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Çin Muhakkak 
Ezilecek 

Dereceleri yükselen ve yeniden 
general olanlar 

J opon erkllnılıarbigesi 
huna karar verdi 

Terfi edın değerli komutan ve subaylarımızı 
hararetle kutlu/arız 

~ 1 .. 
. Utekait Cencr;-ıllar 
•htıyat zalıiıleri 

it.~mı Giimlii: 
Ankara, (Hususi Mu ha bi1 imiz· 

den telefonla) - Yüksek tasdike 
iktiran eden askeri terfi list~si 30 
ağustosta tebliğ edilmek üzere a· 
Jakadarlara gönderilmittir. Liste-

yi aynen bildiriyorum: 
Generallar 

Korgeneral Asım Orgeneralliğe, 

Tümgeneral Hilsnü Kılkış koröcnc • 
ralliiğe. 

- ...... 

)f sları T11/arı _ 
Tuğgenerallikten tümgcncraJJiğe ter 

fi edenler: 
.M. Fehmi Toydemir, fbrahim Rah· 

mi, Necib Kadri Demirkazık, M. Naz. 

( onu 5 incide) 1 

Haf ayda 
Kapalı .. riirk 

d ii k kılnla rı açıldı 
Suı iyede pek kanlı 
mü8ademeleı olugoı 

1 Deniz Gedikli Erbaş Mektebi 

Bu sene donanmaya 
49 genç denizci verdi 

"ef~t•l!lılc Kemalin oğlu F.kremin Siyret, bay lbniJemin Mahmul Ke 
l'•- ını d .. 
'"· ~ un teessilile bildirmit· mal, bay Mazhar Osman, bay Mi· 

\dana, 28 (Hu u.:i) - Şaındaki 
) ükıwk talı .. il gl'nçleri muhalif hir par 
ti kunııaya ha~laıııışlar,lır. Ba::vekil 
Cemil l\Jiirdiinı lıasıadır kahine tliin e· 
'inde toplanrnr::tır. 

bit b erhumun cenazeıi dün on tat Cemal, bay Peyami Safa, mer· 
~ha11~~kta Şitlideki Frans12 has· bumun ıon zamanlarda mtıallim
:•~e ~~~ten ka.l~lmırı~arak T etvi· lik yaptığı Maltepe askeri liıeıi 
--.. ... 1 ._ ne getırı ıı, cemıze na· d b I 

.. gl) d hocaların an azıları, ve talebe e- Hatayda r.ıartinin tcıııinntı ile Tiirk 
cliikkanları aı:ılmrştır. 1\fe, i Ye Rum 
cliikkanları i~f' heniiz kar>alıılır. 

~~>'a tö;~ .~ki tankıonra Zincırliku- ri hazır bulunmuttur. 
""~diilh Uru ~er~ . asri mezarlıkta M h 
b'alittij ak Haır.ıdın yanına gömül- er um cenazeainde çel~nk ve 

C 
r. muzika bulundurulmamasını va· 

-., en . . w • d h . . 
,,'-Ilı •zede hariciye müıtetarı B. sıyet ettıgın en eı iki vasıyetı ye· 

Rir ıııiiılclet e'' el giinalı rz olarak 
te\ kif eti ilen Tiirklerle ıu;lu u eheci-

