Ahmet Niğde, Enver aKstamomı.. 

Sanayii Harbiye Yüzbaşılıi'iındmı. 
Binbaşılığa: 

Fikri Erzincan: 

.Askeri Fal>rikalar Bi11ba§ılı§ın • 
dan Yarbaylığa: 

Bahaettin Çanakkale, İbrahim Ma; 
nastır, Abdullah Debre, 

Askeri Fabrikalar Y;lzba.şılığm • 
dan Binbaşılığa: 

Kemal Aksaray. 
ASKERİ İŞYARLAR 

tlçiincü sınıf .Adliye hekimliğinden 
ikinci smıfa: Şakir Antalya. 

Dördüncü smıf tan iiçüncil sınıf A<Z 
liye hekimliğine Cemil Kemaliye, 
Tevfik Vefa. 

Bc§inci sınıftan dördüncü sım/ 
.Adliye htikimliğinc: Rifat iChangir 

.Altıncı sınıf tan beşinci sınıfa ter• 
fi eden adli htikinılcr 
İhsan Erzurum~ 
r edincidcn aUıncıya i < 

li hakimler: 
Necdet Manastır. 

· l n ad 

Vçiincüdcn il.."inciye terfi eden as
keri öğretmenler: 

Fuat Harput, Celalettin lstn.nbu'Iı 
Fehmi s!tanbul. 
Beşinci sınıf tan dö~diincüyc terfi 

eden hesap menı1tr7.arı: 

M. Şevket Erzincan, !smail Stile~ 
maniye, M. Tevfik, Tahsin İstanbul, 
Sırrı Bordur, Niyazi İstanbul, Cemil. 

Dördlin<'Ü sınıf muamelfıt memur
luğundan 3 üncü sınıf munmf'ı~,t l "lf'

murluğuna terfi edenler: 

Lfıtfi Selanik, Esnt Yn.nya. 
Beşinci sınıftan dördüncü sınıf İnu 

o.melat memurluğuna terfi edenler: 
Hikmet Mardin, Rıfkı Küçükmu~ 

tafapa.şa, Zeki Çeşme, Feyzi Aziziye 
Hasan Girit. 

Albm·ı sınıftan be~inci sınıf mua
meHit memurluğuna terfi edenler: 

Şevki, Nusret, Hakkı lzmir, SUley. 
man İstanbul, Hulüsi İstanbul Nus .. 
ret Erzurum, Şevket İstanbul, Şaban 
Selfınik, Galip İstanbul, Nihat Erzin· 
can, Hakkı Erzincan, Fevzi Manas .. 
tır, Şükrü Erzurum, Nuri Pirlepe, A• 
rif Edirne. Abdülhalim Erzurum., 
1'"'evzi İstanbul, Kazım Amasya, Nec. 
mettin İstanbul, Rızn Manastır, Hak ... 
kı Erzincan, Remzi Erzincan, Nuri 
Manastır, Bahacttin Manastır, Halit 
İstanbul, Nurettin Manastır, Arif Ma 
nastır. Mustafa İştanbul, Murat İs
tanbul, Avni İstanbul, Halil Erzu. 
rum, Avni Erzurum, Mehmet İstan
bul, Adil, Nebil İstanbul, Zihni İs ... 
tanbul, Nuri İstanbul, Fettah lstan• 
bul, Şerafettin İstanbul, Muzaffer 
İstanbul, Hakkı İstanbul, Cemil Gö
nen, Şükrü İstanbul. Ali§ Edirne, 
Hamdi Edirne, Salahattin İstanbul, 

Rıza Tekirdağ, Nazif Kayseri, Nec .. 
det, Şükrü Van, Hulusi İstanbul. Sıt
kı İstanbul, Duran Erzurum, Srt.kı 
İstanbul, Raif İstanbul, 1.1. Veysel 
!stanbul, M. Adil İstanbul, Naim ts. 
tanbul, İbrahim İstanbul, İlhami E -
dime, Bahaettin İstanbul, Emin Er· 
zincan, Cemal Erzincan, Cemal Yan
ya, Nuri İstanbul, Celal İstanbul, Şe
rif Edirne, Rasim 1stanbul, Fevzi, 
Niyazi Jstanbul, Şükrü Manastır. Ga 
lip Edirne, Hayri İstanbul, Haşim 
Antalya. . 

İkinciden birinciye terfi eden bari• 
ta nıemurlan: 

Etem Seliıniye. 

3 üncü smrftnn 2 in<'İ\'c> tnfi e..den• 

ler: (Harita) 
Ali Trabzon. 

5 inci sınıftan 4 üncüye terfi eden· 
ler (İmam) 

Rifat .Batum, Hulusi Kem.aliye, 
-Lfıtfen sayfayı çe,irinlz--

Yazımızın çokluğundan 
Cocuk sayfamızı yan .. 
na tehir ettik. 
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Haydar Batum, Şevki Malkara, Mus- J Deniz makine binbaşılığından yar
tafa Şile, Kemal Hafik, Nuri Aydın, baylığa: Remzi Kanlıca, Mehmet ~-i 
lamail Keskin, Ha.san Gevgili, Mus- dilli, Celil Trabzon, Şükrü İstanbul. 

Rusyaya gidecek Bu hafta 
sporcu· kafilesi içinde 

Sporcular 11 Eylulde çıkan kı·taplar 

ta.fa ErEUrum, Mehmet Seli.Dik, lzzte Deniz makine asteğmenliğinden 
İnebolu, Şevket Malatya. teğmenliğe: Nureddin eyork, İsmail 

' 6 mcı smıftan beşinciye terfi eden Keskin, Kadir İstanbul, Necmi İzmit 
imamlar: Adnan Üsküdar, Ali Aksaray, A!i 

İbrahim Persih. Ali Erzurum, Sa- Gelibolu, Kadri asımpaşa, Necati ls-
lih Ordu. Besim I<ozan. tanbul, Yusuf İstanbul, İhsan Na.sliç. 

7 lnd smıftan 6 mcıya terfi eden Nureddin İstanbul, Hikmet İstanbul. 
(Telsiz maldni<itler) Deniz doktor yüzbaşılığından bin-

Tahsin İstanbul, Cemalettin latan· başılığa: Adnan İstanbul, Salahattın 
bul, Hakkı İstanbul, Süreyya İstan - İstanbul. 
bul, Hüseyin İstanbul. Deniz eczacı teğmenliğinden yüzba 

6 mcı sınıftan 5 inciye terf1 eden şılığa: Mehmet Akif İstanbul, Hatıf 
teıgrafçdar: İstanbul, Fatin Manastır. 

Zihni Kara.hisar. 
7 inci sımftan 6 men-" t .. _.. ~f!'ll 

teıgrafçllar: 

Hamdi Silifke. 
7 inci sınıftan 6 me&)a Wlli eden 

lflldak makinistleri: 
Sezai Limni. 

7 inci l!IUUftan 6 mcrya terfi eden 
(Otomobil makinistleri). 

ömer Karaman. 
5 inci sınıftan 4 tbıeüye terfi eden 

ttlfekçller. 
Cevdet Aydın. 

6 meı sınıftan 5 inciye terfi eden 
tüfekçiler: 

AbdWkadir Dağıstan, Azmi Küçük 
çekmece, Mustafa Bolu, Hakkı Van, 
Rasim Debre, Abdurrahman Kemali
ye, İsmail Kalkandelen, Adem Kat
kandelen, Mustafa İstanbul, Hasan 
Eğripaalnga, Nuri Ankara, Hüseyin 
Üsküdar, Abdürrakip Van, Şemaet -
tin Arapkir, İsmail Serez, Osman Sı
vas, Nihat Eyüp, Rıza Erzurum, 
Mahmut Diyarbekir, Eyüp Köstencc. 

6 mcı smıftan 5 inciye terfi eden 
kamacılar: 

Yahya Amasya, Adil Keoıaliye, 

Yakup Bayburt, Osman Nuri Trab -
zon. 

7 inci sınıftan 6 mcıya terfi eden 
kamacılar: 

Mustafa İstanbul, Ahmet İstanbul. 
7 inci sınıftan mcıya terfi ede&l 

demirciler: 
Ahmet İstanbul. 
8 ma muftan li lnel lllllfa terfi 

edea ....,..goslar: 
Mehmet Ruaçuk. 

Deniz levazım binbaşılığından yar
baylığa: Emin Btlyükçekmece, Nuri 
Fatih, Hikmet Hasköy, Nazif Kasını 
paşa. 

Deniz beşinci 19mıf ukerl hakimli
ğinden dördüncü sınıfa: Ferit San-
yer. 

Deniz UçilncU sınıf öğretmenliğin -
den ikinci smıfa: Halil İzmir. 

Deniz altıncı sınıf hesap memurlu
ğundan beşinci ımıfa: Ahmet Çerkeş 

Deniz altıncı sınıf mızıka öğret

menliğinden beşinci slDlfa: İhsan Cs 
kUdar. 

Deniz yedinci sınıf mızıka öğret • 
menliğin den altıncı sınıfa: Şaban Av 
lonya. 

Dördüncü sınıf a.skeri makini.stlik
ten üçüncü sınıfa: Yusuf Bursa. 

Altıncı sınıftan beşinci sınıfa: (sa
natkarlar) Hasan İstanbul. 

Yedinci sınıftan altıncı sınıfa (sa
natkarlar) Seyfeddin Usküdar, th -
san asnnpaşa.. 

İhtiyatta albaylığa terfi: 
Muhiddin Dibağlar Refik Şehremi

ni Tahsin Edirne. 
İhtiyat yarbaylığa: 

Abdürrahim Erenköy, Ali Ratip 
Manastır. 

İhtiyatta binb~ılığa: 
Behçet Çerkeş, Tevfik İstanbul. 
İhtiyatta Uc;Uncü amıf muamele 

memurlanndan Hamdi tsparta. 
ihtiyat asteğmenliğinden Teğmen

liğe: 

Selim İstanbul, Halil Necati Uzun 
köprü, Faik onya, Bahaettin asta
monu, Ali Fatih, Ramiz Buna, Ma
cit Sıvas, İsmail İstanbul. 

Yüzbqılıktan binbqılığa: 

hareket ediyorlar 
Dün, halk partisi merkezinde fe

derasyon ba.fkanlariyle spor komite
si reislerinin iştirakiyle bir toplantı 
fapılmıttır. Bu. toplantıda Sovyet 
Rusyaya gidecek idmancı ve idareci
lerin sayısı tesbit edilmiş ve alaka -
dar federasyonlara bildirilmiştir. 

Gidecek sporcular 12 güreşçi, 2 i
dareci, 21 futbolcil, 2 idareci. 6 es
krimci, 2 idareci. 4 bisikletçi, 1 ida
reci olmak üzere 50 kişiden mUrek -
keptir. 

Seyahat 11 eyliılde başlıyacak as
gari bir bu<'uk ay sUrecektir. Kafile
ye Cevdet Kerim İncedayı riyaset e
decektir. 

BQfvekil, Y ClfCITI lıabul etti 
61 kiloda dünya birinciliğini kaza

nan Ya.tar. evvelki gün Heybeliada
da Başvekil İsmet İnönü tara fmdan 
kabul olunmuştur:. Başvekil, Yaşarı 

yemeğe alıkoyarak iltifatta bulun
mu,, k&rşılaftığı güreşçiler hakkın -
da izahat alm11tır. 

Dün gece güreşçilere 
verilen ziyafet 

Dün gece Beyoğlunun spor ve 
ıporcuyu sever lokantacılarından Ce 
mal Tekin, kendi lokantasında Berlin 
Olimpiyatlannda Türkün şerefli bay 
rağmı direğine çektiren güreşçileri -
miz ,erefine bir ziyafet verdi. 

Güreşçiler, güreş federasyonu er
kanı ve gazetecilerin bulunduğu bu 
ziyafet çok samimi geçti. 

Cemal Tekinin refikası, eşinin Bur 
sada bulunduğunu söyliyerek kendi
ıinden gelen ve sporculanmızı selam 
lıyan telgraftan bahis ile davete ica
bet edenlere teışekkUr etti. Bunu ye
meğin yenildiği bir sırada, Yaşann 
içten gelen samimi sözleri takip et
ti. Yemekten sonra gUref federas -
yonu reisi Ahmet Fetgerl, Bay Ce
mal Tekine ulaştırlmak üzere refi -
kam Bayana, ıporcularımıza göste
J.llllen bu derin alakadan dolayı müte

l' azan: Tolstoy - A. Kimi 
Sayfa 187 
Fiatr: 50 

Kıymetli eserlerin lisanırrnza ter
cüme edilmediğinden mütemadiyen 
şikayet edildiği bir zamanda, Rus e
debiyatının şaheserlerinden Kroy
çer Sonatı, A. Kimi Türkçtye çevir
di. Ruslarm en velUt edibi Leon Tols-

• toyun bu romanı tahlili bir eserdir. 
Tolstoy genç kızların terbiye ve ev
lenme tarzlarını tahlil eden bu ese
rinde zamanımızdaki asri evlenmde
rin aile içinde husule getirdiği yol
suzluklan, sefaletleri gösteriyor. 

Mevzuu: K.royçer Sonatı isimli mu 
sikişinas Bethovenin nefsani hisleri 
okfıyan şuh ve oynak bir musiki Aen 
fon isidir ki zevceyi baştan çıkarmak 
zevci kIBkandırmak, mes"ut bir i.Zdi
vacı perişan etmek için bir sebep ol
muştur. Kitabın başında tabi lbrahim 
Hilmi tarafından yazılmış,Tolstoyun 
enteresan hayatına dair kıymetli bir 
mukaddime vardır. Eserde yine ToJs 
toyun (Niçin?) isimli bit' hikaye&i 
vardır. 

Sevgim ve ıstırabım 
l'azan: Mükerrem Kimli 
Sayfa: 125 
Fiatı: 25 kuruş· 

Türkiyede okumaya karşı rağhet
sizlik münakaşa edilirken herkes bir 
sürü miltalea serdeder de hiç kimse 
bu rağbetsizliği doğuran amilin en 
mühimmini bir türlü söylemez. J.~vet 
Türkiyede kitap ve gazete okunmu
yor. Bu bir hakikattir. Bunun en 
kuvvetli se~bi de kitap ve gazeteyi 
dağıtma vasıtalarının yokluğudur. 

Anadolunun bir çok yerlerinde de
vamlı bir şekilde neşriyat yapılıyor, 

hiç haberimiz yok. Hatta Ankara, lz-
mir gibi belli başlı vili.yet.ierin neş

riyatını bile bir sene sonra tesadil
fen haber alıyoruz. 

İşte size bir misal: Bahkesirde Ba
yan Mükerrem Kamil "Sevgim ve lz-

7 inci ......... ...,. Wll edea 
mdtıDlgodarı 

N a.m:ık uımpqa, Fuat Şehremini. 
~ae yartia:;ıifma'üı atbiLylifa: 

hauia olduğunu söyledi. 
Ziyafetten sonra, cürefollerimJs tırabmı,, isminde bir roman yazıyor. 

