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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi N~riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 
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Türk Milletinin Yıllarca Beklediği 
Kurtuluş Kıyameti Bugün Kopmuştu 

Bugün Yalnız İzmirin Değil, Büyük İnkilibın, Yeni Türk 
Devletinin, Türk Medeniyet Ve Harsının d~ Yolu Açılmıştı 

Dumlupınar 
Günü 

Sltr-t Meb'usu: MAHMUT 

30 Ağuıtoa bayrammı kut
lulaınak için Ankarada ıenit 
h~rlıklar var. Milli müc:adele
llııı elemli, nqeli, zaferli sün
lerini Yll§ayan Ankara buna bsı 
ıer ınilli bayramlarda her za
lllaıı yül<sek bir haaaaaiyet ı&
lerj r. 

Ben 30 Ağuıtoe zaferinin 
l:eı>hedeki muhtelif aaAıalannı 
8~rıniit, duymut ve takip etmit 
b~! asker olarak. ayni heyecanı 
~~~ün tazeliğile Y•tamaktayım. 
l u.rkiyenin talihini selimet kıb 
eııne çeviren 30 Ağustos gü· 

nünün muharebe meydanındaki 
"~şaını ve kanlı gurubu gözleri· 
lrlııı, hayalimin önüne geliyor. 
Gazi Batkumandan en ileri aaf
ta, on birinci fırka karargihm
dadır, Muharebeyi uzaktan ida
re ea'iyor, Top ve tüfek sesleri 
ufukları devamlı bir uğultu için 
de bırakıyor. Türk ukeri ne,e 
ve heyecan içinde çarpıfıyor. 
Güneşin batma11na bir aaat kal
ırıış, meydan muharebesinin ta 
lihini karanlıklara bırakmak. 
düımanın zulmetten iıtifadesi
ne meydan vermek d "ru olur 
ırıu idi? Askerlik tiJl
Yada en iyi bil 
verdi: "Süngü ~ıccq 
sin!'' 

iki dakika ıonra ~fı-"' Y 
ınandanı Denıft Be ' -
Paıa merhum - dtitlPBD alefi 
altında ileri bati ,. iru at 
•ürdüğü ıl>riilüyo 
ka ıonr• da biit~ ha 

hücumuna~~~·~~~~ 
tin IOb lfıJd 9 
•iinııülerini. muh 
lllD kanlı V'!JCl

1 

l!lbelllllı 
luıı yaldızditfı:r:;~~l 
Yülı: bir zal 
'Ve iatikbaliııin ~ • 
rihine kaydedilit~idd 'f. 

On sene evvel Dumlupmar
da kopan kıyamet, hatırasının 
bütün tazeliğini muhafaza edi
yor. Herkesin gözünde ve bey
ninde bu mahteri ~aranın 
canlılığı, 30 Ağustosu ün J<ıi= 
dar yakın bir maziye getiriyor. 
Bu en seneye ric'i bir nazarla, 
baktıimıız vakit bu kadar 
bir :n.man içinde uırla 
d irmQ'eceği 
mansarai~ k 

j mille · 

gelen meydan muharebeııi, mil
lete yalnız lzmirin d • · ' 
Türk devletinin, 
yet ve haramın 
Her milletin 
zaferler vard 
inaııdanlrk 

ene gibi kı
takip eden 
onradır ki, 
nliğini bul 

·-E~•~• ancak 

Biiyük cizi 26 ~,....,;)'li.L 
ferini takip «!den alini ti ~!'~=:~~~ 
cizevt hareketletiM 
rüyor, bunla'1Biiyü inıHar ya 
biye ve Garı) ~ mand~ 
11.ı ile yaptıjı ve ta a geç-
tiği hazırlıklann, taarruz plim- 1 y •ık•• d d t t b 1 • 
lllD tabii bir neticesi olarak alı- eşı oy e e s an u un yenı 
Yordu. Sevgili Bqkumandan •k• t • d k k 
taten bütün bu ıafhalan, hatta ı 1 ayyaresıne a onaca 
taarruzdan birkaç gün evvel bi
le b;ze tafıilatile anlatmaınıt 
ırııyaı? 

Garp cephesinin ıevimli ku
llıandanı ismet Pat•• mutadı 
olan ne,e. vekar, tevazu ve ao
ğukkanlılığile ordularının hare 
ketini yakından takip ediyor, 
••ııki Lauıanne'da aulh müza
keresine m.emur olan Hariciye 
Vekili ve Batmurabhas lımet 
Pa,aya mücadele için> hak icVdi
as1 ı için, zemin ve imkin hazır
•Yordu, 

. .Galiba 31 Ağuatoı aktamı 
ıdı~ Dumlupınar köyünde. bir 
evın damı üstünde kurulan bü
Yiik çadırdayız. Gazi. Fevzi, h
~~ .. Paıalar, büyük zaferin üç 
LuYfilı: rüknü. etraflarında diğer 
"'~andanlar, erkim harpler, 
~•lııtler. Şimdi Jandarma Ui::;: Kumandanı olan mümtaz 
P a?danlarımızdan Kizım 
et~'~· ıç~ri girdi. Yanında eıir 

ıgı ıki dü9man hrkası ku
:andanı vardı, Bunlan Batku
l &odana takdim etti. Gazi bun 
)•rı_ oturttu, Kartı tarafın vazi
•Ulıni anlamak için bir çok ıu-

t ~r •ordu. Kendilerini teselli C tı •. Esir kumandanlardan biri 
,_ a:ı:ıye sordu: "-Siz miralay 
··•ıaınız ?" B . k lb' . tı' • asıt •• er e ısesı-
ın yalnız yakasında mütir ia

<Devamı 6 ıocı ~uede) 

Diln Jıonf eransı dinleyen bir kısım talebe 
mektepten çıkarken 

Buııün büyük zaferin onuncu ı verilmittir. Konferanaları Kolordu 
yıldönümü ve ayni zamanda Tay· tarafından İntihap edilen zabitler 
yare bayramıdır. Bu iki bayramın vermiılerdir. 
teaidi için, memleketin her tara· Bugün bütün devairi resmiye 
fında olduğu gibi, lstanbulda da kapalıdır. Her taraf bayraklarla 
büyillıı: tezahürat ve merasim ya· tezyin edilecek, gece yer yer fe
pılacaktır. Dün sabah saat onda ner alayları yapılacak, müsamere 
ıehrin muhtelif semtlerinde mek- [er verilecektir. Bu alqam radyo
tep talebesi toplanarak kendileri- da 30 ağuato• zafer hakkında kon 
ne büyük Zafer ve iatiklalimiz 
hakkında mühim konferanalar (Devamı 6 ıncı sahifede) 

kendi benliğinde alacağı kuvvet 

daha çlı!< §eyler haşaracak
illeti bugünlere yüksel-

edeni alemde kendisine 
uğu mevkii veren bü
ze kar~ı minnet ve 
z ne kadar deri ._ 
ıı, yeni' Türk dev eti 
Türk cümhuriyetinin 
elini kemiklerile ku

larile yoğuran aziz şe
J,«-"n mübarek hatıraları da 

lerimizde o kuvvetle yerleş 
mit bulunuyor. Ruhları şad ol
sun! 

W- IJO Af1ustos Baş
kumandan muharebesi
nin safahatı hakkında as
keri muharririmizin ya
zısını dilrdilncll sahife
mizde okuyunuz. 

Keriman Ece 
Yarın geliyor 

300 kişilik bir heyet 
tarafından 

istikbal edilecek 
Dünya eiizellik kraliçeai Ke

riman Halis H. yarm Pariaten teJı 
rimize v&aıl olacaktır. Keriman 
H. sabah saat 11 de Sirkeciye vl- ı 
sıl olmut olacaktır. DüQ Keriınan ' 
Hanımın evine müracaat ettik 
Kraliçeden, Paristen hareketin~ 
dair evine hiç bir haber gelmemif 
tir. Fakat kraliçenin Yarın latan. 
bula avdeti çok kuvvetle beklen
mektedir. 

istikbal için bir procraın haz.,. 
lanmııtır. 300 kitilik muhtelif mü
.,._t mümeaaillerinden bir he
yet kraliçeyi resmen istikbal ede
cektir. Keriman H. buraya gelin. 
ce Belediye reisini ziyaret edecek 
tir. 

Burhan Cahit, 
Yunus Nadi 
Beyler 

Dün karar verildi, 
ceza ıskat edildi 

Yunus Nadi beyin Burhan Cahit 
bey aleyhine ikame ettifj hakareta
miz netriyat davaıı lıaldanda üçün
cü ceza mahkemesi dün karannı ver 
mittir . 

Geçen muhakeme celsesinde Na
di beyin vekili tahfifi ceza için sebep 
olmadığını söylemİf ve Burhan Ca
hit beyden 10 bin lira tazminat alın 

tDevamı 6 ıncı sahifede) 

.. Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dlin 

kaplıcadahl kiJşklerln-: 

de meşgul olmıışlardır. 

1 Askeri terfi listesinin 
metnini neşrediyoruz 

Bu haber 
nerden çıkh? 
İngiliz sefiri de 

maltimatı 
olmadığını söylüyor 

Terfi eden erkan, ümera ve 
zabitlerimize bugün 

resmen tebligat yapdacakhr 
Terfi edenlerin isimleri 

lngiliz Kralı 5 inci George 
tarafından Gazi Hazretlerine 
dizbağı nitanının verileceğine 
d.•!r Londradan ıelen haberi 
dün kaydetmit ve tehrimizde 1 
buna dair malQmat m.eveut ·ol
madığİıiİ Lildirmijtik. Dün de 
bu haberi teyit edecek mehiyet 
te malumat alınainamıştır. Iİı
giliz aefiri Sir Georıre Clerk Ce 
naplarına bilvasıta vaki olan 
mjjracaa~ımızda Hfuin keyfi-' 
yetten haberdar olmadığını öğ

. ı:endik. ı: eyit etmediğine göre. 
tekzip edip t;.tmeyeceği hakkın
daki sualimize cevap olarak se
fir . cenapları deinitlı:rdir ki: 

- Hiç malumatım olmayan 
bir feyi nasıl tekzip edebilirim 7 

Diğer taraftan haberin na11I 
§Üyu bulduğu hakkında alman 
malumata göre. bu havadis yal 
ruz Pariste münteşir Şikago 
Tribün gazeteıinde intitar et
mittır. Halbuki bu gazete, İn
giliz gazetesi değildir. Şikago 
şehrinde neşredilmekte olan Şi
kago Tribün gazetesinin Paris 
te Amerika seyyahları için net· 
rettiği bir gazetedir. 

Herhalde ıu muhakkaktır ki 
bu haber lngiliz gazetelerinde 
netredilmediği'gltti. ~ek §t'h
rimizde ve gerek Aıikara. ve Ya 
!ovada bulunan hükfunet erka
nının da malum.atı yoktur. 

Petrol, benzin 
Tetkik alı 
İhtikar komisyonu 

raporunu Çar
,ambaya verecelr 

Mirliııalığa terfi eden 
kumandanfarımızdan 

Zihni Paın 

Ordu terli liateleri ta.diki aliye 
iktiran etmİ§tir; bugiin terli e
den erkôn, ümera ve zabitana 
mensup oldukla" Kumandan
lıklar tmafmdan rl!sm•n teblil 
ile tepfİr edilecektir. 

Ankara muhabirimi~ terli •· 
tlenlerİn /Uıtesini berı>eçhiati bil 
diriyor. . 

Terfi eden erit.tin., ümera .,.. 
~bitanımrzı bi~ de tebrik ede· 
,U. 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Aa-· 
keri terfi ali teadike iktiran etmiı 
tir. Listeyi aynen bildiriyorum: 

8 inci kolordu kumandan ve
kili mirliva Haaaıı Abdullah Pqa 
Ferikliğe, on beıinci fırka kuman 
dan vekili miralay Hü.eyin Avni, 
ikinci kolordu 11 inci fırka kuman 
dan vekili miralay Ahmet Adil, 
İzmir müstahkem mevki topçu ku 
mandanı miralay Mehmet Zihni, 
Sekizinci kolordu on birinci fırka 
kumandan vekili miralay llyas, 
betinci kolordu betincl fırka liva 
kumandanı miralay Salih, birinci 
ordu aı)ıhiye·mütehauıu miralay 
Hüııeyin Avni, Sıhhat itleri daireal 
reiai miralay Ali Reıit. dokuzun· 
cu kolordu üçüncü fırka liva ku
mandanı miralay Altdi, birinci ko 
lordu on albncı fırka kumandanı 
Şevki, Mayin ve torpido kuman
dam (Sabık deniz müat..,.n) Meh 
met Ali, harbiye dairesi reiai mua· 
vini Hayrullah, levazmı itleri rei0 

si muavini Mehmet Refet Beyler 
paşalığa terfi edilmitlerdir. 

Erkanı harbiye miralaylıfma 
terfi eden Kaymaka• Beyler fUD• 

!ardır: 

Mehmet Cemal (Manisa), Ri
fat (Yenimahalle), Ziya (Pre..,.. 
ze), Nuri (Preveze), Emin (Kara 
hi.ar), Remzi (Toygar), Fadıl 
(Manastır), Suphi (Erzurum) 
Rıza (Elaziz), Adil (l:omir), Arif 
(lstanbul), Sadık (Eyüpıultan), 
Mehmet Rasim (Edirne) Beyler. 

Erkanı harp binbGflliiıuıa terli 
edenler: Behçet Mustafa pata, 
Mehmet Adapazan. 

Piyade miralaylıiına terli e
derıler: Vefik Kastamoni, Nuri 
Urla, Emin Bursa, Utif Harput, 
Fethi Şehremini, Nuri F atib, Ra
gıp Erzincan, İzzet Harput, Naim 
Harput, Refi Adana, Nuri Hırkai 
terif, Kemal lstanbul B. ler. 

Piyade kaymakamlığına: Ihsan 
Yusufpaıa, Sadri Aka Asaf Vefa, 
Emin Kasmıpa,a Süleyman Yere. 
batan, B. ler. 

Cemil Kozan, Abdürrazzak 
Gemlik, Naznn Buna, Aann Div
rek, Cemal Urfa, s .. dettin Of, 
Sükrii Tokat, lbrahim Çanakkale, 
Faik Bağlarbatı, lamail Hakkı Sı
vaa, Hamdi Erzincan, LQtfü Fatih, 
Cemil Diyanbekir, Abdurrahman 
latanbul, Sait Sıvas lbrahim Sul-

Miralay/ılıtan terfi eden 
mayin ue torplto kuman-
danı Mehmet Ali Paşa 

tanahl'Hlt, Mehmet Dimetoka, SÜ· 
leyman Eskihamam, Nazif Oskü
dar Fehmi Betiktaı. Kemal Atık· 
pap.. 

Mustafa Cihanırir, Necmi Eski· 
tehir, Rıza Oaküdar, Ömer Şemsi 
Rıza K ... ı.., Salih Karaca Ahmet, 
Tevfı'k K-ya, Hakkı Harbut, A· 
rif Niide, Mazhar latanbul, Mu-

(Devamı S inci abif«fe) 

Petrol ve benzinin gayri
tabii terefllilnli tetlıik e
den VIUJyettekl komisyon 

Fiyatları gayri tabii ıurette 
yükseltmelerinden dolayı bazı 
petrol kumpanyalannm vilayet 
telci ihtikin tetkik komisyonu
na verildiğini, bu kumpanyala
rın isimlerile birlikte yazmıt· 
tık. Vilayetteki komiıyon dün 
mektupçu Oaman Beyin riyase 
tinde toplanarak tetkikata bat
lamıttır. 