(Snnu Sn. 6 Sii 4) ~eled~n Me?~mencioğlu, n li . ve rine getirilmittir. 
~n~~~ıaıB~Muhidd;n o~---~----------------------
lla,111 t, Rıze Mebusu B. Ali Zırh, p • h f ı • f • ı f b 1 
~~~·~?:~:.:.~tk~:ık:~~k· :.~ ı re m u e ı ı- s a n u 
Selirıı ~ılael, bay Halil Nihal. bay h ı • f • 4 3 ı • 
~tlerindrrı, hariciye genel direk· m u f e 1 1 ne - g a 1 p 
'~ fi·· en bay Mehmet Cevat, 

uıeyin Cahit, bay Hiiıeyin 

~eçhul 
Q/ıf elbahir 

l<elldl kl•nd'slnl mi 

11 
hnha etti? 

g...._ .o~caada .. 1 • . 1 b -••t i,1• h on erınde hır pan)ol 
ıı.Jıİtiıı ~ atıran meçlıtıl bir ıalıtel

}>oltıııda h'staneı (inlerinde gi.iriildiiğü 
1~11ı·ı ır Şayia olmuştu. 

tı, h 1 ten ~ ı 1 ltı eıız 
1 

. e en ıaherJere giire. hır 
~·~~tad,:r ~ır ~ayia rla o ('İ\ arcla ,fol aş 
.. '>l'f,.~ k •. r"~hul rlenizaltı gemiı;inin 
l)tı l e affa · · 
1 l'l'inc) '· ~. JC•rıı> F.:rdf"k , .e Oarı('a 
.,_., t' gorul )"w·· w ... J 
." r.oa'~tı.. ' ııgu agızclan agıza < o· 
ni .. . · 

)'~ ı_ "''"'et ·· ı. e11:8i-- · I'! l(ııre ile tahtf'lhahir ,. j-
~'11:.· c. ve rn ' . q••in· . a1.otsuz kalınc·a kendı 

h11h• ~ •ınh,. t'tmi, .. , 
.... f'rl llll~.-tl" h' . 
_..., • 11 ııJ el • 1 ır ~·' ıa,·a giire ele 
~o'ii '"n •za 1 h • • 'f d •htnıu ~,.mı~ı ıl armarada 
'il ç.ltl'J> e~ sonra geri dönün Boiaz· 

~tmi,tir. 

Fe~tival komiteı;i tarafımlan getir
til('n Pire ımılıtf'liti ile Galatasaray
Beşkitaş nmhtel'ti clün Takı;iıu · tad-

yonmnıla kar~ıla~tılar. • 
Stadyom pf'k ı;e~ rf'k g(iriilf'n hı~ 

kalabalık ile dolmuştu. Sabahtaııberı 

muhtelif fa ılalarla cle\anı eden }Blr 

mur bir aralık k~.:ıilıli. 
Saat •t5 de Yunanlılar he, a7. don 

mın i f anf'la lfoı;ikta, - Gal~tatıara\ 
mulıteliıi de ~iyalı h<'va7 forııııılaril~ 

(Sa. 7 Sü. 4) 

Pire ve lıtanbul m11Tıtelit takımlan bir artida .• 

( .~ur : D •niz lmlrmli rrl><1: mc•!.tebi rıi bitirrn w•nç'ı•r mr.'&trptNı n1·n1ır'/;t'n 
tltta: ltft.:.mı gnıçlı•r grup lıalİ/ltlt'.. ( l H7.M :~ ıııwiiılf') 

mektupları: 2 - - -
Galata rılıiımında 
ayrılık dakikaları 

YAZAN: Asım Us 
·r y a~uı s ünciUle"" 

.. 
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Memleket işleı i ......................... ._ ......... ~··· AK ile KARA 
lngilt&re ile 

Amerika 
Yazan : V O L T E R Sefirleı ini kaı şılıklı 

disi için yapılan bu şenlikleri gör- geri çağıı ıyorlar -3 

- Yarabbi, niçin ben sevgili 
T opazımı elimden kaybettim.,, 

mek bile istemiyor.,, Daily Express gazetesinin yaz• 
Rüstem bu söz!eri iıitince yeni· dığına göre Amerika, Londradaki 

den dünyaya gelmi§ gibi oldu. Is- seti~ini alelacele çağırdığı gibi; 
llraptan solmuf olan benzi tekrar İngıltere dahi Yatingtondaki bü-

Yolsuzluktan kur
tulmanın yolu 

= 
. Diye teessürler izhar ediyordu. 

Bır taraftan da gözyaşları akıta
rak ağlayordu. 

Yazan 
8a ıkeaı .. mebuau Hayreddin Karan 

Rüstem bu dağın altından adam 
1ariyle beraber ileriledi: Çiçekler· 
le süslenmiş bir çimenliğe girdi ki 
içerisinde şırıl şırıl sular akıyordu. 
Çimenliğin sonunda ufuklara k"' 
dar uzanan iki tatafı ağaçlı yolla,. 
vardı. 

eski halini buldu. Yüzü güldü: yük elçisini Londraya çağırmıştır. 
- Q halde neden dolayı babası Vaktile ingilterenin Tokyodaki 

~ız!nın rızası olmadan böyle bj
4
• mümessili olan Sir Ronald Lind

:zdıvacın mutla~{" yapılmasında :s s~y Vaşingtondan hareket etmiş· 
rar edio duruvor? tır. - . '' 

.-. !tfe~el~nin esası şudur: Bilir Her iki sefirin, ait oldukları hü-
n:ısınız .k1 _bızim beyimizin rrayct lcumet merkezine çağırılmaları ln
kıymetJı hır elma.siyle bir o!ru var- giJiz - Amerikan münasebatını 

Yol~uzluk tlenim·e iki ,;e\ hatıra 
gelir: ( l) Ki;) 'e ka .. ahala;ı l>irihiri.· 
ne H~yalı uıl hir .. enıti <liğeriııe hağla· 
) an şo .. e, kalclırım. a,faJt, demiryolu 
gibi muntazam ~c~it 'a .. ıtalarmııı ol
ıııaına:.ı; (2) Te' hilı. tekdir 'e azil 
gilıi cezalara mü .. tahik olan hir rııe· 
nıurun frna hareketi! 

B~~ ~."ı~.İ):~ \'&la) et merk'ezin~ pi~ 
(le yuruyu~U) le beş ı!aat mesaf t~~ 
Nalıiye mütlürü kanad tak~a ,.,ı · 
merkezine be~ dakikada yeti~t.rıı"' 
Kalılı ki; buralarda --eri nakliye; 
~·~~l~rı ~~ ) oktur. İ;te bu _nokl' ıt 
mudur ılı7.ar eder; müddctın ut• Bu ağaçlı yollardan sonra hir 

nehir göründü. Nehrin etraf ınd<ı 
binlerce zevk ve sefa kaşa ... '!l t-rj 

ve bahçeler bulunuyordu. Bura 
da RÜzel musiki nafrmeleri ,.ı;~ ~~
di Dansedenler gö;dü. Şehir ü
zerindeki köprülerin birinden sü
ratle geçti. tik tesadüf ettiği ada
ma bu güzel memleketin adını sol'
du. 

dı. BPnlnı kaybetti. kolaylaştırmak içindir. Umuldu-
- Evet, hunu bilirim. ğuna göre, İngiliz - Amerika ti-
- İ~te bizim beyimiz bütün dün caret anlaşması altı ay içinde im-

vavı dol~ş.tr, bu ik1 kl"metli e•yavı za edilecektir. Bununla birlikte 
bulm::..lc ıçın p.Yraştı. Fakat muvaf- f ngilterenin harp borçlar• etrafm
f ak olamaclı. M•ıv::\ffak olamayı.ı· da da bir "anlaşma,, yaptfocaktır. 
ca ye'se düşerek her kim bu iki Mu.~soli11i Macar ista-
~ıymetli şeyden birini kendine ge- d 
tı~~c;k ol':1rsa kızını ona veııeceifr na a gidecek 
nı ılan ettı. Bunun üzerine bu Baf- Daily T elegraph Budapeıte mu-

Biz hııraıla her iki mana' ı •la .ka -
tlf'd(•rck. lıf'r ik.i yol:-uzlu~;, hir h'ıl
hir il., izale eden hir idare ıNılüııtlt·n 
halı eılı•rc~iz. M ak:-a<lı ivi i r atle f'tlc· 
hilıuek için e' vda ":il ıı~ktavı izah e· 
del iııı: • 

~ 1 rııı l<>keu .. ) :ıpı lına,;ı lazınıı;clt•n i~ 
lcr o kıular ı;oktur ki; hunların hep i 
)ektigcrinclf'n ıniilıinı. lıcp .. j ,·ektige· 
rindrn ıııii-.. tan~lılir. J\ .. ırları . \ ıllara 
) ılları ı.:iinlt•rf' ı~dıracak k:.ııı"ar lıız 
almı~ o'an lf'rakld lıaınlelt•riıııi7.tlcn 
ce:-aret nlan lı('r Tiirkiin kalhi. hiitiin 
trkıinıiilaıı hir anda lıu ... ul lııılımtıı; 

nıa!rnı i ter. Vali israr eder. r 
- Reş dakika zarfında )lcklt1 

ruııı. ı 

\ b•tt>t 
- ı ıla gclcı·eğim. Şimdi .. 

edersem ancak üç saat ııonra ..... . , 
N 'htı1"1 

- .. e ata, ne de arabaya 1 ·~ 
\'ar. Vilayet makamr şu dakikada' 
en ,·akin rnesaf ede<lir. ıı' 

Ru 'aziyet luır~ı:mda miidiir i'~ 
lamı:. ,.e dii~iinmüş: acaba ,·ali Jlt' Bu adam ~üstemin sualine ~u 

cevabı verdi: • 
- Burası Keşmir ülkesidir. Bü

tün bu zevk ve sefa içinde eğle
n~n İnsanların hepsi Kitmirlidir. 
Bız Prens Barbu ile Prensesimizin 
düğünlerini tesit ediyoruz. Pren
sesin babası böyle arzu etti. Allah 
saadetlerini artırsın.,, 

Bu sözleri etiten Rüstem yere, 
baygın düttü. Kitmirli zat onun 
kalp sektesine uğradığını zannet
ti. Derhal kendisini yerden kaldır
tın evine götürdü. Uzun bir zaman 
Rüstem orada kendine gelemedi. 
Bu havalide en ziyade töhret k:ı· 
zanmış olan iki doktoru çağırdılar. 
Bu doktorlar hastanın nabzına 
baktılar. Biraz zaman sonra ha,
ta kendine gelince: 

- T apaz! Topaz! Meğer ıenin 
hakkın varmı! !,, 

Diye bağırıyordu. 
Bu iki doktordan biri 1öyle di-

yordu: • 
- Ben nu gencin dilinden an· 

layorum ki bu Kandiharlıdır. Bu 
memleketin havası ona asla yara
maz. Onu yine kendi memleketine 
göndermek lazımdır. Gözlerinin 
bakıtından delir.mit olduğu görü
lüyor. Bu genci bana bırak. Ben 
onu kendi memleketinde tedavi 
e_derim ve mutl&ka !İf ayap ede-
nm •. , ,., 

İkinci doktor fU 
0

reyi verdi: 
- Bu genç hasta değildir. Yal

nız derin bir kederi vardır. Bunu 
prensesin düğününe götürmeli ve 
orada dansettirmelidir.,, 
. Bu doktor muayene ettiği aıra· 
da hasta kendine geldi. Her iki 
doktora da gitmeleri için izin ve
rildi. Bundan sonra Rüstem ken
dini misafir eden zat ile batbata 
kaldı. Ona dedi ki: 

- Ey benim efendim, yanınız
da bayılmıı olduğumdan dolayı 
affınızı dilerim. Ben bilirim ki bu 
hal hoşa gider bir şey değildir. Si
z-: y~lvarı~ım, lütfen benim jili
mı hır hedıye olarak kabul ediniz. 
Beni yanınıza aldığınızdan dolayı 
nasıl minnettar olduğumu ifade e
demem.,, 

Bundan ıonra Rüstem bütün ma 
c~r~sını n~letti. Y almz Kitmire 
nıçın gelmıt olduğunu gizledi. Y !ti 
nız fU suali sordu: 

- Sizden çok rica ederim. Ba
na Kitmir prensesini alacak olan 
Barbabu denilen zatın kim oldu
ğunu söyler misiniz? Neden dola
yı babası prensesi evlendirmek i
çin kendisine bu 2atı koca olarak 
intihap etmiştir? Neden prenscı 
onunla evlenmeğe razı olmuştur?,, 

Kişmirli muhatabı şu cevabı 
verdi: 

babu denilen adam elması bulup habiri yazıyor: 
getirdi ve şimdi hızını alıyor. Budapeş.te.de fayi olduğuna gö-

Bu söz üzerine Rüstemin r~ngi re, Mussolını Almanyayı ziyaret 
uçtu. Derhal de"lesine binerek dt:- ettikten sonra Macaristana gele
gün mera:iminin yapılacağı şehre cektir. 
k~ş~u. Dogrudan doğruya saraya Bu ıayialar teyit edilmediği 
gıttı. Gayet mühim maruzatı oldu- gibi, tekzip te edilmemektedir. 
ğunu söyledi. Şehrin beyinden ya. Macar devlet ricali Avuslurya
n~na kabul edilmesi için izin iıte. ya gittiği sırada, bu mevzu bir 1-
dı. Cevap olarak beyin düğün it· talyan mümessili ile konuıulmuı· 
leriyle fevkalade meşgul olduğu· tu. 

:> 
giirıııek ic;in ı-alıır:ı.ızlıkla e,;arpnıakta· 

nu, bunun için kabul etmesine im- Böyle bir ziyaret muhtemel gö-
kin bulunmadığını bildirdiler. rülüyor. Bahar mevsiminde ltal-

0 vakit Rüstem: yan Kralı Budapeıteye geldiği za-
- itte b~n de bu iş için bey ile ~an dahi, ayni mevzu görüıülmüş-

konuımak ıstiyorum.,, tu. 
Dedi. o kadar israr etti ki niha- Habes inıpaı af oı unu11 

yet içeriye kabul edildi. Beyin yi\- d 
nına girince dedi ki: avası 

- Benim efendim, Allah sizin Daily T elegraph gazetesi yazı-
ıerefinizi artırsın . Kendinize <Ia- yor: 
mat olarak seçtiğiniz adam sahte· Habet imparatoru Haile Selasi 
kardır.,, ile İtalyan hükumeti arasında çr 

..!:.. Bu ne demek? Bu sözü siz kan Ad is - Ababa - Ciyuti demir 
ne cesaretle söyluyeöiliyorsunuz? yolu etrafındaki dava, teşriniev
Kiımir beyine damat olacak bir velin 12 sinde Paris mahkcmele
adamdan böyle bir dil ile bahsedi- rinde görülecekti?". 
lir mi? Habeş İmparatoru, bu demiryo· 

-Evet, o bir alçaktır. Size isbat lunda 30.000 lngiliz liralık hisseye 
etmek için itte delilimi getiriyo- maliktir· 
rum. Sizin elmasınız itte burada- Mukavelenam~, Habeş impara-
dır. ,, torunun elinde bulunuyor. Ve Ha-

0 zaman Kitmir beyi ıatırdı. 1- beş hükumeti namına tescil edil
ki elması da c!line alarak yanyana miştir. 
~OY_UP kartrlattırdı. Fakat elmas Franko Çekleri Jspan
ılmınden iyi anlamadığı için han-
gisinin hakiki elmas olduğunu bir gaga sokmagor 
türlü tayin edemedi. Çekoslovakya ile Portekiz hü-
lii tayin edemedi. kumeti arasında bir silah satııı 

- Bu tuhaf !ey! Ortada iki ta· meselesinden dolayı diplomatik 
ne elmas var. Benim ise yalnız bir münasebatm ke•ilmeıi üzerine, 
tek kızım!,. General Franko, asi ispanyaya 

Derhal Barbabuyu yanına ça • Çek'leri sokmamağa karar ver
ğırttı. Bu elmas itinde aldanmış miştir. 
olup olmadığını sordu. Barbabu Portekizlilere Çeklerin silah sat
yemin ederek elması bir Ermeni- mamasına sebep, bu silahları Por 
den satın aldığını söyledi. Rüstem tekizlilerin, - kendileri kullan
elması kendisine kimin verdiğini mayıp - General Franko kuvvet
ıöylemedi, fakat Kitmir beyin~ lerine vermesi ihtimaliydi. 
yeni bir teklifte bulundu: "Zatı Romanya askeri 
devletinize damat olacak adam i- f l 
çin yalnız bir elmas getirmek ki.- agyare a ıgor 
fi değildir, bundan batka bir me- Daily T elegraph gazetesine Ge-
ziyeti de olması lazımdır. ikimiz nova'dan bildirildi~ine göre, Ro
ortaya çıkalım, birimirimizle mü· manya hükumeti, ltalyaya 30 as
cadele edelim, içimizden hangisi keri talim tayyaresi sipariş etmi§
rakibini öldürürse kızınızı o al- tir. 

sın . ., dedi. ====================,-
Bu teklif Kişmir beyinin hoşu- _ Geçmi., Kurun/ar 

na gitti: 
- Hem bu saray için güzel bir 

manzarl\ olacak. Hemen ortaya ç'
kınız. Biribirinizle vuruşunu7. ... 
Kim ötekine galip gelirse Kişm;r 
adeti veçhile onun silahını alacak. 
lır. Ben de kızımı ona vereceğim.,, 
dedi. 

Kişmir beyinin kızına talip olan 
her iki rakip sarayın avlusuna in· 
diler. Sarayın merdiveninde hi:
saksağan ile bir karga vardı. Ka.·
ga böyle bağırıyordu: 

- Yurutunuz; vuruşunuz.,, 
Saksağan ise: 

Sulhun nı,anelerl 
29 ACL ~TOS 1923 

lnıı;iliz i':~al orılıılnrı kumandanı 
Ct•ıwral llııriııgtoıı ile Le(li Haringto· 

nnıı daH~tlileri diin Trahyada Sümer 

pala ta her §~ytlen zi) ade cıullnin ilk 
zahiri alaıııt"ti gayılahilecek bir bah~e 
eğlenl'e inde bulundular. 

DaHtliler ııra"rn(la ~alahadtlin A

dil pa,a, Hcfı•t Pa~a. Maciıl Bey. Mü

~ir hut Pa§a hulunuyorlardı. 

dır. Bu itiharla tnf"mlekct ilıtiyaı~ları
nı ve yapılacak i~lni herkes kcrnli 
giirü-:iiylc. kendi iilc;iiı-üyle , ı• kt-ııdi 
sc\ i) e 'c kanaatine ~öre ıııiitalı·a 'c 
la .. ııif eyler. l>i~cr taraftan eldeki ve· 
aite ı;iire sıra\a lı.onıııu~, JHt'll"İP ,.e 
prmmuıı dıtlıilinılc yapılını~ , e )apı
lagdıııe\ıe olan lıirc:ok i~lcr <le 'arclır 
ki hunlar lıc~ap 'e iilı;iiden daima lıa· 
ri!: tııtulur. 

Ya lnı7. ı;iize çarpan mah7.Urlcri gii
rrrek ;,ıare aılaııılarmr tenkiıl ı-tnıf'k 
kolny hir i~tir. Yapılım~ fakat ,:ii7.e gii 
riinnıt>yen nice i~ler ıle 'ardır ki l)un· 
lar dile gelip tf' hen yapılıJmı diye· 
ıııez H~ yananlar ,la hunları hen yap 
hını din• ii~üneıııez. E,-asf'n i~ adam· 
ları huna liizuın bile %İirmezler 

Yapılına~·anı ~ünliiğiiıniiz g'lıi •ya· 
pıları İ§ 1 <'rİ ılc ı;'irınek H lıilmek H)

lıasıl semere ''eren ııu~.;ai,· i takdir ile 
yad etnıf'k lıizim için lıeıı; kadir~inas· 
1 ık, lıeııı de çalı; anlar i~in manevi 
bir kunet ,.e mükif at olacağına hiç 
:-;iiplıe yoktur. Na~ıl ki ho~uınuza p;it· 
meyen i~lt>rİ tenkidde i.;tical gii.ı:tcri

yorııak. hoşumuza giden i::lerde de tak 
dir lıi,.Jcrimiıi dilimizle if a(lf' etmek 
vazife ,·e 'ic<lan borcuıııuz<lur. 

Diir<li.iııcii :Mura<l Bağ<lad ~derine 
karar \' cr<liği zaman ilk önce 1,..t:mhul. 
Bağdad yolunu yapmakla i~e başla· 
mı':. yalnız memleket müılaf aa~mın 
değil Sf'r' f't 'e uınranrn da en ke:"tİrıne 
) olu olan me.Jıur Bağda<l caılt.Je·ini 
yaparken, o ela e" ela ) oltmzlukları 