!ilimleri alınmak Uzcre M:açkadaki Bu roman mevzuun kuvveti ve ıfadf!-
• Ra..4'lm İstanbul, AD Söğüt. 

7 inci smıftan 6 mcıya terfi eden 
uraçlar: 

Aliş Edirne, Abdilllziz Diyarbekir. 
Betlnd sınıftan dönlij.llell 911lrfa 

terfi eden nalbantlar: Nuulıl Yan
bolu. 

Altmcr 81Dlftan betiDd 911Ufa terfi 
eden nalbantlar: 

Zekeriya Manastır. 
Y edlael ıanıftan altına lllllfa terfi 

eden ulbaatlar: 
Kenan Erzincan. 
Blyuetlcllmbur blulclolunda altm

a •mıftan beflnel ımufa terfi eden 
musiki öğretmenleri: 

Fuat İstanbul, Rıza Bayburt, Sa
dettin istanbul, Saim İstanbul, İsma
il İ8tanbul, Necmettin İıtanbul. 

Y edlnd lllllftan altmcaya terfi e • 
dm öiretmen.ler: 

Ferit İstanbul, Mustafa İstanbul, 
Muzaffer İstanbul. 

Halil Tevfik İstanbul. film stüdyosuna gittiler. nin temizliği bakımından her eıkuyu-
Piyade yüzba.şılığından binbaşılığa cuyu alakadar eden bir kitap olduğu 

Abdürrahman İstanbul. Zaf b halde, duyulmadığı için bir müddet 
Piyade asteğmenliğinden tejmen. er ayramı satılamıyor. Yeni kitapçı bu romanm 

liğe: 30 Ağustos zafer bayramı için .bü- altı defa tabedilen Çalı Kuşundan a-
Ca.hit İstanbul, Şirin Su.şehri. tün hazırlıklar ikmal edilmiştir. Be- f&ğı bir kitap olmadığını seziyor ve 
Stıvari yarbaylığmdan albaylığa: yurtta ve Taksimde birer tribün ya- romanı bütün Türkiyeye tevzi edi-
Ali Galip Şumnu. pılnuş, ayrıca Beyazrtta bir hitabet yor. ~~anın ~ ?ir. zamanda mev-
uhabere asteğmenliğinden tefmen· kUnrilan k 1 t y b h cudu bıtıyor, ve ıkıncı tabı yapılıyor. " uru muş ur. arm sa a Se . . b ı..- • 

liğe: Fikri İstanbul. . vgım iztıra ım, taleuc:nın, genç 
. . • saat 9,30 da Kolorduda tebrikler ka- kızlann, askerin, tam manasile genç-

Mühendiı bmb&fıltgmdan yarbay- bul edil k n "ben · , · · • · ıı· R . s· ece , muteaki geçıt resmı lıgın romanıdır. Onun için bu roma· 
ga esmı ıroz. , yapılacaktır. nın bir kaç defa daha tabedilmek 
Doktor yarbayhfmdan blnbaşıhf11. bahtiyarlığına nail olması kuvvetle 

Abdullah Serez, Hüsnü Ereyll, Adil Celil Bayar Pazartesi•e lmıire umulabilir. 
Edirne. 1 

Eczacı teğmenliğinden yüzbqılğı : sidecek 
Şevket Eraurum. H. Şevket 1stan- Ekonomi Bakanı Celil Bayar, 1 

bul. Eylfil anıulusal sanayi sergisini aç-

imyager yarbaylıktan albaylığa: mak üzere Pazartesi günü İzmir va-
m. Mitli kozan. puruyla tehrimizden lzmire gidecek-
Levazmı yarbaylılmün albaylıia tir. Ayni vapurla lstanbuldan İzmir 

Cemil Sütlüce. sergisine son etYalar da gönderile

Çanakka1e (destan) 
Yazan: Halfık Nihat Pepeyi 
Sayfa: 80 
Flata: 30 kuruş 

Onla bud011anda altmeıdaa betin· 
d smıfa terfi eden llllDbedar: Altıncıdan beflnclye terfi eden he- cektir. 

Montrö zaferi ikinci Çanakkale za
feri idi. Bu ikinci zaferi tes'it eder
ken birinci zaferi hatırlamamak 
mümkün değildi. Dünya tarihinin 
tanlı sayf alarmdan biri olan Çanak
kale kahramanlığı asırların silebile
ceği beferl bir hi.disedir. Bu zafer 
mtlnasebetile heyecanın tekrar alev
lendiği bu sıralarda 1934 senesinde 
"Türk destanına giriş,. i yazan Ha
luk Nihat bu hafta da Çanakkale 
destanını çıkardı. Bu destanın çıkışı 
edebi noktai nazardan bUyUk bir hl
disedir. Mehmet Akiften başka hiç • 
bir şair, hatta hiçbir edip Çnakka
le kahramanlığım, Çanakkale ıstıra-

Mehmet Serf"~, Klzml Yeınibahçe. sap memurları: Nuri Bandırma, Kl
Yedlnclden altmcrya terfi edea zım Bilecik, Abdullah Iftlp, Sallhat-

mmkaellar: tin UskUdar, Hakkı Zafranbolu, Bay 

~~-~· rl Hayrebolu, Mehmet Simav, Vaafi 
~ lllllftır liste bDdlrlldlk-

t. llODI'& verllmlttlr. Yubrld ımte- latanbul, Hasan, Emin latanbul, Hak 
,e dahD edilmeleri limndır. la Tosya, Şevki Antalya, Ruim Vol-

Denlz kurmay ytlzbqılıjmdan bin- çizin, Hasan Gebze, Nazmi Ezine, 
baftlığa Mustafa Karamürsel, Fahri Kemal Bandırma, Mesut latanbul, 
Ayasofya, Tevf'ık Kocamuatafapa§&, AbdUlhamlt Erzincan, Habip, Zikri, 
Süruri Galata, Refet Bostancı. Veysi Arapgir, LO.tfi Kem&lı, Fah • 

Yeni Tapu ve kadastro 
teşkilatı 

Ankara, 18 (Husuıi) - Yeni tapu 
ve kadutro tetkilat kanununa göre 
villyet tapu direktörleri arasında 
değişiklikler yapılmam kararlatmıf
tır. Bu hususta hazırlanan kararna • 
me yUkaek tudike arzedilmek üze -
re BqbakanJıia verilmiftir. 

Deniz güverte binbaşılığından yar- rettin Kastamonu, Kemal kup.dut, 
baylıfa: Süreyya Galata, Hilmi Ka- Mehmet Maraş, LO.tfi EErzurum, r 

mmpqa. Arif Kasmıpaşa, Suat Ka- Nuri astamonu, Şevki Manastır, Fa
aımpaşa. • ikAnkara, Nuri Bartın, Huan 1'mdık 

Mitil dQstur 
Kara ve denk müdafaamız 

kadar, bava müdafaam111 da u 
MIMDda, pvea altma almak 
unırettal Atatürk bbe milli 
diiatar olarak vermlttlr. 

bını anlatan bir eser yazma kudreti-
.., ni kendinde bulamadı. Halli!< Nihat 

tair, edip geçinen bu UstaUan ( !) ge 
ride bırakarak Çanakkale hakkında
ki destanını Yazdı. HaHik Nihat ki
tabın mukaddimesinde diyor ki: 
''Mehmet Akifin şiirinden başka bü
tün dünyaya Türk cesaret ve imanmı 
bir da.ha hatırlatan b14 aaf er için, bi
zim nemiz vardı? Ne yazmıftık:",, 
Müellif bir iki makale ismi sayıyor 
ve anlıyoruz ki netice hiç .. 

Deniz Güverte yilzba.şrhğmdan bin- lı, Sait Istanblil. 
başılığma: Hayreddin SUleymaniye, Yedinci sınıftan altıncıya terfi e • 
Muzaffer Kadıköy, Hamdi KOçük - den hesap memurları: Tevfik Sivaa, 
mustafapap, ~rhaneddin Kumıpa- Saim ı.tanbul, Hilmi Çomra, Kenan 
ıa, Burhan~tın Eyüp, Fuat Beşik • Antalya, Abdullah Iradı, Rifat Anne 
tq, em~eddın kUc;ükmwstafa paşa, nağ, Kemal Dina, Sıtkı Kayaerl, ibra 
kemalettm kasımpaşa. . . 

Deniz güverte asteğmenlifindi!n hım GUmUthane, Seyfettin Erzurum, 
teğmenliğe: Vedat Fatih, Eeat lstan .. ~n:n Buna, Nureddin Killa, Srtkı 

~can • 
bul, Haydar İstanbul, Şebabeddin tı.- · 
tanbul, Ali İstanbul, Fethi Fatih, En- ikinci sınıf muamele rnemurlutun 
ver tat. Şeki İatangbul, Fahir lstan- dan birinci sınıf muamele memurlu • 

bul, Sadık artal, Edip Aksaray, Ze- tuna: Cemal EErEzEurum, Şerafet
kli Fatih, Mehmet İzmir, Kenan ls- tin UskUdar, Hüdai Adana, Şerafet
tanbul, Bahaettin İstanbul, Feridun tin Aksaray. 
Beylerbeyi, Feyzullah İstanbul, Arif OçUncU sınıf muamele memurlu • 
!11tanbul, Faik latanbul, Rifat latan- lundan ikinci sınıfa terfi edenler: 
bul, Kemal İzmir, 1sset htanbul.. Nuri Sivas. Vahit Sanyet. 

rtlrk baVUllUll korunmuı 
lçla hmet hönll'atbı mlllettea 
.. tedlji feclalirbk, .. alo' de
jlldlr. Havama güven al1ma 
Pnllil ....., ba memleketi kap
.,... olu bUSUI' Ye silkhUA 
ba kadar aeaza temla edllebU-
11Hl81ne f;efekldlr etmellyb. 

Bava lmvvetlerlmlzl, Kema
llllt lım ve bamleel De. dngll ve 
namlu kuvvetfmlzle ayarlamalı,... 

Türk Hava Kurumu 

Her Türkün ezber eder gibi oku
muı icap eden bu kitaptan birkaç 
mısra naklediyoruz. 

Batlarında kasırıa. ayaklarında 

ölüm, 
Qeliyor z•ncirle"mit dilsiz. gölıe 

insanlar, 

Qeliyor inliyerek, aeliyor iki bUklUm 
Ses veren bir dal aibi bu ad11z 

kahramanlar. 

No.28 

Mahkeme, katil hakkında son 
sözünü bugün söyliyecekti 

Süheyla, soran .. " 1
n 

rarladı: 

: -7. • .,,, tt:k· ı kaçıyordu! Katil benli Ahmet 
da mahkeme hükmünü 11 bugtın" 

- Sacit? 
Adnan: 

! recekti!. 

- Evet, Sacit ! dün gece beıu özıe
yen adam! 

Süheyla: 
- Senin de" ben özlemedim" diye 

kovduğun adam? 
Adnan: 
- Tabii ki kovacağım. bugün gue 

teye bastıklannı mütarekeden beri 
söylemedik adam bırakmadı. Bu, ne 
namussuz heriftir bilmezsin Süheyla! 
Serkaldoryanda bu Sacidin kumar 
borçlarını harbi umumide ben kııç 

kerre ödedim, bu kaltabanı affiche e
dilmekten ben kaç kerre kurtardım, 
klupta bilirler hepsi. 

Süheyla: 
- Meşhur atalar sözildtır: İyilik 

et, kemlik görmek için. 
Adnan: 
- Bu atalar sözünden daha güzeli 

var; bizim Maitre Salemin sözü: "İyi
lik ettiğin adama o iyiliği unuttunr..."
ğa çalış!" der. 

Süheyla: 
- Aaman ne doğru lif ... Maftre Sa

lem ? .. Maltre alem? ... dur bakayım, 
bu ismi tanıyacağım ben... buldum ... 
bir gUn ... evet harbi umumide bir gün 
Talat paşayla Hlliliahmere gelmişti 
bu Matre Salem. O gün Talit Paşa 
onu bana takdim etmiıJti. 

Süheyla bir şey daha söyliyecekti; 
kendini tuttu; Talat Pili• o gün Mait
re Saleme "Hanım efendi, bizim Ad
nanm eski talebesindendir; Adnanm 
memlekete ettiği tek hizmet bu ha
nım efendidir. Sahici bir Türk kadını 
görmek istersen bu Hanım efendi ile 
yarım saat konuş." demişti. SUhey)a 
bunu ağzından kaçırmış gibi kızardı; 
sustu; sonra: 

- Fakat Adnan, dedi; bu Mattre Sa 
lem tte gtm!? Blbnltt'Se?lmr i'e!'M!i, 
değil pıi? Yerlerde başlayan, göklerde 
biten acayip bir temennası vardı. 

Sacidin makalesini düşünmekten 

kocasını kurtarmak için Süheyla bol 
lakırdı söylUyordu; 

- Sen bilmezsin Adnan; Hililiah
merde Talat Paşayla çok ahbabtım 

ben. Hililiahmere uğradı mı, mutlaka 
beni görecekti. Fakat bilirmlsin ki 
Talat sahi~i adamdı. Talat ta memle
ket vardı. 

Adnan Sacide öfkeinin ,.,. .. .,"' ·h 
kendini tutamadı, gilldil: 

- ötekilerde ne vardı? 
Süheyla p.ka eden sesle: 
- ötekilerde kendileri vardı. 
Dedi. Ad.nanın canı ııkıldı; fakat 

belli etmemek için yine güldü. aonra 
birden bire daldı: " Maliye nuırmm 
kızı Süheyla hanımla" Hlllliahmerd" 
tanıştığmı, Tali.t Paşanın ona, Harbi 
umumlde bir defa söylediğini Adnan 
o zaman bir vesile ile hatırlamıetı; 
fakat hanği vesile ile? o vesile ne idi'! 
düşüne, dütüne buldu; Süheylinm 
Adnanı hırpalayan, Tali.ti beğenen 

mektubu veilesfle ! 
Bu mektubu hatırlaymca birdenbire 

Silheylanm istibdadta yudıfl birinci 
mektup da Adnanm aklına geldi: "Siz 
acınacak hale pldiğinis gt1n ben size 
varacağım, Adnan Bey!" diye biten 
mektup! 

Bu mektubun önünde birdenbire 
Darillace~eki yataklardan birine 
benzeyen karyolasından fn-ladı. Sühey 
lanın yardımına imkln bırakmadım 

çabuk ve fena giyindi, kaçtı; bir daha 
bu eve gelmlyecekti. 
• Yazıhaneine gitti. Kitip Salih bu
gün chıayet mahkemesinde Ad.nanı 

dinliyeeeği için fesini kalıplatmıştı. 

Adnan bu inceliğin farkında değil. Sa
lih mahzun. 