Cenuptaki gümrük 
teşkilah değişiyor 

Komisyon bazı busuıatı tica 
ret odasından ıormuıtur. Cevap 
geldikten sonra. komisyon, çar 
ıamba günü raporunu yazarak 
müddeiumumiliğe tevdi edecek 
tir. 

5 inci sahifede: 

Hangi yanlı•ı 
tashih edelim? 

6 ıncı sahi/ede: 

Eytam, mütekait 
ve eramilin maq 

günleri 

Gümrükler umum müdürünün 
muhtelif işlere dair beyanah 

Gümrükler umum müdürü Cemil 1 lam ,.kilde lnoicıımmı bulmut ad
Bey dün ııümrük lstanbulbul Bat· dedi!-." 
müdürlüğüne gelerek, bir müddet 
m"lgul olmuıtur. Cemil Bey dün 
kendisile görüten bir mulıarririmlze 
muhtelif gümrük itleri baldmıda fU 
malumatı venniıtir: 

.. - lstanbala rahataızbinn dola
yisile tedevi için ııeldim. Mamafi va
zifeme ait meaaille ınetsul olmakta
yıın. 

1 Eylôlden itibaren tatbiki.,. bat
lanac:ak olan yeni telôl için tabiidir 
ki gümrüklerde ele icap ed• terti
bat alınmııtır." 

Cemil Bey bq muayaıe memurla 
n arasmcla tebeddülit yapılacaiı fil 
yıalan hakkında da demittir ki: 

" - Bat muayene ve muayene me 
murlan arasmcla tebedclül&t yapıla
cağı bakkmclaki f&ınalar yeni bütçe 
de bu kıamı memurlarm nıaatlan 
için yapılan yeni taanift., ılolayi ol 
...Jıdır. Munafi muay- ,bilhuaa 
..._..,,_ ~ kadrolan 

Muharririmizin giDwük kapılamı 
da yeni tebeddlil&t J'11PWp yapılmı
yacatı ıriialine cevaben Cemil Bey 
ıu cevabı venniıtir: 

u - Mevcut günırilk kapılan bir 
çolı muahedename, itiWname ve ni
hayet teamüllerle teeaaüs etmi9tir. 
Mamafi gümrük kapularmda yeni
den bazı tadilat yapılması mevzuu
bahlatir. Bilbuaa cemıp hudutları
mızclald muhafaza mevkileri ve güm 
rük kapıları dahilde ..., vaziyetim 
gayri müsaittir. Bunlan müsait bir 
ıekilde ve hudut üzerinde tesis et
mek için tetkikat yapılnıqtr. Yakın 
da karara raptedilecektir. 1 stanbul 
da bulunduğum müddet zarfında bil 
haua paket muamelibm ehemmiyet 
1".. te~ ~eceğİm, Paket itleri bu0 

gunkü ıeldile kontenjanla tezııd t"I· 
kil ebnekt...lir. H... halel. bana bir 
care LulunaCIJrur.'' 
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Kongresi 

1 Eylül 
lçtimaında 
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HARİCİ HABERLER 
Gazi Hz. nin Da
rülfünunlu genç
lere bir telgrafı 

Hariciye ve Dahiliye 
vekilleri Cenev

rede bulunacaklar 

Alman parlamentosu 
bugün açılıyor 

Hindistan 
Volkan gibi lnlıisarlar vekili lzmir ve lıava· 

/isinde tetkikatta bulunuyor 
IZMİR, 29 (Milliyet) - Gümrükler ve İnhisarlar veki~ 

Rana Bey Manisa ve Foçada tetkikatmı ikmal etmit ve dün ak 

tam tehrimize dönmüttür, Bu ıabah vilayette jandarma kumaıt 
tf.ını, ihtisas mahkemesi müd~ei umumisi, hukuk i,leri müdürit 

nün iştirakile Vekil Beyin huzurunda bir içtima yapılmıştır. İç· 
timad,. kaçakçılığın men'i hakkında müzakerat cereyan etmit 

bazı kararlar ittihaz olunmuttur. 

Milli Türk talebe birliği he
yeti Anadolu seyahatinde Si•u 
ta iken Gazi Hazretlerine yeni 
dil hakkında bir telgraf çekmif 
ti. Gazi Hz. fu cevabı gönder
mitlerdir, 

Dilimiz çok zengindir, güzel 
dir. Bunu ortaya çıkaracaklar 
sizin gibi duygusu derin, yorul 
maz Türk gençleridir. Türkce
mizi günün en ileri bilgi dili 
yapmak değerli arattırmanız
dan beklenir. Sizlere uğurlar di 
!erim. 

Cemiyeti akvamın 26 eylıilde top
lanacak o lan heyeti ımnmıiye içtl
maında Türkiyeyi ilk defa olarak 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Ye Da 
biliye Vekili Şiilıri Kaya B. !er aza 
ulatile temıril edeceklerdir. içtima
da murahhas olarak Bem ıeliri Ce
mal Hüanü ve Necmettin Sadık B. 
leı- de bulu-ı.larclır. 

Von Papen dahili siyasetini 
izah eder 

mahiyette bir nutuk seyledi 
ViYANA, 29. A. A. Yeni buna inanamam. Böyle bir koalisyo 

na ait gizli bir fikir, müttefik fırka
ların mütekabilen imhası demek o
lur, Halbuki hali hazırda Almanya, 
içinde bulunmakta olduğu müzaye
ka dolayisile bu gibi parlamento ko 
ridorlan manevralarına tahammül • 
demez. 

Her an feverana 
müsait 

LONDRA, 29 .A. A. - Daily 
Ekspreu gazetesine göre Hindistan 
her on dakika müheyya bir Volkan 
gibidir. Hindistan, zahirde sakin gi
bi l'Öriinmolrtedir, çünkü 24.732 
Hint'li Lidor tevlrif olunmUftur.Hiç 
fÜphesiz Koft&Tenİn faaliyeti bu yÜıı 
den batiletmittir. Rüesanın tevkifi
ne ve mallarının muıadereıine mü
teallik bulunan emirnameler, fifyaJıi 
kıyam hareketini teskin etmiı ise de 
bu hareket hitam bulmuı delildir. 

Vekil Rana Bey içtimaı müteakıp bonaya giderek üzülll 

alım satımını tetkik etmit ve: "Burası bir kambiyo borsası kadat 

muntaza ... dır" demi,tir. Vekil Bey yarın Çeşmeye giderek tetki 

katına devam edecektir. 

Gazi M. Kemal 

Büyükadada istirahat etmekte e>

lan Tevfik Rüttii B. 15 gün sonra 
Ankaraya ıridecelı:tir. Şükrii Kaya 
B. de 10 ııün kadar ıebrimi>:de iati
rabat ettikten sonra Ankaraya l'id&
cek ve bir iki hafta kadar Ankarada 
lraldrktan sonra TeTfik Rüıtü B. le 
birlikte Cenevreye harelcet '"edecek
lerdir. 

Raybiıtağ ile Pruıya Diyetinin ya
kmda İçtimaı -.elesi ile M. v
Papen'in ve Milli Müdafaa nazırı 
M. Yon Schoidıer'in Neudeck'i zi
yaretlerinin neticelerine Avusturya
da hiç de l'İzleomiyen bir sabırsızlık 
la iatizıır edilmektedir . 

Bütün matbuat, Almanyada yakın 
da zuhur edecek olan hadiseler halr 
kında türlü tiirlü tahminlere kalkıt

Fransızlar ne diyor? 

Bu ıazete, timdi hükümetin sul
hu yeniden tesiı için zaruri olan ted 
birleri ittihaza çalı,acaiını ve bunun 
İçin Candi'nin müfrit hareketini leY 
cible &'Örmeyen Hintli Liberallerle 
uzlapnaia l'ayret edecefini İli•e ey 
!emektedir. 

lzmir tacirleri kararnamede 
tadilat yapılmasını istiyorlar Dil kongresi Dolma

bahçede toplanıyor Beykozdaki 
Yangınlar Yakında fCtbrimizde toplanaca

ğı yazılan Dil konrreai için bazır
ldı:lara bqlanmı9tır. Konarenin 
Dolmababçe oarayınm büyük a.alo 
nunda im"'kadr tensip edilmlftir. Söndürülen yangın 

nasıl çıkmıfb? 
Bitler 
Delirdi mi? 

Berlinde böyle bir 
sayfa varmı, 

Tecenndn ettiği fBJIİ 
olan Hltler 

Berlinden 25 tarihile "Jo"'"-1" 
e yazılıyor: Alman payrtahbnda bu 
ıabahtan beri meralclı bir haber do
laııyor. iddia edildifine l'Önı, Adolf 
Hitler son ııünferin bidiııeleri 6zeri 
ne ruhi bir depresyon altında yıkd
mıt ve ale!Acele Münib civarında bir 
ıa.'lfttoryoma ıı.aldedilmittir Bqka 
bir tabirle t...Un olunduiuna l'Öre, 
nuıatlerin reUi birdenbire tecennün 
etmi,ıir. Bu haberi temamlle kontrol 
etmek bittabi mümkün değildir. Ma 
mafi bu ak- Berlindeki Hitlerci
ler kararl'abmda bulunan aalibiyet
tar bir zattan aldrfmuz mali\mata 
l'Öre, Hitler hastadır, hem ,. kadar 
hastadır ki, Costanc:a'da Brüniq i
le yapılan miikileme&er İftiralı: ede
ı:nerm.tör. Kendi yerine muHinlerin
d- ~or Struser miizaluıratr ida 
ro dm.ittir. 

~ siyui Hitlerciler maluıfi
lind Hitlerin delirdifi telaip edil
meli edir. Sadece Hitlerde taaı.bi 
dım~ii vardır ve istirahate muhtaç· 
trr O halele Hitler'in yalnız emrazı 
asabiye tedavi edilen bir müeuese
ye nakline niçin lüzum görüldü? Si
yasi DUİst ınalıafilinde, fırkanm ba
tında Hitler'e halef olarak Dr. Stras 
s.rin ismi dillerde dolaııp chınnalr
tadrr. 

Tütün encümeninde 
Tütün lnbiaarı bnununu tadile 

memur encii-. kanunun ticarete 
möt..Jlilı lasanlannm mözalureıi
l'elmiftİr. 

Encümen, bu kmmları en salim 
telrilde tesbit için istiıari mahiyette 
rey ve miitali.alarından istifade e
dilmt!lr W-., bııtfıca tütiiıl firketle
rl m.._ııillerile bıeirleriıoi daYet et 
mittir. 

Beykozda iki orman yangmı 
çıktıılıru, ve birinin ıöndtirüldii 
iünü, diğerinin devam ettialinl 
yazmıttık. İkinci yangm da eön 
diil'ülmüttür. Birinci yanım hu 
ıusi olan ormandan çıkmııtır. 
Buranın sahibi fundalddan yak 

mak ıuretile tarla açmak iıt•
ken, ateı ormana sirayet etınft 
tir.Yangına ıebebiyet veren bu 

r.hıı hakkında zabıt tutularak 
anuni takibat için adliyeye ve 

rilmektedir. 

Kösele, ipek 
Ve demir 

Flatların tetkikine devam 
edilmektedir 

Bir müdclettenberi ticaret müdür
lüiünce kösele, ipek ve demir fiatl• 
ri üzerinde yapılan tetkikata Sanayi 
miidürlüiü de İf!İrak etmittir. Sana 
yi müı!ürlüğii bu mevaddm fiatle
rind~ ihtikir olup olmadıiuu tetkik 
edecektir. 

Baıvekil Yalovada 
Ba,vekil ismet Pf. Hz. dün aktam 

Y alonya «itmitletdir. 

- - ....... . 
Mollison 
Avdet ediyor 

Bu defa Amerikadan 
Avrupaya uçacak 
NEVYORK, 29 (A.A.) -

Şeraiti havaiye salah kesbetmit 
olduğundan tayyareci Molli
ıon. dün saat 10 a ikamet et
mekte oluğu otelden aynlarak 
tayyare meydanına azimet et
mittir. Mumaileyh. zevcesine 
fU telgrafı çekmittir: 

"Saint Gean ve oradan da 
Croydon'a hareket etmek üzere 
timdi havalanıyorum." 

NEVYORK. 29 (A.A.) -
Tayyareci Molliıon, fngiltere
ye doğru icra edeceği seyaha
zere dün •aat 11.SO de Rooselt
tin ilk merhalesini katetmek ü
Field'den hareket etmiıtir. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Tiyatroya dair 

Tatil ayları l'eçiyor, Dariilbe
dayi'in açılması yaklatJYor. Ge
çen sene Knock, lı adamı, Maya 
l'İbi fransızcadan tercüme eclllmit, 
Kala ı- l'ibi yerli birkaç deier
li eaer oynanm•ıtı; bu MDe 07 .. 
nanacak yeni eserlere dair hiç 
bir maliimatunız yok. Gazeteler 
de buna dair bir haber çıkmadı, 
ben de çoktan beri Ertuğrul Muh 
ıin'i côremedim. laimlerini yaz• 
dığım piyeslerin büyük bir rağ
betle karıılanmamıf olması, bil
baua franaızcadan terciime edil
miş piyeslerin biç fÜpbesiz en 
iyisi olan Knock'un uğradığı alo
bet beni, bu kış Darülbedayi'in 
ismine de, vazifesine de hiç uy
a-un olmıyan, fakat maddi fay
dalar temin eden piyeslere daha 
çok itibar etmesinden korkutu
yor • 

Bir müddetten b..ri bir sine
ma i~inin başına ı:eçen Darülbe
dayi regio'sörünün tiyatroyu biU
bütün bırakacağı da ri•ayet olu-

Duyor. Fena haberlere inanmak 
istemem; fakat bunun doğru ol
masma korka korka ihtimal ve
riyonun. Ertuğrul Mubsin'in ay
nlnıaaı, Darülhedayi'i bir aan'at 
tiyatrosu l'Örmek ümidinin mah
•olması demektir. Onlar ennİf 
maratlına, Bir kavalı tl•vriltli, 
Kalbin oeıri gibi lüzumsuz eaerle
rin oynanmasında fÜphe•iz Er
tutnıl Muluin'in de me•'uliyeti 
•ardır, fakat pzel piyeslerin 
oynanması .....,fi sırf ona aittir. 
Ertuirul Mubsin'in Darülbedayi
d- aynlmur demek Şehir tiyat
rosunun lnmdan sonra yaJnız ope
ret •e Yoclvillere kapısını açma
., demektir. Belki bu suretle 
p•a itleri daha İyi l'İder; fakat 
bir san'at mü-seliğinden çılop 
sadece bir eflence yeri olur. 

Geçen -.e Ertuğrul Muhsin, 
Darülbedayi ınecmua•ında, "pa· 
zarte•İ aktamlan,, diye sırf san' ... 
at eserlerine mahsus geceler ter
tibini vadetmifti. Bu vadin bu 
ıene ifa edileceğini unutmuyo
ruz. Ertuirul Mutı.in avnld.ıiı 

maktad ırlar . 