izale Pd~rek j .. e ha-lamı ... , vani 'ol 1:a· 

~ .. • • J 

parken ) ol~uzluk Ya!'lan İzmit kadr . . . 
~mı ıpe (:ektikten şonra iıolerini Yolu-
na koynıu~tu. .. • 

O de' ircle ü~ le İl'ap edi) ormuş ! 
Bu devirdi': ne ipe çekilecek bir kadı. 
ne <le yol yapman bid'at telakki e· 
(lt"n hir kafa. ne ıl~ iiyle bir "UÇ vardır. 
Yalnız t"ekteye u~rayan hamleleri tah
rik rden w•ul 'ardı;. 

Ba' ıkc~ir 'ilayeti seferber olnm~. 
Bu ~ef erberli~ yol 'e mektep sefeı
herliğidir. Ba~ta 'ali Etem ıhkut ol
mak iizere kaymakamlar, nahiye mü
,Jiirleri kiiy muhtarları, mülıe~di:-ler. 
fen memurları masalarındaki kırta~i 
muamelata zerre kadar halel gelme· 
mek şartiyle. lıepsi seferber, hepAi a· 
meli olarak iş ha~mda. 

Bin işçi. hir başçı derler. Rn kaide 
hazan hakiki manHmdan avkırı ola· 
rak hin başçı. bir işçi halin~ de ı;ele· 
lıilir Vf': i~te o zaman erbahrna havan
da ~u döğdünnekten başka bir netice 
aldırmaz. Şu basit hakikat bin i~çi 
ile bir ha,çınm ne demek olduğunun 
en veciJ: jf ule11i<lir. 

- \ llo. ollo. nereAi? 
- Rurasr ..... nahiyesi, ben nahiye 

müdürii. 

- Ben \8]İ. 
- Emrediniz Bayım. 

li<'n telf'fon edebilir?, t 

Halhuki; masasının humda r01~. 
~erini ) oluna koymakla n~c~ı;ul ~I • 
gunıı siiyleyerek valiyi adatmak ıt~, 
yen miidiir hu dakikada evirıJtd; 
Vali i e nalıh c kona;;mda ınüdiİ • 

. " ıı'' e'_ine h:ığlı olan telefon mikroCo11 ( 

elıne alını~. nalıiye müdürünÜll ~it 
~:ı rnın haşm<ladır. Neden sonr• . ..
ha,,ına ~eleu ıniidür Iıemen mak~'· 
ko~nr. Ma::a.-ının başında valiyi#~~ 
re bt\ ttaat n7.akta oturan hir "'b 
hr~ dakika jçiııde mülaki olmanrıt ıf 
rmr ö~rcrıir!. 

Vali i~te hu akıniyle hem ".1iid~ 
) ol ya~tırmanm yolunu öğretntl~ b _., 
ıle dogru yoldan anılmanın iJI,... 
na;;ıJhir hacalet verehilecewi h~ 
rla kiri dereeede ders ''erdikten '! 
~a ... hir tcdh~r il~ her iki yohuz]U~ 
onune geçmış. lııç hatıra geJmiyt~ 
zamanda n~ hiç umulmayan bir YJI 
anıı;r,;rn ı:öriinrnek suretiyle "~ 
f'm İ rJ,.. .. ; hi:yl,.c:-,. •nlulc :ıldn-nıa:f~~ ı:1 
kasından ko,·alayan valinin hu 1.are'· 
ti de' iliyette büyük bir hareket of 
drrmrşhr. , 

f,ıe atlamıyan vaH. i~tt ,·ol 1~ 
hnnak tıılu)u, İ§le yolauzlukları ~·1 

manın yolu. 
~k,.. ir mebusu: llyreddirı _!!!!. 

1 İçin ve ne 
za ınandan beri 
el sıkıyoruz? 

Ak ~~J r adatlarınızla karıılatbl1,.ııı· 
zaman eline yapı9ıyor; o eli.• d'' 
yoraunu~. Bu aıırlardanberı 

vam edege!en bir adettir. el 
. El s_ıkıtmak, her ıeyden ~~j 

hır emnıyet tedbiridir. Çünlı11 )1eı' 
eller biribirine bağlı oldukç•, o 
iki taraf da elveriıli bir suretl' 
dakika için silah kullana111•'· 1, 

tik Yunanlılar arasında el j, 
k k ~~ ııma , ıulh muahedesi 

1
_..1., 

makla birdi. Eski Ro.nıahJll"ı1 
- bugün de ltalyanlar v~ ,,>: ,tıil 
lar tarafından tatbik ettıgı f rıı1# 

de - sağ elleri yukarı kalddııı' 
!arı, elde tecavüzi silah olıo• 
nı göstermeğe yarar. _.Jı, 

Dostluk alameti olarak ~at 
çıkarmak ta, çok eaki!za~I~~ 
kalma bir adettir. Orta ı 1''' 
silahşorları, miğferlerinin ~"ıee' 
11mlarını kaldırırlardı.. 8:'1,d( 
yüzlerini ortalıkta tehlike 0 Ol0ıaır 
ğını anlatan bir tekilde açlll'' tiif' 
lardı. Sonra, birtakım ,rkl•'• 1''' 
lü tapkalarını güzel kadınl!!drı~ ef 
'ısında çıkarıp yerlere k• • 
mek usulünü tuttular. ---~· 

Birçok kimaeler, el ıık•t . ,i~' 
itiraz ed~rek, bu usulün ı•r-~. , 
hi olduğunu ileri sürmütler 

1

11 tJ 

- Efendim, prenses asla bu 
Earbabu denilen zatr kendine ko
ca olarak kabul etmiş değildir. Bi
lakis mütemadiyen ağlamaktadtr. 
Bununla beraber bütün memleket 
onun bu izdivacını büyük zevk ve 
,adi içinde kutlayor. Prenses sa
ray duvarları arasında hapsedil· 
mit bir haldedir. Memlekette ken. 

- Yuruşmayınız! Vuruımayı
nız ! ,, 

efirlcr 'e miime5sillcrin hepsi, 

ecnebi 'e hilhaAsa lngiliz zahitanmm 

giizideleri burada idi. Dünkü Aiyasi 

hasimler ya' 8§ yu a~. maziyi unutur 

w: mc\'zuları ~ivacıi de olsa dost daki
kalar geçirir gÖrünüyorlarclı. 

e i,Je me.şgubün? 
- Makamımda yol programlan

nı tanzim ile m~~lüm. 

Aynı kimseler, ahba~l~~~'~ıs· 
zun yolcult1klar için birıb•• .,f."." 
den ayrıldıkları zaman veV~ ·ı,irl' 
yoldan döndükleri vakit. ~h~! J• 
dini Öı>meaini de gavri ~· .. ~ İ 
rak kabul ebeler rerek. C;j,·Jif· 
i•'"'9' mikro., dahil r.nk ol I ~,.ı· 

Fakat o hem öteki aıır • J,ı' 
Diyordu. 

·r Ark<m ı·ar) 
- Şimdi he~ dakikazarf ında geli

niz; beni görünüz! 

, . ,,,, 
beri devam edivor. vr. 111 

yaşayıp gidiyor değil 111İ? ·" ' 
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Bu sene donanma-Ya 
49 genç denizci verdi 

. ŞEHiR HABERLERi _, 
Çift tedrisat 

yapan okullar 
/ 30 Ağustos /iktisat vekilinin 
Yar111 za/eı ve tayyare çahşmaları De. 

ı:. nıı d'kl ' \ilen ge ı ı erbaş mektebini bi-
llıcıqf~kçle~e dün mekteplerinde/ Ga/afa Hangi saatıeıde ha{:aı 

dakıha deıs okutacak? 

bayıamıdır 
Roopeıali/ ve Al•ııan

ga ile miizakeı e donan dıplomolan verilmiş ,.e 

ı\fcr::Ya uğurbnmışlardır. Rıhtımında 
Yarııı :rn a~ııdcı,. zafer lıa~ raınıdır. 

Bıı 111ii•ıa-rlıcı le elıir ,.,.iiıııliiz lıa' rnk-"" . 
~nı Yar rnde fst:ın~ul de~iz ku'?1An-
~e birço~ay Tal~t ıle denız z.abıtleri Ayrı/ık 

Dört yıldanberi İstanbuluı. muh 
telif semtlerindeki bazı ilk okul
larda bina müsaadesizliği yüzün· 
den çifte tedrisat usulü tatbik e-

!arla J:t'ı·e l'lı,ktrikledc ıloıı:ınııruıl.:· 
lır. "\ nrın rc.-ıııi tlııirı·lı•r ı.ıtilılir. llu
ıı .. i ıııiiı•, ,.,~Jrr açık hıılııııalıil,.cek 

Birkaç giiu C\ \el ıoelırjmiıe sdm 
lkti,nd \t·kili B•I\ Cel.il B:l\ar cHiıı . " 

~dır davetlıler hazır bulunmuş· D 
Ya~ba A akikaları 

ltında Y T,alat mektebin ic avlu- dilmektedir. 

tir. 

"\ .ırıu -:ılıalı İwtnıılıııl 1'111111111111 'c· 
kili ıelırikleri knlııı/ cdt•c·ek. ·ıııır.ı 'a· 
li ile hirlikte Beyazicl nıe) ılaııma gi-

ıle ıeıkikJerine de\ anı eııııi-. "alıalı 

10 cl:ı Tiirkori f .. ıaıılıul uhe .. ine gt-
lerck 2 nal k:ıılar rıw=.gul olrnu~tıır. 
fkıi .. aıl \ 'ekili, Tiirkofi tc lıııluncluğıı 
-mıd.ı İkti ad \ ekiileti tefti-. lıe}etİ 
rei-i llii-ııii) nııınıı'ı knlıul etmi,. bir
kaı~ giiııe k.ıdar Eclintc) e gidect-k olan 
tefti~ he~ eti rei .. ine hazı direktiflf'r 
'enııİ•tİr. 

lc · Btralan 1 d. . . il tefti . mış o an genç enızcı· Ankara vapuru, ağustos - va
pur Galata rıhtımından ayrılmak 
İçin son hazırlıklarını yapıyor. 1-
kinçi kampana da çalındı. Yoku· 
larr uğurlamak için gelmit olanlar 
merdivenlerden telaıla inerek a· 
fağıdaki kalabalı~ içerisine karış· 
tı. Sevgilisini herkes gibi uğurla· 
mak için gelmit olduğu halde va
purun merdiveninden çrkamıya
rak teessüründen bayılan zaval
lı bir icadın bir otomobile konarak 
götürlüdü. 

İlk yıllarda bu mekteplerJe öğ 
leden evvel dört ve öğlede,.-, sonra 
da dört saat okutulmak üz~ı e iki 
grup talebenin aynı dershaneden 
istifade etmeleri imkanl -ı temin 

fi <:alın § ettıkten sonra istiklal mar
M rnıştrr. 

i\t~ı .. 
}'i\rba :n\Jteakip mektep komutam 
.;: y d'J . b' ıv)ic d 1 mı ır nutuk söyliyerek 

erni•tir· ......... 1' • 

A A:>.iz . f' 1 . . "'nd .. · mısa ır erımız 1 
~il y ko emizde şu anda kutlu bir 
cı_ bl.! aııyoruz. Yiiksek huzurunuz.
liJ Ro~~! da zamanıma ait orta tah
~\'a .. uş ikinci me7.un srnıfr donan 
"i\ffak~gurluyoruz. Bu yıl okulu mu
~İaj d~Y~lte bitiren 49 talebemi?,den 
~rı nız. subayı olmak üzere deniz 
llıek Ü c, ~i askeri sanatkar yetiş
Rctfikl·~cre sanat lisesine, diğerleri de 
llıttı,_ 1. er olarak donanmaya ayrJl-

l '<:ll'tfrr. 
l~J 

~ D •• ere ayrılan talebelerin okulla-
~ e,Ond 'ld'kl . d . b.ı~'~IJ e~ ı · enn en şımdi bura-
~t erdır. Bu çocuklarımı mu-
cıl~tr Ve hosnutlukla yadederim. 
~ açık olsun. 
1\ Ytn .._. f. 1 . . 
~ •11ısa ır erımız l 

Vapur nhtımdan yavaı yavaı 
uzaklaııyor. Fakat merdiveni ç~
kilip kaldırrlmayor. Bunun sebe
bi ıudur: Bilhassa pazar günleri 
hareket eden vapurlar sürat poıta 
ır olduğu için tam saat on ikide 
hareket ediyor. Şayed yo!cular a· 
rasrnda bir sebeple srecikmif olan-

lar bulunursa bu gibilerin kayıklara 
ntlayarak vapura yanatmalarına 
ve merdivenden vapura çıkmala· 
rına imkan veriliyor. i~;ıa~rnaya göndereceğimiz bu 

~r, er bakımdan teveccüh ve 
~ıı~nrza layik evlatlarınızdır. Ken 
~ .

1
e aradığınız müsbet vasıfların 

1 t tak~ bezenmiş bu evlatları siz. 
~İti""" ın etmekle gerçekten müf-S ..•. 

~ .. Utılar· At .. k d .. 
'4~kla · atur evrını candan 

~ ildir YaB ve yaşayan kuvvetli bir 
~~ \.'c ~o unların; yurd için, ulus 
~'Cllt ol nknına ıçın en faydalı birer 
~ tıı oldu~j yolunu şimdiden tut
ti ~eklerine a~?a ~~~ ?u yolda yürü-

Bu sırada rıhtımdaki kalabalık 
ile vapurun kupef tesine Y~ üst 
gövertesine toplanmıt olan yolcu
lar arasında veda iıaretl~ri de· 
vam ediyor. Eller, mendiller, ıaJl 
kalar sallanıyor. Arada gülenler 
ve ağlayanlar göze çarpıyor. U
mumi bir heyecan. Sanki bir a
lem batka bir alemden ayr1lıyor. 

tı-ı. Yukse~ ıtımatlarrnr dile-

edilmekte idi. 

Çifte tedrisat yapan okullarda 
sabahları tam tedrisat yapaH okul· 
far gibi derslere dokuzda batlan
makta ve dört ders 12,30 a ka· 
dar ikmal edildiğinden 12,4C dan 
16 ya kadar ikinci grup derse de
v-.m etmekteydi; bu suretlr. çalı-

fan öğretmenler haftada yirmi 
dört saat ders okutmakta oldukla 
rrndan bu hal tam tedrisat )'apan 
ve haftada 26 saat ders yapan öğ
retmenlerin itirazlarım mucip ol
mu~tu. 

Bu vaziyeti dikkate alaıı lstan
~ul kiiltür direktörlüğü geçen yıl 
ılk tedrisat ispekterleriylc yaptığı 
bir toplantıda yarım tedrisat ya
pan okuHar için yeni bir ders prog 
ramr vücude getirmişti. 

Bu programa göre sabah ve öğle 
den sonra yapılan yarım tedrisat 
derslerinde öğretmenler tam ted
risat yapan öğr~tmenler gibi lale· 
beye befer saat ders verecekler
dir. 

ılNek f rıi' er-İle me) ılaııında topl:ııı
ını-; olan kıtnları lefti edeeektir . .Ko· 
mııtaıı lıir ~; fe, 'erec·ck huna en 

gcııı: z.ıhit ce' tıp \ercı~ek. miitf'nkilll'rı 
geçit re~mi lın;la~ araktır. Geçit alayı 
. ııhnrınhmecl - irkeri - Karakih· 

kiiprii"ii Şi.Jınııe 'okıı~ıı yolu ile Tnk 
ı-İıııe giılecek. orıııla .ihide) e ı;el('ıık 

korıdııl..t:rn .. oıırn nııtuklar İİ) lrnl'cek-. 
lir. 

\)ıtl giiıı lı:l\:ı ha)raıııı ıln !.a~ln
ıııakt:ıılır. O giin lıir ı;ok ınii~--e .. cler 
lıir giinliik lıa .. ılnım lıınn kıırmnııno 
'rrf't't-klı•nlir. 

Festival balosu 
l'e-ıi' al k(lınİtc i tarafııulrııı tertip 

edilı•n halo yarın ak~anı Bcylf'rlı") i 
ı-:ırn) mda 'l'rilcrektir. Balo) :ı gid,. .. ek 
lrri nal ~ekizılen itiharen kiipriiııün 

Bıı~oziçi i-kelc iıııll'ıı lıer ) nrmı -:ı· 
atı<.' lıir kıılk.H'ak olan 'apıırlar giitii
riin ~ı>lİr('ı'ddndir. 

Yugoslav gemisi gitti 

llii~nii) aııı.111 Eclimedı, kooperatif 
i~lcrini tetkik eıleccktir., 

\ t>kil, diğn taraftım \Jnınıı) n ile 
ıııfü:akerr "dilıııekte olan anla~m:ı e
:ı-lnrı etrafında tetkiklerde 1111 I urı

ıııu • hu mesele etrafında Tiirkofi, 
şıılıe i direktörii uplıi Zi) a ile ı:;iiriı -
ınii~. lıazı ıııalfıınat i tenıİ•İtr. 

Biitiin ilırar:ıt tiiccarlarıııın uliık:ı· 
dar huluııduğu 'J'iirk - \iman tica· 
ret ana! macır müzakereleri lıer iki 
memleket ara ında me,cud ikti adi 
'e ticari miiııa ebatı artıraı·ak ek ilde 
nilıa~ et lııılacakt1r. Bu i le mr gıı] 
hıılıınan İkti at \ ekiileti mii,te nrı 
Faik Kurcloğlıı CcJaI lla)nrc.lan mii· 
lıim ha7.ı direktmer alım tır. 

1kti .. at \ekili H. Celal Bn~.ır. hıı 
ak~amki ek pre .. le nkarn) a ı;idr· 
cektir. 

Alman set:rlnln ziyareti 
\lıııaıı) aıım \nlrnra lıii) iik ('içi i 

Bir! ;ıç ~iinclenlıcri ıni~nririıniz olarak 
lıulıııı:ııı Ouhrm nik 't ııgo-lın genıi~i. 
dün :ı' .... nııı liıııan111ıı1dan 8) nlıı11~tır. 

'· \ılatı,pe'', do tele\ let geıni~inc hir 
ıniiıldet rt-fakat ederek kı•nıli~iııi uğur 
l:ıııııxtJr. 

B. Fon Keller diiıı ciğlcdrıı onra p,.. 
rapala .. oteliııc gelerek 1kti ar \ rka· 
Jeti mii-leı;:ırı H. Faik Ktırılo~lunıı 
s(innü~liir. 

Öğleden önce derslere 7,40 da 
öğleden sonra da 12,30 da başlan 

Misafir kurmay heyetleri \iman efiri. fkti al mii te .. nrnnız· 
la hir aallen fnz]a görü~mii tiir. ~1i .. nfir ekiinrlıarbi ehe) ellerinden 

nıakta idi. Bu §eklin öğretmen ve f ran l1t') eti dün sabah Jzmirf' gitnıiş
talebe için yüklü olduğu -örülmüı 
t
.. tir. 
u~ f 

He~ et ga)fi re ıııi ııreıte zıniri 'e 
Bundan ba~ka sabah tedrisatı 

U. Faik Kurdoğlu dün ak amki 
eki pcre le Herline gtjmi~tir. 

lik~~İl' sedasız ,. .. t . . . h·· "~ı j · e gos erışsı7. yetı~-

Vapur ıim,.Ji hnğıl7ın içerisin
dedir. Artık Hiıarlara yaklatıyo
ruz. Bu sırada Boğazın tam Ru
meli sahil yolu üzerinde bir sarı 
otomobil peydah oldu. İçeriıinden 
dört bet kiti hep birden bizim va 
pura kartı mendil aalJayar;ı!c bağı 
rıtmağa baıladı. Bunlar çok s:v· 

Ankara\ ı 1i) arct ettikten onra mern· 
yapan çocukların kıt günlerinde lekele dönecektir. 
pek erken kalkdrkları hatta kah-

Sıhhat cüzdanı olmı
gan motiir kaplanları 

lı"'Üktü~n ~ocuklarımrzm de~eri de 
'o ~ekte · Ne mutlu ana ve babalara. 
"l>dtıra b· ~ komutanının sözlerinden 
"' ıtınc' k S 1.!llah D ~. c:ı ·an 7 4 2 numaralı 

dikleri bir yolcuyu rıhtımda uğur
lamakla kanamayarak otomobil ile 
Boğazın sahili boyunca takibe ka
rar vermit bir aile efradı idi. Fa
kat otomobil Ruceli hisarmın di· 
bine kadar gelince durmağıı n:ec
bur oldular. İçindekiler oto:.~obil· 
den indiler. Haykırıılar ve mendil 

Ef g:ın nklinılıarhi~ e lıe)clİ de ı..Hin 
valtı yapmadan okula gitmek mec k nk\aıııki chpr('•lr \n ar:ı~ a gitmiş-
buriyetinde kaldıkları neticesine · 

1 
ıır. 

varı mıştır. 
Hammalhjın kalkma• ı 

~on günlerde )Spılan bir ara ıır 
ma netice inde ufak tenezziilı 'e ~ iik 
molör]erini idare edenlerin miihiın 

bir kı mınm eilılıaı 'e muayene' e~ika 
al L U7 •• 64-Je Y<lfladd.in , ~un ve .J numaralı 
tı-ı Verj) . ~urdala birer altın ka-
Ce tnıştır. 

!'ek llç de . . 
~etleri, ~ızcıle~ muhtelif spor ha-
\'~ttır3Jar . ~s. gureş müsabakaları 
~ e den.' ıkınci sınıf tan Yasar Pre
tl-ıi\'etJiJe,.'z ınuharebesini a~latmış, 