Cinayet mahkemesine girerken Ad 
nan " tesadüf" den korkuyordu. 

Tesadüf,! tesadüf! 1ekiz ya,mdtt. 
muhacir olduğu günden bu ine kadar 
hila o gUnkU yaşile korktuğu tesa
düf! Kırk, elli senedenberi inkar etti
ği Allahm artma bugün yırtıcı hay
van gibi oturan teadüf! O tesadüf, 
Adnanm karşnna bugün dört defa çı
kıyordu : Onun aleyhinde Sacidin yaz. 
dığı iftira "bugün" basılıyordu ı 
Ona Siiheyli.ıım 25 yıl evvel yolla· 
dığı mektubu o " bugUn" hatırlıyor
du! Bozdoğan kemerindeki konaktan 
o, bir daha dönmemek Uzere " bugün" 

Kabil değil, bugün bir idam 
alamazdı o! ... 

Cinayet mahkemesinde 

Cinayet mahkemesi, eski Ot 
İmparatorluğunun resml daireM•• 
den olduğu anlaşılmayacak kadar 
zel döpnmitti. KüraWerin o 
SUleymaniye camiinini motifi 
Utun başlıkları Türk inhinal 
Evkaf müzesindeki antika çerçe 
den alınmıştı. K 1lrsUlerin pan 
da eski kitap kapaklarının 
var: 

Dokununca bir divan pirinin 
mı iki kanadını ac;acakm11 gibi. 

Seyirci sıralan duvarla.rm y 
na kadar dolu. 

Saadetten daha tatlı eey vardır: 
adeti beklemek! 

Perde açılmadan evvel 
seyircilerin heyecanı.. İzdihlLDl, 
yet mahkemesinde, hUkınU, 
şan, şehvetlenen merakla bekli 
ÇUnkU bugün son du?'U§ma idi: 
mahkeme, katil benli Ahmet h 
daki son sözünü bugün söyli 
İzdiham bahtiyardı: MUddei 

mi bakalım hangi maddeyt iatl 
ti? Mahkeme bakalım ne ceza 
cekti '! A vuka.tlar en güz.el la 
m baka hm nasıl aöyliyeceklerdi ! 
til idama mahkQm edilince 
yüzü naıl olacaktı? Bunlan 
hep bugün öğrenecekti. Ve h 
henüz bilmiyordu, fakat h 
idam hükmü vereceğini ildiham 
yordu. 

Localar kulaldan, parmaklan 
taşlı Musevi kadmlarile opera 
rma benziyordu. 

Locada seyyah Amerikalı 

PD9 Ermeni tmcuinanma: 
- Fakat TOrkleriıi adUye 

fena cJClfiI. aear. 
Tercuman, milli burunlu, d6rC 

şe, yekpare bir oğlandı. Y 
Ermeni kabalığı sporla erkek 
ği olml13tu. Amerikalı kadm, 
yecandan dudaklan incelmit, 
itaatlerle oğlana sokuluyordu. 

Ermeni tercuman: 
- Adliye binaamm güzel 

niz cepheidir Mis: Grek u.ıa 
da yapmak istemitler; o ta.rafJD 
16bu, stıtunlu olmuma ıok eh 
yet vermişler; ecnebiler vapurla 
bula gelirken görsünler diye. 
ratı yerliler görecek diye 1&r1 
dır. 

Amerikalı kadın: 
- Halkını bu kadar hor gOren 

leket! Ne tuhaf py! 
Dedi. 
Ermeni genci: 
- Osmanlı imparatorluğu 

bazdır, Mis, dedi, kaldınmmdan 
tebine kadar her eeyini A vru 
göraUn diye yapar. Beyoğlund& 
tığı caddeler Uç lat,adalrl biltb 
kiye kaldınmlarma mUsavtdir. 

Amerikalı kadın yb11 bnPDı.-ı 
rak hayret etti. 

Ermeni genci: 

- BeyoflundaJd altmcı bel 
de bu dt1§t1nce ile açtılar. Bu 
daire, ilk yaptıkları belediye 
dir; fakat adma altıncı 

Beyoğluna gelen ecnebiler latan 
bet tane daha var zannetsinler 

SamHerin mrumda Adnanm 
vekilharcı tekgözltlkHl SW 
Hidayetin eekf huauıi kltibl 
Adnan& bakarak, bugün ~ 
kan makaleyi konutup gültitU 
sonra kmk ıresle kumar oynu 
dı. 

-
Ağag mecmuumm lT inci 

buflln çok mükemmel bir halde 
tı. Necip Fazılın (Kendimize 
ve Profesör Mustafa Şekibin 
ve çallflll&) yazılan btlyUk eh 
yettedir. Aynca Ahmet 
etsi.ı bil hikl.yeai ve Salih 
bir terctlmesile . (Klblkler ve 
sizma) etüdü, Asaf Halet, 
Kudret, Cahit Srtlanm yuı:lal'I• 
Dikler, karikatilr, resim. 
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İZLANDAYA 
''T~R.1<,, AKINI 

- Yazan : Kadircan Kaflı -

'' Bağınrsın. Duyarlar ve gelirler. O zaman her şeyi 
olduğu gibi anlahrsın: San Ömere zincir vururlar,, 
.\ııaka.r ~va.p verdi: 

'-'-Hiç Mnma.m. Hem düşünün ki 
i bura.d&ıı Ceza.yire kadar ı:ötüre 

"kaiııiz. Yollarda besliyecek!iniz. 0-
~nceye kadar zaif düşeceğim 
lia kinuıenin gözü tutmıyacak ve 

bile o zaman bana bug'iinkü değe 
uygun bulmıyacaluunız. 

4'ıakar pek hesaplı ve düzgün ko 
l&Jl90 ... 

l\._~tdu. 
"llda ka.~ısmdakini kandnmak i

" ltırrn olan söz tatlılığı da e~y-
COktu. 
- Bu dediğin on altına ya;pıla -

'it H6nı de korkulu if... Sonunda 
ltçmek te var. 

"8-n Omerin tüyleri ürperdi. San
~--~. bu sözlerini duymu~ ve anla 
~ ltbi deni1..e bakan gardiyanlar -
L.. biri geriye döndü ve gözlerini 
....., Önıerin bulunduğu tarafa dikti. 

;:_Rimdlr o?
-rı Omer doğnıldu. 
~- Beıım Tanıyamadm mı'! .. 
~. ~teri çıkı,ır gibi eöylemifti. '-""'IDll ,öyle bir illve yapın&ktan 
~dini alamadı: 

-.; Sakan sorguya çekiyonım da .. 
latecıi ..• 

~arla olan konu11malanna an. 
~k bir tUrlU ifine gelmiyordu. 
~19ken bir an önce bitirmek, 
~ almak gerektl Reisin emrile 
~Ya Çekiyormu9 gibi 9imdi yine 
~rkah ile serbelltçe konu~abi-

~8.r'da acele ediyordu. 
--~lık yanda kalır diye onun da 

kopuyordu. 
~ bef olı!mn! 

)lı~tn birdenbire ondan on beşe 
~'i San Omerin gözlerini par
~· Hem sabn tükenmiş, hem 
L..~ 1!11.YJYI daha c;ok yükseltmek 
~ lruvveUenmişt.i, 
~ 'tirmi bea a.lt.mda&ı ~ .ol ~ 

~ Eğer yirmi altmdan fazla ve -
~ halde iaem dUnyanm lfütün 
~ bafmıa yalBm. 
L~ten San Omer de bu alış 'Veri4in 
~ Yhıni altınla bağlamayı tasar 
~.Hemen llOl"du: 
"' Pe,in olma11 da ı,a.rttır • 
~kar'm .aon korkusu da bu ~z
'-t hiıl!bütUn dağılmı~. Çünkü o 

kadar şöyle dUşUnmUft.IL 

Sus. uyuşuruz 

San Omer Anskann omuzuna bir 1 ra bulunuyordu ve boştu. 
yumruk vurdu ve homurdanır gibi San Omer Danimarkalı e6iri oraya 
çıkıftı: doğru itti: 

- ~ önüme... - Çabuk paralan ver ... 
Anskar bunun rol olduğunu bildi- Dedi. 

ği için San Omerc karfı kalbinde hiç Anskar ml'rdivcnlcrdcn indiği ve 
bir dargınlık vflya kırgınlık duyma· buralara getirildiği sırada daha fena 
dı. Hattı roJUnü iyi yaptığı için onu bi:- şUphe içindeydi: 
takdir ediyordu. - Bu adam şurada beni bir anda 

Ayaz altında kıvnlıp yatan, uım - öldUrebilir ve paralan ahr ... 
mak i~in biribirlerine sokulan ve bu Diyordu. 
hallerile pa!:avralar içindeki bir hay- ı Sonra ilave ediyordu: 
van yığınını andıran forsaların ara- - Ondan sorduk lan r.amtrn da: 
lanndan geçtiler. Direklere srılan "Ne yapayım, Ü7.erime ıuı.ldrrdı, ~ -
yelkenler, halat ve ip yığınlan gUver lahlanmdan birini kaparak beni öl
tede e~yce bir kalabalık yapıyordu. dürmek ve kaçmak il'tedi.'' diyecek. 
Kıç kRMranm önflfte geldikleri za ReU,in güvendiği leventlerden birinin 

man San Ôml"r Anskarın kulağına bir esiri öldürmesinden ne çıkar? Bu 
doğru yanaştı ve: iş U7;erindc elbet çok durulmıyacak. 

- Buradan... Anskar bu dtişilnrelerle her ihti -
Diyerek ambara inen dıı.ra~ık mer- male ka~ı tetikte duruyor, C'ğer bir 

diveni gösterdi. hücuma uğrarsa hE>m karşılık \'erme 
Merdiven inilinot' iki küçük kama- ğe. hem de bağırmaya hazır bulunu

ramn~ttndP,-ıaıter. -ontarm ım::az: yunıu. 

ilerisinde EBtridin kapatıldığı kama- (Arkası var) 

Yeni program 
llkmektepler için hazır
lanan program basılıyor 

Dkmektepler için yeniden yapılan 

tn U f r e d a t rrogramı Devlet 
matbaMında tabedilmekte olup Ey -

1 Poliste 

Kumkapıda bir 
tren kazası 

L' Paranm Wrtümde olduğunu an-
..,•- h JQJ bidayetlerinde ikmal ediJe~ektir. h....,... ... epeini ellinden aJmıya kal-

iki vagon yoldan çıka
rak parçalandı 

~ r Bu tedris yılmdan itibaren tatbik e- Geçen ak§am saat 10 buçukta Sir-
~: lorguya kendisi de cevap ver- dilecek olan yeni müfredat programı keciden kalkan 66 No. Ju M!il'§andiz 

eekisinden çok farkhdır. Bilhaua 
1-t"' ~m. Duyarlar ve gelir~ birçok dersler ameli mahiyette gös
~zaman her ıpeyi olduğu gibi an terflecektir. 
~ · San Omer de zincire wru-

l•tanbul maaril mütlürlüjiintle 

katan makasçının bir hatası yüzün
den Kumkapı istasyonu civarında kii 
c;Uk bir kaza geçirmiştir. UzunktiprU
ye bakkaliye götürmekte olan Uç va-~~~ kurtulmaaan bile o cezasını 

~kar para.nm petin olduğunu, 
,- 'Verileceğini AC>yledlğl zaman 
~lnerin gözleri birer kor gibi 

Bu yıl ta§radaki ilkmek+.ep mual • gon, hattan çıkarak parçalanmıştır. 

limlerinden elli kiti lat.anbul Maarif NUfus~a zayiat yoktur. 

Müdürlüğü emrine verilecektir. Bir imalathanede yangın 

~kesik ve hafif sesle konuf
~ ~ devam ettiler ve konutmanm 

Kayıt ve lıabul muameleleri Dün saat 19 da Arap camide Ek-

~lhı olduk~a k1Ba sUidil. 
, Ömer gardiyana: 

Orta mekteplerle HMelerln talebe reme ait alçı imalathanesinde yangın 
kayıt ve kabul muamelef!i önUmfuıde- çıkmııtır. Bina kısmen yandıktan 
ki pazartesi günU akoamı nihayet bu- sonra Yeti,en itfaiye ateşi söndür -

ba._ 8&kan reiııe götüreceğim. lacaktır. müştür. 

....._ --neek, onu nayağmı zincire bağ 
~ ka.teğin kilidini açtıracaktı. S eeirt kıç k88&1'8ya doğnı götü-

Universitede ikmal imtihanlan ey Bir tramvay kazası 
lQJün birinci günü b&§layacaktır. Bostancıdan Kadıkôyüne gelen vat 

\ be Orada, Uç bet dakika bir kÖ9& • d 
-.. 0 kıettıkten sonra geri getirece~: B ulganstan an ge 
~ ~an ayağına tekrar kösteği 

~tarı;:;:~ ::ı::::;:~~ lecek göçmenler 
~:::.ti. Bundan ötesini artık Sofya, 28 (Tan) - Hükumetimiz 
~ 0 kendi8i yapacaktı. ile Bulgaristan arumda aktediten 
ı.ı_: mer kıç kau.raya gitti. 
~aç dakika sonra tekrar An.9- mukavele mucibince TUrkiyeye, Bul-

' ~nına döndü ve gardiyana garistandan yalnız 10 bin göçmen ge 
:" lf.di: . . . . • • leceği malumdur. Bin aileden ibaret 

' ~"~·.aç fU kilidi. .. Bu esın olan son kafile de aybafına kadar 
L. ~Yan recegım. Burgazdan Ttirkiyeye yola çıkacak -
oq il.. hemen geldi ve belinde- .__ Bild'rild'ğl .. b' d 'b 
~:'i dOrt anahtardan birieini kilide wı. ı ı ne gore, oıı ın en ı a 
~ ÇeVirdi ve açtı. ret olan bu yelrlln bununla, itmam o-

~ ~n adi bir ,eydi. lunacaktır. ~n gün de Bulgaristan 
~ lıı Yanlarnı bellerinde bu üç da Ayclos ve Karnabat kazalarından 
~nı&b~ herblri onar on beter yüz kadar aile TUrkiyeye göç etmiş-

ltir ~:-ıeklerint açmaya yarar- tir. 
~ ~k anahtar kullanılmıyor • Gazeteler yabancı ajarusla.rdan ok 
~ Ol U o anahtar eğer kaybola- . . 
\ !f.e 1ır'aa hepei de bağlı kalacaklar- len Romanya ve Bulprıstandan göç 
~ le &nabtar fonlaMa.n birinin eden muhacirlerin yakmd" hmlr, Ay 
..; Oft Ceçerae arkadqlarmm hepeinl dm ve Slvu villyetlerlne tskln edile 

dakika içinde azat edebilirdi. ceğinl bildiriyorlar. 

man Haaanm idaresindeki 39 No. lu 
tramvay arabası, hat üzerinde çalış
makta olan 60 Y&.§lannda lbrahime 
çarparak sırtından hafif 3urette ya
ralamıgtır. lbrahim NUmune hasta-
haneıine kaldınlmıg, \ra~.man hakkın 

da takibata bqlanmıgtır. 