PARIS, 29. A. A. - Havas ajan

sından: 
Almanya bqvekili M. von Pa

in Munster'de iradeylemit olduiu 
nutuk, Fran•ız matbuatında beldeni-

Liberal gazeteler, bir hükiımet dar 
besine, dahili harbe, Cenerallerin ve 
Baronların bir diktatörlüğüne mani 
olmalı: için merkez fırkası ile Nas· 
yonal Soıyalistler arasında son daki
kada bir koalisyon vücuda l'etirile
bileceği ümit etmektedirler. Bu l'•
zeteler, iki !erden ~Yeninin tercihi 
Wıım oldufa neticeoinde karar kıl

:~,!:.yecaolı mahiyeti iktisap etme- · Lloyd George'a 
Batvekil yalnız, teferrüata ıririt-

fZMİR, 29 (Milliyet) - inhisarlar vekili Rana Bey bugiil 

irracat tacirlerinden mürekkep bir heyeti kabul etmi,tir. Tacir· 

ler yeni kararname mucibince ihraç edilecek malların üç gün e<t· 

vel ihracatı teıbit komisyonuna beyanname ile bildirilmesinin J;ı 
bili yeti tatbikiyesi olmadığını söylemitler<lir. Müteakıben odadı 
ihracat tacirlerinin ittirakile bir içtima yapılmııtır. Neticedl 

Vekil Bey kararnamede tadlit yapılması için Heyeti vekiley• 
maktadırlar. 

G•• meksizin ve Almanyanm dahili n ha ore 
rici seyuetiııin nazik nolrtalarına te •• 

Sosyalistı.in Dafİrİ efkarı olaa 
Arbeiter Zeituq ,diyor ki: Yeni Al 
man Raybittağı, bupnkü ALnanya 
içinde yabencr bir heyettir. Bu, ar
bk _,, ..... -c olmıyan bir Demok 
reıei-ia ~ll'esidir. Bu miiz'lıç ihtar, 
baroalaria f&fİotleri.. zihnini uzu. 
müddet t"trif etmiyeceldir.Ray~ 
tai, fesbedllecekttr ve ıayet yeni bir 
Ra,.bİttaf intihap edilecek olur ı.. 
bu inıllıabat yeni bir kanuna istina

mas etmeksizin keneli proııramnun 
büyük hatlarını çizmekle iktifa et 
mittir. 

Mamafi l'azeteler, Alınan uıvelıi
liniu nİyat ve ümitleri ye fırka ma
nevralarına rağmen iktidar nwwlriiıııı 
de tutuıamalı: huıusunda kat'i kanı
rmı müsbet lıir tarzda ve sarahatle 
...,.dana ko;r- sözlerini kayt Ye it
ret etmektedir. 

lnglll%1er ne dlgor'! 
LONDRA, 29 .A. A. - M. v

Papen'in notku baklanda Morninc 
. Post ıırnlan yazıyor: 

lngiltere Ottavada 
ne kazandı? 

LONDRA, 29. A. A. - M. Uoyd 
Georl'e Mandıester Gardian l'azete 
ıinin bir muhabirine beyanatta bulu 
narak Otta ... da ittihaz edilmit olan 
kararlann 1 nsiJtere için vahim ve no 
tayidni hesap ve tahmin etmek müt 
lriJ olacainu oöylemittir. 

Miimaileyh sözüne devamla denıit 
tir ki: Biz timdi himaye usulünü tat 
bile eden bir memleket baline l'el
clik. Cihan refaha kavuıtulu -n 
biz o refahtan biumıent olamıya
cağız. Uzun seneler serbesti mübade 
le sayesinde müreffeh bir bayat I'"" 
lirdi Ticaretimizin tabi olduiu bü
tün tıırait. serbesti mübadele esa11-
na istinat etmektedir. 

telgraf çekmittir. 

T üccann istediği tudur: İhracat yapacak tacir malın yalııı• 
ciaı, mikdar ve bulunduğu mahal hakkında muvakkat bir beyao 

name verec:elc:, ihracat bilfiil İcra edildikten sonra gümrük beyao 

namesinin bir auretini. borsa pusulalarını ve kararnamede tadal 

edilen bütün vesaiki ibraz edecektir. İnhisarlar tevhit kadrosıı 
çarfamba günü tebliğ edilecek. vekil B. per,embe günü İstanbul• 
dönecektir, 

Rus mütehassıslarının tetkikatı den yapılacalrtır. 
Yarın topl-eak ve er 1'41\' fesb&

clilecek olan Rayhiitai. Veimar ka
nunu esasisinin Parliment ... u ola
caktft'. 

M. Von Papen 'in natku 
MÜSNTER, 29. A. A. - Veote

falya lröylilleri konl'resİnin dünki iç 
tlmamda bat•ekil M. von Papen, bü 
yük bir nutuk irat ebnittir. 

Komünistlerle müfrit milliyetper
verlerin son zamanlardaki mahkıiml
yetleri"" telmih eden mümaileylı, 
fÖyle demittir: Her iki taraf ta siya 
ır rakiplerini kanun harici yapmak 
istiyordu. Kanunun katil ve inblut
mı mübah ve ca.iz aörmesi iıtenili
yordu. Afakilik kelimesi, bir tahkir 
kelimesi telikki olunuyordu. De.Je
tin vazile•İ, siyasi ablalan bu dere
cede sukut etmesine karst mücadele 
etmektir . 

M. YOn Papen, sözlerine ıu suret
le devanı etmittir: Hitler'in son be
yan.namesinde sarfetmit olduğu ıid
detli sözler ve kullanmıt olduğu eda, 
devleti idare etmek hususundaki id
dialarına biç te uyğun dutmemekte
dir. Ona, kendisini takip eden alral
liyetin bütün Al-nyayı lenıoil et
mekte olduğu suretinde bir iddia da 
bulunmak hakkını veremem. Hitler'e 
kar,ı mücadele ederken senelerdea
beri tek bir fırkanın keyfi tahakkü
müne kartı möeaclele eden milyon
larca Alman'ın l'ayaini takip etmİf 
olu}·orum. 

Sözü iktisadi programa nakleden 
M. Yon Papen, Alman zİr•tinin 
kalkmınuı huM1sunun devletin bat
lıca kaypsunu teıkil etmekte oldu
ğunu beyan ~ftİr. 

Fakat hertürlii ydıcihet ota,..i fik 
ri bertaraf edilmelidir. Hiikümet, 
deflasyon devrine hitam vermefe 
azmelmİftir Alman paraıı, himaye 
n mubalaza edilmeliclİT. 
Buhranın son noktası arbk pek u

zakta deiildir. Şu halde mabaul •er 
mekten bili blmıyacak olan Almaa 
crlıazmı iktisadi kalkınmaya İftiralı 
edecek bir bale koymak mevzuu be
histir. 

Mecburi bir istikraz akli fikrinden 
V&Zl'e<;tik. 

Nazilerle Merlınciler arasmda bir 
koalisyon vücude l'etirilecefinden 
bahaedı1iyor Müfrit milliyetperyer
lerin parlimento aleyhtarı olan hat
b barelretleri ve tavrrlan dolayisile 

takdirde bu ümit de mahvola
caktır. 

Bizim bejendiklerirnizin de
ğil, asıl öbürlerinin kıymetli ..,.• -
at eserleri olduğuna inananlan 
bir tarafa bırakalım. Zaten te
mia ederim iri ben bu İ§te sırf 
kendi zevkimi diifünerek aöz 
söylemiyorum. Öyle olsaydı Ma
ya, lı adamı gibi eserlerin de oy
nanmaıını caiz gönnezdim; Ma
ya buit rem:tiliği ve yine o kadar 
basit reali.smi, perakendeliği ile, 
lı adamı da karikatür hi.line n
raa mübaliğaıı, temail ettiği ide
oloıiaaın biuiliği ile sinirime do
kunan , bedii itilı:atlanma hiç 
uyınıyan eserlerdendir. Fakat on
larda bir nevi kudret, bir ne .. i 
tiir bulunduiu inki.r edilemez; 
aan'at endifesi ile yazılmıt eser
lerdir. Yüksek bir san'at tarzı
nın zayıf maluulleridir. Halbu
ki Darülbedayi'de temsil edilme
lerini hot l'Örmedifimiz Yodvil
ler, operetler, hiaıi komediler 
mensup olduktan nevi itibarile 
fenadır, bayağıdır. ln,alan itiba
rile berikilerden daha ustaca 
olabilirler. fakat onlan bir 
Kn~k'a, bir Maya'ya, bir Kala 
fa.ıı'na tercih etmek, hiCrar~hie 
fikrinden tamamile mahrum ol
mak dernektir. 

Alınan Batvekili fecİ bir adamdır 
ve Rayhittaia ondan yazgeçebilecek 
fll'ka yoktur. Hit~>ri istihkar ve na
zilerle merkn fırka11 azasının bir 
koalisyon YÜcuda l'etirecelderine 
dair olan yayİa ile iıtihza ediyor. 

Bu ..-zete, •u suretle devam edi
yor: Hitler, halk arasındaki merbu
tiyetini Sosyalist mahiyetle olan 
pro,.rarruna medyundur, Nasyona
liıt hattı hareketine değil. Alman ta 
rihi bu memleketin lnıYntli bir el 
tarafından idare edilmesini arzu et
mekte olduğunu ııöstermittir. Von 
Paperı yeni intihap edllmit Raym.
tqi tezyit ve fırka rü-ına mey
dan okumak ıuretiyle Almanya Ye 
Pruıyayı iyice tanımakta oldufunu 
iabat etmi~t.ir. 

Daily Tell'raph'a ııelinee: Bu ga
zete. M. Yon Papen'ln proııramınm 
tatbikat esna-da bir çolr miltküli
ta maruz kalacalını ve her ıeyln in 
kinde olarak Abnanyanıa aiyaıi fırlı:a 
farının te,kil etmekte oldukları elu&
riyetin hüsumetl ile karıılaıacağını 
yazmaktadır. 
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Graf Zeppelin yolda 
LE BOURCET, 29. A. A.- C.. 

nubi Amerlkaya l'ltmekte olan Graf 
Zeppelin ı..Jonu Mat 8 de Fransm 
hududundan pçmlftlr. 

Balon oaat 10,15 e doiru Lyon'da 
beklenilmektedir. 

- -·- -
Amerika Sovyetleri 

tanıyacak mı? 

LONDRA, 29 (A.A.) 
Washington'dan Tim.,. ıazete 
aine bildirildiğine ıöre. Harici 
ye nezareti Sovyet hükU.metini 
tanımak imkinını derpiş etmek 
icin nim reami bir surette Rus 
yaya bir komisyon göndermek 
teklifini tetkik etmektedir. Bu 
teklifin Cenevrede M. Radek 
tarafmdan .Amet-ikalı askeri •• 
bahri mütaYirlerle görü§mÜf ol 
duğu esnada serdedilmit oldu
ğu söylenmektedir. 

Vodvillerin, operetlerin, hiaai 
dramlann bayalığını teslim et
mekle beraber iyi eoerlere ter
cihan onlann oynanmaamı mü
dafaa edenler de var. Bunların 
bir loamı: "Ne yapalım? bu ba
yağı teYler rağbet görüyor; bİll:
de evvela halkın tiyatroya alıı
tınlmaları lizım, iyi eserler son· 
ra oynanır,. diyorlar. Bu dÜfÜn
ce yanlı9tır; çünkü halkı tiyat
ro seynıbneie, kitap olrutmafa 
ahftırmak deiil, iyi tiyatro sey
retmeğe, iyi kitap okumağa alq
brmak Iazımdır. "Hiç yolrtan 
iyidir ya!,, sözünün san'atte hük
mü yoktur; san'atte yokluk, fe
naya müreccahtır. Halktmız, 
•odvil seyrine alıpcağına tiyatro
nun ne olduğunu bilme•in, daJıa 
iyidir . 

Liben.I nazırların battı hareketle
rine telmih eden M. Lloyd George 
bunlann bir karar ittihazı anında 
daima l'fl<; kalını, olduklarını söyle
miıtir. 

İspanyada fena 
havalar 

SAINT SEBASTIEN, 29. A.A.
Misll namesbulr derece tiddetll bir 
fırtına büdin bu havaliyl miitee11ir 
ebnitt.ir. Yurun yolunu su lrapla
mqbl". Bu yol, tamamile l'eçllemiye
celr bir hale l'eimİfl.İr. 

Birçok benal•n sular iatili etmiı
tir, itfaiye efradı faaliyetle çalıtmak 
tadır. 

Memleket.in diğer k111rnlarıada el& 
hrtınalar vukuu it'ar edilmektedir. 
Birçok _.,hlar ,,..dır. Maddi ha
oarat ebemnıiyetliclir. Gijon civarın
da bütün mezruat hasara uinmlf· 
tır. 

Brezilyada vaziyet 
BUENOS AlRES, 29 (A. 

A.) - Maoa-ideo'dao gelen 
haberler, Bresilyacia •Hİyetin 
vehamet keabettiğini ve nıübim 
liderlerle sabık kabine aaaaııun 
Sao Paulo asilerinin lehine kı
yamlar tertibi için Porto Aleg
re'ye firar etmİf olduklarmı bil 
dirmektedir. 

NEVYORK. 29 (A.A.) -
Quito gaznizotunun cumartesi 
günü reis ilin etmit oldukları 
Bonifaz taraftan olan kıyam 
erbabmın eski idareye sadık kr 
taat tarafından ihata edilmif ol 
duğu ve kıyamcıların müzake
rata ıiritmek talebinde bulun
mut olduklan Guayakil'den ge 
len bir telsizde bildirilmekte
dir. 

kü tiyatronun cayesi ablak ho
calriı etmek defildir. Fakat ti
yatro bir l'Üzellik mektebidir; 
her l&ll'at l'ibi onun da l'ayesi 
insa.ıılan pzellilrle müteesair 
etmektir. Darülbedayi, hususi 
bir tiyatro kumpanyası 011& idi 
bu k&r ıartınm ileri sürü'-ine 
bir diyecetimiz olmazdı. Bele
diye veya Devlet o mü-ye 
taluia.at .. erirken bunu operet oy
naunlar diye delil, operete te
nezzül etmesinler diye vermeli
dir. Ertuğrul Muhain'in bu İ§te 
kabahati, baıtmda bulunduiu mii
esaeaenin vazifelerini müdafaa 
hususunda iyi avukatlık edeme
mit olmasıdır. 

Vodvilleri müdafaa edenlerin 
bazıları da Türk aktörlerinin o 
l'İbi eserlerde daha ziyade mu
vaffak olduklarını, tragodiayı 
iyi oynıyamadıklanru ileri sürü
yorlar. Bu, doirudur. Moliere 
in komedialarıru da iyi oynryamı
yorlar. Fakat bunun b&§ka türlü 
olması kabil miydi? Senelerden 
beri vodvil, hiaai dram oynadı-
lar. Bu nevi e~erlerde ethaım 

Bazıları da Dariilbedayi mü
essesesinin mali vaziyetini ileri sü 
rüyorlar. iyi piyesler k&r temin 
etmek fÖyle dunun, kendileri 
için edilen masrafı bile korumu
yor. Bu dütünceye itibar etmek, 
Darülbedayi'in vazifesini nazarı 
itibara almamak demektir. Da
rülbedayi resmi bir kültür mü
eueıe&idir ve gayesi para kazan 
aıak değil , bilakis para kaybet 
mektir. "Tiyatro bir mektebi e
deptir" sözüne çok kız rım, çün-

seciyeleri daima sathi olduiu i
çin aktöre büyük bir zahmet 
yüklcr.le7.. Zaten hepsi de biribi
rine b4!n~·r. Aktörlerimiz, sahne 
işlerinde tembelliğin müradifi 1 

DENiZLİ, 29 (A.A.) - Dört günden beri Buldan, Kadı· 
köy ve Sarayköyde tetkikat yapmakta olan Türk ve Sovyet sa· 
nayi mütehasaııları dün Denizliye ıelmitlerdir. Gece mütehas

sıslar terefine bir ziyafet verilmit ve ziyafette nutuklar irat edil

mittir. Mütehassıslardan bir kısmı bueün Tavas ve Kızılçaboluka 
gitmi9lerdir. Diğer kıamı da Denizlide mevcut su kuvvetlerini 

tetkik edeceklerdir. Heyet yann Burdura gidecektir. 