:ıerdir Çay ve pastalarla izaz edil-
ıyf • 

lor~ e~\ln ol 
Ôtı·· lar1 ~h ~ençler arkalarında 
&o l.!tıden b· çede. komutanların 

tıra ır D • • D ttıek ,..eçıt resmı yaptıktan 
h.. enj ... 1. tepteft ayrılmr~lardır 
·•ıett' <. IS • ~ • 

1"' ·ı esıne Diden] 746 H'' ~ •• ı e ]? "' er usa-
h,, at liııe . -2 Fethidir. Ankarada 
·11rı 7 ııın ·d 
~ • 58 N·c ı;?ı enler de 732 Mi.i-
~ tt, 761 S~zr.rn, 759 lrfan. 760 Ah-

6,Utıfard'· llkrüdiir. Diğer mezunlar 
03 lt· 612 Lı Necd~ 

~itı-ı ııayri 
6 
r 604 Mustafa lldrniz, 

6ı6 Cüve' 5 Semsettin, 616 lbra-

saUayrflar ile vapurdllki yolcuyJ 
son selimlerrnı yolJadılar. 
Boğazın bu noktasında Ka

radenize doğru ilerleyen vapur, sa 
hilde çılgın haykırıtlar ile kayna· 
J&n bu küçük grup sonra Rumeli· 
hisarı ve mezarlrğ; üstünde Fik
ret'in (ifiyan)ı garip ve manalı 
bir tairane levha tetki1 ediyordu. 

(Fikret) o insanlardandır ki 
bütün hayatında "bütün bu topra
ğa mensup olanların halinden" u 
zaklatmak için ne mümkün ise o 
nu yapmı~tır. 

Bu vaziyet karfısında kültür 
bakanlığı çifte tedrisat yapacak 
okullar için yeni bir program vü-
cude getirmeğe karar verı:niş ve 
alakadarlar la bir toplantı ye. parak 
baıka bir ıekil tespit etmiflİr. 

Bu şekle göre çifte tedrisat ya· 
pan okullar öğleden evvel ''e öğ
leden sonra dörder saat yapacak· 
lardır. Fakat bu dersler eskisi gibi 
40 dakika değil 45 dakıka olacak 
ve bu suretle yarım tedrisatçı öğ
retmenler tam tedrisat yapan öğ

retmenler gibi haftada 26 saat 
çalıtmıı olacaklardır. 

Ders araları da J 5 er dalcika ola 
caktrr. 

Bu yıl mer'iyete geçecek olan 
bu program yarım tedrisat yapan 
biitün vilayet okullarında tatbik 

Hir te;:rinİP-\'\ elclı•n itihareıı ırtla, 

ırıktıt. ormı7d:ı 'e h:ı-ta ı-C) )Rr eatr 
cıhğın ıneıwılileeeğini )tızıın:;tık. 

Heledin· cliin Tirareı Oda ı ilr hii· 
tiiıı f'•rıaf lt• ekkiillerine lıircr yapın 
,..üııtlt'rcrt-k :ılakaılar l' .. nafnı imdiden 
7edlıir nlınak üure lı:ıhcrdar cclilme· 
lcriııi lıilrlirmi ,tir. 

Kalbl durdu 
Mersinli 22 yasında Halil isminde 

bir genç evvelki giin Antalya vapuru 
na binerken üzerine f cnalık gelmiıı, 
dtişüp ölmiiştür. Cesedi muayene 
edilmis. kalp sektesinden oldüğii an
la~ılmıştır. 

Alış veriş 
Hirl.:.ıı: giindiir l t:ınlıııl para hor-

ı lıulunma,-Jığı giiriilnıü tür. 
Deniz kütiik f!&ldi} e ~ nafi arı re

lllİ) eti ıirareı ida mm hirle~ik naf 
lnr rcı:ıİ) eti .,ııhe i direktiirliiğiinP 

mntlııp ilılıat <'Üz<lanına ahip olan 
ıene7..ziilı 'e ) iik motür alıipleriniıı 
hir Ji tc~ini ) apıp giindl'rmif. huıııın 
Jıaricinde çalı~aıı lar lıakkmda kamı-
ni ııırtamele , aı>Jlına mı i remi-tir. 

Tüccarla Denlzyolları 
f da resi arasmda 

lzmir Enternasyonal fuarına i ti
rak etmek üzere fzmire gidecek tiıc
c:ulara deniz yolları idaresi yüzde 
elli tenzilat yapmayı kabul etmişti. 

lzmirden alakadar bazı iktısadi da
irelere ~elen haberlerde deniz yolları 
idaresi fzmir şubesinin p:ınayırdan 
memleketlerine dönmek istiyen bir 
kısım ıiiccaı !ara yüzde elli tenzilat 

edilecektir. 
a~ııırlıı ılıır~uıı gı•ı.,:cn ııııııuııt'lrler tliin 

ılerı it'lı,ıre ı ı-.ı ıl .. 11111 ... ~.ı \ iiz ıutı.ııı::-

yapmak için mü ktil:ıt gösterdiği id
dia edilmektedir. 

Mii!'lkülat gören tiiccarlar panayı· 
ı\ılı, ~ip, ~j·0 6 1/ ~adri. 620 Fehmi, 
h-rch laf._ Ahd ~esıp. 633 Yaşar, 635 
%2 ltıet. 6 • 6 a~: 646 lh .. an. 651 
680 ~lİ3fih) 

6 
Na?rm. 65 7 Remzi, 

6~~ liali8 • fı8 73 Faik 67R Mıızaffer, 
t-... ~b,.h d 2 Ha~an. 683 Hiiı:ıevin ··•et .. a d' . ' 

Onu fİrİm Je 11öylüyor belki 
Ben hakikatten ihtiraz ederim. 
Beyti ile kendisinin de itiraf et 

tiği gibi "hakikati hülyaya feda" 
etmiJtir. 

İstanbulda bu yıl Fatih, Eminö
nü, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu 
kazalarındaki bazı okullar hu ~e
kilde ders yapacaklardır. Hanf{i 
ok 'IJamı yarım tedrisat yapacak
ları talebe vaziyetlerine göre ya· 

tıır. Dün lıiriıwi ınıip Tiirk Jıort'll 
tali\ illrri J..t.80 ılen .. :ııılıııı•. ikinci 
'e ikii,.rii ırrıi•ı Tiirl. hırrı·ıı ıııll\ illı'
ri İİ7:'riııı• lıiı·lıi

0

r rıımııııele ı•ı•rt'\ rııı ..ı· 

ra gelırken kendilerine yapılmı{ olan 
yiizde elli tenzilatın avdette de ya· 
pılması için fzmir komitesine müra
caat etmş, ayrıca da 1 tanbul Ticaret 
odasına vaziyeti bildirmislerdir. l1tı-ı • 71 () R ın, 687 Basri, 708 Ah-

'nci 726 H asri, 7 21 Osman. 724 Se
te,f ' 732 H~·an, 72R Tahir. 730 Meh 
f~ ~ Ork111 usevin EnJlin. 739 Mus-

. / 5 ') '°Z, 7 40 C ") lafe, '"1'ıırh • rrnı, 74C) Musta-
() fnr-..1 an. 7,3 J .. rnail, 754 ı'"•ı,cı 
-., "tır :ıa"ı 7 - 5 
'llrt' 757 fb' ~ Mu"t:ıFn. 7'i6 

'ı.1n. rnhım, 762 Ali. 766 

c"~d 
ı. 3o ... •t karı 
"lc~k 8Rtısto t "' lncedayı 
lı,,.., fl-ıcra • s a IJumlııoın.nda ~·apr· 
" ·ıho,_' sırnd C H .1 1 tı,,. ··ıqıt •• e ~. . P. adına bu-

Caj ''~ere p · 
~,. l'ld,..n b artı venyönkurul n diitı D ay Cevdet Krrim ince-
" l'lt.,... ıtnılıınrn . . . 
~ı1ı:ı J ' cv,.J , . 3ra R•tmı~tır. 1 
tit r~k t" et r-r•:t1 f r.rrdavr orada 

. Orend b' .. -
e ır soylev verecek 

Ş:.ı hayhoyı hayatı beiJ bir. J~
nızın 

Telatumıımlaki müphem §Üriid:ı 
b1enntereh 

Onunla uzaktan güzelce eğlen
mek 

İçin Rumeli - Hisarının bu 
köteıine inıanlardan uzak olan bu 
"Atiyan"rnı yapmıttır. Fakat o da 

bütün inıanlar Ribi, fU sarı otomo
bil ile boğazın bu yerlerine ka~"~ 
bir vapuru tefyia gelenler gıbı 
"hayatı birkaç adım fazla kottu
rup vormaktan" kendini alamamı§ 
tır. "Rebabı Şikeste''sinde: 

Bu uzak lônei ıebaneJe ıen 
s:mJi httbidei •iikiineti iken 
BurJa al•m içinde ben ve d~-

nız 

kında kiiJtür rlire'dörlüğü tarafın-
clan teshil edilecektir. 

iki biçare ha•tci firkat 
iki bicare işte inle_voruz. 
Seni bilmem zavall, dalga, fa· 1 

kat 
Y a~amam bir dafıilza ben on•uz 

tarzınde !eyler söylemiştir. 
Hayatta insanlar hayalin arka

sından ancak - sarı otomobil sü
varileri gibi -Galata rıhtımından 
Rumeli - Hisarına kadar ıide
biliyor; nihayet kartrlarına acı ay 
rılı! hakikatinin yüksek ve A§rlmaz 
duvarları çıkıyor! 

A•ım V• 

. " 
11ıı,111i .. 1ir. 

Bınıdnıı lın·kn ...,:, :ı• 'r ı:ı-1.ııruııı 
tali\ ill('ri ilr \rıado'ıı ıııiiıııc·"İI r
nrtllrri İİ"crinr de lıiı~lıil' 11111.ırıırlc 
olııınını .. trr: \.Ja11 çİıııC'rılo tali\ illf>ri 
iiuriıufel~i muaıııt>lc ler g('rgiıı I İ~t> ıığ
r:ıın ı tır. Hıııııırı ""hehi. ıııcııılrkı•timi· 
ze idlıal edilecek ~İn)('lllıı r.iiıııriil. 
rc~iıııff'riııin ) :ırn nrıy:ı iııılirilı'ı•ı•:;i 
lın'~kınıla \ııknrndnn gelen hir lıaher
ılir. 

Bıı lınhcr pi' :ı"a) ı korlmtmu. J 0.50 
kıırıhtaıı muamele giireıı a~lan ı·İ· 
ment~ tali\ illeri 9.50 kunı a dn!l.
müı;tür. Dün ak am hu fhat ı~krar 

" 10.9:- e ) iikcclmi~tir. 
nir in;;iliz lira ın:ı ıliiıı hor ada 

fı~W L.:ıırıı~ kı)meı te·bit rdilmi~ti. 

Ticaret odası deniz yolları nezdin
de teşebbiise geçecektir. 

Yunan iktisat· darı r0llyor 
Dun ~ehrimiz ticaret \'e sanayi 

odasın~ Yunan Tıirkofü merkez.in
den bir mektup gelmiı, ehrimizi gez 
mek üzere ofisten 30-40 ki ilik bir 
kafilenin yola rıktığı blidirilmistir. 

Y11rın gelmesi beklenen Yunan ik
tısatçrları şehrimizde bir hnfta kadar 
kalacaklar, fstnnbulun iktısadi 

vaziyeti etrafında bazı tetkiklerde 
bulunacaklardır. Heyeti kar§ılamak 
üzere şehrimiz Ticaret odasından 
bay Te,·fik, ofisten Miimtaz Kavalcı 
oğlu ve bazı iktısadi dairelerden bi
rer mümessil seçilmiştir, 
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Dersim dağlarında 

Seyyit Rızanın 
oğlu Şahin 

f(uvvelleı imiz taıa/ın
dan imlıa edildi 

Tefrlka Nu narası: s :! Yazan: Fe1iks B:ıv:n-ın 

/Jeiresle polis, mutabık: 
"Oyun,, oynanacak?! 

20 Temmuz. Şikago emni-ı 
yet müdürlüğü cinai kııım §C• 

fi Melvin Pörvisle zabıta me
murları Kavli ve Holl:s, kar
~ı kar§ıya. H ollis, "Ku.ll An
na,, denilen Romanyalt Annal 
Seycin, kııkanç!ık teıiriyle, 
hendisinden yüzçevire11 Con 
Dillingeri elevermek yolunda 
ileri attığı adımın ehemmi· 
yetinden bahiıle, bu adımı 
geriye alması artık imkanıız 
o!duğunu söylüyor, "bu kıs
kanç kadın, yalnız kendisine 
aırtını çeviren Con Dillinger· 
den öç almakla kalmamak, 
onun yeni metreıini de ôşiğile 
beraber uçuruma sürüklemek 
arzuwnclaclır. Afığını elin· 
den alan kadını da - ötekinin 
yanısıra - mahvetmek azmin· 
d eclir !,. diyor· Lakırdılarının 
devamı: 

Esasen, kendisi yürüdüğü yol
dan dönmek istese bile, artık dö
nemez. Artık iş işten geçmittir. 
Ben, onu adım adım takip ettiri· 
yor, hal ve hareketlerini mütema
di kontrole tabi tutuyorum. Artık 
biz işitmeden telefonla sözlerinin 
tek hecesi bile ba§ka bir kimsenin 

ıı.- kulağına eriıemez. Fuılbamr bile 
r dinlemekteyiz biz! 

Sade bu kadar değil, lier suret
le kontrol altındadır. Bizden ha
bersiz, bir parça ekmek alması bi
le imkin haricindedir. Şef, artık 
dönmek istese bile dönemez. Ro
manyalı! Bize çok şey, - hatta 
lüzumundan fazlasını - anlabnı§ 
bulunuyor. Probaskonun yataklık 
ettiğini de anlattı, evinin adresini 
verdiği gibi müstahkem va'Ziyetini 
de öğretti. Con Dillingerle van Me 
teri ameliyat eden, bunların çeh
re hatlarım ve parmak izlerini de
ğiştiren doktorların kimler oldu
tbnu söyledikten başka, çete rei
sivle arkadasının ameliyatla çeh
relerinin ne biçime sokulduğunu 
d:ı noktC\sı no1<tasına tarif etti. 
Üstelik Probaskonun evine girip 
çıkan kimselerden hepsinin isim
lerini de vermiş olduğuna göre ..... 
Hayır, ~ef, bu kadın, artık geri dö
nemeyecek kadar ileriye gitmi,, 
demektir! 

Pörvis, merak!a araştırdı: 
- "Coni,, şimdi nasıl görünü

yor? 
- Değişiklik, doğrusu pek us· 

talıklı yapılmıştır . O kadar maha
retle ki ... Saçlarını siyaha boya
mı~tır. Burnunun biçimi başka tür 
lü olmuş ve kaşları da basl<a. türlü 
kavislenmiş~ir. Gözleri hepimiz
den daha iyi gördüğü, kesk:n ba
kı~!ı olduğu halde, htırnu ucuna 
tıpkı bir vcznedd.r gibi altın bir 
g özHik iliştirmiştir. Şimdi bu o -
dad:ın, sizin önünüzden rahat ra· 
hat ge~ebilir, şef! I' endisini kat'
iyyen tamyama--:smı:z! 

Datn ne d iyecek~im?. Ha::..! 
Pr ~ 1'a s'ı.:or. 1•n ev:ni rınh"l.sara P.de
rc'< bir baı: 1<m uapma.1<. hence "ka
fada. h mak::,tin rir.e lrJ,.,,...., ... !Iİ,. ka
J, ;linrfon b=r J. - .... k ct oh .. •rdu . .\ ... ra 
Seycin ar 1 '\ t•ıl~hrt~a göre. her 
,, .. ":~er~ ark " ·una bir m:t.kire !i tü
fe!< yerlc,tirilmiştir. Bu vcı.7.iyette, 
yapıiacak bir hucum, b izdzn bir 
eürü memurun canstz tJl~l~k atma
sı netice~İni dcğt•rur ! ''Kızı! An
na,, mitralyöz yaylım ate~ine uğ
ramamak hususunda, bizi ikaz et· 

1 

ti! Dolayısiyle, ben, şimdiki hal
de evin tarassut edilmesiyle iktifa 
taraflısıyım! 

Pörvis, müteheyyiç ve şaşkın, 
kekeledi: 

- Ev meselesi bence okadar mü • 
him değil... Ben asıl şu Linkin A· 
venü meselesini düşünüyorum da. 
l lay lanet olsun!.. Mütey3kkız o
lalım, delikanlılar, ihtiyatı elden ! 
bırakmıyalım ! Bu, müşkül bir iş 

olacak doğrusu; çünkü, Linkin A
venü, akşamları çok kalabalıl:tır. 

Hele sinemadan çıkış zarna.r.ında. 
cadde öyle izdihamlıdır, ki .. Bir 
çok insan durur, dolaşır, bu kütle 
halindeki l::alabalık arasında gezi
nen Con Dillingerin üzerine rast-
gele kurşun sıkmak, göz ~öre teh
likeli bir hareket mahiyetindedir. 
Tabii ona karşı, mesele yok: lak1n 
ya ahali! Tedbirli davranmamız 
gerek bu ·te§ebbü3te ! 

Hollis, amirini temin e!ti: 
Rastgele kurşun sıkmıyaca

ğız, şef! Hareketi başkl4 türlü i-

dare edeceğiz. "Coni,, sinemadan 
çıkınca kendisini süratle bir lns -
kaç içerisine alarak, sıkışltracağız. 
Eğer uzaktan açıp kapıyac-ağımız 
bu kııkaç içerisine girmezse, der
hal onun yanına sokulacağı?. ve 
kendisini çepeçevre aramıza ala -

rak, iki santimetre mesafeden a -
tef edeceğiz· Tabanca namlula -
rım giydiği elbisenin kum3~ı üs -
tüne dayayarak! 

Her şey, en teferruattan cihet • 
lere varıncaya kadar, hesap!an • 
mıştır. Ben, bugün arkadaşım Kav 
1i ile birlikte sinema binasını iti
na ile gözden geçirdim. Bu kontro

lü, itfaiye müfettişleri kıyafetine 

girerek, o sıfatla icra ettik. Her 
çıkış ve her giriş yerini ayrı ayrı 
biliyoruz. Sinemanın planı, ka -

famızın içerisindedir. 
ferruatiyle ezberledik! 

Ilütün te -

Hülasa, bu sefer elimizden ka • 
çamaz. Seans esnasında, salonda 
bizden bir sürü memur, seyirciler 
arasında oturacak. Cıkı• esnasın -
da ela, bir yumak çöziilürmüşce -

sine, vaziyet in'cişaf edecek. Ro -
manyalı kadınb. her cihet, ama 
her cihet görü~üldü, tam<>miyle 
mutabık kalındı. Belli bir tarzda 
bize i~aret vermesini teklifle, tek
lifimizi kendisine kahul ettirdik. 
Anna Seyc, yanı':lda Con Di~!in!{cr 
le yeni metresi bulunduğu hcı 1de 1 

sinemadan çıkurken· .... 
Kavli, arkada,ının sözünü ke: t:: 

- Hayır, daha evvel, sinemaya 
• 1 

gırer.ien .. .. 
- Sahi! Evet, sinemaya g; ı-c r 

ken, "Kızıl Anna,, Con Dillinge
rin peşisıra yürüyecek ve tam onun 
arkasında, yere eldiveninin bir te
kini düşürecek. Bu işaretle bera
ber, biz, hepimiz, "1 Numaralı 
Halk Dü,manı., nı tanımı~ olaca
ğız! Ve s~nra reans sonunu bulun
c.a, "oyun,, u oynıyacağız şef! 

Pörvis, güldil: 
- Ey, farzedelim, ki vaziyet, .... 

tahmininize uygunluk gö~terdi. 
Tevkif müzekkereniz ne mealde? 

1 lollis, buğzla dudaklarını ısır 
dı: 

'(Aıliası nır) 

1 

1 

~aki Şahin 

Elazizden alınan haberlere göre 
sergerde Seyid Rızanın oğlu Şahin 
ile C\rkadaşı Alişan imha edilmişler
dir. 

Dersimde müma?".aata iştirak eden 
lerin eleb"~ılarmdan en azılılarr bir 
ay evvel öldiiriilen Ali Beşir ile Seyid 
Rıza ve oğlu Şahindi. 

Ali Beşir, gene Dersimliler tarafın. 
dan c>ldürülerck başı hükumete geti
rilmiş, Seyid Rıza ile oğlunun izleri
ne rastlanamamıştı. Büyü~ bir mu
vaffakiyetle idan. edilen ve semeresi 
<;ok ça1)uk ı:;: C:iriilen tcmdin harekatı· 

tı seyrini takip ederken Şahin ile ba
h'\~mm biran evvel ele geçirilmesine 
dördi.incü miifettişlik liizum görme 
mi~ti. Çünkü bu serserilerin sonuncu 
muhalefetleri. bütün Dersim halkına 
kendilerini felakete sürüklemek iste
dikleri kanaatini vermiş bulunuyor
du. 

ilk defa muhalefet eden Haydaran 