Kamyonla çarpıttı 
Dün sabah saat 9 da Şişliden gelen 

3931 No. lu et kamyonu vatman Şa
banm idaretıindeki 145 No. lu Şişli .. 
Tünel tramvayına Tokatliyan önünde 
çarpmı§tır. Tramvayın ve kamyonun 

ön taraftan parçalanmııtır. Nüfusça 
hiç bir zayiat yoktur. 

AyuP&f&dan Dolmabahçeye 
inen yolun tamiri 

Ayaspaşadan Dolmabahçeye inen 
yolun sür'atle ve mükemmel bir su
Ntte tamiri kararlaetınlmt§, Beyoğ
tu belediyesinde tahılsat katmadığın
dan murat merkezden verHmi3tir. 

Şirketin kasasından No. 29 • 

Maznunun cebine 
geçen paralar 

MAl21 ~NTUV~NETi .. 
~om~nı 

Yazan: Bteffan ZWEL/f) Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN Ayupqada, Saray ark88Dlda o
turduğunu söyliyen AbdürraJunan 
hakkında.ki iddia §U idi: 

Süngercilik şirketinin kasasından 
783 lira ve memurlardan Etem oğlu 
Fuzulinin çekmecesinden 336 lira a
§trmış, ve trene binerek Adapazarma 
kaçmıf. Orada, yakalandığı zaman 
üzerinde 1100 lira para çıkmış. 

Mari Antuvanet, Rohana on beş 
senedenberi fena muamele ediyordu 

- Geri kalan parayı ne yaptm ? 
diye sormuşlar. Yolda soyulduğunu 
söylemiş. 

İkinci ceza mahkemesi, dün Ab
dUrrahmanı sorguya çekti. Abdür -
rahman kendisine böyle bir suç lıınat 
edilmesinden dolayı hayret içinde i- j 
di: . 

- Beni, dedi, birçok defalar mer
kez bankasından para almıya gönde
rirlerdi! Aldığım paralan, noksansız 
olarak vezneye teslim ederdim. 

Adapazanna kaçtığım yalandır.Mü 
dür Hamdiden mezuniyet alarak git
tim. Oradan da, kendi köyüm olan 
Soğukköyc gidecektim. 

Abdürrahman, ilk sorgulara cevap 
verirken İstanbullu olduğunu söyle
mişti. Bu sefer, Soğuksuya "kendi 
köyüm!., demesi reis Burhanettinin Genla.n.lık meselesi l~in Boehmer kra llr.e)i hususi surette ı;:örmek M,eni 

dikkatinden kaçmadı: 
- Hani ya, 1stanbulluydun sen? 

dedi. 
- J<:ivct, lstanbulluyum ama, So

ğuksuda t11.mdıklanm var .. 
- Üzerinde 1100 lira bulmuşlar. 

Bu kadar para, ne arıyordu sende? .. 
- Hayır.. Kat'iyyen yalan .. Co

bimde on para bile çıkmadı 
Mahkeme, şahit çağrılması için du 

ruşmayı b~ka güne bırakli1ca, Ab -
dürrahman yutkundu: 

- Efendim, dedi, benim bu hıte 

Kuyumcunun yazdıkları arasında 

bir tek isim gözüne çarpıyor ve öf
kesini tahrik ediyor: Kardinal de 
Roban .. • Bu adamı her türlU fenalığl 
yapabilecek, vicdansız ve duygusuz 
bir inMn olarak tanıyordu. J<~asına 

bakılacak olursa bu zevk ehli papaz, 
kraliçeye hiçbir fenalık yapmamıştı. 
Bilakis J.""ransa toprağına adım ntar 
atmaz ona hoş geldin diyeıı, çocuk
larını vaftiz eden hep o olmuştur. 

Ta.biatleri biribirine çok benıerdi. 
Rohan kraliçenin erkeği idi. O da o-
nun gibi havai, hoppa, müsrif bir a-

kabahatim yok. tahliyemi isterim! damdı. Vazifelerini ihmal eder. e~ -
Parayı alan veınedardır. lkn deği - Jcnmekt.en baı:ıka bir ıpey dUtilnmez
linı. Ona., ı:ılrket müdiri Hamdinin oğ- di. Hoppa bir kraliçenin hoppa baR-
111 olduğu ıçin sC's çıkarmadılar. Beni papazıydı. Man nıunl Rokoko devri-
haksız yere yatırıyorlar!... nin kraliçeıi ise o da bu devrin pa 

pazı idi. 
Mahkeme, ir.aıbmı dü§ündil ve suç- Tesadüfen biribirlerine düşman ol-

lunun tnhliye talebinin şimdilik red- muşlardt. Belki de biribirlerine bu 
dine karar vererek duru~mayı ba.ska kadar benzedikleri için bu kadar zıt 
bir: güne bıraktı. geçinmişler, biribirlerinden hoşlan -

iftiraya ufrıyan hir ço.-.pçı 
çocuğu 

Jll&mlflardı. 

Bunlarm asıl araıunı açan Mari 
Tcrez olmuştur. Çiinkü Kardinal ol

Sulianahmet ikincı sulh ceza mah- mazdan evvel Rohan Viyanaya se -
kemesindc, için için ağlıya.n bir adam 
var: Adının Necdet olduğunu eöylil

yor. Seyyar çorapçıymış. Bir giln, 

fanila almak üzere Mahınutpaşada 

büyük bir dükkana girmiş. Raflarda 
dizili duran faniliı.Jara fazlaca alıcı 

gözüyle ıni b&km1ş, yoksa hareketle-

ri şüphe mi uyandırmış, ne olmuşsa 
olmuş, bu zavallı çorapçmm Uzenne 
bütün mağaza adamları, hep birlik o-

lup hücum etmişler. Bundan sonra
sını kendi ağzından dinliyelim. Nec
det şöyle diyordu: 

- Benim gibi, namusuyle geçinen 
çoluk çocuk sahibi bir adama, hır-
sız diye haylurrnıya başladılar, hır

sız sözü kanıma dokundu. 

- Neden olayım h1TSız? .. Ben bir 
ekmek parası için çalışıyorum, de
dim. Bunun üzerine dükkan sahibi 

Moiıle büttin çırakları, başıma Ü§Üş
tüler, beni döğmeye b1111Iadılar. O ka
dar fena vuruyorlardı ki, kurtulmak 
için kapıya doğru kaçınıya başladım. 

Bunu görünce hırsız var! diye hep 
birden, bağnşmıya polis çağırmıya 

ba.şladılar. Biraz sonra polis geldi, 
beni alıp karakola bötürdü. 

Necdet, bunları anlatırken, kendi-

fir gitmişti. Orada ihtiyar imparato
riçeyi kızdırmıştı. O da hunu affet
memişti. 

lmparatoriçe bir rahip addettiği 
Rohanm süslü elbiseler giymesini. 
kadmlarla düşüp kalkmaamı, çok 
para sarfetmeıini ho' görmüyordu. 
Ciddiyeti ile me$hur olan Viyana sa
rayı bu acayip sefirin hoppalıklarına 
tahammül edemiyordu. lmparatoriçe 
bu adamı göz göre göre kendi sara· 
yına mensup aaılzadelerin ahlaklarım 
bozacaklarından korkuyordu. Roha
nm tekrar Fransaya dönmesini iı

liyor, kızma her mektupta bundan 
bahsediyordu. 

Mart Antuvanet te kraliçe olur ol
maz nüfuzunu kullandı. Rohanı Vi· 
yana sefirliğinden geri çağırttı. Fa
kat Rohan sefirJikten çekildikten 
sonra düşecek yerde daha ziyade 
yükseldi. Rahipliğin en yüksek de -
ırecesine çıktı. Pek büyük irada sa
hip oldu. Iradı böyle çok olmakla 
beraber masrafı ve israfı da o dere
ce çoktu. Büyük ve muhteşem ziya
fetler veriyor, kadınlara binlerce 
rrank yediriyordu. Bir müddet son
ra borçlanmağa ve dört taraftan is
tikrazlar yapmağa başladı. lşte bu 
gerdnhk meselesinde de borçlannm 
büyük bir rom vardı. 

Mari Antuvanct on beş seneden -
beri Rohana fena muameie ediyor ve 

ni tutamıyor, yırtık, kirli mendilini onunla konuşmuyordu. Bunda anne-
gözlerinc götürerek ağlıyordu. sinin telkinlerinin çok tesiri olmuştu. 

Hakim Salihattin, suçu Necdetin Hele bu defa bir dolandıncılık mese-

tevkifini icap ettirecek kadar mühim 

görmedi, kendisini serbest bıraktı. 

Zimmetine para geçirmit 
Zimetine para geçtrınekten suçlu 

ZingaJ orman şirketi muhasebecisi 
Cevdet, geçende kef aJete bağlanarak 

serbest bırakılmıştır. Yapılan tahki
katta Cevdetin yeni bir suüstimaline 
raslanmıştır. Cevdetin zimmetine g&
çirmlı:ı olduğu paranm,çok mühim bir 
yekuna baliğ olduğu anlatıldığın -

dan, kendisinin yeniden tevkifine lü

zum görülmU§tür. Cevdet, dün, altın
cı sorgu hakimliğine sevkedilmiş ve 
hakim karariyle ikinci defa olarak 
tevkif edilmiştir. 

lesine isminin karıtmuma sebep ol
duğu için büsbütün garaz olmuştu. 
Gözlerinden yaşlar akarak ve bütün 
tali.katini kullanarak kraldan bu 
adamın cezalandınlmasmı istemişti. 

Kral kansının bu mUteeSBir halini 
görünce tahkikata bile lilzum görme
den bir kadın öfkeaine kapıldı, Kar
dinalin tevkifi emrini verdi. 

Başrahibin, Roban gibi mühim bir 
şahsiyetin tevkifi herkesleri hayret
te bıraktı. Bir ba9rahip, adi bir hır
sız ve bir dolandırıcı gibi nasıl hapse 
atılırdı? Fakat kraliçenin istediği ~e
za buydu. Kendi ismini alet ederek 
dolandıncıhk edenin alenen cezalan
masını istiyordu. 

Nazırlar bu ağır emri istemiye is
temiye yerine getirmeğe mecbur kal-

dılar. Tam başrahip Roban hcrgün
kü mutat kilise merasimini ve duayı 
yapacağı esna.da kral ve kraliçe kilı
seye gelmiyor, bir uşak rahibe yak
laşarak kralın kendisini çağırdığını 
söyliiyor. ' 

Odada kralın yanında kraliçe ve 
Rohan baş düşmanlarından biriaı o
lan nazır Bretöy bulunuyor. 

Ne kral, ne kraliçe Rohana selam 
vermiyor. Birdenbire kral kendisine 
şu suali soruyor: 

- Kraliçe namına satınalınan bu 
gerdanlık meselesi nedir? 

Roban sararıyor ve beklemediği 
bu suale şöyle cevap veriyor: 

- Ben aldatıldığımı anlıyorum. 

Fakat emin olunuz ki ben kimseyi 
aldatmadım. 

- O halde korkacak bir şey yok· 
tur. lzahal veriniz. Sizi dinliyorum. 

Roban lazımgelen izahatı veremı • 
yor. Karşısında ~apsan ve mağrur 
duran Mari Antuvaneti gördükçe 
nutku tu~o.r, ıu.ı onun bat-hali
ne acıyor ve kaçamak ,ekli bulmak 
istiyor. 

- Mademki izahat veremiyol'8u· 
nuz. O halde meseleyi yazı ile bize 
anlatınız. 

Kraliçe ve nazırla beraber odadan 
çıkıyorlar. 

Roban ya1nız knlınca on beş sa ~ 
tırlık bir yazı ile krala vaziyeti anla.· 
tıyor. Valois isminde bir kadına bu 
gerdanlığı kraliçe için gidip almasını 
teklif etmiş. O da sahi zannederek 
bunu yapmış. Şimdi bu kadının hem 
kraliçeyi, hem de kendisini dolandır
dığını anlıyormuş. 

Kral kendisine şunu soruyor: 
- Peki bu kadın nerede? 
- Blimiyorum, haşmetpenah! 
- Gerdanlık sizde mi Roban? 
- Hayır, bu kadının elinde kaldı. 
Kral kraliçeyi ve iki kuyumcuyu 

çağırıyor. Onların önünde tekrar so
ruyor ve kraliçe tarafından yazıldığı 
söylenen kıiğıtları onlara gösteriyor. 
Bunlann sahte olduğu görüJüyor. 
Yalnız Roban aldanmıs mı, yoksa bi
lerek mi yapmış, bu henüz anlaşıl • 
mıyor. 

Ktal kendisini tevkif etmek ve 
evini mühürlemek mecburiyetinde 
olduğunu söyleyince Roban yalvan • 
yor. Masum olduğunu ve bilerek yap 
madığını söyttiyor. Kral bu t.eenür 
kar,ısında yumuşuyor. Fakat krali • 
çe hiddetle Rohana sekiz senedenbe
ri kendisine bir tek kelime söyleme
diği halde nasıl olup ta gizliden giz
liye gerdanlık satmalması için onu 
vasıta kullanabileceğini zannettiğini 

soruyor. Roban cevap veremiyur, 
hatasını anlıyor, fakat kraldan kili
seye girip dua etmesi için müsaade 
istiyor. 

Kral buna razı olmuyor. Diyor ki: 
- Mahkeme kal'flsında masum ol

duğunuzu ispat etmelisiniz. Benim 
kral ve koca olarak vazüem ısizi tev
kü ettirmektir. 
Odanın dışarısında bütün aaılzade

ler bu milli.katın neticesini sabırsız
lıkla bekliyorlar. Birdenbire kapı açı
lyor. Nazır Bretöy oradaki hassa 4!1· 

kerlerine yüksek sesle bağırıyor: 
- Rahip Rohanı tevkif ediniz. 
Herkes titriyor. Hayretler içinde 

donup kalıyor. Bir başrahip Roban 
nasıl tevkü edilir. Acaba Nazır Brea 
töy sarhoş mu olmuş? 

[Arktı.otı 1•11rl 
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3 •• •• uncu Dil kurultayında 
Dunkü Kurultay toplantısında ilk 

sözü söyliyen Profesör Agup Dilia
carın tezinin mevzuu "Günec; - Dil te
orisinin antrepolojisi .. idi. Profesör 
dıyordu ki: 

Prehistorik dilin asıl mahiyeti ar~ 
tınlarak insan fikrini. tarihin haş

langıcındanberi üzen (dil nedir?ı r.u
ahne verilen bir~ok cevap ar uzun u
zadıya tetkik edilmiştir. 