Filomuz Rizede hararetle 
karşılandı 

RfZE, 29 (A.A.) - Dün saat 16 da filomuz limanımıza gel

mittir. Havanın yağmurlu ve fırtınalı olmasına rağmen ıı::üte

addit motörleı 1 • filomuzu kartılamıt ve binlerce halk sahile hi· 

rilcmit bulunuyordu. Şehir bayraklarla donatılmıttır, Filo kuman 

danı karaya çıkarak viliyet makamını ziyaret etmit ve vali ve

kili de iadei ziyarette bulunmUf ve zırhlıdan ayrılırken on bir pa 

re top atılmııtır. Hava bugün iyi olduğundan halk coşgun teza

hürat göstermekte, motörler ve kayıklarla zırhlıların etrafında 
f~ y.ap111akta ve zırbJıları sezmektedirler. Civar köyler halkı 
filo11111Z11 sö~ İçİD ,dire alan etmektedirler. 

Feci bir otobüs kazası 
PONCE, (Petro - Rico), 29 (A.A.) - Liberal fırkası mu

rahhaılar f•karua bir konferansına ıötürmdcte olan bir oto

büs yolunu fa,ırmıt, bir uçuruma yuvarlanarak parçalanmı' ve 

bu kaza neticesine 18 kiti ölmüt Ye 8 kiti bir kısmı ağır olmalı 
üzere yaralanmııtır. 

Felaketzedelere gardım 
DADYA, 29 (A.A.) - Vali Beyin tetebbüsleriyle tetekkül 

eden bir komiıyon faaliyete geçmİftİr. Felaketzedelerin ihtiyaçla 

rı ve bilhassa hasara uğrayan evler bir heyetle tetkik ve tesbit 

edilmittir. Hilii.liahmer merkezinden gelen üçyüz lira komisyona 

verilmiıtir. Halk bu yardımlardan çok memnundur. 

Kül yağmuru 
BUENOS AIRES, 29. A. A .

San Juan viiliyetincle kül yağmuru 
ile takip edilen bir siklon fırtrnuı 
Yukubulmuttur. Kazazedelerin ade
di meç bul bulıuunaktadır. 

olan "tip ibtlaı., na alqtdar. Orta 
oyununda olduiu aibi bugün Da
riilbedayi'de de değiımez tipler 
var. Vadi Rıza, Hazım, Halide 
Hanım her oyunda tıpkı bir ev
veldeki ııibi oynuyorlar. Eseriıa 
müsaade•i oima.a dahi öyle oy
nuyorlar. HaJbuki aktör değifen 
adamdır (Ma,hur Cbarlie Cbap
lin de kendisi baklonda yazdan 
methiyelere bunun için layık de
lildir. Tip Cbarlot, aktör Cbap
lin'i öldiirmüıtür) . Aktörlerimiz 
bu tembelliie alıtbnlmaa.alardı 
buaiin tral'odia ve komadia tem
silinde de ilerlemit olurlardı .. 

Bu hale bir nihayet Yermek 
lizrmdrr. F- oynamalarının 
zaran yolr, iyi eserler oynasınlar. 
Y aY&f ya va• alııırlar. Halkı ti
yatroya alıttırmaktan bahsediyor 
lar, aktörü de alıttırsmlllJ'. 

lstanbul'a ara sıra gelen ecne
bi, bilhassa Fransız tiyatro kum
panyalarmm bize çok fenalığı 
oluyor. Franuzca değil de Bey
oğlu dilini konuıanlar bunlara 
rağbet gösteriyor ve onlan aan'
atin ta kendisi sanıyorlar. Böy
le adamlar Fransa'ya gittikleri 
zaman da tiyatro diye san'atten 
~iyade ticaretle ali.kası oln yer
lere gidiyorlar. Memlekete dö
nünce burda da o hali 'görmek is-

İskenderiye limanı 
KAHiRE, 29. A. A. - Hiikü· 

met, harp esnasında Alman tahtel
balıirlmnin batmnıt olduktan l'e· 
milerle tıkanmıı olan lskenderiye li 
marunı tathir edecektir. 

tiyorlar. Onların propagandası 
tesirini hali l'Ö•termelrtedir. Bu
ııfuıkü tiyatromuz da lstanbul'a 
selen ecnebi kumpanyalarından 
ders almak, onlara rağbet eden
lere yaranmak iddiasındadır. 

Tekrar edelim, bu bale bir ni
hayet vermek, tiyatro aan'atinı 
Paris'in Boulevards tiyatroların
dan, tiyatro edebiyabnı lllıutra
tion theôtrale'den öğrenmekten 
nzl'eçmelidir. Onlarda iyi biç 
bir .f<'Y bulunmaz demiyorum; 
fakat çok azdır, ihmal edilebi
lir -

Bizim tiyatromuz daha yeni
dir; Avrupa tiyatroınınun müte
reddi, bunamıt tekillerinden de
ğil, memelerinden istifadaye ça
lıtınalıdır. Ne kadar acemice oy
nanırsa oynanam, Slıakeapeare'in 
MoliCre'in eaerlerinde bir yarah· 
cılılr:; ne kadar iyi oynanıraa oy
nansın M. Vemeuil veya M. Sae
bo Guitry'nin her eserinde bir 
öldiirücülülr vardır. 

Dariilbedayi' de bunu bilbasa.a 
Ertuirul Muhsin anlamıtb; bazı 
hatalarına rağmen bunun için 
o müeıseseye İyiliği dokundu. Si
nemaya gidecek olursa yaptığı 
eseri yine kendi eli ile yıkacak 
demektir. Kendisi için de fena 
olur . 

Nurullah ATA 
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Tarihi Evrak Bir Heyet Tarafından Tetkik E • 
1 

Ekonomi 

Bu sene kuru üzüm 
rekoltemiz ne tuttu? 

e 

Mahsul bereketlidir. Yunanis.. 
r landa mahsul noksan çıkmıştır 

Tiirki)'enin bu seneki kuru üzüm 
"!<olteq 56 ton olarak tahmin edil
~tir: Bu miktar ıreçen senenin re-
8~ınden yiizde 40 fazl.ad ... 

ıı. tzde mabaulün bereketli olmaaı
~ ııı.ukaı,iı Y unanistanda ildim re-

~eıi bu aene nokaandır: ıreçen ... 
::Un 13 l bin tonuna mukabil bu se 

1 Qıcak 66 bin ton tizüın iıtihaal 
a ""•bilecektir • 

Fre.n .. ve ıiınall Afrilıada (mil
~ Üzilm rekoltesi üzerinde azim 

A t Yllpmıfl*. 
"'1ii~yıımn da bu •enA -'ı
~ -aattur. (Mildou) -ap mm

laıda tahrihat yapmıfbr. Şlmlb 
~talaı._., da mahaulti u •• ka-

l !ıozulmar. 
-Ul>anya ve ..ır Akdenk -1e

eribde vaziyet ncınnaldD". 
~ Mlittehidei ~ ;::•nlii bu ._ ıeçen oeneden faz
~ · Cenıahlri m..k6renln ilzilm re 
ıo!,t.,. 1932 ıeneol için 1.941.300 

olarak bıhmin edilın.ittir. Geçen 
~eki Hkolt• yalnız 1.436.oeo ton-

11· ( Miitteh1dei Aınerikamn nor
~ rekoltetıi 2.250.000 tondur) .Müt 
. dei Amerikanın bilhaask K.alifor:Z• ha•alioi mabaulü bu aene iyi-

31 f"" geçen seneye niıbetle yüzde 
azl•dır. 

,. l(ııru meyve ve taae meyve Pi-
1>1 "!-lan hakkında Londra Ticarwt 
I llnıe .. illi.iimi:ııden Ticaret oda· 
8l'lııa gelen raporun mühim kıum 
&nnı berveçhizir iktibaa ediyo
~- .Fransa ve ıimali Afrikada 
lllild.ıyo ha.talıiı azim mikya.ta 
~bat yapmıfb 78 milyon hek· 
, ~lrelik ıaraplık üzüm imha el:!' tahınin ediliyor. balyaya ait 
l berler müoaittir. ispanya ve di-
er Avrupa memleketlerinde te· 

~a.it normal bir halde tasvir olun
llıa.ktadrr. Yunanistan Yeni Ko· 
"'ııt bağlannın tesisine mini ol
lllaJı: iç.in muhtelif tetbirler almıt •e mevcut bağlan •Ökeceklere 
Prim vermeği kabul etmiıtir. 
._ Bu auretle mevcut Korent bağ• 
""1 sathının yüzde 7 111 aekizine 
lelı:abül eden S bin hektarlık bir 
la.hada aamalarm sllküldüiü anla 
lılıyor. 
L. Avuaturalyada cenup baitlan 
...,....,n tamamen mildiyodan ha· 
~I> olmuttur . 

Şimal sahaaı mahaulü hem ..., 
~ de kalite itibarile atağıdır. 
-ali Afrika ittihadmda yeni ae
lıe nıahsuHI 19,413,000 kental ola 
~ tahmin edilmiftlr. 

Geçen aene 14,360,600 kental, 
~bet aene vuatiıl iae 22, 195, 
•uu kental idi . 

İzmir çeldrdekolaleri C. W. T. 
~ yüz lihreai ıif olmak üzere 
"' - 75 tilin, A vuatralya tahmil 
.. - 70 - 80 ıilin, çekirdekli kap 
~ tilin, İapanyol 45, lran çeklr
deluizi tahmil 32 - 46, Kalifornya 
8s şilin, incir lokum yüz lihreoi 50 

Mahkemelerde 

- 80 ıilia, çuval derununda 22 - 28 
ıiline arzedilmektedir. Piyasa 
saitlamdır. 

Mersin borsası 
MERSİN, 29 A.A. - Bualn 

boruda 200 kunııtan 100 balya 
pamuk, 3 kurut 75 santimden bir 
vagon ça•dar, 2 kunıt 50 santim
den 205 pU'l'al kebek oablmıftıır. 
Pamuk piyasaaı tereffua mütema· 
yildlr . 

Dün gelen buğday 
Ola ~ A...ıoladan 16, 

Trakyadan 4 Ye Umanlardan 807 Ya 

ıron bofda:r ır•lmlttlr. Diln bonada 
!Rtitcla:r Y ,ll kurut uaımf flat lıuJmn.
tur. 

BORSA 

( h Baıılı:aımdan almaR cot?oldlr ) 
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72 yaşında kaçakçı 
Üzerinde sigara kağıtları 

bulunduğundan 
mahkemede tevkif edildi 

~ lıtanbul dokuzuncu ihtiaa• mah 
• "tneainde dün lamail oğlu Hasan 
~İnde 72 yapnda bir adam tev
"'l' edilmiftir. 
l lamail oilu Hasan da 58 def
le• Yürek markalı aigara ki.itıdı 
~"lunmuttur. 
. lia.ao bu kağıtları kendisi ia
~I etmekte olduğunu söylenıiı, 
~hakeme .-hit celbi için baık• 
~e hırakılmışbr .. 

kıymetli mektup 
nasıl kayboldu? 

muhasebecisi Hülki, tehakkuk me 
muru Arif, Mutemet Emin, Yusuf, 
Ali, Hayri, Hasip, Mehmet Cela
lettin, Ahmet Münir, Ziya, Ali, 
Mühsin, Cenıil Beyler ve merhum 
Rasim Beydir. 

Bu on alb zat Beykoz • Oakü
dar tosaamm intaaında aui iatimal 
yapmaktan ve avanı paralan zim. 
meta geçirmekten maznundurlar. 

DaTanm rüyeti o gün münhası
ran bu dava ile metgul olunmak 
üzere 31 teırinievvele brralulınıt
br. 

Belediyede 

Memurin 
Kursu 

Fabrikacılar dün 
vaziyeti görüştüler 

• Hangi memurlar 
devama 

mecbur tutulacak? 
Dünkii içtimaa Istanbulun bir 

Belediye memurlan için yakın 
da bir kurs açılacaktır. Bu kursa 
bilhasoa muhaaebe memurları, tah 
ail tubeleri memurlan devama 
mecbur tululacaktrı. Kura müdde 
ti 6 ay olacak, bir devre bitince, 
ilıinci devre baılıyacakbr. Kursta 
Belediye kavanin Te nizamab, u
mumi muhaaebe olr:utulacakbr. 
Kurs 10nunda yapılacak imtihan
da muvaffak olan memurlar terfi 
edilecek, olmıyanlar tasfiyeye ta· 
bi tutulacakbr . 

çok fabrikacıları gelmişlerdi 

Belediye katüpanesi 
Beı.di:re ve .-hir it \erine mü

teallik -r1er1 bir araya topla
mak maluadlle belediye bir kV.. 
tüphane teeiılna karar vennİ§tir. 
Küttiphane için icap eden eaerle
rin toplanmaama batlaıuaqbr. 

Şehir rehberi 
Belediyece hazırlanmakta olan 

tehir rehperi ikmal edilıni§tir. Reh 
per yakında ııetredilecektir • 

istimlak itleri 
latimllk komiıyo.,'u bu sene ya• 

pılacak olan iıtiml&kat için hazır· 
bklannı ikmal etmiıtir. Bütçe taa
dilı edilince iatlmliıke baılanacak
br. 

Arabacılar için 
talimatname 

Arabacılar için yeni bir talimat 
name hazrrlanm•ktadır. Şimdiye 
kadar cari nöbet uaulü deği§tiril
mekte, klhya payları salim bir e
sasa raptedllmektedir. 

Terkosun imtiyazı 
Terko• tirketinin daha elli sene 

imtiyazı temdit edildiğine dair şeh
rimizde bir haber şayi olmuıtur. Bu 
huıuıta müracaat ettiğimiz belediye 
reis muavini Hamit B. demiştir ki: 

- Böyle bir ııeyden malumatımız 
yoktur. Şirketin vaziyeti hakkında 
vekalet bize yeni tebligat yapmamıı 
lır. Şirketin bize devri hakkında da 
yeniden bir iş' ar yoktur. 

• ••••• 1 

Vtllgette 

Defterdarlık 
• 
imtihanı 

Terfi imtihanlanna 
altıyüz talip var 
Defterdarlık aenelik terfi imti

hanı yarm yapılacaktır. Bu imti
hana eoo talip vardır. imtihan iki 
kıaondır: 1 - hariçten sirenler. 
Bunlar kazanırlarsa aene içindeki 
münhallere tayin edilecektir. 

lstanbul fabrikatörleri dün 
Milli sanayi birliğinde mühim 
bir içtima yaptılar. Yüzlerce 
fabrikatörün ittirak ettiği bu 
içtim•da lıtıuıbul meb'ueu Vi.
&ıf ve İstanbul vilayeti C.H.F. 
idare heyeti reiai Cevdet Kerim 
Beyle.- de hazır bulunmu,lar· 
dır. 