Demenan, Yusufan, Abbas uşağı, 
Şihanı Bahtiyar aşirl"tleri idi. Fakat 
bu aşiretlerin mesela Haydaranın De. 
menanın Hıdır Hözmereldi Hasan, 
Yuııufanın Von~riç, Abbaslarm reh
ber, Bahtiyarın Rotan gruplan mu· 
halefete iştirak etmiyerek hükumete 
sadık kalmışlar. sevkedil~n kuvvetler 
muhalefete istirak edenleri tedibe 
başlayınca Şahin ve Seyid Rıza gibi 
scrı;:erdeler yanlarına alahildikleri ta· 
raftarları ile l\1ımzur d:ığları etekleri
ne sığınmışlardı. 

Dersimliler, muhalefete iştirak et
miyen ve hi.ikumete sadık kC\lanların 
her hususta himaye edileceklerini an
ladıktan sonra kendilerini muhalefe· 
te sevKedenlcrin en büyük düşmanla 
rı olmuşlardır. 

Onun için dördiinc\i müfetfoılik 
sarp kavalarm eteklerine sığınan Şa
hin ve s .. vid Pt7"' "'rı Hr -: iin ,.ı<' ,...~ 
,. : ,.; ı ,..~e::' 'ni mııl ·~kka: c•wp -a\~ yı>l, 

ı~:.;")ri.i , ve ";""nt in ~rı:: tJ ir ',.. rini biiviik 

·~ · - -"r:ı •!c i'.~rlc~mc!; te devam etme '.> 
tc : ·' i. 

Bugiin irrılın rd iViği ni ~ahc-ı ,·er 

d: ~ imiz Sr:~·id R rzC\nın w~lıı ~ahin. 

Dc~s i rnin rn rı;:ılı bir havdud•ı Pl lu•~u 
1 

kadar biitiin Dersimlile ·in de kin ve 
ı;rayızl ;::.rını üzerinde toplayan bir ca· 1 
ni idi. 

.Şalıin, Elaziz orta mektebini oku

duktan sonra Dersime gitmiş bir 
mi.iddet babasının yanında ya~adık· 

tan sonra etrafına topladığı birkaç ser 
seri ile köyleri basmağa, kız ve kadın 
lan dağlara kaldırmağa başlamıştı. 
Şahinin bu alçakça hareketleri Der 
simde birçok acıklı hadiselere sebebi
yet vermiştir. Bunlardan birini kısa
ca yazalım: 

Şahin yakın köylerin birinde muh· 
tarlık yapan bir Dersimli Türkün ka-

,. 

Büyük taarruzun dördiincü güoO · 

28 Ağustos günü de 
eşsiz muvaffakiyet
lerle sona ermişti 

Türk orcht-tı. 28 a~n to' ~ününü de 
<';::.iz mm·afrakiyetlerle bitirmi~ti. 
n·i~ınan fırkaları pfö•kiirtiilınii!> . ınev
zil('r almnw~. toplar. ceplıan<>ler. i
lalılar hıraktmlmr~tr. Ü tii,.te elde edi-
lrn mm affakiyr:tlerin ifode cttigi ma· 
na §U icl!: Her ileri harekat İ!;İn Hri

len emir. tathikatta katin•n en kikiik 
hir ~ürc;me e,..ı-ri lıile gi~ teruu~yor: 

Na~ıl gösterebilirdi. ki 23 a~ustoı:ı 
lllUHffakiyetinden sonra. 29 a~u to<: 
giinii Hpılarak harekalT Ra~kumandan 
ı;ercden ,Jii .. ünmii;::. dii .. mamn arava· 

lt • ' • 

rn~ı çareleri de miilahaza ederek hu-
na meydan 'ermemek için hf':r tedhi
ri n lılırmı~tı. 

Ba-:kumandan harekatı lıiila~a e
derken der ki, 

''•"l3 k . . .. 1 .. 1 _, a ·ı:am1 vaz1yetı 'oy c muta ea 
ettik. Artık clii~manın hu pek mii~aid 
olan nwnicle müdafaadan zh·a<le ar 
ka )Ollardan ı:-aparak Dun;lupnıar 
"'"' ziine ;ı:itmf'~i \'Pn,hıul oradan l.1· 
:.ak mc' z ·ıcrini tntn;ak istemesi la7.m1 
gelir. 

\ rkaıla,lar. hnraıla clibmanm cHir-
" cliindi. hr~İnri, <lnkuzunru. on ikin· 

ci, on iiçiiııdi. hirinr.i, yedinci fırka· 
lan \'ardı. Yani ceman \'edi fırkıı~1 \'ar 

clr. Bu nH•nJan nmlıar~hesi esna~m
da nlnTT. hirinei. wdinci fırkalan 
ıııai;lup bir lı:ıldt> nı;mlnpmar garhma 

~c~ehilnıi~lcrdi. d;~ı>r hr.~ fırkalan 
hu ıle!li~iın «.;t"rçe\'enin içeri inde kal
ılr. Dıırıılnpın:ıra geçen hu iki fırkıı 

lıenüz dii~manm garbında taze hir 
lı:ılcle lmlnnan ikinci f ırka-=ı ile birlt"" 
ti 'e hir f ırkaoltlu. Binacnalc"h artık 
yapılarak §CY <lii man kuva · .• küJli
y~ini fr.ınire çrknıekti. Şimale 'e hir. 
hir yere gitmekten menetmek laznndı: 
hunun için Yerilen emre göre birinci 
ordu artık tekmil kıtaalı ile ~arhe te· 
'ccciilı edecek: clii~manlara Duın· 
lupınar mc\7.İlerini tutacak 'e garhe 
cekilnwk i~le\'en dü~ınana taarruz e
;lerekti. İkin~i ordu• keza ~imalden 
aynı dii-:ınaua taarruz etmek üzere 
iler'c~cc·ek \C ~fö·ari fırkaları Murad 
dı<ğr ile Kiitalrra - Gt"di~ -.rn:esi mm· 
lllka-ına topb~a<·ak, dii~ın;nm şimali 
garlıi,e çekilmc .. ine mani olmak ,·a
zife~inc ıkrn111 cdcl'ekti. Ve diğer i~

tikanll'tte icrnyi f aaliyc>t rtnıekte olan 
ı-ih ari f ırknrm:r.ı ı:<i>deıni .. tim. O cin 
\ltrnt ı•a ı·clhohınclu: Di~e~ rt>phcler 
clr. E!O.ki-.f'lıircle 'c -.air ,·crlı•rtle hiiıiin ' . 
kıtaat \f'rilen \'azif c-nin if a ... ma tle-
' anı cıleceklcrcli Yani taarrn:r.lnrma 
ılc• anı ederek clii"ı~ıan tcEhit edilecek-
ti:'t ~ 

Yir~ııi ılokuz a~u.;to:oı ç:ünii yapılan 
lrnrckııt. Uluc-ak - Hamur l(h· - Cal 
kiiy - \ .. hlıanlar ·Ü7.c>rinclen Dunılıı-

o .• 
- - .. Q 

rısı ve kızına göz koymus ve her iki. 
sini de dağa kaldırarak bir mi..iddet 
ge,..dirdikten sonra bırakmıştı. 

Köyde bulunmayan muhtar dön
dü~ii , •akit felaket haberini almrs, 
intikam almak için Sahini aramağ~ 
,,.., 1--ır.- ~ı . Fakat ~ahini bulmak 
miim~'-iiıı olmadığı gibi bulunsa da hiç 
~;r rnr~ · • .. intikam almak mümki.in 
rl r.ı .-~·'r . ~. iııhtar bir müddet sonra her 
btt edilıni~ bir halde karşılaştığı ka
r·sr ''f". kızını öldürerek o köyden 
ı•nld .... mt"'. ba,ka yerlerde yaşama
~a baş•ıımışlardır. 

ke hunun ~ibi bir"ok facialara 
1 1. • ı Şah· .c:e,1cmyet vermı~ o an ın, son mu-

halefetten sonra askeri harekat başla 
<fığı vakit maiyetinde bulunanlar tes· 
lim olmaktan b:aşka çare bulunmadı
ğını sC>yledikleri zaman, ~u mukabe
lede bulunmuştu: 

- Ölünceve kadar kar~r duraca
ğız; bir müddet geçsin, askerler geri 
çekilecekler .. Onların bizim gibi kışı 
burada geçirmelerine imkan yok!. 

Ş:ahinin imha edilişi, bütün Der-
simlileri sevindirmiş, birçok günahsız 

köylülerin İntikamı alınmıştır. 
N. A. 

pmara ~elınek i teYCn be~ dli; 
f k · ı 1 . . . _; ,a•d ır n ı ı c llrıncı orunnun ten · 

J(ıJI 
me i. Dumlupınar ':arkımlan ~ 
kii\'deıı ~I urad da;;larr iizerincle11 

• I"! 

"antepe i tilametine giden fırk•ııı ~ 
ıla dii~manm A~lıhandaki iki fıf•J 
.. , ile karf ıla:;arak taarruza geçııı" ı 
<lir. . 

f ı ·· ı .. 1 .• • 1 af irt'' ~te 1u. o ~11 u emır er ıı. 
alman mnlıarehe Yazİ\etleri hsrPrV 

· ı . . h . l lı• rı 11nın muazzamı a_tan 1a~a 
olan 30 ağu-to~unu do~urıhı. ~I 

Dii§manm Dumlupmarıı ~itrııt i 
menedilen he~ f ırka~ı, KiHalı) 8 I 
kametinde gitmekten <le ıncncd• 
huJunuvordn. 

Türk topraklarını Ti.irkün eli~ 
almak \'e Tiirk milletini Tiirk )tl 
fla e .. ir ~ilıi kullanmak j .. tcycıılcr 
hü~ iik clersi altlılar. 

Gih·delc-r. ta. an kan nı>lıirJerİ .1 

de üriiklenirnrdu. Ru bir )ıarP11' .ı • • tl'C' 
dürmek. acımadan tilcHim1ek ı• · 

fere hir nrnkaheJe ... Riiyiik ,e ~P 
harbi kazanan Ha~kuınanchır•· ~ 

topraklarını clii-.man a k,.rindrfljll 
~il. dii~man koku~unclan bile tt 
Jenıi~tir. pi 

fzmirde k~ndi ini ~i~· aret .. edel1d, ~ 
Me ·I gazctcsı nmhahırıne ı;oyle 
du: 11 

''- Rc-n . nllı taraftarı\'ıllı• 
ruz etmek i-terııivorduın. Pakııl 
manr Anaıloluıla~ 'az ç:eçirnıc~ 
taarruul ım ha~ka çare o1ınadığı1'1 

• • O • • • o •Y• ·e 
lndım. Turkn e u·ın ı:.teclı!!Ht11 ( 

.lud. Tiirk al;ali i ile mc kiın ol'/ 
ra7İnin Tiirk j,larc;i altmıl:t &w,,l~ 
clar; · harı-.ttir." , rll ' , 

1 ')~ 1 T·· k.. . l·ı . Jilı ~ ı ene C\ \'C ur un ı=. 1'" ı· 

lıiirİrı>tİ irin ca\·acılrrken i;Ö\'}efltfl . " • . ııı· 
coz .. \ raclan ~eçf'n on hrc ;;ene 1 

en hli) iik ~alıicl tl~ilmidir.. t 
Niyazi Ah~ 

ikmal imtihanına haıırll~ 
ders"erl ~ 

C. O. K. Eminönü llçesi Ço' 
Kütüphanesinden: ,~· 

Mıntakamız dahilindeki ilk f111111~ 
}.11 

tep çocuklarından ikmale ··ıer" 
olanları imtihana yetiştirmek .~de~ 
cylulün birinci çarşamba gün~. V 
itibaren Divanyolu Çocuk kiit•~l'ıı'" 
nesinde bedava hazırlık der!lerı ede' 
laraktır. 1stiyen çocuklar de'-'~rı ıer· 
rck bu fırsattan istifade edebı ır ( ' 

On r ld sene sonraki •
6 

t:ı l lç 'n ı~"~ 
Relcikada 1950 senesinde ııçr h~'' 

beynelmilel sergi için şimdi~e; 111it' 
lıklarda bulunmak i.izcre :ıır ~ıf11İ•' 
te•kil edilmi• ve faali,1ete ge ~·J""'c· • ~ J ~rı.ı iP o 

tir. Serızinin şimdiye kadar ~o teıı'1 
mi~ mükemmeliyette olmasını~ bl'f 

. . . 'k. .. h ,,Jısııt I' 
nı ıçın on ı ·1 sene once az .. t(t} 

lanmı:.!'lına lüzum f'Öri.ilmii.dl.lrd. ıılS' 
f · ı· t fiyet dünya iktısadi mahn ı 111 

ka ile karşılanmıştır. dl 
B'r sandal p?rçaıa:~l1le' 
Evvelki gece saat 21 de Ye ~tııfıı· 

den köpri.1ye gelmekte olan N11.1~e(er 
nm sı\ndalr Sarav burnund2'0 , ,-:ıoı.I' 
kcn Kadıköye s;riden bir Ak~ l 1ıtıt1' 
runun hasıl ettiği dalr;a san°

111 

ma çarpmıştır. ~4ıı~ 
Sandal parcalanmış . sarıdıılcdeııitt 

tafa da başınrian yaralanarak ı'1'°~ 
d

.. .. .. bo"'ulrı'I" ~ıı' 
uşmuştur. Sandalcı g re~ 

için biiyi..ik bir gayret sarfed~flJııe 
rava çıkmış, Gi..ilhane ha~tll r 

eli • 
giderek tedavi altına ahnn11

" 

KU ltUr dlrektörll ~,r 
·· riİ dt f .. tanhul Kiiltiir Direkt0 J.o)nıı , 

Tc, fik Kut Silmin :Ncrnkc 1,ıı1•1fl 
• Ol' t 

arılııc-at.. olan , eni kiiY ,·stı ı:jlt' 
~ . . . r·fl ~ 

da ll'tkikat yapmak iiT.~re 1 1.1 , ., 
• • • J 

ı;ıtmı , llr. ııd' pı 
Hay Tc, fik Kut a\'nı ısııı~JJ'd 

lenin ilkokul 'czi) ctilc Je ' 
mc~gul olacaliur. 
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(lhp C fbrahim, Mustafa, C. H. Alp. 

ltuıü~· ~vdct, Hakkı, Hilmi. t. Hakkı, 
lern . 1 111san. Mehmet Cemal Rıza, 

aıı Hakkı ' 
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g terfi edenler: 

lıtr 
il'ıid, A~ ~ahmi izzet, Ziyaı>ddin. Ha. 
~d, Şefik, Ne-

Sağl 1 k 
St- rvısım;z 

.. 11~..:ııı <lı k 
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1 
• n " v" 11 tıontlertmlz• trı en· 

hı . .. tıe l!tinı <:fl\~ııkl>ırının ,unnPI ıml"ll· 
taıtrıı YllPacaktır 
ıı "t1nı . 
lı 't~ıe,., } RZdı~ımı:r dnktnr '11ş.;t ·~ ııtln 

1 1~et k nııırll<'ııaı f'rterken ı<UHIIN'un 
~'lııt!ıt IJ~nund"1'ı vecit tane r:tıtormek 

\'aB. 
PiyadC> teğmenli;inrlrn yiiıba§ılrğa 

terfi edenler: 
Emin Cide, Hakı Eyüb lneddin Er-

zurum. Hayri s~ıanik, A \'ni Bolu, Zi. 
ya Erzinran, Mu~t'l fa foma. Mur.tafa 
Bur.::a, Ilti~e,•n Ni ant-ı~ı. Suphi Fa· 
tih. Vecdi Beyl"rt'cyi. Kiımil Er
zurum. Fazıl Trrb'usg arb, Cemil Ma

latya. Selim Zafranbolıı. Naci tstan
b•ıl, Ziya Unkara:11. F ehmi Erıincan 
Zeynel lskodra. Ali Ercnkiiy. Cemal 
tğirdir. Hidayet K "~ımpan. Biirhaned 
din Beşiktaş. Fuat Kırklar('li, Cc·vad 

I•;rg~ne. Blhacddin füıyseri, Necmed • 
din K~s1< ' n, Abdül ;erim, Hıknıet Bit. 

lis. Kndrı Man.,st r. Hüsameddin Ka-

rahi~ar, Nuri Erzincan. Necati Ça • 
nakkak, ~ahin KaQımpa~a. ?Jl'hr.ı ;: t 
Bt rgama, Yusuf Erzincan: 

P:yad;? as' eğrrcnJ' ğindcn tcğınenli -

ğe terfi edenler: 
Cahid ls~anbul, Al! Oskiidar. ~aim 

Hırkai~uif. Mehmet Bahkes'r. Osman 

k. E ·zincan 
Van, Duran İstanbul, Ze ı 1 

• : 

H,ıfan H::rput, Ahmet E!ıizi:ı:. Şına~ı 
İfp~rta. Mümtaz tstrnbul. :C::haccclın 
Bcc:ikta" Ziyaeddin kaydın Sultarıah ., ..,, - • , t k .. 
met, R~şad İstanbul. Şevki Cr a ~Y· 
Niha1 Dinar, İbrah m Erzurum. Ne-

dim 0 ..:küdar. Hayreddin Beykoz, Zü~ 
.. A 

1 
d n...n'ızıi Remzı 

tu t apazar, Hay ar J.JÇ • ' . • 

Aksaray. Osman tstanbııl. Hakkı \ ~n. 
Ke:nal <:::c1a· nı·k Muammer Bursa. h.e· 

• .... · ~ rh d 
mal B"yc .Ylu Hakkı AkEaray, ..,a a a 
din İstanbul: Sırrı Erzurum. Kazını 
Bileci1< . .Enver Ktrklareli. 

Celal Bayburt, Niyazi Ltanbul, Hüs· 
.. 1• · Necd~t İstan -

nu Buna, ihs~n E azız. . 
bul, Hüseyin Refahiye. Re~t lzmır, 
ı K h

. f{arncli D'motoka, 
smet ır§e ır, · 

Bursa, Fuat Kadıköy, Ahmet Üsküdar, 
Ram:z, Naim, Fehmi, Bursa. Sami A
dapazar, Fahri tst .. Sabri Harput, Ca

hit Erzurum, Sadreddin 1st., Mehmet 
Maraş, Alaeddin İst .. Enver Aksaray, 
Hakkı Çanakkale, Şevket Aksaray, Şük 
rü Bursa, Yunus Bursa, Ali Karamlir· 

sel. Eyüp Erzincan. Kadri 1st., Sabri 
tnebolu, Zeki tst., Kazım Beyoğlu, Celal 
Beşikta~. Mustafa Beşikta§. Niyazi Çal, 

Vahdettin fst .. 

Suvarner 
Süvari yarbaylıktan albaylığa terfi 

edenler: 

Şahabeddin Usküp, Necmeddin 

Al>1ülvahit Erzurum, Kamil Nik
sar, Şerif Cesri Mustafapaşa, Selim Se· 
rcı:. Ekrem Milt, Aziz Eskicuma. 

Süvari Binbaıılıktan Süvari Yarbay· 

lığll: 

Hüseyin Karaköse, Rasim Z 'le, Tuğ 
luoğlu ist.. Tahsin Selanik, Lütfü ist .. 

Zeki Bağdat. 
Süvari Yüzbaıılıktan ıüvari si;;ba-

tılığa: 
Behçet Siileyman, Hamdi Sivas, Arif 

1st .. Ne-cdet Edirne. 

Süvari Teğmenlikten ıüvari Yüzba

şılığa terfi e~enler: 
Salahaddin lst .. Eşref lst., Sedat Kı

z?ltoprak, Tai3t t.!sküdar, Eyüp Van, 
Şevki İstanbul, Hayreddin tlsküdar, 

Vasıf Fatih. 
Süvari Aıteğmenlikten Tt!ğmenliğe 

terfi edenler: 
Aziz Manastır, Mehmet Edirne, Vas 

fi Bozöyük. Ahmet Harput, Emin Os
küdar, Fuat ist .. Adnan Kad•köy, Sü -
reyya Tekirdağ, Süreyya Kirmastı, 
Kamil Maraş. Enver Trabzon, Salahad 

din Üsküdar, Faik Karacabey, Hamdi 

1\ Mehmet Bursa Hüsnü Erıurnm, Na -
lJ H lJ N mık Bakırköy •• Alaectdin Daday. Ah - :""""M"ii~h;p·k"iı"~iiaia;·;···ı 

._ lilzmel kuponu dullah Kemalpaşa. Nevzat Selanik. Re: ~ "ld Recaı "Mezhep Kavgaları,. isimli i 
1 ... l<ı u •"Zel• ı<tareııtn• l(etıru.ıer şat Trabzon. Sinasi Büyu · · ere. : 
• _ " 1'°'" "'"'"""' Puü~ ""'""''"' !st Şakfr bt. i;,ım !••··Nihat Te~•da.ğ, tefrikamı• yazımızın çok· ı •trılr . •ırıır.un tıf'klmının• ı.ııı.rıuıt' hıaktır Cemil Bitlis. Krmaleddin Hırkaışerıf, luğundan bugün konula· j 
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Listesi 
Ff'n \C uıuınt J Uı.başıhfındıtn Cln.,...,ıhfı' 
Nefi Beşiktaş, Fikret lımlr, Kastamonu. Kasım Van, Avni Kırklar ı 

eli, Orhan Harput, Şevki Ordu. 

Topçular 
Topçu Yarbeylıktıın topçu Albaylığa: 

Sami Trabzon. Kemal Selanik, Meh
met Tırnova, Etem Edremit, Zeki. Er
zurum, Mehmet Trabzon. Sıtkı Sö~üt . 
Riza Erzincan, Saffet Yanva. Fahri 
izmir, Kazım Bulvadin. Nizameddin 
ist. Ceıal Erzincan. fhsan H2rpul , Kc 

mal Yanya , Suphi Köprülü. 
Topçu BinbP.ş·lık'an Y Rrbaytığa: 
Sezai E rT. incan. Niyazi Sivas, Cihan

gir Baku. Şevket Ratum. Kemal Van , 
Behzat Trabzon. Halit ist, Hüseyin 
tzmir. Sabri Trablus{!arp. tsmail, Lüt
fü Paşa. Şevki, Firec k, Nazmi En:u -

rum. Akif İstanbul. 
Top~u Yüzbaşılıktan Binbaşılığa ter 

fi edenler : 
Hüsnü Bursa, Zeki Çorlu. Arif lst., 

Hayreddin Kudüs, Zeki Trabzon, Ce
lal Beş;ktaş. Nuri Selimiye, İ~met Da