Gtines - Dil Teorisi ilk insanın ha
rici alemdeki objeleri tesbit fikrine .. 
doıtru çabaladığını söylerken dil pisi 
kolojisinin bu esasını da bıze 'ermiş 
oldugu kaydedilmiştir. 

İlk msan harici &lemde ne tesbit e
debildi ? suali Güneş - Dil Teorisi. dil 
kitaplan ve felsefe sistemlerine göre 
tahlil edilnW,tir. 

llk söz ve sesle mana münasebeti 
bahsi, biyolojık bakanından tetkike
dilmiş ve şu neticeye varılmuıtır: 

Atatürk bir kitabı tetkik bu.)'UJ'uyorlar 

hinde tesbit edilecek birçok müey
yidelerle tevsik olunabilir. 

Meseli.: lnsanlann sesle Konusma
ya başlamadan evvel bir işaret dili 
kullanmış olduklarına ait olan esas 
ile konuşma dilinin ilk devirlerinde 
fiilin tasrif edilmeden kulla.nıldrğına 

ait olan esas böyledir. 
Jsmail Hami Danişmend'in tezi bu 

iki esasa ayrılmakta ve evvela <isa
ret dili) ve ondan sonra (tasrifsız 

dil) meselelerini tetkik etmektedir-

\ 

işaret diline ait olan birinci kısım
da dilin menşei şu üç esasa ayrılmak 

j tadır: 1 - Fikri yalntz manati jestlerle 
.. ifade eden "sözsüz işaret,, devri, 

llk sözü insan cinsinin ıııesi cih~zlı 
tekamülünde aramalıdır. u~ iyetinin 
hususiyetinden insanın aöyleme ka
biliyeti tahmin edilebilir. Bu bahıste 
muhtelif kitaplara ve tabiiyat görüş
lerine nazaran etüt edilmıştir. İlk ev
veJ vokalin konsona nisbeten daha eı:ı 
ki ve (a) nın da ana vokal olduğu 
meselesi de, muhtelif müellif!er ve 
kitaplar esas olarak mütalea edilmiş
tir. Son mesele olarak (Türk ekleri
nin antrepolojisi ele alınmış \'e alelrt
Jak (~öklerin) mahiyeti tetkik edil
mişt1r. Mevzu sırf antropolik oldu
ğundan sesi senboilzmin lenınıistiz
mine girişilmemiştir. Prensip teyit 
ve tevsik edilmiştir. Bu bahiste elae 
edilen netice şudur: Klasik manasiy
le (kelime ve kök) yoktur. Kök ge
nişleme fenomeni ve kelime teşekkü
lü, mi.na mütemmimi olan el unsur
larmm ili.vesinden ibarettir. Bu el 
foMrnlerinde ses sembohzmi vardır. 
Onlar hem fonem, hem semantem 
yani fonesemantemdir. Prchistonk a 

..na Türkün lengüistik jenisinin ınci 

l•mail l!--,,i P"'11i1-nencl 
izah ecliyor 

tezini 2 - Çok basit ve iptidai birkaç 

dızilendir ki binlerce uır zulmet 
içinde kaldıktan sonra Atatürk dev
rinde ve Türkiyesinde yine incileşip 

kıymet ve mana kesbediyor. 

Mehmet Ali A•.-.Yin mm 
ettiği .t~ 

Bir çeyrek saatlik bir istirahat 
devresinden•sonra başkan sözü dok
tor Mehmet Ali Agakay'a verdi. Dok 
tor Mehmet Ali Güneş - Dil t~orisi
nin karşısında Grek dilinin hususi
yetlerini izah eden tezinde hulisatan 
dedi ki: 

M eı~mel Ali Aga!lay tezini 
izah edıyor 

"-Otuz asır evvel Ege havzasın
da konuşulan Grek lehçeleri Tilrk di
li için ihmal edilmiyecek bir araştır
ma sahası teşkil eder. Hind - Avru
pa grupu içinde mazisine en çok nü
fuz edilen dil Grekçedir. Hind - 1 -
ran sahasında beş 'BSlrdan fazla geri
ye gidilemediği, Litincenin ancak 
yirmi iki asırdanberi tanıldığı halde, 
Attik lehçesi ,loniyen diyalekleri Mi
lattan altı asır önceye kadar çıkmak 
tadır. En eski metinleri olan nordık 
ise Milattan önce on yedinci asırdan 
yukarı çıkmaktadır. Grekçenin bu e3 
kiliği yanında bir hususiyeti 4ie hep 
ayni yazı ve imliyı muhafaza etme
sidir. Tlirkçenin Hind - Avnıpa dil Agop DilaçtıT tezini imh ediyor 
ailesi için ve bu arada Grekçe ile O: karşılaşan kelimelerin gösterdiği 
lan DH!nşe münaaebetleri artık müs - fonetik farklar, Güneş - Dil teorisi
bet ha,kikatler arasına geçmiş bulu- nin mantığına arzedilince hakiki kıy
nuyor. Talmn takım Tlirkçe temle- met ve del&letleri anlaşılır. Ve görün 
rin, hatti epeyce de Gramatikal şe- dtlkleri gibi ayırıcı değil, birleştirici 
killerin Grekçede bulunması şUphe- birer vasıf oldukları meydana çıkar.,, 
ıiz ehemmiyetli bir vakıidır. Profesör Mehmet Ali bundan son-

Grekçe bi7.e bir çok mefhumların ra ,araştırmaların sonu~ıu şöyle izah 
Türkçe if adeaini otuz asırlık bir za- etmiştir: 

manın ötesinde görmek imki.nmı veri "l En t ı Tü' k 
ih t dilimizi' Fizo 1 - az o uz asır evve r • 

~or'.. Bu ~ bUetytlektn "- Grekn . no o- çeden Grekı;eyc bir çok kelımcıtı ıe 
Jlk onemı uc. çenm yazı be be edeni fh lann k 

. • kiliği b:-- ""'-k k 1. eJ ra r m me um pe ço-ve ımla es uıc ... w- re e ım e- ~ da · tir 
. ki ı tizm.al.. h kkm gu geçllllf • 

nn o zaman one an a - 2 - Bu mefhumların o zamanki 
d~: nisbi ~e olsa. ~U: fikir ve~~!· fonetizmalarmı taym etmek Grekçe
<?uneş - Dil teonsımn salim ~ır disip nin imla kaidelerini ve iki dilde yer 
lın altına aldığı, Grekçe, eski ve bol alan mütenazır sözlerinin semantik 
met~n~e~e ~.yarar bir destek hiz- değişmelerini göz önUnde tutmak sa-
metinı gorebilır.,, yesinde ıoümkiln olabilir. 

Bu saha~ bazı arqtırma1ar ~a: Bu suretle, Güneş - Dil teorisinin, 
pan profesor bu miBallerin verdiği verdiği örneklere tevafuk ettiği gö-
neticeleri şöyle tesbit etti: . rWür.,, 

"Birçok miBallerle Grekçe kelıme- ,, 
lerin ba.şmda bir grup unsuru vaziye- Be, tlakilıa i.tirahat 
tinde gördUğümUz (8) konsomunul\ Başkan yeniden be§ dakikR. istira-
Tlirkçe ile yapılacak mukayeselerde hat verdi. 
muadeleti bozacak bir unsur olmadı- Yeniden toplanıldığı vakit Atatürk 
ğı anlaşılmaktadır. locasına, refakatinde Recep Peker 

Bu konsonun Türkçede ortadan olduğu halde gelmişti. 
~ıkanldığı halde Grek dilinde inkişa- Başkan sözü İsmail Hami 
fa uğramış orijinal bir ses olmam mend'e verdi. İsmail Hami 
hatıra gelir. Teori, bu ihtimali kuv - hulisatan dedi ki: 

Daniş. 

tezinde 

vetlendirmekten geri kalmıyor. Mi- .. _ GUneş - Dil sisteminde birden
•aller üzerinde yapılan analiz ile mUR bire göze ~arpımyan öyle mühim 
bet ııeüceler •ö&teıilmiatir. 1ki dilde a.oktalar vardır ki bwılar ilim &ari· 

manalı sözle kanşık jestlerden mü -
rekkep "sözlü işaret., devri, 

3 - Eski manalı jestlerin yerine 
manalı sesler kaim olmasile tezahıit 
eden şimdiki "işaretsiz söz,, devri. 

Bu üç devrin birincisinde "sözsüz 
işaret,, dili kullanan insanlar hiç çık
mamış değildir. Fakat bu sesler ma
nasız olduğu için "söz,, değildir, hay 
vani ı;eslerdir . 

Söz neretlen doğdu? 
Militta,n asırlarca evvel Platon ve 

Epikör gibi büyük feylezofiar, sözün 
jestle sesten doğduğunu tespit etmiş 
lerdi. Dmin bu eski eaaaı 18 inci a
aırda mflfbur Fransız feylezofu Eti
yen de Bandillaca tarafından da tek
rar edilmiş ve hatta alim işaret dili
ne Langaj d'aksiyon ismini vermiş
ti. 

Dil psigoloğlannın Afrika, Ameri
ka ve Avusturalya yerli kabileleri ü
zerinde yaptıklan tetkiklerde bu müp 
hem e888ın doğruluğunu meydana 
çıkarmışlardır. · 

Mesela Levi Brükl'ün bu hususta
ki izahı ,öyledir: 

"Bu jest dilinin büyük bir grame
ri bile yazdabilir. Bu dilin zenginliği 
hakkında bir fikir verebilmek için 
yalnız şunu söyliyelim ki, biribirinin 
sesi dilinden hiçbir kelime bile anla
mıyan iki ayn kabileye mensup iki 
kişi bir araya gelince, birtakım el, 
ba.ş ve ayak hareketlerile tam altı sa 
at, hiç durmadan biribirlerile konuş 
maktadırlar . ., 

En son tetkiklere göre ses dili, 
jest dilinin tabii bir neticesidir. Çün
kü insan jesti yalnız elile değil, ağ -
zile de yapar. 

Fakat ağızla jest yapılırken, ciğer
lerden gelen hava boğazla ağız ara -
smdaki boşluklara girip çıkmakta ol 
duğu için ses denilen hadise fiziyolo-

Kamenev'in cenaze merasimi 
Moskova, 28 (A. A.) ·- Dün Kızıl 

meydanda, bütün Sovyet ricalinin 
huzuru ve ordunun iştirakiyle, iki 
gün evvel ölen ordu kumandanların
dan Sergey Kamenev'in cenaze me
rasimi yapılmıştır. 

Gibels Venediie gidiyor 
Berlin, 28 (A. A.) - İtalya propa

ganda Bakanı Alfieri'nin daveti ü
zerine, Almanya propaganda bakanı 
doktor Göbbels yarın tayyare ile Ve
nediğe gidecektir. 

Müddeiumumilikten davet 
İstanbul CUmhuriyet Müddeiumu-

mlliğlnden: 

lstanbulda bulunan Temyiz mah

kemesi Raportörlerinden lzr.et Zeki-
nin acele memuriyetimize müracaati. 

BulprKrab 
Lugano, 28 (A. A.) - Bulgar 

Kralı BoriB, birkaç gün kalmak üze

re müteuekkireA bw-~a ~elmiftir. 

Ciüneş - Dıl 

Kom is yon unda 

il r.:~~i~~ru~~!!~~. 
umumi celscsi toplanmazdan evvrl, 

1 saat onda, Giines - Dil TeoriMİ . dil 
karşdaşhnnalan kom is) onu toplan -
dı. Bu toplantıda~ komisyonun azası 
bulunan hfüiin f'('nflbi profesör ve i.
lhnler de hulunu) ordu. 

Toplantının mevzuu AhmP-t Cevat 
Emn-nin rvvf'lki gün okuduiu tez ol
du. F.A'nflbl ilimler, bllhas....a prefesör 

1 Kiler de Berantom, profesör Zayonç
kofski, ve profesitr Dr. Glsse söz ala
rak Glineıf - Dil Teorisi etraf1Dda mü 
talt"alannı söylediler. 

Ecnebi ilimferin hepsi mütt.eıfl
kan GiinPs - Dil Teoriıdnin dikkate 
şa)·an ohlnı':unu ~)·lfldflpr ve henliz 
tamamiyle tt>tldkP imkan bulamadık 
lan hir t..-orinln, diin) a IHm alMnin
iff! hir hidiSf'! oldnğ11n11 lli.tP f"ttflPr. 
Bilhassa Dr. Gi""!l4f', Tlirk kolleg'leri
nfi hitaben (t.-di ki:' 

- Siı; &) JardanhPri hu toori üze
rindt" <:ahı-t~·on;untı7 .. Bb; hu ilmi mev 
zula )'f'ni ka~ıla.,mıs vaziyetteybı:. 

Bu \'aziyet, kat'i miitalf'a söylememl-
7.e mani olmaktadır. 

l'abanf',1 ilimlPrin tflbellür f'dp,n 
kanaati, Giineı;ı - Dil TN>rillllnin, diğer 
hiitün mPtotlara kı)·asen daha ma -
knl olduğudur. 

Komisyonda, )·ahanc-ı alimlf'rin is
ti7..ah lanna ('f'\•ahPn rroff'!llÖr Dr. Sa
im Ali, nroft>SC;r thrahim Necmi, Js
mail Hakkı, Erc-ümf'vt F.krem !ilÖZ al
dı'ar \'e b..ahat \'t>r<.1iler. 

Komis\·on tonlantısına bugün tle 
dPvam edttelctir. 

jik bir netıcc olarak hasıl olmakta -
dır.,, 

Ismail Hami Danişmend bundan 
sonra tezinin ikinci kısmına geçe -
rek tasrifaiz fiil meaelesinj izah ettı 
ve hUlisaten dedi ki: 

"Giineş - Dil tahlilleri önümüze 
menşe' devrine ait birtakım tasrifsiz 
fiiller çıkarmaktadır. Bu fiiller ipti -
dai birer mastar şeklindedir. 

Bu mastarlarda şahıs, zaman, si
ga ve cinsiyet gösteren eklenti ve hu 
susiyetler yoktur. Semantik ilminin 
mucidi sayılan Fransız alimi ~işel 

Breal, bugün dillerde mazi, hal ve 
istikbal gibi mefhumlarla şahıs ve 
cinisyet gösteren hususiyetlerin hep 
sonradan teşekkill etmiş şeyler oldu 
ğunu isbat etmiştir. Daha birçok i
limler de bu fikirdedir. Bunun için 
Güneş - Dil şisteminde görülen bu e
saslar ilim tarihinin en kuvvetli mü
eyyidelerile sabit olmaktadır.,, 
Başkan Nuri Conker celsenin, ya

nn on dörtte toplanılmak üzere ta -
til edildiğini söyledi. 

Ismail Hami Danişmend'in tezi, 
Türk dil kurumu namına okunan 
tezlerin sonuncusu oldu. 