13213 numaralı ve 24/ 7/ 932 
tarihli son kontenjan karama· 
mesi fabrikaları teşviki sanayi 
kanunile ihtiyacluına muktazi 
mevaddı İptidaiyeyi resim güm 
rüğü mukabilinde serbestçe al
maktan meneylemİ§ ve fabrika
ların kontenjan sırasile ve an· 
cak kontenjan listelerindeki ka 
dar mevat ith•l edebileceklerini 
emretmittir. 

Bu vaziyet fabrikaların me· 
saisini ve muntazam faaliyetini 
felce uğratacağından fabrika
törler aralarınd·an bir heyet inti 
hap ederek Y alovada bulunan 
lktısat Vekili Mustafa Şeref 
Beyle temas etmek üzere Cuma 
günü Y alovaya göndermişler 
ve vekil bey ile görüşmü§ler
dir. Dün bu hususta heyeti umu 
miyeye Nazmi Nuri Bey izahllt 
verdi. Vekil Bey heyete: 

Son kararnamenin memleket 
ihr•ç emtiasını korumak için ya 
pılmış muvakkat bir tedbir ol
duğunu ve yalnız üç ay için ya· 
pıldığını ve kontenjan listesine 
üç ay için on buçuk milyon li
ralık mevaddı İptidaiye kondu
ğunu ve bu ihtiyacdan fazla ta· 
lep edilecek ınevaddı iptidaiye 
için ihracat vesikaları ffiukabi
linde emva l ithal edilebileceği
ni söylemiştir. 

Vekil Bey her şubei san'at 
aralarında toplanarak birer me 
vaddı iptidaiye tedarik koopera 
tifleri teşkil ederlerse üç aylık 
listedeki mevadcl'ı iptidaiyeyi 
derhal kooperatife vereceği gibi 
gelecek listelerde fabrikalara 
muktazi makina ve yedek parça 
l•rı ile mevaddı İptidaiye ihti· 
yaclann• kamilen kooperatife 
vereceğini ilave ederek Tarife 
kanununun mevaddı iptidaiye 
fulındaki tenzilat ile muamele 
vergisinin mükerrer alınmama
aı hakkında Büyük Millet Mec
lisinin teşrinisani içtinıaında 
müstacelen teşebbüsatta bulu-

nacagmı beyan da etmi9tir. 
Dünkü İçti~d· fabrikatör· 

ler Vekil Beyin kooperatif fik
rini muvafı:k görmüşlerdir. Yal. 
nız Ticaret kanununun tenbiha
tı dairesinde vücut bulacak 
bir kooperatif tirketinin tahaı 
hükmiyet iktisabı için lazım ıı• 
len ihzari ve kanuni menıim 
ancak iki üç ay zarfında ikmal 
edilecektir. 

Bu müddet zarfında ise kon
tenjan listesin.deki mevat her 
müracaat edecek kimseye veri
leceğine göre bu liste için it.-. 
peratiften bir faide bekleneme
yecektir. 

Bunun için kooperatiflerin 
teşekkülüne kadar geçecek müd 
det zarfında bir tedbir olmak 
üzere listede mevcut mevaddı 
iptidaiyenin Sanayi Birliği tara 
fmdan tertip edilecek listesine 
göre münhasıran fabrikalara 
tevzii yapılma.k ve gümrüklere 
bu yol.:la tebliğat yapılmak üze 
re lktısat Vekaletine müracaat 
edilmesine karar verilmiştir. 
Mevcut mevaddı İptidaiyenin 
suret ve nisbet tevziini tesbit et 
mek üzere bir heyetin tefrikine 
karar verilmiş ve bu heyete her 
§Ubei san' attan ikişer murahhas 
ayrılarak yakfuıu 23 ki§İye ba
liğ olan bu heyetin 1 eylfil per· 
şembe saat 9.30 da içtimıa edip 
acilen ikmali vazife etmesine 
ve derhal Ankaraya hareket e
dilmesine karar verilmiştir. 

Bu heyeti, Sanayi Birliği i
dare heyeti seçecektir. 

Debbağların miiracaatı 

Türk Debbağlar cemiyeti 
de Başvekalete, lktısat Vekale 
tine, Halk fırkası katibi umumi 
liğine, İstanbul ticaret müdiri
yetine ve Sanayi müdiriyetine 
müracaat ederek berveçhiati 
maruzatta bulunmuıtur: 

1 - 931 senesi may11mm ba 
kıyeaini, yani 932 haziran, tem
muz aylarına mahsus eski liste 
deki muafiyetin ipkaaı. 

2 - Muamele verııiainln 
hem mevaddı İptidaiye ve hem 
mevaddı mamuleden olmak ü
zere iki defa alınmaması. 

3 - Muafiyeti tahdit olunan 
mevadch iptidaiyerrin gümrük 
resminin tenzili .. 

2 - Memurlara mahauatur. 
Bunlarmki terfidir. Münhal olun
ca terfi yapılacakbr. 

imtihan aualleri yann vekalet
ten gelecektir . 

Odada dünkü içtima 
Maliye müdürleri 

Varidat umumi müdürü Cez
mi, Milli emlak müdürü Rüttü 
Beyler Ankara'ya gitmiılerdir. 

1 Eylüle kadar her şeyi hazır_ 
lamak lazım geliyor 

Tevkifhanede bir 
ölüm 

Ticaret Odası mediıi dün .b~ fev 1 Konı.-;n~o,sigorta ':'oliçeai ve ?.rdi
kalade 'ctima yapmııtır. Bu ıçtima- noya daır ızabat la lazımdır. Mura
da yeni kontenjan kararnamesi mu- caatnamenın altına unvanı ticari, ıi-

b h ı cibinc~ teşekkül edecek ve 1 Eylul- ci !tarih ve numarası kaydedile-
Dün sa a stanbul tevkifane- den itibaren faaliyete geçecek olan cektir, 

sinde çok feci bir kaza olmuı, bir on! 
mevkuf ikinci kattan mermer av- ihracatı tespit komİıy arına Tica-
luya düşmii§ ve ölmüştür. ret odasından iatirak edecek olan i

Bu mevkuf ağırceza mahkeme kiıer aza intihap edilmiştir. Bu aza-
k 1 hklara Suat, Rıfkı, Hüseyin Sabri sinde esrar kaça çı ığından 6 ay 1 d' 

hapse mahkum edilerek, bet ay ve Gani Beyler seçilmiş er ır · 

Bulgar komünist 
maznunları bırakıldı 

altı gün yatan ve ikmali müddet Ticaret oda•ı 1 Eylule kadar ıipa-
etmek için 24 günü beklemesi la- rİ§ yaparak Eyliıl zarfında ithalatta Evvelki gün Poliı müdürlüiü 
zon gelen Kevork isminde bir Er- bulunacakların Oda riya•etine yapa- tarafından derdeat ve Adliyeye 
menidir. Kevork, dün sabah mev- caklan müracaatlar için bir mektup tevdi edildiğini yazdığımız Bulgar 
kuflann teneffüs etmesi için ko- formülü hazrrlamıştır. Bu formüle komüniıt şebekesi hakkındaki 
vuılan açılarak dıpn çıkartıldık- -•-o•an İstanbul Ticaret ve Sanayi d " · f al k ·- Adli tahkıkat ikmal edilmit, mev 
~:," .:~d:li;e:krd'~.::,t~. ıre~: odası nyasetine yapılacak müracaat kuf ve maznunlar tahliye olunmuf 
vorkta kalp hastalığı varını§, Üze- ta ıiparişin nev'i, miktan, kıymeti, tur. 
rine gelen fenalığın bir kalp aek- tarihi ve verildiği müeıseoenin iımi 
teai olduğu zannedilınektedir. Ke- ve memleketi zikredilecek siparit Tan•k bedelı" taksı"tı• 
vork üzerine fenalık gelip te ·-n- ddak sureti' tel ~ mektubunun musa , g-
delediği zaman etraftan tutmak el afi k 
için kotmutlarsa da munffak ola rafhane~e rı;ıu.ad_d~ t ekg~' ar, op- 1932 senesi tarik bedeli nakcliıioin 
mamışlardır. Kevork düıer dü§- ye ve sıpanş deıtennd . suretler ilk taluiti olan 3 lir~, mem.urların 

Tarihi 
Evrak 

Poliste --
Dörde 
Karşı bir 

Bir heyet tarafından! 
ilmi usul- Bir adamcağızı 

lerle tetkik edilecek dövdüler 
Müze idaresince teaeUüm edilen 

tarihi evrak, henüz ağzı mühürlü 
çuvallar içinde durmaktadır. Çuval
ların ııçılmasa daha bir müddet ge
cikecektir. 

• ~ Vekaleti, tarihi evrakın çok 
cıddı ve tamamen ilmi usullerle tas
nifini arzu etmektedir. Bu tasnifin 
icrası, mütahaaııı bir heyete havale 
edilecek ve bir tetkilat vücude geti
rilecektir. Ar,i•ler ehemmiyetine ve 
ait olduğu devirlere göre taanif edi
lecektiı-. 

Maarifte 

Orta tedrisat 
Kadro lan 

Peyderpey mektep
lere tebliğ ediliyor 

lstanbul orta tedrisat kadroları 
peyderpey teblii edilmektedir .. Kacl 
rosu gehniyen bir kaç orta mektep 
vardır. Bu aeneki tebeddülit.t o ka
dar şümuDu değildir. Tebeddülat da 
ha ziyade müdürler arallndadır. l ı
tanbuldan Anadoluya gönderilen yal 
nız bir iki hoca Tard•. 
Bazı kıymetli hocalar dil orta mek 

teplerden liaelere naklolunmuılar
dır. lstanbul kız ortamektebi müdü
rü Zeki B. lstanbul kız lisesi müdür 
lüğüne tayin edilmittir. Gazi Osman 
paşa ortamelrtebi riyaziye mualliın.i 
O•man B. mesaiai vekaletçe takdir 
edilerek Kabalaf liaesi riyaziye mual 
limliğine tayin edibni§ tir. Kaba laf li 
seai müdürlüğüne sabık erkek mual
lim mektebi müdürü Nııri B. getiril 
miştir. Kabataş lioeıi iki kıymetli 
boca kazanınıthr. 

6 İlkmektep mual
liminin imtihanı 

Dün öğleden sonra darülfünunda 
6 ilk mektep muallim muavininin 
devlet imtihanı yapılınııtır. imtihan 
da muvaffak olanlar ilk mektep 
muallimi ehliyetnameoini kazanacak 
lardır. 

Mıaırdan gelen 
iki talebe 

Mıaır Darülfünunu talebe birli 
gine menaup iki talebe ıehrimi:ııe 
gelmiftir. Bu talebeler M. T. tale
be birliği ile tem•• etmektedirler. 
Toplanacak prk Darülfünunlola· 
n kongreaine Türk talebesinin de 
iftirakini görüşmektedirler. 

Vatandaı! 

Kurtulduğun günü unutma: 
30 Ağuato11 ! 

Vatandat! 
On sene evvel bugünü dü§ün: 

30 Ağustos! 

Vatandaş! 
Hür ve müstakil Türkiye, on 

sene evvel bugün doğdu: 30 A
ğustos! 

Seni kurtaran kahramanla
rın hatırasını unutma! 

Vatandat! 
Türk ordusu Türk milletinin 

istiklali için çarpıştı! 

Vatandat! 
Mehmetcik, istiklal cidalinin 

adsız kahramanıydı! 
Biz de iktısadi istiklalin ad

sız mücahitleri olalım! 

Vatandat! 
Siyasi Dumlupınarı, iktısadi 

Dumlupınarla temamlayalım ! 

Vatandat! 

ve yaraladılar 
Kiğork. Miço, Mihal, ve Gal

ko isminde dört arkadaı birlik 
olup Rüstem isminde birisini 
bir müddet takip etmişler, ten. 
ha bir sokakta sıkıştırmışlar
dır. Rüstem ile bu dört zorba ar 
kadaşm arası öteden beri açık
mış. 

Tam tenha sokağa girilince 
dört zorbanın dördü birden Rüs 
temin üzerine birden bire hü
cum etmişlerdir. Rüstem evve
li mukavemet etmek istemiş 
biraz çabalamıı. fakat sekiz ko~ 
lun hakkından gelemiyerek ye. 
re yuvarlanmıştır. Herifler a
damcağızı evvela fena halde 
dövmüıler, ağzından, bumun• 
dan kan getirmişlerdir. 

Rüstem yediği dayağın teai
rile baygın bir hale gelince dört 
zoı:'>a kaçmak istemiş, fakat iç
lerınden birisi tam kaçacakları 
zaman bıçağını çıkarmış ve Rüa 
temin kafasına saplamıştrr. Rüs 
tem bu yara üzerine tamamen 
kendinden geçerek sokak orta
sında kalmıştır. 

Fakat bu srrada hadiseyi ha. 
ber alan polis memurları yeti,e 
rek firar etmekte olan şerirleri 
yakalamışlardır. Vaziyeti lehli. 
keli olan Rüstem tedavi altın• 
alınmııtır. Hadise hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Hamal kavgası 
Cibali Tütün fabrikası hamal 

!arından Ali Ömer, İsmail ve 
Demir, iş meselesinden çıkan 
kavga neticesinde Mehmet ve 
lbrahinı İsminde iki hamalı ya
ralamışlardır. 

Heroin kaçakçısı 
Bundan bir kaç gün evvel e

roin kaçakçılığmdan yakalanan 
ecnebi kaçakçıl•rından Şifman 
zabıtaca tahkikat ikmal edilmiş 
ve dün tevkif edilerek evrakile 
birlikte Adliyeye verilmiştir. 

Dirhemle cerh 
Usküdarda Kassamçe~meıin 

de Kazım efendi nezdinde misa 
firleten mukim Kadri efendi ile 
Salih namındaki şahıslar arasın 
d• küfe meselesinden çıkan kav 
gada Salih Kadriyi dirhem ile 
başından yaralanmış ve cari.h 
de yakalamiştir. 

Yangın başlangıcı 

Aksarayda Haseki caddesinde 
59 numaralı dükkanda maran
goz Bahaettin Efendiye gelen 
Tekke sokağında 5 numaralı 
hanede mukim Eminönü Mali
ye memuru Neşet efendinin 
mahtumu 14 yaşında Mustafa 
efendi dükkanda sigara yaka
rak attığı kibritin talaşları tu
tuşturarak yangın başlangıcına 
sebebiyet vermiştir. Derhal sön 
dürülmüştür. 

Hırsız zannetmiş 

Bostancıda iç Erenköy cadde 
ıinde Bostanci istasyonu müdü 
rü Vedat Beyin valdesiniıı hiz
metci Çerkeşli Mustafa hanesi
ne hırsız girdiği zehabina kap:
larak sile.b atmış ve halkı heye
cana düşürdüğündan yakalan
mıştır. 

Mehmetcik, senden tayyare 
istiyor. Tuğla değil mi imiş? 

Tayyare cemiyetine yardım 
et! 

içerisinde 7325 Belçika frangı 
~lıınan ve Brükaele gönderilen 

.. ~• lllektubun ziyama •ehebiyet 
illa. '1nekten maznun Hakkı, Os
-.ui;' Mazhar ve Ihsan efendilerin 
ı;., "~emesine dün Ağırceza mah 

Lehistan Hariciye 
müsteşarı gitti 

mez ölmüştür • raptedilecek ve izahat venlecektir. eylul maaşlarından ke11lecektır. .... , ........ ,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,............................ ,,,,,,,,,,,,,,,. ··························~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·--·~····························~ .. . 