vutpasa. Asaf Mihalcik, Nuri SeJlinik, 
Rahmi Nişantaşı, Hüseyin Edirne, Rem 
zi Sülcymaniye, izzeddin Yenipazar, 

ihsan Dimotoka, Sabri Erzurum. Ke -
mal Girid. Adil Selan 'k, Nusret İst. , E 

sat Beşiktaş. İsmet Taşlıca. Suphi Kan 
d'Jli, Şefik Urfa Gali pGclibolu. Vehbi 

Bitlis, Muhsin Celaleddin Tokat , Adil 
Bursa, Sadi bt. Sadeddin Kadıköy ' . 
Yusuf İşkodra, Rifat Bi!ccik, Hiisnü 
Denizli, Enver Diyarbck ı r, Hamdi 

RasUımoııu, Nazif Davutpaşa, Musa 
Kalkandere, Emin Ha.leh. Kenan Sarı
yer, Arif Fatih, Talat İstanbul , Lütfi 

İstanbul, Ali Metroviçe Fehmi Har • 

put, Mümin Valdeçeşme, Sırrı Erzu • 

rum, Nureddin Erzurum. 

Top~u teğınenliğindcn topçu yüzba

şılığa terfi edenler: 
Tarık Metroviçe, Kenan kadıköy, Ab 

dullah, Muzaffer Dedeağaç, Ha)Ted • 

din Van, Rıza İstanbul, Fuad Sivas, 
Selami İstanbul, Sadreddin Konya, Ab 

dulıılh Hasankale, Galib Erzurum, 
Memcuh Erzurum, Saim Trabzon Or. 
han Erzincan, Cevad Pirzcren. 

Topçu Asteğmenliğinden teğrncnli. 
ğe terfi edenler: 

Sami İstanbul, Fuat Kemalpaşa, Ve 
.dad İstanbul, Fahreddin İstanbul, 
Kemal Malatya, Re§ad Kars, 

Necib İstanbul, Fikri Erzurum, Emin 
lstanbul, Murad Edirne, Emin Edirne 
Ya{jar İstanbul, Ahmet Tortum. Feh. 

nıi İstanbul, Sami Ermenak. !hsan 
İstanbul, Sami lsUınbul, Bc.haeddin 
İstanbul, Niyazi Midilli, Salıihad<.lin 
Diyarbek ' r, Kadir Riw. Alp Beylerbc 
yi, lbrahim İstanbul, Selahaddin De. 
nizli, Vasfi Nevşehir. 

Hava subayları 
Hn\'a binbttDılığından .}arb:t~ tıp terfi "

dr.nlı'r: 

Naim Erzincan, Hakkı Manastır, Remıl 
TrabZon, Jsmct Erzurum. 

Hın" 'li1başılıtmdıın blnha~ılıta 
Cemli Çanakkale, 

Haa' tdmr.nllJlnd<'n J Uıtba dıta 
Cemal Kırşehir, Ragıp Sarıyer, Servet 

Mardin. Şehabcttin T>cmlrhlsar, Ziyaeddin 
Edime. Muhlddm Edime, Hakkı Erzincan, 
Rll7ttl OskUdar, Hikmet Trabzon, Muhiddin 

l.stanbul, 
.\!ltt-Jınt•nJlkt('U h·ğnwnlll;tı tc-rfl ı'tll'flh•r 
Zeki Niksar, Muhsin İstanbul, ı,Otfl ı.;:e. 

malpaşa, Ihsan BeşlklaJ, üwat lrıtanbul, 
Mümtaz Fatih, Şakir Rize, Kllmrım Kadı. 
koy, Hayreddin İstanbul , Kemal Suıtanall. 
met. MUmtaz tııt.anbul, Ömer Aılnı•azarı, 

~f'\·ki Bursa, Muammer .Muğla. Sa!Ahaddln 
F;rzincan, Lemi tzmlr, \'ehbl Yakacık. Nec
det Denizli, Nihat KuDadası, Vahit hııınbul. 
:'l:iyıı7.I Gaziantep. RUştll üskUd&r. f:evkPt 
Erzurum.Abdullah lstanbul,Medenl Kcı<•amus 
ta!ap!lŞR. Enver Trabzon, Re~ııt Ayd :ıı . R ... 
,at Hırkıı.lşerif. Hızır Beyoğlu, VcC.:ııt Kar 
tııl , Kemal Esklechlr. Hikmet Van. Reşaı 
\·an. Has:ın Klllah)•· Hasan ?duğla, 

Ohımohll ;\ llzhaıtıh~ın1ıın t>lnh1t~·lr~a: 
Galip Burs&, lhs11n lııtanbul, 

NakUye, fen ve san'at 
l"'ııkll' ~ yarba) lığından ıılba) lığa tc•rf ; ı•ckn. 

ll'r: 
Şevkrt 1ııtanbııl, 
Nakllye blnllfttılıfından 

f'denll'r: 
Zekl Ammarc. 

Jliakllyf' ) 111.ba,ılı~ın""" hlrıhR1ıtı~a 
Ali tııtanbul, ı=:llbih Hıtrput, 

Mlihf'ndl" 'lbhllŞılılmdıın Mnhm;·lıl"R 
Raif 011l<Up, Rahmi Tr.lltızon. A h1Flrr111t. 

m11n Kilis. 
Fl"n Vf' !'\ıtnııt qul>'\• l•"'•ıuhn "'""'''"'°' 
İbrahim ve C.el1leltln 1ııtanbul , Samı El:ı 1 

ı\ l<rri fabrikalar blııbaııılıj;'ından ) a rb.\f. 

lı~a ıcrfln Nl•mlt'r! 
'l'ahsln Scr!lc;c, Ttwfık Manutır, Sabrf 

lskec;c thsan Van, 
,\,,krri f11brlk1tfar \ilı~ılrf'ından t.lnb&. 

~ılı~na tf'rrl f'df'ıılf'r 
Mehmet tstnnköy, CcmRI Aşlıdcre. Baha:.. 

cddln Kırkçcşmc. Nail Kartal, Dcr\'I§ Sıv ... 

ıst hklm 
hllhkllnı blıı.ınıı•lııtıııdan .) ıırlm) lılr. ' 

Jo'ıkrl E rzurum. Sabri Kırlılarcll, ~Azım 
'ianya, Hılmi Be;lklll§, Fehmi Ordu, 

lı;tlhkliııı ,\ uzhıtşılıJ;ıııd.ın hlııbaşılıp terft 

ı'(lıınln 
Ş mscddin lstanbul. Saim Bcıııktaş, Ham. 

nl üııktirlar, 1lırahlm Bursa, Hakkı Sarı)er. 
• ccaeddlu Fatih, Cahil G<'llbolu, 

tııt ıhldını tı•j;ınPnllflııden ) Ur.basılıp terfi 

ı•df'llll'r: 

Nuıırat Erzunım . 

ı .. tıhlH\nı • trğnıf'nlltlndrn 

t••rfl f'denlr.r: 
Sabih El~r.lr., Fflm:t lstanbul , Muıımme' 

fstırnbul , \'ru;!I Erenköy. Saim Edim,, Oa. 

man tstanbul, 

Muhabare 
\luhol>rre 3arba~lığından alba)lıp tut! 

edenler: \ Haycı ar 1etanbul, 
MııhRlıt'rf! ) uztıatılığından blnb:\ıılı.ta -

fi cdrnler: 
Kafiri l5parta, Ali 1ııtanl;ul, Tevfik Erzu.. 

nım. Ziya Dıtıkale, )tchnıet Kastamonu. 
MuhalM.'rf! ı.-fmeııliğlndl'n ) Uıtbqıhp ~. 

fi t'Mnlcr: 1 
Mehmtıt fı{snAStır, Ali Adıma, ltfıoıW• 

F.rzurum. Abdilrrıı.hman Bursa, Haydar la. , 
tan bul. 

:\luhnhfıN' ut~Jınrnllğlndrn tetmenJI" 

tc rfl f"drn!Pr 
Cemal Pasinler, Selim Be~ktaş. KlmD 

nursş. Faik Bursa, Hamza Muş. Rrfat ~ ,, 
dlrn". 

Demlryolu ve harita 
0emır~ol )Uıbafılıfındaıı blnlafılıfa terfi 

edf'nler 
~maleddin Glreson, 
DemfrJ olu aateğmeıılltlnden ufmrnllfe 

terli edenler l 
latan bul. ErtuğTUI .Adapazarı, Nureddin 

Kemal Sandıklı, 
Harita yıı.rba) lığından alb:tl lığa te.rft e. 

dM~ i 
Ferit Esklzağt'a ~ 
Harita blnba&ılığından yarbaylığa terlf e.. 

' .., (INılf'r, 

Hldayct GUmU§hane, 
Harita l Uzbll,ılıfmdan btntıaoılıp terfi 

cde11Jl".r 
Turhan Erzincan, 
Hekim, eczac•, d'fçl, 

baytar 
Tablb yarba.}lıfmdan albe.)1•1• terft .. 

dcnlcr, 
cemil Halep, Asım Ankara, Rıza VcztrteJf 

ke, Hakkı Kadıköy, Cemalcddln Fatih, İrfan 
Buraa. Cahlt Erdek, A. öuda 1at&nk6y, 

Cemal KMtamonu, Nuri Halep, Ferit Bit. 

ı~. 1 
Tablb blnbaıılığından ) arbe) lıla ~.rft e.. 

den iM 
Muetafa Metrovlçe, Fehmi GUmU§h&ne Ra; 

iC çorum, Kemaleddin Dlyarbeldn AbdUr .. 
rahman Nlğrl<', Arlt \'e Zeki tstanbUI, 1 

Tıablh ~ilı:hfttıh~ından blnbıltılıt• ter .. 

fi rdMler. 
Esadullah Antcp, ~emal AnkarR, Sabri 

Edirne. Ihsan Konya, Jbrahlm rıı.lıke!lr. Ati 

dUlhay Yenice. Galip Antakya, Ruhl Kilis. 
Ali Bayburt, Abdullah Niğde, Sıtbrl Kor\y!La 

Hıımll lstanlnıl, Enver Çanakkaleğ Rad t• 
tanbul, Osman tstanbul Sabri ,Ankara, A. 

8
af Mctro\'IÇC. A bba8 lzmlr, Rllıuhl 011.ıce. 
Necıncddin Ankara, Suphl 1atanbul, Nuri 
Konya, HatC lstanbUI, l!ı.sarı Aydın, Önıl.'~ 
Halep Ha~rl Esktıchlr, Halit latanbul, suı: 
bl btanbul, Rıza Yemen, Ata 1ııtanbul, Sa. 
dcltln Manisa, Ruhi lstanbul, Avni 1atanbul 
Sedat Hados , Galip Tlk\•eş, Galip Trabzon, 
bmct Yenlhan. İrfan lstanbul, Scrıı.ccddln, 
btanbul, Necati 1etanbul, 

l'~l'zal'ı l arba) lığıııdan alb&;) lıp t4-rfl e. 

denlrr 
ishak Çerke.sktly, Nail OakUdar. 
t~ı.a"ı htnbaşılığındıın yarba) lıia tf'rfl tı.. 

denlu 
Hasan Trabzon. Naıml ?Jclrô\1çe, Şı-vkl 

Taşköprü, Raif tetanbııl, Etem lstanbul, 
Asım t :ı:mlr, Suat Fatih, ı-usuf 8ô3aba~ 
J a Van. Hulus! SıvaA. Faik Midilli. 
E<'7J\<'I h·~nıeııııtındrn 1'<'7.Bl'I ~ Urbet•lı;tm11 

Naim t.zmlr, Nlyıı.zl i>rl~tıne,Sıtkı btaı · bul 
Nlya~I lstanbul, Mııhııln Gören. Hayri t'I~. 
ele, Ralm OııkUdar, Ce\·dct Sakız. Netı t Er. 

.zıırum. ~ 
Ol tel ~ ıı-ıtıııtılılından blnbl\ıtılıtma 
Seyfeddin Oa\-utpaş& Muhlis 0..:ktlt"ar, 

Tevfik Merzifon, Neşr.t Hopa. CcIAledıUn tı. 
1 

taııbul, 
Rıl\1nr nvhıı~ tır.-ınıtnn alhll) lıltıt 
Tevfik f!r.rflre, Fuat Şehrcmlnl , Mrhmet 

f:ll r t . J,Qt.:I ttrtanhul. 
R•" tıır blnh115ılıtrnC111n yarbn~ h~ 
ll'mln Tunıtlı. zıvıı KUtahya. Muhit" But." 

"" Bıı) tar , 111.bafılığındaıı blnbatılıfm!I 

(Arkası 7 nci sayılada) ıs - Yurdaöz Teıvikiye. Agah ü~küdar, mamıştır; okuyucularımız· i 

-_......;::otlb--ıu_1t_11.11..:.".::.:u::!_k~u:!!J,l l.lv.rle IZLt..JatJW;~ın&.ı~:W!!!..IL.:~elim ı skodra. Bahaeddin fst. Zıya ~·- dan özil r dileriz. ! 
ö"nnJr ~ alat Oıkiidar, Burhan Eyup, .... --·-----·---..: !~~~~-----~------~ 

göl, cavit t>'akUp, 



Çin muhakkak 
ezilecektir 

(Ü lÜ l irıc·iJc) ı 
ahede mucibince akit taraflardan! 
birine üçüncü bir devlet taarruz 
ettiği takdirde her iki m~r.ıleket 
biribirine yardım etmeği taahhüd 
yardım etmeği taahhüt etmekte
dir. 

larınt ve mücadelenin çetin olaca· 
ğını söylemektedirler. Fakat Çin
lilerde kafi miktarda harp ~al
zemesi ve bilhassa top ve motörlü 
nakil vasıtaları yoktur. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Tebliğ: 
Şanghayın şimalinde }.;araya çı· 

Japonya Mutlaka Galip karılan Japon kıtaları Çin kuvvet-
Gelecek! lerini geri püskürterek ~ehre doğ-

Tokyo, 28 (A..A.) - Reuter a- ru müsait şartlarla ilerlemektedir 
jansmın muhabiri bildiriyc;r; ler. 

Sansör dolayısiyle Tokyoda Çin 27 Ağustosta Japon ta~ yareleri 
deki mücadelenin seyri habkında ilk defa olarak Şa.nghayda Şepei 
bitarafane bir hüküm vermek güç· civarını bombardıman etmişler -
tür. dir. 

Konoye, halıhazırdaki vaziyetin Şimali Çinde Japon ordusu Çir 
Nankin ile diplomatik mü7~kere· kıtalarının geri çekilmesiyle hasıl 
lere başlanılmasını hemen imkan- olan vaziyeti kendi lehinpe istis -
sız bir hale getirdiğini ve yapıla- mar ederek ilerlemeğe devam et -
cak en iyi işin Çini ezerek müca- mektedir. 
dele edemiyecek bir hale get•rmek Nankin, 28 (A.A.) - Hi.ikumet 
olduğunu beyan etmittir· İyi ha· ihtilcifın'Milletler Cemiyetine ar -
ber alan mahfeller, Japo.a erkanı zf"dilmesinin münasip ol11p olmı • 
harbiyesinin seri bir zafer elde et- yac?.IYmı tetkik etmektedir. 
mek için aza·mi gayret sarf etmeğe Kat'i Darbeye Doğru ..• 
karar vermiş olmasına rağmen mü Şanghay, 28 (A.A.) _ Japon 
cadelenin hiç olmazsa ilhı.:.ahara 
kadar ve belki de daha fazla süre- bahriyesi namına söz söylt-meğe 
ceğini söylemektedirler. 20 müte- salahiyettar bir zat, matbuata be
kait general fiili hi ... ,. ete da·,.,,..t e- yanat:ta bulunarak, dündenberi 
'dilmi~ ve binlerce ihtiyat efradı si kayda değer hiç bir değişiklik vu-
18.n altına çağırılmıştır. Üçüncü kua gelmediğini söylemiştir. Loti
bir devlet müdahale etmediği tak- en mıntakasında Çin kıtaları laar
'dirde - ki bunun ihtimali vok- ruza geçmişler ise de ağır zayiatla 
tur - mücadele Çin kuvvetlPri- geri püskürtülmüşlerdir. 
~in ezilmesiy)'! bitmeden ~vvf'!I .Ja- Yangtso ha valisinde bulunan 
pon orrll'stmun kuvveti iki. hatta Çin kıtalarının miktarı sekiz fırka 
iic mi~ line ç1karılac~ ğı talımin e olarak tahmin edilmektedir. Fa
dilehilir. 

Çinlil~r Nerlı-m Ce~i!i .. :nr kat bu fırkaların topçu kuvvetleri 

ŞanP,hay, 28 (A.A.) - Çinlile- mahduttur. 
rin daha garba, başka bir hatta çe- Yangtsepu garnizoniyle Vusung 
kildikleri bildirilmektedir. Ecnebi civarında karaya çıkarılan Japon 
müşahitlere göre bu çekilme Çin- kıtaları henüz birleşememişlerdir. 
lilerin lehindedir. Çünkü bu suret Japon kumandanlığı kat'i bit dar
le Çinliler Japon haı-p gemilerin- be hazırlamaktadır. 
deki topların ateş menzili haricine Şanghay, 28 (A.A.) _Bugün 
çık:mı,lardır. 

Çin ordusu namına söz söyle _ öğleden sonra Vusung'un cenu -
meğe salahiyettar bir zat, Çin bunda yapılan bombardıman ne • 
kuvveilerinin takriben iki n>İI ka- ticesinde Okyanos kabloları ke • 
dar geri çekileceelerini beyan et- silmiştir· 
miştii·. __:_::..::___: ___________ _ 

Japonların Bombardımanı Divanı muhasebat 
Şanghay, 28 (A.A.) - On ki muı ah iplik imtihanın

Japon tayyaresi Nantao'yı bom -
bordıman etmişlerdir. Cenup is - da kazananlar 
tasyonu civarında pek şiddetli Ankara {Hususi muhabirimiz· 
dört infilak işitilmiştir. Bu bom - den) - Divanı muhasebat reisliği
baların şimdiye kadar atılan bom- nin murakip muavinliği için açtığı 
balardan daha büyük oldukları imtihan netilenmiştir. imtihanlara 
zannedilmektedir. Şankhayda şim mülkiye, hukuk mezunlarından ve 
diye kadar görülmemiş büyüklük- daire mensuplarından 34 kişi girmiş 
te tayyareler dolaşmakt'4dır. tir. Mali mevzuatı iktısat, ilmi mali, 

Şanghay, 28 (A.A.) - Central usulü defteri, muhasebei umumiye 
Newı ajanıınnı Pgading'dan bil- ve divan kanunlarından sorulan sual 
dirdiğine göre, 5000 kişilik bir lere ancak 1 1 namzet istneilen ceva 
~apon takviye kıtası Kalgan ci- hı verebilmişler ve divana murakip 
varındaki Çin mevzilerine şiddet- muavini olarak kabul edilmişlerlir. 
Je taarruz etmiştir. Muharebe de- Kazananları bildiriyorum: 
vam etmektedir. Ziya Nafiz. Ozan, Saim Koç. Ha. 

Çinliler Nankeu keçidinin gar- lil Vehbi. Rahmi Dine, K~mal Gün. 
l;ındaki Mapaoçuen sırtını istir- düz, Necati. Macit, Korkut, Hıfzı, 
dat etmişlerdir. Vasfi Kılıc, Mustafa Asım. 

Tiençin, 28 (A.A.) -Japon er Zeyt n İnahsu,UnU aceç~a 
kanıharbiyesi Kuantungdaki Ja- kapatmrya plcfenler 
pon orduıu ile Nankeu cephesinin Bursa 28 (Telefonla) - Gemlik· 
M>l cenahında bulunan Japon kr te zeytin mahsulünü ağa-ta iken ka· 
talarının dün sabah Kalgan ve Ha- patmak üzere İstanbuldan gelen 
ilai'nin işgalini ikmal ettiklerini madrabazlara karşı Gemlik kayma
bildinnektedir. kamı ~ıkı tedbirler almış, bunları 

Bu kuvvetler henüz tema.\ ede- Gemlikten uzaklaştırmıştır. 
medikleri için 89 uncu Cin fırka- Baloncu--Re-mz_ı __ _ 
sını teşkil eden kıtalar dün Kalga- zehir len ·p öldü 
nın şİm::lli şarkisinde!ci nıevzileri-
ni terkederek cenubu garbıye doğ
ru cekilmiılerdir. 

Bu hareketlerinin sebebi C::-har 
eyaletindeki On kuvvetlerinden 
ayrı dü~~....,'!ktir. 

Japon Teb-rı-ı "'leden T-:ıMiye 
Erliliycr 

Tokyo. 28 ( A.A.) - Reuter a
jansının """'JhaJ..ı;ri bild; .. ; .. ,or: 

Çin-Japon - 2 
TsinS{tao'dan y~ ... -. cl5rt J..:., J1\-

9M t,.bea~mın tahliye ediJ ..... esi 
muharc~eieri•ı r·•·•·dlıu iüuio S.ı.»
""'~"111 '"~"'"' • ..t ........ ;ıı:;"~ is~ret 
ııır'.ı ... .ı:T--'·t ... ,,~.. . M' •• '1:'\re"• &l'l-

halarından gelen Japon zabitleri 
Cin kıtalarınm cesaretle carpıttık-
~ ~ 

Baloncu Remıi isminde tir sa
bıkalı eroin yüzünden ölmüştür. 
Sffkattan ve cinayet scç1~ndan 
hapse m~ hkum olup eroin kP 11.- n· 
dığı için Bakırköy akıl haoitalmnc
sinde t:!clnviye almmıştır. Femzi 
evvelki gün ihtisas mahkenıesine 
getirilmiş. mah!cemeye girio çık
tığı sırada yarım gram kadar ero
İ n tedarik etmi~. yakalan:r.aması 
için bunu bir kağıd:t sarıp burnu
na sokmuştl'r. 

B ' R . . , 
~:~~::u er;-:::: ~ıasıan.,.. n--:"e :;.-... t 

tirilince b11rm•ndaki k:..~ıc1a ~anlı 
. . b. '- ı· .. -

eroını ır rı'\'' ı ugr:-~,....,~sınc;. ra~· 

men çıkaramamış, yatıp uyumuş, 
sabaha karşı da ölmüştür· 

Eroinci şebe
kesi yakalandı 

Zabıta memurlarımız yeni bir 