Bugünden itibaren serbest tezler 
okunacaktır. Bu tezler meyanında 

ecnebi profesörlerin de hazırladığı e
tütler vardır. Bütün bunların Kurul
tay müzakerelerini salı akşamına ka
dar uzatacağı muhakkak şayılmak -
tadır. 

Bozuk bir yol 
Cihangirden Fındıklıya inen cad -

denin tamir edilmesi için burada otu 
ranlar bir mazbata yaparak beledi -

yeye müracaat etmişler ve bu iş için 

tahsisat mevcut değilse masrafın 

kendileri tartfmdan temin edilebile
ceğini de bildirmişlerdir.. Belediye 
bu teklifi tetkik etmektedir. 

Kral Karo) ve Prens Pol 
Praga gidiyorlar 

Prağ, 28 (A. A.) - Öğrenildiğine 
göre, Romanya kralı ile Yugoslavya 
naibi kendilerine Benes tarafından 
vaki olan davet üzerine yakında bu
raya geleceklerdir. 

Beyoilu Halkevinde 
30 Ağustos Zafer bayramına mil

sadif pazar günü saat 21 de evimiz

de bir tören ve konser verilecektir. 
Bu törene bütün yurttaşları çağı

nnz. Çağn kartları her gün evimiz 
direktörlüiündeıı aJmabiJ.ir. 

( 

Her gtla btı 
llllllye 

Eler biz bir romanı 
kahramanaarı ousa ld 

Cevabımı o gece işitmek istemedin. 
Ellerimi avuçlanha almıştın ve ba
na: "Yalvannm şimdi sus, dedin. 
Ben gideyim.. Bana o zaman cevap 
verirsin. Şimdi sus." Sonra ilave et
tin: "Bu cevap ister müspet, ister 
menfi olsun, sus olur mu? .. " 

Hissettim ki bu cevabımın mcnfı 
bir ce\'ap olmasından Urkmüştün öy
le ya!.. Ben sana nasıl birdenbire 
müspet bir cevap verebilirdim. Ara
mı7.daki binlerce imkansızlıklar için
de ben sana nasıl: "Evet" diyebilir
dim. 

Hayatımızı yapmaktan bahsediyor 
dun ve on üç sene diyordun, on üç 
sene, derken gözlerine samlmt bir hü 
zün doluyordu. 

Bu hüznün pek samimi idi o za
man, çUnkl1 ben bilirim ki, her ~y
den evvel ben 1181lin bir arkadaşınım 
ve bana karşı sen samimi olmıyan 
hiçbir hiuini söylemu.sin. 

Hayatta h&IA itimat ettiğim, hali 
v(rlığma güvendiğim şey senin bu 
dostluğun ... Evet, bu bir parça dost
luk ... 

Belki on üç sene evvel.. Biz başka 
türlü olsaydık, başka ttırlU görüşsey 
dik belki bUtUn. bUtUn hayatınızın 
seyri değişmişti: "Ziyan olan on üç 
sene . ., 

Bilmiyorum, senin söylediğin gibi 
hakikaten o zaman aramızda böyle 
gizli bir rabıta var mıydı'! Senin ve 
benim bile anlamadığımız bir duygu 
tahte§Şllunımuza sinm!ş miydi? 

Bizim ark~Iığımız tıpkı iki kız 
veya iki erkek arkada.şm arkadaşlığı 
gibi sade ve tabil bir dostluktu. Eğer 
öyle olmasaydı, henüz ben hayat.mı 
hiçbir talihe bağlamamış bir kızken 
sen şimdi hayatıma eklt!mek istedi • 
ğin hayatını benimle birleştirmek ar 
zusunu göstermez miydin? 

O son akşam galiba: "Yemin ede
rim dedin." 

Ben seni henüz bir genç kızken de 
sevmiştim. Hayır! Belki bu sözü böy 
le açıkça söylemedin ama ... Ben bunu 
düşündüğünü hissettim. On üç sene • 
lik iki arkadaş biribirlerinin n e 1 er 
söylemek istediğini anlamazlar mı? 
v:~ ~ Jıdl~ ...-mrala 

Zannediyorum diyecektim. 
itte o gün yine kocam bı 

odaya girdi ve odaya girdiği 
eğer o beni senin kollarının 
yakalamış olsaydı, o anda hi 
hicaptan daha kuvvetlisinı 

mezdim. Kocam şakaklarındaıd 
marları şişiren bir heyecanla 
süzdü. Ortada harikulade bir 
yoktu. Biz senelerdenberı a 
olan iki insan değil miydik! .. 
cam buna rağmen anlaşıla.maS 
gayritabiilik içinde yantm:ı ya 
Bir elini başıma koydu. Ve .38( 

dan çekerek başımı arkaya d 
beni öptü. Bunu niçin yaptı? 
yorum. O zaman üçümüz de 
denilecek kadar gençtik değil 

İçimizde yirmi beşini aşmlf 

yoktu. Sonra bir gün senin çok 
Ii olduğun bir gün, Sadiye seolJ 
terinin içine bakarak sana 
ço!" dedi. İçinde büyük bir 
zavallı palyaço sen kederi 
den saklamak için budcın 
gösteriyorsun.,, 

Palyaço! .. 
Sen buna cevap vermed 

kaç gün sonra Sadiye ben 
ma: 

- Bu çocuk seni çılgın 
dedi, fakat kocanın en iy 
ve senin kardeş derecesind 
daşm olduğu için bunu 
değil ,göetermeğe bile ce 
Çok bedbaht bir çocuk, 
yorum. 

Sadiyeye: "Saçma şeyle 
sun, dedim. Bir roman d 
sun." 

Fakat ne yalan söyliye 
ler beni kızdırmı§b. ÇUn 
ler aylardanberi içimde h 
.düşüncelerin ve kanaatle 
bire sımna kavuştunnuşt 

O zaman aramızda bir 
'dı? .. Benim içimde san 
duygu var mıydı?.. Bilmi 
o dakikadaki, ne şu andak 
!fi olan duygularımı tahlil 

(Son 
Suat 

hayatımızdan sarahatle bahsettin;- ................... .., ..... ıı..ıııırl!'!l!••ı ---.ı..ııııı .. r 
Ve şunu anlattın: 

"Bir gUn sen bir mektup yazıyor BORS 
dun, ben bir kitap okuyordum. Zan- .... 111111111111111....-.ı.-,,-111111111111111111111111_ ..... ,,.,. 
nederlm kocan da gazetesine dalmq- - -
tı. O nasıl bir his saikasile, nasıl bir 
şüphe ile içimizde yqıyan, fakat bi
zim biribirimize bir kerecik ima bile 
etmediğimizden ilrktn. Gözlerini kal 
dırdı. Kıskançlıkla tutuşan gözlerle 
bir sana, bir de bana baktı. O daki
ka.da o nazarlarımızı ka't'Şıl&!'MUJ gör 
mekten ürkmüştü. Biribiri:nize bak -
tığımızı zannediyordu. Sen, o •aTJa 
bakarken bunu farketmemhş gibi dav 
randın. Fakat solgun yUzUn kıpkızıl 
oldu ve kirpiklerin titredi.,, 

Evet, ogUnü ben de hatırladım. Ne 
den bilmiyorum, ozaman neden?. Fa
kat ogün kocamın bu bakqıı sanki ka 
bahat işlerken yakalanJDJfmı gibi be
ni ezmişti. 

Odadan kaçmak istedim. Hat
ta ağlamak bile istedim... Sen o gU

nü hatırlıyorsun, o zaman ben ondan 
daha başka bir gün de hatıt'lıyorum. 
Yine seninle ikimiz pencereleri tam 
denizin üstüne açılan odada idik. 

Hani Necmettinin: "Hindenburg -
gun kabul salonu" diye alay ettiği o 
yilksek sehpalarla, siyah tahtadan go
tik koltuklarla atlsltl odada ... 

Pencere açıktı... Odada limba ya. 
ftıyordu. Kızıl abajurlu o ayaklı lim· 
ba ... Ben pencerenin içine oturm111-
tum. Başımı pervaza deyamıştım. A
yaklanmı Ustilste atmıştmı ve par -
maklanmı biribirine geçirip dizkapa
ğıma takmıştım. Sen, tam k&rfldaki 
arkası yüksek oymalı kolt•ığun Us
tünde oturuyordun. Ayağının altında 
o mor kadife yastık vardı. 

O gün sende fevkalide bir hal var
dı. Konuşmuyordun. Canın bir şeye 
ınkılmış gibi auratlıydm, ve .,.özlenn 
anahtannı bilmediğim bir ,üre gibi 
dilsiz bir bakışla gözlerime dalmıştı. 
Neden bilmiyorum. O gUn ben de sa
na balµnak ihtiyacmda idim. Gözleri
mi senin gözlerinden ayıramıyordum. 
Ve kendi kendime: .. BugUn Orhanm 
nesi var?" diye soruyordum. 

Fakat o gUn kendi kendime itiraf 
edemediğim şeylerin hepsini bugün 
artık sana bile itiraf ederim ki, ben 
ıuunıma aksini istemediğim, tahteıt-
9uurumun -derinliklerine gömmek is
tediğim bir kanaatle aenln beni sev -
dflini bill,1-ordWD. Yulıa aöyJedim. 

28 AGUSTOS 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Çek broma 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Le7 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret 
lmcre fr. 
Florin 
AV11•tarn ıi1in 
llark 
Zloti 
Penco 
Leva 
Yen 
lavec; k11ron11 
Altın 
Banknot 

Çelıler 

Londra üzerine 
Parla üzerine 
Nev,.ork 
Liret 
Belp 
Cenevre 
Sofia 
Florin 

Çekoalovak 
A vuatarn 
Mark 
ineç brona 
llpan. peseta 

Ealaam 
tı Banbu llu 
" • N 

A 11 t 

629,-
123,-
14.
IO,-
11.-
13,-; 
49,-

163,-
155.
aıo,-
82,-
22.-
21.-
21.-
22,-
22.-
32,-
31,-

954.-
243,-

" ,. Hamiline 
Anadolu% 60 

.. % 100 
Şirketi HaJrb• 

TramvaJ' 
Bomonti Nektar 
Terkoa 
Aalan Çimento 
Merkes Bankası 
Oamanlı Bankaaı 
Şark Merkes Eczaneııı 

laıilıraslar 

Türk Borca 1 
.. " n 
" • m 

Ercani A. B. C. 
Iıtikrazı DahiU 
Sivu - Brzanun 1 

,. D 

lfıaır' falaoilleri 
1116 I 

1903 n 
1911 ın 

Talaoilliı 

Rıhtım 

517&bJ 
100.-
95.-

Anadolu I •e 11 .. m 
• 
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lllçlarınızı Bah~e. 
kapıda SALiH NECAl i den alllllZ. ~teleriniz 

bUyUk bir dikkat. ciddi 
""''" f!lttlnımetlf! h&ZIT1"'llr 

ASRi SAÇ BOYASI Leke bırakmaz, tabii sabit, 
bir renk • temin eder. 

Mtıballph eözler ve rakam 

lar hot görünebilir, ancak 

mukayese terazisini elden 

Deniz Yolları 1
' Eksiltme i.Anı 

bırakmamalıdır. 

KREM PERTEV 
için buna Hlzum yoktur. O 

töhretine dalına sadık kal

llllf ve iyi bir kremden 

beklenen f evaide daima 

müspet cevap vermiştir. 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Cocuır Hutalrklan Mütehassısı 

lltti, Halbklrgaıi, Meşrutiyet Apr 
kat 2, No 5 

iter IÖll ...ı 1-8. Telefon 424ml 
~ 

MGhim bir ıavs .ye 
Yutık, yorgan ve 9iltelerinizi 

k~ tüyünden yapınız. Yatması 
rahat, k19m ııcak, yazın serin · 
dir. (Kilosu 75 kuru9tan başlar) 
Fabrika ve satış deposu lstan
bul, Çakmakçılarda Kuştilyü 

f abrikuı. Telef on : 23027 

G6z Helkmi 

Dr. Şükrü Ertan 
~u Nuruoemanıye cad. No. 30 

( Cağaloğlu ecza.ııeSJ bitişiği). 

Tel. 22568 

Kadıköy aulh icra dairesinden: 

Diınitrinin müteveffa Mihal Y orgi 
ldia varilleri Rahi1 ve Leonida ve 
\riron ve Hristo ve Marikanm p.yian 

Bar 
defa 
gelip 
görü
nüz. 

Yarım Aslrhk Türk Res!m 
ve Heykel Serg si 

Güzel San'atler Akademisinden: 
İstanbul Belediyesinin 40 gün 40 gece Festivalinden 

istifade edilerek Halk Fırkasının himayesinde tertip edi
len ·'Yarım asırlık Türk resim ve heykel sergisi,, Gü~el 
San'atler Akademisinde açılmıştır. Sergi 14 Eylül 936 ak 
şamına kadeı- hergün saat 1 O dan 18 ze kadar açık kala
caktır. Umuma $erbesttir. ( 794) 

Ist. Uçüncü icra memurluğundan: 1 Usküdar ikinci sulh hukuk mah -
Afrod.itinin tasarrufunda bulunan kemesinden: 

ve Avram Handeliye i~inci derecede Terekesine mahkememizce vaz'i -
ipotekli olup tamamına 1700 lira kıy yet edilmiş bulunan müteveffa ku
met taktir edilen Kadıköy Zühtü Pa- yumcu Arşak KUrkçiyanın varislerin 
fa mahallesi Fener ve Kalamış sokak den Mihran ve Agavniye ait aşağıda 
eski 32 yeni 10 numaralı bir tarafı yerleri ve numaralan yazılı gayri 

·1 Ş LE TM ES 1 
Acenteleri: Karaköy Köprliblfl 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

.. _ zade Han. Tel. 22740 --

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı 
Perşembe l~ te 

lzmir Sür' at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diaer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar

şamba 18 de. 
lZMlT - Pazar, Salı Per 

şembe 9,30 da 
MUDANYA - Cumartesi H te 

diğer günler 8,30 da 
BANDIRMA - Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Pe"'em -
be, Cumartesi 20 de 

KARABIGA - Salı, Cuma 19 
dL 

.\ YV ALIK - Salı, 19 da Cuma 
17 de "Salı günü kal 
kacak posta gidif ve 
dönüşte Lipseki ve 
lmroza da uğraya
caktır. 