Aşkı Ef. sinek kağıdı yapıştırıyor! Resimli hikaye 

KasımpaşadaSamancı meyci'a 
nmda 4 numarada sakın dülger 
Rasimin oğlu 9yaşındaki Ihsan 
Sabuncaki arsasında bulduğu 
bir demir parçasını tuğlaya vur 
makta iken birden bire patlaya 
rak sol elinden yaralanmış ve 
berayı tedavi hastaneye naklo. 
lunmuttur. l'lleıınde devam edilmiştir. 

" M.~hakeme ıabit celbi için bat
rune bırakılmı§tır. 

Şayanı dikkat 
bir dava 

A' "- d" gırceza mahkemesinde faYA· 
1ı •• 1

1kkat bir davanın rüyetine 
-, anmıştır . 

Dav 

Bir müddetten beri ıehrimizde 
bulunmakta olan Lehiıtan Harici 
ye müaletar• M. Beck Romania 
vapurile ve Köatence tarikile Var
fova'ya gitmittir. M. Beck Leh se: 
f"ıri M. Olaowaki Romanya ııef"ın 
M. Carp, ile Lehistan ve Romanya 
sefaretane ve konaoloaanelerin er 
kanı tarafından tetyi edilmi§tir. 

Halkevi ve 
memurlar 

Halkevi ıiyasi bir ~ekkül. olmadı 

I' 

r Üsküdarda bir 
tramvay kazası 
Üsküdarda vatman Ali'nin ida 

resindeki tramvay arabuı Hakimi 
yet MÜİ) ~ caddesinden geçerken 
18 yaşında İbrahim isminde bir 
gence çarparak batından ;:ığır su
rette yaralamııtrr. Vatman Ali ya 
kalanarak tahkikata batlanmıt 
ıı.. ..... ı..:- .d-. .... _ .... _____ ı....1...ı ..... 1-.. -
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Asrın umdesi cMILLlYET• tit. 

30AGUSTOS1932 
idarehane: Ankara caddeei, 

100 No. 

Telgraf adresi: 1 at. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

B-.muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürliiğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy~ için Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylığı 4- il -
6 

" 
7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti ıı:eçen nüıhüar 10 lm
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için tniidiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eP!kö7 ukeri raaat merlı:ezin

den aldığımız habwe söre buıün 
hava açık olacak ve rlizıi:r ,;ma1. 
den eaecektir. 29-&-32 tarihinde 
hava tazyiki 761 milimetre, en 
fazla sıcaldık 23 en az 16 Hntig
rat kaydedilmittir. 

FELEKTEN 
Seyahat mektuplan •• 

Artist ve 
Kavun 

Vlchy, 29 atJa•to• 9B• 

Vichy' de en çok raibet gö
ren feY ne olduğunu merak et
tim... Bet on gündür de tetkik 
ettim. Bu raibet gören ,ey ne 
güzel kadın, ne güzel erkek 
[bili. ihtiyar aklıma Daver Bey 
geliyor] ne elmas, ne antika ••.• 
Burada iki teYe rağbet var: 

Birisi artiat diğeri kavun •• 
Artık ihtiyarlıktan kadidi çık 

mı§ Madam (Secile Sorelle) 
bile burada tiyatrosunu doldu
ruyor. Haftanın her günü bir 
musiki üstadının kooserile çın· 
layor ••• Reaim sergiıi adam al
mıyor ••• 

Kavuna gelince; vaktile bi
zim çocukluğumuzda aatrlan 
kokulu yerli kavunları vardı. 
işte onların on. on iki santim 
kutrunda olanlan bizim para 
ile yanm liraya •• Oteller de bu 
nu bir lüka yemek diye birer di
lim, birer dilim veriyor .• Hem 
de yemeklerden evvel, Düşün
düm... Bizim memleketten bu
raya artist getirmeye imkln 
yok! .• Neden imkan yok burası 
nı bilmem sorar mısınız? 

Hani yeni vali, topçu kuman 
danına sormut: 

- Neden ben tehre girerken 
top atmadın? . 

- Üç sebebi var efendim! 
evvelen barut yoktu .. demi§ •• 

Ve üst tarafını vali dinl.e-
meını, •.• 

Kavuna gelince; bizde deni
ze döküyorlar, hem de ne ka
vun! Buradakiler gibi il eze. ke
lek şeyler değil.. Binaenaleyh 
hiç değilse sokaklarda sefil ser 
gerdan yatan kavunlarmuzdan 

bir kıımınm buraya gönderil
mesine çare bulııak.. 

Huliaa ediyorum •• Vichy'de 
rağbet görmek için ya artist ol 
malı, ya kavun(. 

Diyecekıiniz ki: 
"- Yine felek. kimine ka

vun yediriyor, kimine kelek.!" 
Değil!... Ben kıyası nefaediyo
rumı.. Artist olarak gelmeyece
ğime nazaran kavun olarak ge
leydim daha iyi olur, yüzfune 
bakan bulunurdu. ,,. ,,. . 

Gürültü haıkkmda bilmem 
biç tetkikat yaptmn; mı? •• Ga-

1 
zetelerde çalı9anlann bu husuı
ta biraz melekesi vardır: Vi
ohy' de oturduğum otel harici 
manzarası itibarile pek sakin 
bir oteldir, görünce dersiniz ki: 

- l,te sekiz, on saat delik
siz uyunacak bir yer! •• 

Fakat içine girdikten soınra 
daima olduğu gibi zevahire ka
pılarak aldandığınızı görürsü
nüz.. Bizim otelde üç nevi gü
rültü vardır: 

1 - Canlı membalarıl.a ge
len gürültüler: 

A - Bahçede çocukların gü
j rültüsü ... 

B - Sokakta giden geni9 
nallı beygirlerin asfaltta çıkar
dığı gürültü. 

C - O da komtunuzun hor
lamesı. 

D - Sokakta veya civar hah 
çelerde komtularm geç vakte 
kadar süren münaka§!l ve kah
kahaları .. 

E - Koridorlarda gezinen
lerin gürültüleri. 

2 - Makine ve alat ve ce-
madattan çıkan gürültüler: 

A - Otomobil, motoıiklet ..• 
B - Kilise çanları ••. 
C - Musluklar ve delikli 

ta,larla heli su depolarııım sea 
leri. 

D - Civardaki gramofooler. 
3 - Tabiattan çıkan gürül-

tüler: 
A - Gök gürültüleri. 
B - Rüzgar 11lıkları. 
C - Yağmur tq>ırhlarr • 
Şimdi bu kadar gürültü için-

de Vichy' de nasıl başımı dinle
diğimi artık tahmin edebiliraİ· 
niz ..• Bugün buna bir de latan
buldan gelen bizim gazetelerin 
gürültüsü inzimam etti!. Sor
mayın sükuneti! 

4' ,,. ,,. 

latanbul gazetelerine naza· 
ran Karagöz diye bir adamın 
yaıamış olup olmadığı hakkın
da Bursadan çıkan bir müna
kaşa tarihçilere de sirayet et. 
mit·• 

Evvell hangi karagözden 
bahsediyoruz. Benim gördü
ğüm. her devirde karagöz var
dır. Ve aıağı yukan Haciyvadı 
mızı bul1B1ca hepimiz Karagöz 
oluruz .. 

Karag&ı: yaşamıt mıdır? •• 
Hakikaten yaşamıt olsa da Ka 
ragöz zihniyette dobra dobra 
göriiten, basit, hileye hud'aya 
aklı ermeyen tok sözlü adam
lar ya§amaz, sürünürler ... Asıl 
Haciyvat şayanı tetkiktir ••• 
Müstehzi, mürayi ve mütabas
bıs .•• Haciyvatlar da her devir
de vardır ve aul onlar ya§&rlar. 
Şimdi İster maddi, iater mane
vi bir varlığı olsun, şu biça
re Karagözü hırpalamakta ma· 
na var mı? Haciyvada dokun
salar ya!., 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 7 8 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Feluli lant<Utique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMİ 
Hem rahmanı gücendir· 

di. Hem de 9eytanı kızdırdı. 
iki saattir burada mücadele 
ediyoruz. (Orhanla Şcbameti 
i9aretle) bu iki gencin evlen
melerine kat'i bir tiddetle 
mü'niancet göateriyor. Hep bu 
mucizeler ODUD haksızlıimı 
imaen bizim lehimize vukubu. 
luyor ••• Bu inadmda devam e
clerıe ııöriinünüz daha neler 
olacak. Evveli onun kavuğunu 
papuç gibi ayağına geçirecek
ler.. Sonra çatınızı batmııı:a 
indirecekler .•• 

Kaynana - Sua evladım rab 
bim eairgeain.... Çoluk çocuğa 
yazık değil mi? Sizin hüdda
mınız damadımın nefesinden 
kuvvetli geldi. Sarığın kutsiye
ti büyüktür amma hazan da 
böyle s&'bibini çarpar. 

Rabbim affetsin damadım 

kadar hayret ven.cı feyleT 
botuna olmaz •• Ne yapanınız. 
Kul ııünah11z olur mu? Bahu
sus böyle zamanda •.. Geçinme 
dünya11 bu •.• 

Kocakarı birden bire Şelıa
meli ııöatererek: 

- Bu güzel kıza ne olmuf •• 
Benzi aararmıt, gözleri kapan. 
mıt- ağzı köpürüyor .•• 

Dedi. Az bir zamanda cere
yan eden gayritabii ıeylerin 
verdiii §atkınhkla Şehametin 
baygınlığına dikkatten kalmıt 
gibiydiler ... Kadının bu ihtan 
üzerine küçük şifeyi koklata
rak kııı:ın damarlarını hafif oğ
maya baıladılar •.• Bir taraftan 
da Orhan sevgilisinin kulağına 
en tatlı sesile: 

- Korkma Şehametçiğim •• 
Korkma ••. gittiler •• gittiler •• 

Diyordu. 

MiLLİYET SALI 30 A(';,OSTOS 

Askeri bahlsler 

Türkün Büyük Zaferi 
- 10 uncu gıldiinümü mllnasebetlle -

30 Ağustos Bat 
kumandan 

meydan muharebesi 
29-30 Aiustoa ır;eceai , sabaha 

kartı, ordularımız, dün aldıkları 
emre uyıı:un olarak dÜ§manı her 
taraftan kutatmaia ve kuff.tma 
çemberinin iki ucunu birlettirme• 
ğe, elveritli bir ( durut) almIJ bu· 
lunuyorlardı .. 

Afyon Karalıiaardaki Batku
mandanhk ve garp cepheai karar 
ga.hıııa gece yarıaından sonra ge
len haberlerden çıkarılan bu aon 
duruıu, garp cepheai harekat fU 
besi müdürü Tevfik Be7 harite ü
zerine geçirmİftİ .• Hepimiz sevinç 
içindeydik. 

Tevfik Bey bunu derhal ismet 
Pataya götürdü .. ismet Pqa bu
nu görünce, hemen batkuınanda· 
na götürülmesini Tevfik Beye e
mir buyurdular .. 

Tevfik Bey henüz yatağına u
zanım§ olan Gazi Hazretlerine ar
zeylediler. Gazi Hazretleri, he
men Fevzi ve lernet Patalan yam 
na çağırdı, bu üç bat, planlannm, 
ve bu planların tahakkuku için 
verdikleri emirlerin, aldıkları ter
tiplerin o andeki son neticesini de 
harita üzerinde bir kere daha göz 
den geçirdiler .. Ve fU karan ver
dilert 

"Bugün aktama kadar bebeme 
ha 1 dütman ordusu her taraftan 
kufatılarak yok edilecek." 

smet Pata, baıkumandanm
dan bu karan aldıktan sonre, aa
at 6,30 da verdiiti emri birer er
klnı harp zabiti ile ordularına yol 
ladı •• 

Fakat, Gazi Hazretleri, yalnız 
bu kararı verip icap eden emirle
ri yollamayı ki.fi bulmadı. O an
deki vaziyet o kadar ehemmiyet
li ve kıymetli idi ki, hazırlanan 
im.ha meydan muharebesinde mu 
vaffakıyet için, verilen karar ve 
yollanan emirlerin neye mal olur 
sa olsun, bütün kıt'alar tarafm
dan tıpa tıp yapılma11 lazımdı .. U
fak bir gecikme, küçük bir gev
§eklik, düşmanın herhangi bir yer 
den, çemberimizden aıyrılmaama 
sebep olabilirdi.. Buna asla mey
dan bırakmamak icap ediyordu •.. · 
Bu sebeple Batkumandan Gazi 
Hazretleri, fU karan da verdiler: 

A - Erkim harbiyei umumiye 
reisi Fevzi Pata Hazretleri, şimal 
den düsmam kavramakta olan 2 
inci orduya gidecek ve hu ordu-

lerdi? Bunu ne şeyh anlayabil
di .. Ne de kaynanası. Hakikat· 
te Orhanla Dilaver de bu bü
yük sırrın cahili idiler ... 

Şeyh hayretten hayrete 
düttükten sonra aklını batına 
toplamak lüzumile bu tabiri 
muhal rüyadan çıkmak için et
rafına bakındı. Karınında üç 
çehre gördü. Bunlar hemen 
çocuk denecek kadar üç genç.
ti. Cilvelenen akıl almaz gara
ibin hayıra yorulacak bir ta
rafı yoktu. Bu harikaların mü
e11trleri kar9ısındaki üç taze 
kafa mıydı? Ne olursa oleun 
maneviyat namına kendi yap
tığı büyücü hokkabazlıklanna 
galip ııelcn bu çocuklarda mu 
cizevi bir kuvvet vardı •• Battal 
Zade bu sırra ermek için bu 
gençlere çırak kaydolmak eme 
!ine düttü. Ve önlerinde İltir
hamki.r bir hürmetle dize gele
rek: 

- Beni manea. maddeten 
her cihetle yendiniz ••. Çıraklığı 
ruza dihalet ediyorum.. İnayet 
allahtan, medet sizden... dedi •• 

Diliver hakikaten iıtediklc
ri zaman bu harikaları ika kuv
v..tine malik bulunuyorlamut 

Ou$"'4n 

Bı»m ... _. il 
Ali Rİ?A 

nun verilen karara göre (sevk ve 
idare) edilmesini temin edecekti .• 

B - Gazi Hazretleri de düt
mar..a. aorl yumrulu cenuptan ve 
l!'&l'pten vurmakta olan 1 inci or
dunun yanına gidecekler, o ordu 
nun ha.-ekatmı oradan bizzat ida
re buyurecaklaTdı. 