zehir kaçakçısı şebekesini ya.kala
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Galatada Kemeraltında kahve
ci Kör Ali ile çırağının eroin sat
tıkları haber alınmış, iki 7abıta 
me::ı:uru müşteri gibi iki paket 
mostralık eroin satm almışleı.rdır. 

iki gün sonra tekrar gelen me
murlar malı beğendiklerini, bir ki· 
lo daha istediklerini söylemişler
dir· Pazarlık sonunda mutabık ka
lınmış ve alıp verme yeri; (' •rağan 
sarayı kemerinin altı tayin edil· 
mi~tir. 

Kemer duvarları üzerind'? giz
lenmiş olan memurlar, alış veriş 

yapılırken, cürmü meşhut halinde 
kaçakçıları yakalamışlardır. 

T ah ki kat sonunda bunlar eroini 
Rahmi isminde birisinden atdıkla
rını söylemişlerdir. Rahmi de su
çu arkadaşı Eşrefe atmış, E:•refin 
Beşiktaştaki evinde araştırma 

sonunda tavan arasında 4 kilo e
roin bulunmuştur. 

E~ref ve arkadaşı Rahmi eroini 
ellerine şöyle geçirmişlerdir: 

Komisyoncu Hü~eyin isminde 
birisine bir tüccar tarafından e
manet olarak bir bavul bırakılmış
tır. Bu adam, bavulu kendisine 
göndereceği bir adama vermesini 
söylemiş, bunun saati de tayin e
dilmiştir. Hüseyin bavulu açıp ba
kınca içinde 20 kilo eroin oldu

ğunu görmüş, fakat tüccar bavulu 
teslim edince kendisine 300 lir~ 
vadc.ıtiğinden sesini çıkarmamı,, 
bir gece bavulu otomobile attp Be
şiktaş iskelesine götürmü 1tüı. 

Orada üç meçhul adam çıkagel
miş, bunlar parayı vermeyinc.e Hü 
seyin de bavulu vermemiştiı. Hü
seyin evine dönmek üzere bavulu 
kumlukta bırakıp, bu sırada kum· 
luğa nazır evinin penceres:I· de o
turan Rahmi ile Eşref bunu gör
müşler, dışarı çıkıp bavulu açmış
lar, içindeki eroinlerden dört kilo
sunu almışlardır. Biraz sonra Hü
seyin d ·· .nüş, b -·ulu alıp uzakla-
şırken Eşrefle ~ahmi önünP. çıka
rak kendisine hırsızlık isnat et
mişlerdir. 

Hüseyin hu vaziyet karşısın

da şa§ırmış, kendisini karakola gö 
lürenlere töyle demiştir: 

- Bavuldan bahsetmeyin. Size 
300 lira veririm. 

Karakola gidilmiş, eroinden ba
his açılmamış, Hüseyin de serbest 
bırakılmış, bunun üzerine Eşrefle 
Rahmiye de 1 CO lira vermiştir· 
Hüseyin 200 lirayı da soı!ra ver • 
mek üzere bavulu kurtarmı~, alıp 
evine götürmücı, Kt'mkap:dan de
nize atmıştır. l~te E~refle Rahmi
nin Abdiirrahmana ve kahvf'ci A
liye verdikleri eroiJl. bavuldan çal 
dıkl<'-rı 4 kilo eroindir. 

Kaçakçılar di.in sahah ;htisas 
mahkem'!c;ipe veri lmi!'ilerdi r. 

Irakta 

Eski kabine aza
sından 3 kişi hu
dut harici edildi 

Bağdat 28 (Hususi) Irakta ye
ni kabine intihaba hazırlanıyor. 
Meclis yakında f eshedil~·ektir. 
E!:iki kabinede~ ii~ ki~i komünist 
prop~<?andası ile maznundı;r Ka
rı~ıkhk r.ıh\rn~ !annı önlemek ü
z"'r~ üçü de hud•.1t h:\ricine çıka
rıldılar. 

Tüi'kkuşunu.ı nır filosu 
Tayyare Haftası münasebetiyle 

Türkkm;ı-na mensup altı byyare· 
Ek bir fi;.,: 1 Eylülcle Ank.ıradan 
koJlcac:lk ve E~kişehire uğrayarak, 
'"· vni gi.inde şehri rr ize sıelt'c.~ktir. 
Filo, şehir üzcrinc!c göslcı iler ya
parak, beyannameler atacaktır. 

- - c v 

Nafia Vekaleti 
memurları 

Aıasında tayin ve 
nakılleı 

Ankara 28 (Hususi muhabiri
mizden) - Nafia Vekaleti me
murları arasında aşağıdaki tayin, 
terfi ve nakilleri yapmııtır: 
Yapılan müsabaka imtihanını 

kazanan Sadettin Tuncer tarife ve 
ticaret müşavirliği katipliğine. Ab 
dullah Naci Doğancı zat işleri mü
dürlüğü sicil kalemi katipliğine, 
Mehmet Kemal Bilgen, ,ose ve 
köprüler reisliği muamelat katip
liği kalemine, Ordu vilayeti eski 
birinci sınıf miihendislerinden 
Hami Kütahya vilayeti birinci sı
nıf mühendisli~irıe tavin olunmuş· 
lardır. Naklen tayl ler 

Elaziz vilayeti ıaafia mlıdürü, 
dördüncü sınıf baş mühendisi 
Necmeddin 70 lira maaşla Amas
ya vilayeti nafia. müdürhiğüne, 
Kütahya Balıkesir hattı istimlak 
fen memurlarından Vladislav 90 
lira ücrcetle Sivas inşaat baş mü
dürlüğü istimlak memurluğuna, 
İstanbul vilayeti yapı işleri döı-dün 
cü sınıf namzet fen memurların
dan Kazım Erbaş 20 lira maaşla 
Bursa vilayeti yapı işleri fen me· 
murluğuna, şoıeler dördüncü sınıf 
bat mühendislerinden Bedri 315 
lira aylık ücretle İstanbul nafia 
müdürlüğüne, Yozgat vilayeti dör 
düncü sınıf fen memurluğundan 
Nihat 25 lira maaşla İzmir vilive
ti dördüncü sınıf fen memurluğu
na, İzmir vilayeti birinci sımf fen 
memurlarından Hüdai 40 lira ma
atla Ankara vilayeti bi~ inci sınıf 
fen memurluğuna, Mardin vila
yeti üçüncü sınıf fen memurların
dan Ali Galip 30 lira maaşla. Yoz· 
gat vilayeti üçüncü sınıf fer. me
murluğuna, Kayseri vilayeti yapı 
işleri üçüncü sınıf fen memur larin 
dan Ki.müran 30 lira maaşla lspar 
ta vild.yeti yapı işleri üçüncü sınıf 
fen memurlu <?una. 

K Utahya viliiyeti nafia miidü rli ii
çi.indi .. ır.ıf ha-: mHhenfli~ Brhc:e:t flO 
lira maaşla Eliiziz Yilaveti oafia nıii
dürliiğiine, Tekida~ 'il ayeti diirdiinc.'ii 
smıf nanızed Ye fen memurlarından 
Salahaddin 20 lira maa .. la İı:cl Yi1iiye
tine. f .. tanhul nafıa müdüriyeti i.içiin

di !lınıf ba, miilıendi .. i 'uri 80 lira 
maa~1a ~o~cler fen heyeti üc;iincii ff 
nıf ha~ miihendisli~·m-. Afyon vilaye· 
ti nafia miiıliirii diircliincü smıf ha~
nıiilıendi~ \rif 70 lira maa':la Onlu 
'ilityeti nafia miidürlü~iincı Af yon' i
liiyeti yapı i~leri clürclüncii ıumf mü· 
hendi:-lerinden Saban "Gzelli ~:; lira 
maa~la yapı i~le~i müdürlii~U hinalar 
fen IH'Y<'lİ nıühencfüliğine, l.:rf a vila: 
\'f'ti <liircliinrii ~mrf fen ml'mttrlarm
·dan Rif at 2:l lira maa,Ja İzmir vila
yeti diirıliinrii ~ınıf fon ~f'murlu~nna. 
Bur~a Yililv~ti vanı icıleri iiriincü e-r 

.. .. ,.... ..:ı. ' 

nıf ha~mı-nıurlarmdan Arif :15 lira 
maa~la Afyon ,-ilayeti yapı işleri i.içün 
di J'mıf ha~ fen memurluğuna, Erzu
rum vilav«>ti ikiııc~i sınıf mühendi,le
rinclen Arif 45 lira maa~la nafıa mü
diirlii~ü işlerini de µ;önnek üzere Kar· 
,·ilayeti ikinri ,;mıf mülıencli"li~ine 
l\fara~ ,·illiyeti nafıa müdürii dördün· 
cü ı"mıf baş ıniilıc-ndisi l\1Jelınıed ı\li 
70 lira maaşla Erzurum \ilayeti na
fia miidürlüğiine İzmir \'İliiyeti birin
ci smıf fen memurlarından Cevad En· 
derin 40 lira maaşla İçel vilayeti bi
rinci smıf fen memurluğuna naklen 
tavin olumnu~lardır. 

-7'<•r/ i edenler: 
Kar.:: 'ila)·eti üçüncü sınıf mülıen

di>-lerinclen Rifat müddetini doldur 
cluğnrulan terfi rırna~ı verilmek: 'e 70 
liranm üçte hiri ni~betinde 'ekalet 
maaşiyle nafia müdürlüğü i~lerini de 
ı;ürnıek üzere 45 lira maa§la Af yon 
\'İliiyeti ikin<'İ sınıf mühemfüliğine 
naklen \'e terfian tayin olunmuştur. 

Hatayda 
(Ü~uarafı 1 incide) 

!erin tahliye edileC'ekleri t<öyleniyor. 
DülJ Suriyede yine kanlı hadiseler 

olrnu~, usebecilerle halk c;arpışmr~
tır. 

Üç yaralı ve hir ölü Yard1r. Hadi
seyi kapatmak için Antakyadan kuv· 
'et !evkedilmi~tir. 

../ 

Kadın çorapları 
Standar nizamname 

kabul edildi 
\nkara. ~8 ( \. A.) - lpc-k \e 

ni İpt'k karlın çorapları :-Lantlard ~ 
zaınname"i de\'let .. ura,,ınm te.tkikl~ 
den gererek iı·ra ,·ek illeri heyeti!\ 
kararın~ iktiran etıııİ§ bulunmaktaJır 
Bu "llrf>lle halkmuzm (_;ok haklı l 
kayctini mucir olan ipek çoraplıı~ 
kalitt' f enalı~mm i:r.alel"-İ te<lhirlerı~ 
den hiril"İ '«' helki en mühimmi alıt 
mı-. bulnnnıakıatlır. 

(;orahın ipc~i. iptidai madde citt.~ 
IH'. r·arohrn \ .ıprlıl ~' makinC'nİn :; 
lı•tiıı<'. ıııal1emrııin kalmh~ına. ıJ 
mı· 'r ilr7.ar ı•-nMıtıclaki rlikkat ,e 
1 i11:1\ a ı::iirP dc~i~ir. . \ 

~ izanınanıe hıı hn .. nslanlıı rııı c! 
eclilııw-.i lıiTıııı~f'lt>n hiitiin eea .. Jarı l 
hit f>tmi~ lmlnnrııa'...taclır. 
İ ıı•i•lai mnı/tf,. cin.~i: ı 

En İ\ i ~:oı·ı.ı.n . lıaliıı ip:k.t<'n ~·:ıp1~~ 
ı-or:ıııtır. !-iıııı ı ıoe1\lcn 1slt>nmı~ old 
l
0

ıır da -.ıın"i ipc~in kalite~ine µ;Hre. 
1 

~i-ir. l\(ı-vcncl -.ıın'i İpeklerden en •l 
IPrİ K uttcn<'r 'e Bemherg ipekltfl 
dir. ~ 

nıı itilıarl:ı ni7.amnaıııe r.orapl•'. 
iizerine. yapıldıkları madcl~lerin r~ 
,.int> giire - ipek Ycva- Demher~ 
Kuttener 'eya - Viııko!' - gihi !'1~ 
ip"k kalite,ini µ;ii;;tc-ren isimlerin ~o 
nıılmaı.ım mtrhnri kılmı;tJr. 
ıllrıl::<'mf' hrılmlığı: '( 

Kalın '"rn inre iplik kullanılM 
na µ;i)rı- ı:or~plar ii<: ı::ımf a ayrılnıı;11r, 
kaim. orl:ı· in('e. kalın en mnkaviı111~. en iıwe knlm iplikten yapılandır. ~ 

k . . . ]jktt 
c·"· en ıw: mu a\ ını ve ınce ıp -~tl 

~apıl.111ılır. Orta i-.c 'a~at kalınlıP( 
olan iplikt<>n rnpılnuş 'asal muk8' r 
melle mrahı ifade etler. Bu \85ıfl' 1 . \ 

da çorapların üzerinde kalrn. orta 
inre tabirleriYle ı;üı0terileceklerdir· 
ıltflliİn<' ~ıhlrğının Tesiri: . ..,. ( 

Ru lın .. rmf çorapta işltndıgı 111 ( 

kine sık !J~rna ~öre muhtelif e,·cıaf • 
7COPr. Buna ~i)re her smıfn dahil ~ 
rapların h~~ .kalite~i tefrik edil~~ 
lir. Bu kaliteler çorapların üıerı~~ 
k l. k2. k~. k1. 'e k5 işaretlet'l:J 
daııııı;alanaf'aktrr. k l. ı;tkhğı ett nıfi~ 
it makinede yapılan ı;orulu ,·t. 1 
lıakıından en ivi olanını, k5 en ftıt~ 
olanını. d·~erl;ri •le hunlar ara~ınd• 
t1ercl'c>1eri ~ii tnerektir. ·~ 

Çorar>larm imalinde gösterilen dı 
kal ,.e itina: ılt 

Çorapla!'. imal ecınaşında dik~• ıı 
i~lenin i~lf'nnıediğine gi>re <le ha~• 11 
'em hatasız olabilir. Bu hakıJl'l ~ 
ço:·n'llar iic kr~ına ayrılmı~tır: . lr' 

llntacıız j,lc>nenler. az hatalı 1~ 
n<>nl<'r. '=ok hatalı i~lenenler. ı~r 

Bn vn"tfhr .;;u İı;;aretlerle ı;oraP 
ii:r.r•·inıle ~iiı;terilecekti r: _ 

~:t ş~. şl. '~ 
'1 en dikkatle i~1enen ı;oral~\,, 

f'n a1 'likkat il" işlenen çorahı iyi j 1 
t' 

'a ... aı rlikkatle i~lcnen çorahı ifa t 

dec·ek.tir. 11i' 
Bu c~;ı,.Jı lıiila~alardan 41onrıı ,e 

1 ., nı1 
:r.anınaıııP. <"orapların uzun uı;u .. ,ı' . k~·· 
lastik. tahan. topuk ,.e hurun ~ tef 
larrnın ita.iz olacakları' a-.ıfları ;jJtfl 
hit etmii bulunmaktadır. Vaı;0 &311 

lıiikiirnlere µ;öre uzunluk en aı 1 
11 

,e 
tim olaraklJr. Lastik. topuk. bn~'1 

ri•' 
. • • ıf1 

ta han kı:-nnJarınm takYıyeın tÇ) J. \ e 
yd edilme i lazımgelen kahil 1 

<le~i~ikl ik p;i.i,otnilmi~tir. . . tBrİ' 
Bu nizamname ıneriyete gırı~ r•P' 

hinden itibaren imal edilecek ço tJ"' 
af• · 1arm yukarıda gö terilen e' ~ titri 

· f 'd jcarc gun ol rna .. ı 'e lıer eHıa a ai > 1,,. btl ~ 
taşrma"'' 18.zrmrhr. Halkmıızca ı.ıı' 

• · ıe 1' 
retlere •likkat ederek ah~ ,·erı~ 1111d• 
lunmaları İ•·ap edl"r. \ynı "

811 aı11r." 
fabrika H: ına~azalarda, niz9Jl'l~jlrııİ~ 

· · · d l ·n1al t ... 
nın ınerıyelın en e'' e ı 1 .. ·~ . ·rı ' .. J çorap :-ıtoklarnım ta11fiyesi ıı;ı ıteriıt t 

lık hir mühlet hırakılınıştır. f, ,.0 r•P 
- 1 ·· k ·· 1 · av:krrı > 1ıırt nızanuıame 1u ·um eruıe , .111l 

. ,,, 1ıe~ r (I' 
huluııan f abrıka 'e magaza . 1 btl Ç ~ 
hu müddetin hitamından e'' .~ ttff1't ~ 
raplarrn miktar \ e cinsini. go' ecftrl, 
İİTerc hir bevannarne tan7:1111 ... ret ", • tr tJC., ~ hu he) annaıneleri nıaha 1 

1 
rdt ff 

dmı~na 'e~·a bulunmayan ~·er .:r•PI" ( 
ll"dr~·elere 'erecekler n~ })ll ç ,.,~ııı . 

. clırtt• ·tı: 
hu makamlarda dam~alan d• 01 

d h d Jar.ı tııt' 
ır. Halkımrzm u anıg•. ..,.,ıı İ' 

k . 1d ~ 1 oıı'"' . ıt at etm~.ı. a ı::ı ma rn rıı1e1ı 
rll"n C\' d yapddığmı gö~te 
hariyle lfümmluclur. 



Askeri Terfi Listesi - ispanyada/ Pire muhteliti - lstanbul muh
telitine 4 - 3 galip ~q}~ inci sayıfadan devam) 

O.:ı:eıa.nık, Seyıcddin l s tanbul, AbduL 
1 .... tan, 
.ı"'b 

Tanınan, Faruk Saymsoy, Hayri E- Asiler arasında 1 
sen, Feridun Aydın, Osman Arda, 

Sadık Bolkar, Hikmet Tunç, Şükrü I p J ----- · · (C tü J incide) 1 -~lllt JarbllJlığırıd:ın alba.)lıgll 
a 

1 Sıvaa. Sıtkı Çankırı . .Mustafa Hasan 
r,,.' Alıınet ~ofular, 

\•lıll'I 

Tüter, Ömer Seyit, Hüsnü Giiler, ÇQ . lŞmQ ar 
Halit Önal. Bordaeux 28 ( A.A.) - Oviedo-

:ılıa~a çıktılar. 
iıE' 't>la ) uııaıı kafile rci-i rııııw. 
lıir nutuk ·ö) lcdi. Buna fe·th al koıııi·ı 
tc~i lıa kııııı B. ~cııııılı tiirl.;çe bir Ö)· 

le' ile ıııııkıılwlı• ettikteıı -oııra iki ta· 

T eğmenliktcn yüzba~ılığa terfi nin §İmalinde kain Gijon !ehri dün 
edenler: tiddetle bombardıman edilmittir. 

Sıl.k · ~arbal lıkından alba.) lığa 
~at~ l{ernaliyc, ŞUkrü ÜakUdar. Selim 
~· liakıu Bursa. Hilmi Ne\";'C'hlr, Bcd 

• Fahri OııkUdar. 

•4 Levazım 
' aıırıı hinı.:ı,ıhğından .) nrb:n lıR;n landı. 
'\·Ilı E • 

~llıı rzurum, Cemil \'aldeiatik, Samıh 

'lctı~rılahır M. Sinan, Ömer Sıvaıı. Ziya Hır. 
: t Sllt. Ruhi Sıvu, Tevfik Erzincan, Tur. 

M. Nuri Kemal Türkçü. Dursun! Bombardımandan bilhas!!l liman 
Koçoğlu, Tevfik Altan, Rıfkı Top· mütee:;sİr o!::.ıuştur. Limnnda Hil
~ul, Naci Aydemir, Jbrahim Tamer.. da Molcr, Africa:ı Trader, Stan· 

Asteğmenlikten teğmenliğe terfı bridge ve Stanvood isim!crinde 
edenler: dört İngiliz yük gemisi bulun· 

rafıı dıı ';cleııldı•r \erilcrf'k m:ı~:ı ha ı<·ı 

l'irc ııııılııditi ) ııııani .. tan f3111pi· 

)Onu Oliıııpİ)ako· ile ii~üııcii oları Et· ~ 
niko· o' ıınrıılarıııdaıı tr,ı•kkül ctıni~-b •vrı . Cevdet Girit 

"lla . 
~. ıctnı ldarıastır. Ahmet Saraç, Adil Edır. 
r: ~ 11 \"an. A bdutfellah, Dlyarbeklr, 1\"u 
~ illltır. Ag'lıh Kartal, Kemal Eı1irne, 

8 .tını l illbn,ılı.fından binba .. ılı,!a 
illt·ın 

~ 
1
" an Halıcılar. Kudret Sarrı;Uzel , lıı. 

. tın 
t:ııı aıı • .Muhlddln Şlfe, 1'cşet Kumkale 

J.tıı ~ Hatıcıogıu . lluııuı Manaııtır. Bahrı S> 
"· o --"'tııı !Jnı.an E<lıme, ?\"a cı Üsküdar, Cclftl 

1 ' Sanıi 1.ııtanbul, 
"'alı 
ıı · 111 tf'~m .. nllJin(tfon 'ı11b"'ılı~ 

•lrııı 1 • -
"-ı.t ııtanbul, ı-.·aıru Çorum, Turl:an ı.. 

trtı ' CclAI Erzurum. ı-·azıl Fırat, KemaJ 
ııcan 

'°lt ıcoea' FP\•zJ Balıkeaır, Arll Trablus. ee. 
~ nıustafRpaşa , MUkcrrem B0yazıt 

l~ 111! MtrJmtnllJlndt'n t~tmPnll~f' 
~ Ce.slrmusta!apaşa. Tahir üııkUdn 
~~mır. LQtff Uhrf. Saltıhaddin Beyo~. 

tfıp n F'aUh. Mustafa A\'anos, Sıtkr ür 
l.ı: ." ~Urf "'ttı t Çankırı. Ccvdrt İııhınbul. KemR 
~ıı ıtanbul. Sallıhacldin UakUdar. tıhaml 
~t,,~. Tahsin Srvas. ~evket Bursa, Mu. 

8alıkeııir. Sırrı Taval!. 

'r' Jandarma 
~t· arbaylıktan alb3y)ığa tefi eden· 

1\ Nuri v 1 l". ·1 eo •• r. h 'Jtıf 1• ura . r..amı ~aroz. c e mi 
~.a ~·: Et,..ın Yener, Hiisnii Pekşcıı, 