t'rnbzon ve Mersin postalarına 
kalkUJ günleri yük alınmaz. 783 

müfrez 2 harita numaralı mahal bir menkul hisselerin talep üzerine açık •-------------• 
tarafı Siyastitano bahçesi bir tarafı artırma ile satılarak paraya çevril- lzmir sürat postasa 
M. Filohan bahçesi ve kısmen Alek- mesine mahkemece karar verilmis - lzmir Fuarının açılması mü-
sandros hane ve bahçesi bir tarafı tir. nasebetile Jzmire gidip birkaç 
KalamUJ iskele sokak ile mahdut ze- 1 _ Galatada Sultan Beyazıt ma- gün kalacaklara kolaylık olmak 
min katı: Çini döşeli bir methal bir hallesin in Topçular caddesinde 266 üzere Jstanbuldan 29 Ağustos 
sofa üzerine iki oda mozayik çamaşır No. ıu bir bap kunduracı dükkanının '::umartesi günü saat 15 te lzmi-
tekneli maltız ocaklı bir mutfak bir 6/ 1 altrda bir hissesi: H~senin kıy- re kalkacak KARADENiZ va -
apteshane. 1 inci kat bir sofa üzerine meti (250) lira puru yalnız bu sefere mahsus o-
3 oda bir apteshane içinde kuyusu 2 _ Mezkur mahalde 268 ve 270 tarak dönüşte lzmirden Pazar-
var. Bina demir kapılı ahşap şahnişli No. Iu ve iki kısma üraz edilmiş bi!' tesi yerine 3 Eylill Perşembe gü 
olup y~m kargirdir. Sahası: He~eti bap kunduracı dwkkanının keza 6 ' l nü saat 16 da kalkacaktır. 
umumıyeai 340 M 2 oulp 57 m2 hına altıda bir hissesi: Kıymeti (258,5) (706) 

~e ın\lftereken mutuarnf oldukla.n kalan bahçe olan hane açık artırma liradır. 
t.r_ ... • ··yü de n--:mnA- mahalleıın dil · t" A t · d' ~o n nam r-r- ya vaze mış ır. r ırma peşın ır. 3 1 ta b ld ç .. k b" d w 

de Yeldeğirmeni Karakolhane soka- Artırmaya iştirak edecek müşteril~ k :-- ds 
5
n
2 

uN a 
1 

arşıı e 1~. e 8:ıa 
&.__d tra ddesinde eski 29 • • h . <, 7 5 so agın a o. u maa ar ıye r 
&111 a mvay ca nn kıymeti mu ammenenın ,. , ba k. . d""kk. 
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)e · 99 k ."ı. ve iki bin iki yüz . t " d k . .11. b' p agır u anın on ı ı e ı nı apı aa,,"" nıspe ın e pey a çesı veya mı ı ır h' . K t' (JlS} 
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"-- eli bir b ıssesı · ıymc ı ıra u-~ kıymeti muhammen ap bankanın teminat mektubunu hamil · 

lıtanbul Harici Askeri 
Kıtaata ilanları 

Zongu'dak Amele Bir:iğinden 
1 - 15/8/938 tarihinden 31/8/ 936 tarihine kadar on beş gün 

müddetle ekailtmiye konµlan if: Zonguldakta Mithatpaşa mahalle
Jinin Elmalık mevkiinde yaptınlMUJ olan haııtane binasının (hasta. 
yemek, çaına,ır) uanaörleri tesisatıdır. 

Ketlf bedeli altı bin lira raddesindedir. 
2 - İhale: Açık eksiltme suretlle yapılacaktır. 
S - EkUltme: 31/8/936 pazartesi gUnU saat 16 da Zonguldakta 

Amele Birliği binasmda Birlik Faal Heyetinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı Dört yüz elli liradır. 
S - Bu baptaki ~artııame ve mukavele ve tarif nameleri görmek 

ve daha fazla izahat almak iatiyenlerin Zonguldakta Amele Birli - • 
frine müracaatta bulunmalan lazımdır. 841 

Samsun Valiliğinden: 
Eksiltmeye konulan iş: "Samsun merkezinde mevcut 

kargir bina üzerine yeniden yaptırılacak ilk mektep ile 
Havza ve Ladik kazalarında yeniden yaptırılacak ilk mek 
tep binaları." 

1 - S~sun Merkezindeki mekte~ . binasının . keşfi 
23377 lira 93 kuruş ve Havza mektebının 17662 lıra 21 
kuruş ve Ladik mektebinin keşfi 17662 lira 21 kuruş ol -
mak üzere her üç mektep binasının keşifleri tutarı 58702 
lira 3 5 kuruştur. Ve bu üç mektep şartnameleri dariesin -
de birden ihale olunacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 4185 liradır. 
3 - İhale Ağustosun 31 inci pazartesi günü saat 16 

· da vilayet daimi encümeninde kapalı zarf usulile yapııa -
caktır. 

4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza muka
bilinde Encümen Reisliğine teslim edilmiş olacaktır. Pos 
tadaki gecikmeler kabul edilmez. • 

5 - Bu i~ aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Keşif hülisa cetvelleri 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Mukavele projesi 

llane maa bahctı_ T ..-1-():938 ~ ---.. -M~ -r.or ruş. 
IUnü saat ondanon llllye kadar Ka- gt, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçla 4 - Çarşiikebir Çuhacı hanmda 
dıköytı aulh mahkemeei icraamda ta- n borçluya aittir. Artırma ·şartname birinci adada 10 No. lu kagir bir oda 
l'ihi ilindan itibaren yirmi gün müd si 21-9-936 tarihine müsadü pazarte- nın 8 2 sekizde iki hissesi : Kıymeti 

F - Ptınater r 

~ .... ._itenler bu evrakı vilayet ve Ankara, İstanbul ve İz
mir vilayetleri Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

deue dairede açık bulundurulan sa- si günü dairede mahalli mahsusuna (100) liradır. 
bt tartnameainde yazılı şerait daire talik edilecektir. Birinci artırması 5 - Keza mezkur han ic;inde ze -
linde ve pefin para satılacaktır. Yev 6-10-936 tarihine mUsadif Sah günü min katta 49 No. lu kagir bir bap o
~ mezkilloda a&tlt kıymeti muhame- dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar danın keza 8/ 2 sekizde iki hissesi: 
ilenin yUzde yetmif betini bulmadığı icra edilecek, birinci artırmada be- Kıymeti (175) lira. · 
taktirde en IOD artıranın taahhUdü del, kıymeti muhammenenin % 75 6 - Yine mezkür han içerisinde 
bakı kalmak u.re müzayedenin on ini bulduğu taktirde Ustte bırakılır. 6 No. lu bir bap kagir dükkanın 4 , 2 
be, c'1n. daha temdidi ile 22-10-936 Aksi taktirde son artırmanın taah - dörtte iki hiMesi: Kıymeti (50) lira
Pertem.be ıttnll aaat ondan on ikiye hUdü baki kalmak üzere artırma on dır. 
kadar en çok artirana ihalei kat'iye- beş gün daha temdit edilerek 21-10- . • 
1i icra kılmacaktır. Satlf tarihine ka 936 tarihine müsadif Çarşamba günü 7 - Yıne mezkur maha.lde Kıhn~-
4'1' müterakim maliye ve evkaf ve saat 14 ten 16 ya kadar dairede ya- ç~lar sokağında. 7 No .. lu bır bap ki -
"'-· .... u -11...a ne · · l"k 1 k "k" . t' . gır fırmm 12 hiue itıbarile4'blrerden .... '"'Yiye ve&a..._• yırını sene ı pı aca ı ıncı artırma ne ıcesınde en . . . . . . . 
tl\tkaf taviz ve rüıum ve dellıiliyesi çok artıranın üstünde bırakılacaktır. ıkı hıssesı. Kıyıne~ < 28.3•5~ lıra.' 
~lara ve ihale pulu müfterisi- 20M numaralı icra ve iflb kanunu- 8 - Satış bedeli peşındir. Milza -
ile &it olup icra ve iflil kanununun nun 126 ıncı maddesine tevfikan hak yedeye iştirak etmek istiyenler kıy-
128 mcı maddesinin dördüncü fıkra- lan tapu sicili erile sabit olmıyan ipo- meti muhammenenin c~ 7 ;5 nispetin 
il nıucibince ifbu gayrimenkul~n ü- tekli alacaklarla diğer alakadaranın d~. pey akç~i vermeleri lazımdır: 
'eriııde ipotekli alacaklılarla diger a- ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak- Rus~mu delli.liye alıcılara ve. vergı 
~larm ifbu gayrimenkul üze- Jannı ve hususile faiz ve masa.,rife ~e rusum~ sal':' ve .e~kaf tavız bede 

yon makaraya ihale günü is
tekli çıkmadığından yeni
den kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 12 
Eylül 936 Cumartesi günü 
saat 12 dedir. Şartnamesi 
üç liraya M. M. V. ST. AL. 
KO. dan alınır. İlk teminat 
7250 liradır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazdı 
belğelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. ıatınal
ma komisyonuna vermeleliııdeki haklannı huausu ile faiz ve dair olan iddialannı ilin tarihinden li mal sahıplenne aıttir. 

llıaaraıa dair olan iddialannı evrakı itibaren 20 gün zarfında evrakı mils- 9 - Satış 30-9-936 Çarşamba gü- 487 
llU.ptteıeri Ue yirmi gün içinde icra pitelerile birlikte dairemize bildirme- nt1 aaat 14 ten 16 ya kadar UskUdar ------------
~e bildirmeleri aksi halde hak- leri lazımdır. Aksi taktirde haklan ikinci ıulh hukuk hakimliğinde icra •••••• ••••••• 

ri. (122) (4253) 

1"' tapu sicilleri ile sabit olmadık~& tapu sicillerile sabit olmıyanlar satUJ kılınacaktır. Kıymeti muhammenele 
~ ~elinin payl&fmuından hanç bedelinin payla,muından hariç kalIT rinin ~ 

75 
. . b 

1 
d ğı t ktird en 

:--caklan ve taliplerin yüzde yedi lar. Müterakim vergi, tenviriye ve 0 şını u ma ı a . e 
~ÇUk teminat akçeai vermeleri li. - tanzifiyeden ibaret olan Belediye rU çok artıranlann taahhUtlen baki 
'-dır, daha fazla mal6mat almak ıumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik kalmak şartile müzayede on bet gün 
lltiYenlerin dairemizin 936 / 891 nu- vakıf icaresi tavizi bedeli müzayede- temdit olunarak 15-10-936 peTfembe 
~ doeyuma müracaat etmele- den tenzil o~~ur. D~a fazla ma16- günü saat 14 ten 16 ya kadar devam 
-..!'n olunur. (25219) mat•almak ıstiyenlerın 34/ 2152 nu - edecek ve en çok artıranlarm ihalei 

· "*'"*"·'• TEKSAYT llAYLARA SATILI~ 

maralı dosyada mevc.u~ evrak ve ma. kat'iyeleri icra kılınacaktır. ihale be· 
hallen haciz ve takdın kıymet rapo- deli rinin n 'h t ı..... .,,;; arf da 

.. .. 1 kl ·1· l e ı aye ~ eun 1 m runu gorup an ıyaca an ı &n o u • 
nur. (25220) mahkeme veznesine yatınlması şart-

------------- tır. Aksi taktirde yapılan ihale bozu-.....,.._ ___ l_L_A_N______ lstanbul ikinci icra memurluğun- larak bundan hbıl olacak zarar ve 

._l!!ınılkini her suretle idare etmek dan: ziyan ve fark ve faiı ve sair muraf
~re ınUvekklllmiz Dolfoya izafeten Bir borçtan dolayı mahcuz ve sa- lar bili. hllkUm ondan tazmin ettirilıe 
ı;c~ Filip tarafından evvelce vekil tılmuı mukarrer bir büyük ceviz kon cektir. işbu gayrimenkul hisseler U-

6 - Eksiltmeye &irmek istiyenler muvakkat teminat 
makbuz veya mektupla, birlikte aşağıdaki vesikaları ka
palı zarf içerisine koymağa mecburdurlar. 

A - Cari sene içinde Ticaret odasında kayıtlı olduk
larına dair vesika 

B - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekile • 
tinden alınmış ehliyet vesikası. 

1 - Eksiltme ve ihale muamelesi (2490) sayılı artır
ma eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine göredir. 

(4500) 772 

inhisarlar Umum müdürlüğünden 
İdaremiz Neşriyat şubesinde çalıştırılmak üzere imti

hanla bir mütercim alınacaktır. 
İmtihana gireceklerde aranacak şartlar: 
1 - Memuriyete girmek için lazımgelen vasıflan haiz 

olmak 
2 - Ya·•ı 21 den aşağı 35 ten yukarı olmamak. 
3 - Lise tahsili olmak veya o derecede tahsil gördü

ğünü tevsik etm,k. 
4 - Askerlik vazifesini yapmış ve şayet yüksek ehli -

yetnameli ise sıhhi sebeple tecil edilmiş olmak. yüksek 
ehliyetnameli değilse askere ahndu~ı zaman idaremizden 
bir guna mütalebede bulunmamak, 

Müsabaka: 
A - Felsefi ve edebi bir fransızca metni türkçeye ve

ya ayni mevzua dair türkçe bir metni fransızcaya çevir
mek:. 

B - İdari, İktisadi veya hukuki fransızca bir metni 
türk~ye ve ayni mev%Ua dair türkçe bir metni fransızca
ya çevimıek. 