C ·- Garp cephesi kumıandanr 
lmıet Pata da, (Afyon) dr. kala
rak her iki ordunun harsk.ltmı, 
tanziın ve idarede devam buyura 
caklardı .. Bu karar verilir ver:I
me7, Cszi ve F eyzl Pa§a1ar oto
mobilleri"' ve maiyetlerile hare
ket eylediler .• 

• 
• * 

Gazi Bqkwnandan, saat 9 da, 
Akçetehirdeki birinci ordu karar
gahına vardılar. Ordu kumanda
nına, Afyonda verdikleri karan, 
ve ordunun yapacafı vazifeyi an .. 
lattolar. "Şimdi Kemalettin Sami 
Pa,aya söyleyiniz: iV inci kolor
du, tekmil fırkaları ile ve çabuk 
dü,manı lruptom. Ve kat'i netice 
alam.. Ve dllpnan ordusu bebeme 
hal yok edilmelidir.'' emrini ver
diler ..• 

§ - Tam bu sırada, ordu ka
rargahma getirilen ve içlerinde 
bir erkanı harp zabiti de bulunan 
esirlerden, öğrendik ki, Türk ordu 
aunun çevirdiği kutatma çemberi 
içinde kalan aad Yunan ordusu 
ile beraber, batkumandanlık vazi 
fesini gören birinci Yunan kolor
dusu kumandanı Ceneral (Triko
pla) ile 11 inci Yunan kolordusu 
kumandam Ceneral (Diyenia) te 
bulunuyor •• 

Bu haber kendisine arzedllen 
Gazi Baıkumandan, derhal birin
ci ordu kumandanına daha evvel 
verdiği emre, §U ikinci emri de ilfl 
ve etti: 

"Hemen Kemalettin Sami Pa§& 
ya benim tarafımdan söyleyiniz, 
bizzat Ceneral (Trikopis) ile be
raber bütün dütman ceneral ve ku 
mandanlannı behemahal esir et
ain !" 

• • • 
Gazi Hazretleri, bu emirleri 

verdikten sonra, daha faz la birin 
ci ordu karargahmda kalmayı mü 
nasip bulmaddar, imha meydan mu 
harebesini, daha yakından idare 
etmek: için iV inci kolordu karar 
gahma hareket ettiler; Kemalet
tin Sami Paıanm -'taraıaut yeri" 
ne giderek dürhin ile ordumuzun 

- Hak kendini nerede gö
rürse orada tecelli eder ... Bu 
kuvveti hakkın gayri cihete sar 
fedenler cezalarını bulurlar .. 
Binaen bu huddama ermek için 
büyük bir hüsnü niyetle daha 
çok vakit müritlikte bu:luıı.rak 
vicdanınızı tasfiye etmelisiniz .• 

Şeyh secdelere vararak: 
- Elbette efendim, daima 

hakka teveccühten ayrılmeya
cağım.. Ve emirlerinizi ibadet 
teklinde telakki ile ifaya uira
J&c&ğıın .• 

- Bu ciheti sonra konutu 
ruz. Şimdi bu izdivacı tacilen 
valide 'hanımları iknaa çalqa 
caksınız .. 

- Emriniz batım üzerine •• 
Bu akdı da olmut bitmit bili. 
niz.. Ve kulunusu ihmal etme
yımıı: •. 

- Akit evvel&, "f'Mlimiııi ifa 
sonra .• 

- Hay hay efendim iı« em 
rinize mutiim., 

40 
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facia 
Şeyh izdivaç lehine anne

leri kandırma" e muvaffak ol-
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diipnana .. Iıtmı gözlemeğe baıla 
dıl&r ... 

Bu andeki vaziyet, tefriki çok 
güç, çok gergin ve çok kritik bir 
halde idi: 

2 inci ordumuzun 61, 16 ve 1 7 
inci fırkaları ıimalden; 

linci ordumuzun, iV inci kolor 
kumandasındaki 11, 12, 5, 3, ve 
23 üncü fırkaları da cenuptan Te 
garpten çevirip iki ucunu biribiri
ne yaklatbrdıkları lruıatma çem
berinin içinde kalan aarl Yunan 
ordusu, bu çemheTden kurtulmak 
için hakikaten cesaretle, inatla, a 
zimle, çarpıfIYordu.. Yunanlılar, 
neye mal oluna olıun, bu çember 
den kurtulmaia çalıııyor, teeaat
le vuru,uyorlardı .. 

Fakat, ceaarette, azimde epiz 
olan aokerlerimiz, gittikçe dütma 
mn tutunduğu mevzilere yaklaıı
yor, k11kaçı iki tareftan aıkıftm
yorlardı, piyade ve makineli tü
fek atqleri, fasılaaız uğultular ve 
hışırtılarla devam ediyor, topçu 
aletlerimiz ardı araaı kesilmez, 
gök ırürlemesi gibi bütün dağ ve 
ovaları inilti ve prültülerle dolM 
duruyor; ~arapnellerimiz, sonu 
gelmez şimşekler gibi düşman ü
zerinde mütemadiyen çakıyorlar
dı .. Bir tarafta diqmaiı mevzilerin 
de, yığılan inaanlar, devrilen hay 
vanlar, berhava olan toplar, ora
ya buraya kotan insan ve hayvan 
lar gözüküyor; diğer taraftan, 
onlara kahram.anca saldırırken şe 
hit olan ve yarlanan bahadll"ları
mızın dÜ§Ü§leri, onlan gören ark11. 
da§larının ise onların ü.;tünden at 
layarak, onların intikamını milli 
kinlerine katarak düşmanı boğ
mak hır.ile, saldırışlan gözükü
yordu .... 

Kıyameti andıran bu milli dra 
mın son perdeıi karıııında, o bü
yük in~an daha fazla yerinde du
ramadı, artık dürbinle değil, doğ 
rudan doğruya gözlerile görmek 
İhtiyacını duydular; harpte en bü 
yüğünden en küçüğüne kadar bOi
tün kumandanların daha ileriye 
atdark a.akerlerirtıc Öı-nek olmak, 
zamanının geldiğini sezdiler; 

Saat 14 te, dütmenın yağdırdı 
ir ateılerin tesirli mmtakasındao 
geçerek, 11 inci fırkanın (merhum 
Dervit Pa§&nın fırkası) tarassut 
yerine kadar sokuldular, bugün 
''Zafer Tepesi" adını verdiğimiz 
o yerden, inıba meydan muhare
besini idareye baıladılar; oradan 
artık lıertey dürbünsüz görülebi
liyordu .. 

Aktam yaklatıyor, güneş batı
ya ya<slanıyol', dereler gölgeleni
yor, top, tüfek sealeri başka bir 
renk, başka bir mahiyet alıyordu. 

Hücum Emri: 
Tam bu srralarda Hi ki; o eı

aiz inaan, bu denkaiz imha mey
dan muharebesi için, şu son hü
cum emrini verdiler; "Düımanı 
gündüz gözü ile tamamile ku§ata 
caksınız. OÜ§manın tutunmakta 
inat ettiği yerlere süngü hücumu 
ile gireceksiniz.. Behemahal bu 
gün kat'i netice alacakaınız. Bu .. 
nun için bütün kıt' alarımızın en 
büyük fedakarlıkla ilerlemeleri, 
bütün topçularnnızın, gizlenmeğe 
lüzwn görmeden, açığa çıkarak 
dÜflllAD mevzilerini aaramalan f. 
cap eder!' dediler. 

* • • 
Baıkumendanlarmdan bu hü

cum emrini alan Türk ordusunun 
iıte o and.,ki kahramanlığmı gör
meli idi!! .• Bunu anlatmak, haki
katen çok zordur .. Olduğu gibi ta 
rif iıe, hiç kabil değildir. Şu ka
dar ki bütün kuşatma çemberinin 
her yerinden; birden yıldırun gibi 
bir velveb kopmuıtu .. Sanki hi,
den bi'!".~ dağlar yo. nlmış, y~nar 
dağlar f,~kırmış, dehşetli bir ugul 
tu halindr. lavl;ı.-:nı kutatma çem 
berinin içind~n ortaya doğru akıt 
mağa başlamış y,il>iydi Çünkü 
Türk ukeri her taratlan hücuma 
kalkmıştı: M:<kincli tüfek ve top 
atıılarunı7, o ande düımanın bu 
aon mev7.:leri iizer!nde küme!en
mİf, oralanm kasıp l:ö\vuruyordu; 
piyadelerimiz, sün~ülerini tak .. 
mıı, o ane kadar ,.,.,rdıkları son 
hücum mevziinden !'Jçramı§, Hd,\1 
man aiı,crlerine kim daha evvel 

- Çocukların yıldızlarına 
ilk bakı,lanmda izdivaçları a
leyhine delalet eder emmareler 
görmüttüm. Fakat sonraki nu 
cumi tetkikatımda bu akdin 
men'i daha büyük felaketleri 
mucip olacağını ve haıtti söyle 
meye dfüm varmıyor, çok mü
ellim ölümlere kadar sebebiyet 
vereceğini Levhü kalemde ay
nen okudum. izdivaç aleyhin
deki feleki mahzurların hüd
dam ile yenilmeai kabildir. 
Bu mütküle iktibamla çok ui· 
ratbm .. 

Ve bimennibil kerim muvaf 
fak oldum •• Bu iti benden iıtc
yiniz. Ve hiç gaygu üzere ol-
nıııaymq ••• 

Şeyhin bu teminatı üııerine 
iki aile ara11nda bir çok müza
kereler cereyan ettikten sonra 
Orhanla Şchametin akdine ka. 
rar vertldi.. Şimdi o!'iada en mü 
him keyfiyet kaldı. ~ehame
tin hayabıtr ihata ile izdivacmı 
ııUçl9ftiren w ara SJra (ayr'ı 
mer'tlerin teabUratile akıl al
maz hadi .. ler cilvelendiren 
m<!§'um büyük sır meaele.i.. 

Bu, acıklı olduğu kadar ga 
ri ak' 

' girecek~'· yar~şı a lt.a !kışmış, b_.: .. a 
nuyoriaı·dı 

Bu arada, ,Jü.jmt:.. nın kendi~\r.i 
gittik.-;e sıkan bu çemberin içinde 
son gayret ' • fedakarlıkla bize 
kartı koduğu. sen n•vaş ve çabala 
Yit• yaptığı göru "yordu 

Bu manzara tam bir kıyame
tin ömeği idi. 

Günq artık tamamen batıya 
yaslanmış, son albn ıııklarmı:, 
Türk batkumendanının milli kin
le ürpennit altın saçlarına karıt
tırmıJ, .sanki Türkün ızbraplı ve 
karagünlerinin bittiğini müjdeli-
7ordu .. 

itte tam günetin battığı, gökyü 
zünün karardığı o dakikada, bir 
den bire, top, tüfek aesleri kuil
di.. Düımanm son mevzilerinde 
büyük ve yeni bir çatırdı koptu .• 
Çünkü artık, Türk süngüleri ile 
dütman süngüleri hiribirine çatıf
mıttı, Allah Allah sadalarlle, hor
ra sadalan hiribirine kantmııtı ... 
SüngÜ süngüye, boğaz boğaza bo
kutma başlamıştı .. Bu da, çok sür 
medi; hon·a sadaları ebediyen kı 
sıldı ! Süngü çatırtısı kesildi .. 

Çünkü a.sıl düşman ordusu, 
Türk yurdunun hariminde boğul
ınu~ıu .. Türk milletinin üç yıldır 
beklediği kurtuluş kıyameti kop
mu~tu .. 

ı:.: * 
"Türkün bu büyük zaferi" 'hak 

kında ne söylense, tam tarifi ya .. 
pılmit olamaz .. 

Onu en iyi - t.t!ll'İf eden. en veriz 
ifade eden ese~· or~ada duYuy·ır : 
Bütün dünya ona, 0Muıtııi Ke
mal l ürkiyeıi" diyor. 

* 
* "' 

Hiç şüphe yok ki, tertemiz "Mil 
li Türk devleti"nin, yepyeni 
"Türk cümhuriyeti" nin, ve ge~ 
çen 10 seneye :sığan asırlık siyasi 
ve içtimai inkılabnnızın temeli Bü 
yük Zafc.rdir .. 

Türk tarihi, elbet baştan bata 
zaferler doludur .. Fakat, verdiği 
netice itibarile yalnız Türk tarihi 
nin değil, dünya tarihinin giditin 
de bile, bunun kadar geniı ve bu 
nun kadar derin değiıiklikler yap 
mı~, :repyeni ve engin yollar aç
mıt ba.ı-.:ka bir mr~1d3n muharebe
ıl gü~terileme:r., . 

- Bu zafer~ yalnız veı·diği ne
t !Ce itibarile j ~ğil1 harp san' ati 
ne hı a~uıdan, bir "imha meydan 
ır.ı· t-of\rtbesi,, ı..;İn. bütiin dünya or 
dulıaı ı.r.a Örnek olacak l ""rslerle 
dolıuh:• .. 

İ;t~an ve tü;ek i•,hari1e bize 
n'Üsa\·j, fakat cephane, makinelı 
tiitı :k, topçu, ni\k'iyc. v"~ntaları ve 
naal:.t-me itib-a. ,·i•t~ dünyanın en 
ıni.kP1Y?n1el ve bol vasıtalı, 200000 
ki§ilik Yunan ordusunun tam 
C döı·tıe üçü) nün jmhasile netice-
1t.."n· .1iş olan bı.ı zafer, o kadar hü 
nerli. o kadar <lırayetli idare edil 
mişti ki, tam be:. gün beş gece de
'"'"' <'den bu m<.>ydan muhareb ... 
sindeki zayiatımız tehlt ve yaralı 
berabE.I' olduğ,. halde anrak 10 
b;r. kişi kadarı!, .. Takl'iben yüzde 
5 zayiat verınittik 

• 
* • 

30 Ağustos aktamı, ortalığı bü 
TÜyen karanlık içinde kopan bfi
yilk kıyametin neticesini gözle 
görmek için, 31 Ağustos gÜneşlnin 
doğmasını bckl<>mek zarureti ha
ııl olmuştu .. 

Türk Başkumandanı, Büyük 
Ga>;i, o!.ada, .reni Türk devletinin, 
yenı Turk cumhurıyf'tinin ebedi 
temelini kemiklerile ören, kanlari 
le yoğu~an b_ü~k ıehitlere büyük 
ve mınrı,..t~uı 9J•1ndukta n son 

., . ... 

Kitap 
Panayırı 

Bizde kitapla ka.ri arasında ta 
nışma ve seviımeyi doğuracak 
her hadiseyi büyük bir aevinçl• 
karplarnn. Tanııma ve sevipne di 
yorum, çüıılrii sevmek için l'Örmel< 
ve tanımak gerektir. Ve hu husu• 
ta bizde ıarfolunan himmet az· 
dır.- Esasen mikdan pek çok ol• 
mayan kitap neıriyatımızın bah• 
&ettikleri meseleler, kendi nevile
ri arasında mevkileri ve kıymetle 
ri hakkında bir fikir edinmek, 
bunlara dair salahiyet sahipleri· 
nin mütalea ve tenkitlerini oku• 
mak nadir tesadüf olunur fırsat• 
lardandır. Böyle etraflı malilmat 
almak fÖyle dunun hatta yalnı• 
iıimlerini öğrenmek bile uira!ına· 
ğa bağlıdır. Halbuki, hele biziın• 
ki gibi okuma susuzluğu pek hlo
ıedilmeyen bir memlekette, çıkan 
kitapları herkese duyurmak ve ta· 
mtmak için sarfedilecek hic bir e· 
mek fazla değildir. Maarif veka· 
Jetinin bir müddet evvel neıret· 
meğc başladığı Bibliyoğralya mec· 
muası bu itibarla büyük bir bot· 
luğu kısmen doldurmuştur. Fakat 
bu kifi olamaz. Gazetelerin, mee 
mualaı-ın, bütün irfan müeaaeaelıe 
rin~n ve her münevverin gücü.nün 
yettiği kadar bu ite çalışma11 la
zundır. Kitabı arayarak bulup o• 
koyan, bunun için çırpınıp attlaa 
kari kütlesi o kadar büyük değil
dir. Pek çoklarını buna sevket• 
mek, bin bir alika ve ihtiyaçları .. 
na cevap verecek kitapların varlı 
ğını onlara haber Yererek oku· 
mak merak ve arzularını hareke
te getirmek icap eder. Bu sa.hada 
batka memleketlerde yapılan teY 
!eri kıymetli bir örnek gibi alabi· 
liriz. Okuyanlann sayısı bizdekin 
den pek fazla olan memleketler· 
de bile bu işe verilen ehemmiyet 
göz önüne getirilirse bizim bu hu 
suata ne kadar ça1ıtmamız li.znn 
geldiği tasavvur olunabilir. itte 
bu düşüncelerledir ki bir kitap 
panayın yapmak fikrini candan 
alkıtlayorum. Ehliyetli ellerde bu 
teıebbüsün her yıl artan bir semfl 
resi olacağına inanryorum. 