Şükrü Dikmen. Fuat Ayyıldız, makt.:ı icli. . ~ 

Kt-.mal Süer. Bedri Görgün. Saliıha~- Hilda Moler vapuru mürctteb:ı· 
din Alpmen, Reşad Bakir. Tahsin Ul tından i!:i kişi yarabnmıftır. 

Vapur teknesinde hasıl olan ki.i, Emin Tuncer, Mehmet f\şıcı. 

ti. G:ılaln·;ırm - Bı·~ikın .. i•<' ;;ıı ~ı'" 
kilde lıir kadro ile ~iiriindii. 

rahneye rağmen Stanvood v::ı.pu· 
/\ fu:m1e1e memurlarından iiçüncü ril• bir~iktP. lim:-nı terketrniıı:tir. 

l\lelınıet \li- f l,ü .. rıii - Fıırnk
.:;iikrii - Et) tııı - C,rnk - Huh an 
- lfııkkı - llnf inı - E~ref. sınıfa terfi edenler: Makinelerine bir mermi isal-et 

İrfan Aktan, Cemal Tekin. eden Skubridge vapuru Gijon da 
Dordi.incii sınıfa terfi edenler: kalmıştır. 
Tevfik Kuleli. Londra 28 (A.A . ) - Giion li· 
Beşinci sınıfa terfi edenler: manında Hi!d-:ı Mo!ler ve African 

Neşet Erkan. Trader vapurlarının bombardıma 
Hesap memurlarından 3 üncii sı- r.ı '- · · ':m ..:a salahiyettar' rr.ah~el-
f ler hu 1·apurların İspanyol kara nı :\ terfi edenler: 

Hi.isnii Arıkan. 
Dördi.incü sınıfa terfi edenler: 
Hakkr BaYsal. .Saffet Erkü. !\leh· 

met Yilzıcı, Abdullah. Türker, Rasim 

Yücel, Vehbi Erkul. Fevzi Şahinoğ
lu, Remzi Erta!!ı Kazım Ozaner, Hak 

kr Bayrak, Ali Dincer, Muhtar Denk 
ta~. Ahmet ~nliöz. Sabri Başkurt, 
Yuc:uf E · Salih Ayunver. J\1eh· ~ .nı;rın. V . 
met inal Abdürrahman Si.iel, eysı 
Ba~1kal, Mustafa Balkal. . . 

l fec:::m memurlarından beşıncı sı-
nıfa terfi edenler: 

Rahri Aykurt. Mitat Arkan, Emin 

suları dahilinde bombardıman 
edildiklerini ve ticaret nezareti· 

nin :.i-: nillik ht•dut dah,;inde İn
giliz A ~milerinin kendi mesuliyet· 

leri altında girebileceklerini ihtar 
ettiğini söylemektedirler. 

11,ıl.:t'ın \lımed \demıli. ~laı:a ,,n· 

al he·" oıı kala Yunanlıların a~ılnıı 

lıir lıiirııııııı ile ha landı. 
ilk na7..ırcl:ı ) ıınan)ılarm alı i o-

'undan fazla pa· i-tcmini tcrcilı cııi!, 

leri güriilih ordu. 
Yunanlıların hek hattında kırılan 

hu hücumundan onra, Galata~aray 

- Be,.ikıa~m E 'ak 'asıtasiylt hir a· 

kını, anln~ııınarnazlık ) iizünden kr 
rıldı. 

) uııanlılar seri \C pa,,lı ~i temleri· 

nin ilk ~emeresini ~edinci dakikada 

aldılar. -ağ açıkları ortadan alılı3ı hir 
pa-ı gole tahvil etti. Bizim takım hu 
golden onra biraz açılır gibi oldu. 
Rir iki telıJikeli akın vaı>tılar. 14 iin-

gamizonıınıırı hir kı-mı i yan etmi .. tir. 

eü dakikada E~' ak bir gol atarak·, o· 
) unu heraher \'Hİ)elt getirdi. 

Hundan sonra her iki taraf ta açıl· 
dı. 

\laç çok 1.e,kli olıı)orclu. Bizim· 

kiler hir ara hakimi) eti ele alır gihi 

oldular. Kale önündeki bir knrğa~alık 

tan i .. ıif acle eden Ha.)ııı çok giizcl hir 

gol attı. Buna Ynnnıılılar 40 mcı da

l.ikada ikinci bir gol ile rmıkahele et· 

tiler. flk hafta)m lın ıırP.lfe 2 - 2 

lırrahere <ılarak bitti. 

İkinci lla/ta)m 
Su ıvanhay. Zeki Bnvraktar. Vr-h 

\.(~~ur, Rıw H«temch Halit T cLİ· 
~ CVazrm albnylığm "\). 
~ basrlrktnn varbavlrğ-a: 

fq 13 ~rrn Sidal, J lakkı Moyan:;il, Liit 
A aykara. 
Vtıy · · b 
Saha U7 a~ılrktan binba ılığa: 

~~at ~dın Eş, Nureddin Hlin::llp. 

1.:~del ırım, Nazmi Özkök, Şuayp 
~="•en. Hakkı Aksoy, Remzi Bö
l~~.,l:;Iüseyin Altan, Sadettin Bu-

1 lakant. Hilmi Aydu, Abdürrahman 
Ardaş, M. Sabri Mehmet Öztürk, 
Ferhat Alpak. Mehmet Keskin, Yu· 
suf Akgiin. Talip lşcan, Hakkı Türk 
ay, Nuri Gerek. Bahri Aymutlu. 
Hakkı Baloğlu. 

B:ır .. cloıı. 28 ( \. \.) - iRar,.,eJon 

ı·adyo unun Jıiltlirdi~ine gi)re diin 

nurgo de Eher·,ıa ka)lıetıiklrri lllC\" 

zil eri ı~krar <'le geçinnek i tr) en ft İ· 
lcr. miihinı hi huzgıına uğraını f lıırılır. 

Tcrucl ile \ raı;o~ arasındaki. mm asa· 

la yoll.ırmnı ıelıdiıl cılilrnektc oldu· 

gıı hilclirilrnektt'ılir. 
Yalcııce, 28 ( \. \.) - 1\liidaf aa 

naza ret i cuınlı uriyctçilerin ~ragon 'da 

Pıı<'hlo de \ llıorloıı ka-aha,..iyle hu 

mıntakadaki dii;:ıııan Jpcrlerini isgal 
ettiklerini lPhli~ ctrııcktP.dir. Bir 'ii· 

Tage"nin cenubunda asiler Argal· 

lauo ... Sierra Pedregosa 'c " ierra La· 

z:ıro"dn hirihirlerİ) le çarpr;rııı~Jardır .. 
Tala\era"tln 'jiıldetli hir tiifek ate~i 

i i61m i~tir. 

Bir Yugoslav n?ebusu 
öldiiıüldü 

1kiııci hafta\ mda Br ikta~ - Galn· 
ta~ııra,· mulıtelitinde Hii nii nrt:ırln 
Hakk; ağ hafta olarak göriiııdii . K:ı
le) e ·aciı gcçıııi ti .. E) rcfin \Criııi 
BiilemJ. Eh enin Hrini de \ . i)li .. tıır-. , 
di nlrnı,.tı. 

~c~~~~)'İ f\slanoğlu. Şiikrü Öncel, 
ScıSt.ık ~gun, Avni Özgürel, Kasım 
~.At' f Kenan Tezcan, Hamdi UJu. 

1 
Oran, Fevzi Alpdoğan, Zeki 

Altıncı sınıfa terfi edenler: 
Ali Ceuhun, Ksım Ünvermez. 
Be,inci sınıf imam olanlar: 
Bekir GelenöbelC. 
Beşinci sınıf ti.ifekci olanlar: 
Cemil Plevne, Mazhar Önal. 

(Sonu ,.arın) 

o • 
rii) ii kolu Me<liana'yı i~gal etnıi,tir .. 
Zuera. da şiıldctli hir muharebe cere
yan etnıiş 'r ı·unılıurh etçiler hu ~clıri 
kı men i:gal ctıni~lcrdir. 

Valance, 28 (J\. A.) - Miidafaa 
ncT.arctinin hir tt"lıli~inr. göre cenup 
cephesinde Hopera "ela Jnı lunan it i 

Helgrad, 28 (A. . ) - lf a, n~ a· 
jan nıın muhabiri hiltliriyor: 

Yunanlılar hu hafta) ınrlıı ıfolın ,,. 

ri bir oyıın çıkannağa mm nffnk oldıı

J:ır. Hunun netice i olarnk. hiri .·~ 
açıkları hiri de içlr"ri 'n ıtfle.iJfo. iL.i 
gol :ıttılnr. 

keplje charpıda zeHe~iyle birlik
te hir ııraha ile g~tt"n ~ıehns 'Ranıa a· 
noviç'e birkaç el silah atılmı~tır. Göğ· 
iindcn 'r hoğazından ) aralım:ırı nıc· 

lms ölmüşliir. 
Oyun 2 - '1 olarnk alc) lıiıııizılr 

idi. Hnkkr Jıiç İ) i bir O) ıııı çık:mııııı

'ordu. JJa .. inıin de' onıldııru ı:iiriilti-

(';iAıHAA. 
~~OMOR 

., ): . o ""i 

) or<lu. ritekiın ga) et güzel iki fır at· 

lan i tifnıle ı•clı•nıİ\ erek, ka!.'ırdı. 

(), ıın bir ara lıiikimİ\ etimi>. alıma . . 
gf'ı~rr gilıi olııııı~ııı. Gii7.el lıir akını 
Hii rıii falııolıı lıir 'ıırıı ) la heder ı'llİ. 

Fakat hira7. onr:ı aıtı~ı ~ok rrıfc .. lıir 

golle hunu telifi etti. 

o) 11111111 lıitnıe .. irır ı o dakika kaJ

ını;tr. ~Juhıelit takını adamakıllı açıl· 

dı. ıııiilenıadj) f'n akın Ü tiine akın ) a

pı) ordıı. Ru ırada Yunanlr kalecinin 

gın et ~iizel iki kurtarışı gi)riildii. 

Oyunun hitm ~ine lıe" dakika kala 

J ) ıınarı kale i iiniinde hir karga.alık· 
t la Yttn.ınhlara pcııııltı oldu. Fakat i

l ıiraz eıferck olnıaılığrnı SÖ) lemelerİnf" 
rl"ğrııcn luık<'rn penaltı Sa)dı. 

Oj urı ıın her.ılıl're olnıa ı için im 

Br~ikta~ - (;alala aray rnulıtelitinr. 

~on bir kozılıı. 'Ne çare ki. Hii nii, 

fal olu lıir 'unı~la topu kale clire~in· 

den a~ırdı, a' ııla attı. 

Ü) mı Jıirnz nnr.ı Pirt' ııııılıteliıi

ııin 4 - 3 galt'hl." i) le lıitti. 

Bc;ikı:ı~ - G:ılııt.ı~.ml\ rıııılıtcliti 

ıHiıı i) i hir O) uıı çık:ır:-ııı:ıılı. Takım· 

da m tıııı·ul,1rııı lı: rilıirlrrİ) I<• arılıı·a· 

rıı:ıılıkları g"iriilih ımlıı. llii .. rıii '" Fa· 

rıık diğerlc•riıır ni lı!'leıı ~ii7.('I lıır O· 

) un ı;ıknrılıl r. 

) ıırıaıılrl.ır.ı gdiıırr -:ı·ıl.i iki lı:ış

ka ı.ıkım o\·mwıılnrı dr~i l ılf' lıir ıa· 

l.nnılnn imi~ler ~ilıi ı·ok j, i rırılıı:arak. 

clnirıııı p:ı- 'erer<''• "' rı:ıılıl:ır. !'\, ır
forl.ırı lıafhc'.lcri g::ıe ç.ırpı) ıırıhı. 

Llsslerde ikmal lrr.tlhanlc.r ı 
ı :,.clrr.le ikııı.ıl iıııtilı.ııılarımı ii· l ., a 

-e ankas ı asgari 25 lira mvduatı bulunan bütün kumba ra sahiplerine 
. 

ıııi ı ııiizdel i ~ :ılı giiııiinıl<•n iıi!ııırcn lıac 

lnn cıı'.ıır. 

1 "lede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. _ . 
-~~'7 sonuna kadar ke(llde tarihleri: Eylül, Bir inci Teşrin ·t1e Bırınci K a nun 

•rının ilk günleri. 

1 i·e nn ~ın ıf jl,mııl imtihınlarr 

ılol.ıır. ,., 'iilc k.Hlıtr lnınnııılanınıf o· 

Jııı·aktır. 
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Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
+ıtl• 

Zabıta memurları için satın alınacak ku maşrn 1 inci ihalesine talip zuhur C• 

diğinden on beş gün m:.iddetle ikinci defa olarak münakasaya konulmuştur. tJ 

1 - E lde mevcut örneği ve ~artnamesinde yaz1lı vasıflan dairesinde z3blpı 
memurları için azı 12900, çoğu 13500 metro gri renkte kumaş kapalı ıar 
1-9-937 çaq.amba günü saat tam 15 de satın alınacaktır. nı 

2 - Beher metrpsuna 4 lira 50 k:.ıruş kıymet biçilen bu kumaşlara ai~ ~~~~i~ 
meyi almak Vf nümunesini görmelt isteyenlerin Emniyet Umum Mudıı 1 • 
satınalma komısyonuna m:.iracaatları. <:! 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenll"r '1287 lira 50 kuruşluk teminat 111akb11~, 
veya banka mektubunu muhtevi tekJH mektuplarını ve 2490 sayılı kanııJlGı 
ı inci ve 3 cıi maddelerinde yazrlı 1: elge ierle birlikte ~ ksiltme günü saat 14 

kadar komis~•ona teslim etmiş bulunmaları. (2689) 0221) ____./ 

rtf ı•-- Beyoğlu-1 ünelbaşı- Yeniyo,•••m•..-11, .. _. .... , 

~;::: ALMAN LiSESi v:!,!k~=~~· 
Tam devreli Lise • 'ricaret mektebi - AJ manca öğrenmek için ihzari sınıf 

Derslere 9 Eylt\1 Perşembe başlanacaktır 
Kayıd muamelesi 1 eylii.Iden itibaren her gün saat 8 den 12 ye kadat 
nüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mekteb tasdik· 
name veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 

49486 ya telefon edilnı e::ıi. # 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyoıı0 

ttlyasetlnden: 
JJu,vakkat 

aJtll~1 
Ilı ~ 

Temiat hangi f 
Giıısi Evsaf'& Miktarı Muhammen 

bedeli 
miktarl af) 

1)6~ 
te ve tıef. 
yapııaca1l' 

Lira K. ·to! 
54 82 31 AğıJS 19 

Y937 t.Jfi)ı 0-

de salt .'ıı 
nü 533• 1 

t.{iit.tlC 
de pr 
Genel , 

k t ô t re 

Lira K. 
Palto Sivil fil adet 730 83 

lüği:nJC 
Elbise Yelekli ve caket· 

lerin önü açık. 19 takım 382 09 28 66 
Elbise Yeleksiz ve ca· 

ketlerin önü ka-
pıilı. 68 ,, - 1247 80 93 59 

Kasket Siyah serj ku im------· G E C E L- G O N S E L --------· 
ma§mdan 89 :ıdet ı 11 25 8 35 ~· 

İstanbul Asariatika Müzeleri GenelDirektörlüğüne bağh müzelerin milJt'.,c 
Kız- Erkek YUCA CLKC LiSELERi Orta -Lise 11ıı··' 

dmini için imal ettirilecek elbiser p;:ılto ve kasketler açık eksiltmeye 1'0 
1,r 

(Eski : i N K 1 L A B) tur. İsteklile.ın şartnameyi görmelc üzere her gün ve eksiltmeye girecek ola:'I ti 

K Df k Jt U lb. ~ &:il R naan O il< Dd lerile Müzeler Genel Direktörlüğüne müaıkları vesika ve teminat makbuz seti 
Ur8DJ, re tur : INJe ı91ft@~ fi lYJ fFUalffi\lı::dl :ı ~ tYJffiSlf1 da ihale günüde Ticaret odasm<\an 31.cıcaat eylemeleri. (5230) 

Rcsmt Okull:.ra muadeleti tasdiklidir. Kayı t için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere ~ 
ı mufassal tari fname gönderilir. Çarşı kapı , Tiydtro caddesi. Telefon : 20019 ·· ~ -----1------------... -.... -------. nmı~tWJ• 

o en izyol larl Mubsıllıııe~ 

1-!l:l;l TtlRU:.:J iZA~ATI GıŞ !; LE~iMıZDt:N ALiNi Z 

}tirıJ!I 
ı ş L E T M E S ı Semti ıneşhur ve mahallesi cadde veya sokağı Nr : sı Cinsi LirS. !\· 

Acenteleri : Kara köy - K<Sprüba1 30 oO 
Bahçekapı'da 4 • cü vakıf harım ı . ci hatmda 20 Oda. oO 

T el. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 11c 
f ,, ,, " .. .. " 21 " - · oO ı•-- Han tele on : 22740 __ .. ,, ,, ,, ,, ,, 

28 
,, 2fi 

1 . .. 6 oO 

Zmır . Çakmakcıalr'da Valdehanı 2 • ci üstkatta. 32, 33 İki oda. n oO 

1

1 Yemiş, Hacımustaiaağa, Kemerli 3 Dükkiı.n ve Us- ı .. 

F M 
tünde odalar C 0o 

U a r 1 U• • • Çarşı'da Sahaflar' da 95 Dükkan. 2
1 

50 
,. Terlikçiler'de. 11 ,, · 

nasebetl
• ıe Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938· senesi Mayıs nihayetine kadar. 

0 0o 
Bahkpazarı'nda Değirmen. Ahıçelebi ca- 4 

m ii helaları oO 
2-16 Dört hela nıa· 40 

Fevkalade Posta 
Mevcut postalara ilaveten ANKA

RA Vapuru Eylüli.ın birinci çarşan
ba günü saat 15 de Galata rrhtımm

dan kalkarak doğru tzmir'e gidecek
tir. Fuar açık bulunduğu müddetçe 
fotoğraflı gidiş • dönü~ bileti alan
lara yüz:de elli tenzilat yapılmakta
dır. 

Sayın yolcularm Karaköydeki a. 
centahğrmıza müracaat etmeleri. 

(5627) 

Çelebioğlualaadd · 11. Marpuççular' da. 

halli. "(' oO 
Kantarcılar'da Sarıdemir camii ic:inde Helalar. " 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 tenesi Mayıs nihayetine kadar. rıeırti 

se 00 
Savımocağında. Nezirin mekanı cn,.armda 500 Ar tarla. 

20 

MUddeti icar: Teslim tarihinden 939 senesi Ağustos nihayetine kadar. çı ~~ıl' 
Yukarda yazılı mahaller kiraya vedlmek üzere açık arttırmaya. rsıs1:11: 

mıştır. İstekliler 2 Eylill 937 perfiembe günü saat on beşe kadar pey P:sıeıtıiP 
beraber Çcnberlitaş'ta İstanbul Vakıf Jar Başmüdürlüğünde Akar:t / 
~etmeleri. (5412) ~ 

_ Birinci sınıl Operatör ~ -----------! O~~~~c~rr~~v:1:!ir~d~!R 
Dr. Ihsan Sami --il! cP,rrahisi mütehassısı 

SEZE~ 
1 

T i FO AŞISI Pariı Tıp fakültesi S. Asistanı 
--------------... ı n:c:r.:::::::fJİ2f:0:~it~:;-:;:::::::::::mm Tifo ve paratifo hastahkl&rma Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

l Go r '. 0 .. ~ a ·· ·: tutulmamak için tesiri kat'i, mu- estetik · "Yüz.. meme, karrn bu· .. ~ :: Ne<~atı Pah~ı i: ı 

TERZiHANe;:SI 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezel1 I (1 
•• V' ı• afiyeti pek emin ta.7..e aşıdır. Her ruşuk.Jukları,. Nisaiye ve doğum 

H. Balza!< · H. n ifa t ıii Hastalarını ticrgün sabah 10 dan •i.1 mütehassısı• 1 1 eczahanede bulunur. Kutusu : 45 
Sayfiyeye gitr.?ezdcn e'.'n?l mutla· :: akşam 19 z:a kajar Karaköy Tüncl !i Mu:ı.yene· Sabahları Me cc~ en 

I
' ka bir tane tedarik edin. Biiyük Si meydanı Mahmudiye caddesi No. u ı------ kuruştur. 8 den io a kadar Un 

roman iİ 112 de kabul eder. İi öğleden sonra Ucretlidir 
VAYJT J{ itahevi • 100 kuruş :i Salı ve cuma günleri saat 14 derı ~~ -----S-a-hı-. b-i :-A-sı_m_U_s __ . -- ı1 Beyoğl u, Parmak.kapı , Rumeli Ban 

ı."i. 18 ze kadar parasızdır. ii R. A Se iJ N ı ~ ı-' ...... n86 Neşriyat l'Yenel direktörü . veng - o. .Le e.1.on: T'.t.V •-• ı=::::;::::====--=====:mlU:::::::::ı:c:sı:: C> 

Şık giyinenıer 
terzisidir , et!P 

• 11ti ıt1 .d 
En cazip rrı:>deller. me~-sıtr'l ?ıt"" 
fatanbul Yeni Postahane klJf 

ıre eık ku.ma§lar. 