2-9-936 çarşamba günü yapdacak olan bu imtihana 
girmek istlYenlerin daha fazla malumat almak üzere di
lekçelerine ba~hyacakJan 3 kıt'a foto~aflan ve vesika -
larile birlikte Memurin Şubemize müracaat etmeleri lü
zumu ilan olunur. (730 J Yin edildiğini haber aldığımız Ha- sol maa ayna ve iki büyük vazo ve zerinde tapuca müseccel ve gayri 

; oğlu Mehmedi ve onun tevkil et dört seccade ve bir salon takımı 1-9- müseccel hak sahipleri olduklannı 
.... diter kimseleri haiz olduğumuz 936 saı. günu saat 16 dan itibaren iddia eden var ise uın tarihinden iti- Adapazarı ilçebayhgv ından · 
ıı1.~biYete Ye müvekkillerimizden al- Şişlide Halbklrgazi cad. 293 No. h haren (20) gün zarfında evrakı müı 
-stınız emre istinaden Beyoğlu 5 Nimet apartımanının bahçesi içinde bitelerile birlikte mahkemeye müra Adapazarı köy ~kçileri için yaptınlacak ( ı 65) kat 
et ..... u il ıa En hot meyva uu.relerile hazır-

4.,oterliiinin 10-8-936 gUn ve ki hane ön nde açık artırma e sa- caatıarı a.zımdır. Aksi halde satı, pa elbise ve ( 165) çift fotin nümunesi mevcut kumaştan ol-~/898 aaydı protestosu ile azil tılacağından isteklilerin muayyen rasmm paylafınuından hariç kalacak lannıı,tır. Hunu kolaylaftmr. mak üzere açık eksiltme ile münakasa müddeti 31-8-9 3 6 tltifinııat allk&daranm haberdar ol- günde mahallinde hazır bulunacak !ardır. tnk bazı izal ed Kanı temb-
-..ıan için illn olunur. memw-una müracaat etmeleri ilb 10 _ Daha fula maU~mat almak llye~ vUcu:a ı:~lik ve canlı· gününe Uzatılmıştır. O gün saat 16 c:fa ihalesi yapılacak-

lat. Tavukpazarmda Arnavut olunur. (25221) iıtiyenler m&hkemenin 93616 No. ıu tır. Talip olanlann yüzde 7 ,5 teminat akçesile ilçe idare 
haaı ve mUftemilltı mutasamf tereke dosyaaına müracaat edebilir- lık bahfeder. heyetine müracaat etmeleri şaı;tname ve nümunesini gör 
lannc1an Bayan Dolfanm umu- ZAYl - 4898 ıicil numerolu şoför ler. Talip olanların satı, günü muay INOILIZ KANZUK ECZANESi mek için Adapazannda Jandarma Komutanlığına taşra-
llıt vekilleri: M. Ayraç ve A. Mit- ehliyetnameml kaybettim. Yenisini yen saatte Us. ikinci sulh hukuk Beyoğlu htanbul da olan talipler de lstahbulda Sultanahmette ilçe jandar-
9-t Moral Oalata HUrriyet han çıkaracağımdan zayün hUkmU yok· mahkemeainde hazır bulunmalan iti .. ••••••••• • .. ma Komutanlığına müracaatlan ilan olunur. (644) 
' • 2 tur. Yutuf olf u Mahmut zumu ilan olunur. (25233) ıooo 

• 



• o 5 

~~~~~~a;;d~:::·HA YRi.YE LiSESi 0~:~02 BeY-Oğlu Kabristan llOkağmda 

Bayas ve Psalti 
Ana • llk - Orta - Lise ... Tam devre 

Okulumuz lier zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk smJflardaİı itı"baren yabancr _<m tearisatmı 
yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairedir. Mektebin hususi otobUslerile neha 
ri talebe her gün evlerinden aldın lır. lstiyenlere tarüname gönderilir. Kayrt için hcrgiin saat 10 dan 16 

Ticarethanesini ziyaret etmeden 

MOB i L·YAn iZi 
almayınız. Telefon: 41424 

ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

,, Büyük Çamlıca Tepesinde~ 

LKA F Ti Li,~ı 
30 Agustos Pazar gunu saat 15 den sabaha kadar 
Program .. Gündüz: 1 Alaturka yağlı güreşe iştirak edecek 
pclılivanlar: (Tekirdağlı Hüseyin, Molla Arif, MülaY.im, Afyonll 

Süleyman, Yıldır Bekir ve saire) _ 2 - Garson yanşları. 3 - Üzüm 
ve iyi su müsabakaları ... 
Akşam: Saat 21,% tan itibaren Türk, Yunan, Romen, Bulgar 
heyetlerinin iştirakile "Festival,, ve "Kır Balosu,, ... 

Tepeye otobüs, lst..ı.nbula vapur, Üsküdar, Kadıköy, Bostancı ve 
Modaya tramvay seferleri temin edilmiştir. 

• 
iMREN 

Ciüzel Bayanların, modayı sevenlerin, 
müşkilpesentlerin, şık giyinenlerin, gü
zel kumaş ve şapka merakhlarının 

Hergiinkü ziyaret yeri olacaktır. 
Galatasaray, Eski sahibinin Sesi 210 No. lu mağaza. 

Gümrük muhafaza Genel Ko

Sayın Halkımıza: 
Şirketi Hayriyenin 

Bu mehtap için yapmakta olduğu 
programa aid ilanları 

Yarından itibaren 
Gazetelerde takip buyurnuz ~ 

Askeri müze Direktörlüğünden; 
Askeri Müze Cumartesi öğleden sonra ve pazar gün• 

leri sabahtan akşama kadar açıktır. 1 O kuruşa girilir. 
Cetlerimizin silahlarını ve 13 asırdanberi muharebe etti• 
ğimiz milletlerden alınan silahlar ve eşyaları bir harp ya· 
digarı olarak burada göreceksiniz. ( 2 3 8) ( 71 7) 

Dühuliye 1 liradır. 

Muhterem Meb'usları Davet 
mutanlıöı lstanbül Satınal~a~~~~~~~~~~~ 

Atatürk Köprüsünün i:emelatma töreni 29-8-936 cu
martesi günü yapılacaktır. l!stanbulda bulunan ve adres
leri belli olmadığından dolayı ayrı ayrı davetlerine imkan 
bulamadığımız muhterem meb'uılarmuzm o gün saat 15 
te Unkapanı meydanını teşrif ederek bu törene onör 
vermeleri saygı ile rica olunur. "B.,, (757) 

,.,. __ Beyoğlu - Tünefbaşı - Yeniydi ---.. 

Kız ve ALMAN Lı·sesı· ve Ticar~ 
erkek Mektebı 
Ta~ devreli lise-Ticaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari smıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayrt muamelesi 1 Eylülden itibaren her gUn saat 8 den 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tas
dikname veya diploması ile yapılır. 
Fazla tafsilfı.t için mektebe müracaat veya 44941-44942 ye telefon 

----------erulmesi. _________ _ 
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ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza örğütü için 542 tane battani

yenin 15-9-1936 Salı günü saat 14 te ve 316 tane Hay -
van velensesinin de 15-9-1936 Salı günü saat 15 te açık 
eksiltmeleri yapılacakJır. 

Z - Tasınlanan tutarları battaniyenin 4065 lira, hay 
van velensesinin de 3 792 liradır. 

3 - Şartname ve evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak battaniyeler için 305 

ve hayvan velenseleri için de 285 liralık vezne makbuzu 
veya banka mektuplariyle muayyen vakitte komisyona 
gelmeleri. ( 7 9 5 ) 

Fatih Tapu Sicil Muhafızılğı 
memurluğundan : 

Saraçhanede Horhor caddesinde Haydari Hüseyin 
Dede camii şerifi ittisalinde bulunan ve mezkur camii şe
rif imamına meşruta hanenin evkaf müdürlüğünce bilmü 
zayede (650) lira bedelle Zühtiye satılmış ve bu hanenin 
evkafa ait mahallerden bulunması Tapuda kayıtlı olma
masına binaen senetsiz tasarrufa kıyasen muamele yapı
lacağından bu yerde alfıkayi tasarrufiyesi mevcut olanla
rın tarihi ihaleden on beş gün zarfında evrakı müspiteleri 
le birlikte İstanbul Sultanahmette Fatih Tapu sicil Mu
hafızlığına müracaatları ilan olunur. (770) 

Yeni doldurulan plaklar 
BAYAN MUZAFFER 

N z 7 0 O 8 g Kürdili Hicazkar şarkı - GUNDUZE MATEM 
r. Hicaz ,, -HICRANINIÇEK 

BAYAn BiRSEn 
N 270090 Tango - i'lLLAR- Müzik Necip Celal 

r. Tango - KIMSE SEVGIMI BILMEZ-Müzik N. Celal 

ZARALI HALiL SöYLER 
Erzurum havası - KARLI BAÔLARI KARANLIK 

Nr. 270092 BASTI 
Siverek şarkısı - ÇUBUCU ASMA YARİM 

BAY H. FAHRi 
N 270091 Rast gazel kanun ile - GÖYNüMü AŞKA SALAN 

r. Saba gazel keman ile - KALB.IMDE YAŞAR 
Satışa çıkarılmıştır. 

Fazla izahat için 12 ve 13 numaralı ilave kataloğlanmızı bayilerden 
isteyiniz. 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

Balat atölyesinden 32 beygirlik 190 volt 1435 devirli 
bir motör satılmak üzere açık artırmaya konulmuş ihale 
gününde istekli bulunmadığından artırma 3-9-936 per
şenıbe gününe uzatılmıştır. Bu motöre 90 lira bedel tah
min olunmuştur. İstekli olanlar 67 5 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 
günde saat 14 te daimi encümende bulunmalıdır.. (B.) Galatasaray Lisesi 

(802) 

100.000 FU• WAllYOR 

~11nın11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Direktörlüğünden : 
E T • • k H K B • • • • k = Liseyi, Ticaret ve Orta okulu bitirme, bütünleme ve 
E Ur ava Urumu UYU ~= engel sınavlarile eski talimatnameye göre orta mezuni-
iE yet sınavlarına 2 Eylül Çarşamba günü;. diğer sınıfların 

!e ~ aıcı w & ~ @ © ~ lVJ = -ilk kısım sınıfları da dahil olduğu halde - bütünleme ve i= O ~ Q ~- engel sınavlarına 21 Eylül Pazartesi, olgunluk sınavla - Meşhur bir sinemacı 
rına ve eski talimatname hükümlerine göre lise mezuni-1 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ·5 yet imtihanlarına da 18 Eylül Cuma günü başlanacak - bugün H o 1 iv u d 'da 

1 
s d ke•ide 11 • EylOI • 938 dadır. 5 trr. İlk kısım ihzari sınıfların sınavları 25 Eylül Cuma, yalnız klasik güzel• 

B •• •• k • k • - lise ihzari sınıfların sınavları 26 Eylül Cumartesi günü ! UYU 1 ram 1 Ye ~ yapılacaktır. Sınav günlerini öğrenmek üzere Okula baş lik kifayet etmiyor. 

i 3 5 000 L• d - vurmalıdırlar. ( 7 48) diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda rinin taravetini vikaye edebilirler. Vl . lr~ ır ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~Mma~üdy~anndakla~kghcllik yana ün~e~ite~prof~ö~ dokwr 

1 -K · · ı t · · b k 1 "' t · ı · k k k • · günde 8 dolar ve zeka 100 dolar kıy- Stesj tarafından keşif ve genç hay -
Aynca : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra- § u ur a an 1g1 e rz 1 1 ve Ü r ç u- mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan vanlardan istihsal edilen cildi besl~ 

- ve gençleşmiş bir tenden daha faz- yici ve gençleştirici Biocel '(evheri 
miyeler)e (20.000) liralık bir mükafat vardır. = lük okulu direktörlüğünden la, 1000 dolar kıymetindedir. şimdi pembe rengindeki Tokalon krt' 

IRHRllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll llJ[ii Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv- minde mevcuttur. Gece yatmazdan e~ 

· Kotrolör ahnacaktlr 
iktisat Vekaletinden 

Men'i tağşiş ve ihracatın mürakabesi ve korunması 
hakkındaki 1 705 ve 3018 numaralı kanunlara müsteni -
den mer'iyete girmiş ve girecek olan nizamname ve ka -
rarname hükümlerinin tatbikini mürakabe etmek işiyle 
tavzif olunmak üzere 30 kadar kontrolör yetiştirilecek -
tir. Bu zevat, iki ay kadar bir müdöetle devam etmek 
üzere Vekaletçe açılacak ihtisas kurslarından ehliyetna -
me aldıktan sonra 15 Birincikanun 1936 dan itibaren 
ehliyetlerine ve vazifelerinin ehemmiyetine göre 15 O -
250 lira aylık ücretlerle memleketin muhtelif ihraç mer
kez ve limanlarında istihdam olunacaktır. Kurs müdde -
tince kendilerine 100 lira kadar aylık ücret 'verilecektir. 

Taliplerin haiz olmaları icabeden başlıca vasıf ve şart
lar şunlardır: 

1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret Mektebi me 
zunu olmak; . 

Z - Askerliğini yapmış bulunmak; 
3 - 40 yaşından yukarı olmamak; 
4 - Hüsnühal eshabından olduğunu tevsik etmek. 
Yüksek Ticaret veya Ziraat tahsili görmüş olanlar ve 

lisan bilenler tercih olunur. 
Taliplerin, yukarıdaki vasıf ve şartları haiz olduklarını 

gösteren vesikaları raptetmek suretile birer istida ile en 
geç 1 O Eylül 1936 tarihine kadar bizzat veya tahriren 
İktisat Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğüne müra -
eaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (608) (711) 

l - Okulun dikiş ve biçki kısımlrına talebe kaydina vetli projektörleri altında çalışırken, vel kullanıldıkta, siz uyurken cildiniıl 
başlanmıştır. onların yüzlerini çabuk soldurarak besler ve gençleştirir. Buruşuklukla.t 

2 - Dikiş kısmına girmek için ilk okul mezunu olmak sertleştiren ve buruşturan bu projek- ve çizgiler silinir. Bu sayede her ka" 
yaş ( 13) ten küçük ve ( 1 7) den büyük olmamak, hüvi- törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini dm birkaç hafta zarfında 10-15 ys.1 

f . düzeltmek ve güzelleştirmek için gü- gençleşmeye muvaffak olabilir. GtiO" 
yet cüzdanı, sıhhat raporu ile dört tane fotoğra ıbraz zellik müesseselerinde bütün servetle düzleri ise (yağsız) beyaz rengindeıci 
etmek. rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün... Tokalon kremi kullanıldıkta bütün si 

3 - Biçki kısmına girmek için: İlk okul mezunu ol - Her yıldız, kendi kendine tevessill ede yah benleri giderir, ve açık mesamat! 
mak, yaş 1 7 den küçük ( 20) den büyük olmamak, hüvi- ceği basit bir tedbir sayesinde ciltle- kapatır ve cildi beyazlatıp gençleştirir 

yet cüzdanı, sıhhat raporu ile dört tane fotoğraf ibraz et-
mek ve dikişten imtihan vermek. 

4 - Okul parasız ve naharidir. İkmal imtihanları 3-9-
936 da başlıyacak ve okul 1-10-936 da açılacaktır. (728) 

Adres: Sultanahmet Dizdariye Çeşme sokak Telefon: 
22480 

Istanbul . T elcf on 
Direktörlüğünden 

250/ 350 ton Marinlave kömürü ile 35 ton yerli kok 
kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Marinla
venin tonunun muhammen bedeli 14,50 ve kokun ise 19 
liradır. Muvakkat teminat 431 liradır. Şartname hergün 
Malzeme dairemizden parasız alınabilir. Eksiltme 14-9-
1936 Pazartesi saat 15 te Direktörlük binasında yapıla
caktır. Zarflar o gün saat 14 e kadar Mübayaa komisyo
nuna makbuz mukabili verilmiş olmalıdır. (765) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumi Neşriyab idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Lim.itet Sirketi-Basıldub yer TAN matbaası 

KUM ER BANK 
Kayseri Bez Fabrikasının 

• 
1 iki eri 

Yerli Mallar Pazarlarında satıhyor 
Sümer Bank Kaysen bez fabrikasının imal ettiği 12 - 14 - 16 ve 20 
numara İplikler hiikümetçe tesbit olunan fiatlarla (nakliye hariç) 
pazarlarımızda -doğrudan doğruya fabrikatörlere satılmaktadır. 

İplikler, fabrikatörlere pera • 
kende olarak da satılmaktadır. 

İhtiyacı olanların siparişlerini kaydettirmek üzere, Birinci Va
kıf handa 17 - 18 numarada Yerli Mallar Pazarları idaresine 

·müracaat etmeleri. 

• 