, Celal SAlllR 

HAZIN BİR ÖLÜM 
Avukat Hamdi Halim Beyin hare

mi Aliye Hanım genç ya.şında ani 
bjr hastalık neticesi olarak dün gec• 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün suat 

9 1 /2 da Kadıköy' ünde Cevizlik'te 
kain hanesinden kaldırılarak saat 10 
da Kadıköy iskelesinden hareket e. 

decek olan çatana ile Eyüp'te mak
percsine götürülecektir. Allah rah
met eylesin. 

ra, yarın için muharebe mey· 
danını görmek ve yapılması litztm 
yeni tedbil' ve ~ertipleri karada~ 
tırmak üzere Çal köyünde kaldı
lardı. 

A. RIZA 

* • 
Miralay Atıf Beyfendiye, 
Beni taltif ve teşvik eden mek · 

tubunuzu aldım .. Yazılarım 23 A· 
ğustosta batlamıştır. 9 Eyinle, düı 
man ordusunun Akdenize dökül
düğü güne kadar devam edecek
tir. Kardeşim efendim. 

A.R. 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SiGORTA ŞiRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:: .. eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

tında mektebe giden bir ço
cukcağız iken fevkalade güzel
liğinin cazibesile izdivacına ta 
!ipler zuhur elti. Anası baba
sı: 

- Kızımız daha pek küçük 
tür •• 

Cevabile bu mevsimsiz talip 
lere gülüyorlardı .. Maıum kız
cağız iıe böyle bir intihaba rey 
verebilmek müli.bazakarhğm. 
dan henüz çok uzaktı .• Lakin 
günler geçip te çocuğun yatı 
birkaç yıl daha arttıkça güzel
liğinde de sahhar bir inkital 
peyda oluyor, talipler de o niı
bctte çoğalıyordu. 

Hele biri. on sekiz yatında 
Sakıp Cemal bu izdivacın aile
ce o kadar üzerine düpnütler 
di ki kız velileri tarafından edi 
len tiddetli retlerin her sure
tile ıırarlannı kırmak müm
kün olamamıttl- Kız henüz on 
ikiıine basnxı bulunuyordu •• 

Talibin kendisi iri yarı gür
büz bir genç ve ailesi zengin
di. Fakat çocuk gayet serbeet 
bUyütülmüt timarık. hoyrat 
Ye kabadayı tabiatlıdır. Tahsi
li de .z.amanına nisbetle hiç sa-

kuatı da ıayidir. Ailesi kıymet 
ti oğullarmuı her arzusunu ye
rine getirmeği mühim bir va
zife bilir .. Binaenaleyh Sakıp 
Cemal o yaşına kadar hiç bir 
sözünün kırıldığını görmemi§ 
gtbidir •. Kız ailesinin muannit 
reddi önünde aıkı tatan çocuk 
kızıl divane bir hale gelmit
ti ••• 

Oğlan tarafı hiç bir masraf 
ve fedakarlıktan çekinmeye
rek, hiç bir istiskalden yılma
yarak kız velilerinin ısrarlarile 
güre§e güreşe nihayet muvafa
kat kararı alabilmişlerdi .. Kı
zın dört bet yaş daha büyüme
ıinden sonra akit icra edilmek 
üzere nişan merasimi yapıl· 
dı .•• 

Sakıp Cemal dört beş sene 
beklemek için verdiği sözü pek 
te tutar boydan değildi.. Ar
tık kız evinden hiç çıkıruıyor
du. Şehamet bir mabude, Sakip 
onun önünde her lahza secde
ye kapanan bir ahit... Lakin 
bu iri kıyım delikanlının aleşli 
peresti,lerine henüz cevap vere 
cek bir yaşta bulunmayan kız
cağız maşum vücudünü ihata 
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Askeri Terfi Listesinin Metnini Neşrediyoruz .. Karagöz bah•i münasebetile 

Hangi yanlışı düzeltelim? (Bop 1 inci sahifede) 
~ittin Berut, Cemaleddin Sivas, 
t '"." Ak oaray, Ali Adana, Ziya 
dırne, Hakkı Üaküdar, Haaan 

B.ıbri Batum, Avni Trabzon, B.ler 
,_Binbaşılığa terli edrn piyade 

:Yuzbaıılar: Şem•ettin Üsküdar, 
~eınaJ Kastamoni, Hamdi Şam, 
adık Peirim, Hakkı Erzincan, 

Tevfik Bozüyük, Fehmi Bagdat, 
~ulüai Beşiktaf, Ne,'et Erzincan, 

iillit Van, Cemal Kastamoni, 
lial.kı Rusçuk, Hamdi Bandırma, 
~a-n Balıkesir, Kaaon Erzincan, 

a.yri Bayburt, Hasan Kırklareli 
Celi.lettin Afiyan, Sadık Pazar
cık, Mehmet Ünye, Cemal Erzin
caıı, Sali.hattin e Y nibabçe, Fikri 
Cerede, Arif Lüleburgaz, Haıan 
~ ..... piya, Vehbi Gejlboza, Ali Ka 
''ltıPata, Mazhar Sultanalunet, 
~4di Vefa, Zekai Haaek~ N,..cdet 
.~ilice Vardar, Ali Maraı, izzet 

~ule)'lnaniye Gülçük, Zühtü latan 
F' ul, Şevket Dibakiye, Süleyman 
atilı, Nazmi Amaıya, Salim Sı
·~ Necip Ünye, Fahri Çengel
~oy, Saffet Ahırkapı, Hadi Üakü
u, Enver Beykoz, Hüınü Hafız. 

P•fll, Kadri lıparta, Hamdi Mac"''•. Sıtkı Çorum, Tarık üıküdar, 
ll"1t Harbut, Hasan Karamürsel, 

R.~z1 Kabaaakal, Hasa• Harput, 
Lutfj Beıiktq, Vehbi Taif, 8. ler. 

.. Bltıb~lıla terli eden süuari 
t;'.zhatılar: Şemsettin Üsküdar, 
""'al Kaatamoni, Hamdi Şam, 

~~fit Nikaar, Ali Karo, Sadık Ki
~· Hakkı Erzincan, Tevfik Bozü

>iik, Fehmi Bağdat, Hulusi Beşik
~llf, Neş'et Erzincan, Halit Van, 
ı-ı"Dıal Kaatamoni, Hakkı Rusçuk, 
. aındi Bandırma, Hüınü Balıke

•ır, Salih Erzincan, Hakkı Erzin-
c~n, Muıtafa Hasköy, Cemal Be
;•ktat, Tallt Erzincan, Haydar la
•uıbuJ, Emin Hasköy, iZya Har

Put, Şahin Tophane, Kazım, Kır· 
tehir, Kazım Bursa, Ahmet ltko
dura, Ki.mi Razgrat, Fevzi lıtin
Ye, .Talat Selanik, Nazmi Edirne, 
Satıh Razgrat, Ali Girit, Sırrı Ni
•antllf 
O,ınan' lıtanbul, Şevket Odaba
~· Hüseyin Erzincan, Sırn Mirefte, 

'Ya Urla, Ziya Kasımp&fll, Zeki 
l<asımpaşa, Nazif Alaaonya, Hakkı 
Fındıklı, Nabi Sıvas, Ahmet Kemali
Y. Halit Gelibolu. Zeki Y anya.Rem 
2 ' İzmit, Kizrm Sıvaı, 51Tr1 Bursa, 
İlhami Harput , Şefik Van, Burha
nettin lğrıkapı, Ali Tarabuluıugarp, 
Refik Erzincan, Mahmut Bitliı Sa
dullah Beylerbeyi, Hakkı Tarabzun, 
Cemal Silifke, Hakkı Tarabzun, 
Hamdi Edirne, Ali Avni Sinop, Re
fik Üsküdar, Muhliı Debre, Kerim, 
Akoda ,Hüıamettin Kaann paşa,Rı
>a Antalya, Lutfy Kaıtomunu , Lüt
fü Gümrük, Salih Parııa . Server lz
ıni ', Eaat, Van, Şevket Erzincan, 
8ahri Üsküdar, Fikri Reane, Nec
det Haydarpaıa, Sadık Nİf&Jllaş 
8 . ler, 

Pi\lade birinci mülôzimliğinden 
:YÜzb;,ıılığa terli edenler: 
Kazım Tarabzun, Hikmet, lstan

but, Hayri Üıküp, Hakkı Yanya, Ta
lat Sinop, Mustafa Buroa, Abdurrah 
ınan latanbul , Saim Tophane, Auaf 
Aksaray, Şevket Sıras ,Raif Pirziren, 
Muhiddin Kayseri, Nuri Salihli . Ah 
lrıet Salihli, Şefik Keşan, lbrahim 
l<ütahya, Nuri Isparta, Durmuş, 
Solu, Naci Düzce, Hilmi 1 stanbul, 
il.rahim Manastır, Naci Edirne, Ce
ınat Piriştine. Atıf lıtanbul, Tev
fik Silifke, Vedat Diyarbekir, Emin 
Beypazarı , Ethem Harput, ~ehmet 
tlaziz, lh•an Gerede, Emın Kolu
•a., Hidayet Harput, Hidayet Tarab 
>un Naci Muaul, Sükrü Bulvadin, 
lır.ı:Uı latanbul, RRiımi Erzincan,, 
Seyfi Karamürsel, Seyfi Muaul , 
N ıtim Harout, Tahir Eyüp , Cemal 
Ni ıantaı, Remzi Kabataf, ~emzi Is 
Parta, Lütfü Antep, N uretıtn Çen
telköy, Vecahettin Pirlepe, Seyfid
din Yama, Mehmet Selami lstanbul 
-,.,uzaffer Beykoz, Bedri Manaatır, 
Celi.leddin Üıküdar, Nedim Adana 
Celıil lıtanbul, Mehmet, Ünyeğ Ad 
ilan Üıküdar. Ethem Erzincan, Ne
Cat Aksaray, Şevket Mara,, Şükrü 
Olu borlu. Zeki Siirt. 
Hakkı lstanbul, Bali Kocamuıtafa 

Paşa, Süleyman Afyon, F~rettin. la 
l>arta, Nejat Manaıtır, Huıamettın 
-,.,anaatır, lhıan lstanbul ,Seyfi Ri
~e Celil Erzincan, Sait Tarabuluıu 
tarp. Hidayet Y&nya, Sttkı Denizli, 
'(aşar Akıaray, Retat Süleymanİye, 
Nazım Selinik ,Tevfik lnadiye, Ha
liı KemalpaJa, ~\vni Srvaı., Hüıe
lin Hırkai~erif, Nuri Samatya, Ki
~ lıkodra, Sırrı Erzincan, Remzi 
P.tardin, Sabri Vidin, Mukim Erzin
can, Zeki lıtanbul, Nurettin Razlık. 
Nafiz İ •tanbul .Cemil Seli.nik, Hak
lıı Trabzun, Naim Zile, Cemal Gaita, 
'ta!i.ı latanbul, Tahir Antep, Nazmi 
i:'ana.ııı-, Hayrettin Tophane, S~
-Yman Girit, Oıman Gergök, ldna 
~Ocaınuıtafapaşa, Halil Aksaray, 
ı;;.cettin Razlık. ekir Erzurum, Sa-

. Ordu, Ragıp Manaatır, Hakkı 
Sivaı, Akif Halep, Abdulkadir la
~bul, Kemalettin lstanbul, Ihsan 

ııın paşa, Nuri Silifke, Talip Er
t~runı, Emin Serez Bedt"i S·üleyma
S'~e, Nafiz Pirlepe, Zeki Y anya, 
N 8.ıın ~amatya, Tahir Kaaımpap, 
S ~rettin Bakırköy, Tevfik T rabzun 
"'illlnı lıtanbul, Ki.zım latanbui, E-

fi,_n Ortaköy, Avni Erzincan, Tev-
1("" Cedikpaşa, Abdülmecit Seli.nik, 
ı.;:dcluai lstanbul, Ziya aPlansa, Şa 
.\. ':l-Ybort, Cevdet Üıküdar, Rıza 
ı/d';;j M•ki Mekke, Emin Tarabu-

1' U•tafa eSrez, Nurettin Kuru
~taıne' Şerafcttin latanbul, Cevdet 
4.da nbul, Mustafa Bakırköy, Tahıin 
R.....::"j Cemal Selanik, Nuri Silifke, 
Put N sta'.'bul, Mehmet Cavit Har
bııt' S •~mı. f:larput, Alıiattin latan
li S 1•rrı Gı~ıt, Hamit latanbul, Kad 

u eyrnanıye, · 

latanbul, Tevfik Harput, Cemal Ka- tanbul, c.nil Hayfa, Ziya Sıvaa, 
vala, J\%iz Muaul, Kemal Edirne, Şe Cemil Altimermer, Haydar Kay
fik Akaaray, Kini Selinik, Ali Bay- aeri, Nihat Konya, Recep Edirne
ramiç, Kazım latanbul, Rıza Trab- kapı, Sadullah lıtanbul, B.ler. 
zun, Talat Beykoz. Bahri Kavala, Levazım 
Nuri Maltepe, Rıza Elilziz, Fahret- ı . . . 
tin lıtanbul, Şefik Erzincan, Hakkı Leuazım mıralaylqına terlı e-
Sarayköy, Tevfik Sayda, Celil Be- den~~:. Nazım latanbul, Enver 
,ikıa, , Celalettin lıtanbul ,Ha.an H~ıcıoa:lu, Rıza Çana~kale, Ce
Burıa, Lütfü Akbiaar, Naci Üaküdar nııl Sutlıce, Mehmet Alı Erzurum, 
.Şefik Kadıköy Celil Niıantaı Ce- Ömer Maraı, Sadullah lıtanbul, 
lil Selanik ,Satiİ. !aparta, Yab;a Ka Faik Trabzon, Sitki Hakakari, Ce 
dıköy Nuri Fatih Neıet Varna Rr- maJ Aksaray, Vedat Babahaydar, 
za la~ul Sadık Aksaray B. İ.,... Ahmet Samsun, Sadri Cinar, Hil-

Piyad•' birinci mül~imliiine mi Nevıehir, Şükrü Üsküdar, Ce-
terli edenler: li.1 Seli.nik, Selim Babali, Hakkı 

Sabri Selanik Kadri Manaıtır, Kayseri, Abdürrazzak Muı, Ke
Muıtafa Soma,' Mustafa Buroa, Ab- ~I !'fanaatır, Ri!at Üıküdar Zib
durrabman Bitliı, F ebmi Koauva, n! D~oteka, Alı Karaferye, Ş_~
Celi.I Çorum , Ki.mil lneıröl Hüae- k.!r Nıgde, Ha:rdar lıtanbul, Rut· 

• N'J&Rtaıı Cemil Malatya, Hak- tü Buroa, Sabn Taıkaıap, Ömer 

kyınE ~ Ş hi' v -·ımpa ... Abdülke Buraa, Galip Muatafapafa, Niza-
ı yup, a n ...... •~ · V'd' H ' E .. 1 

rim Prevze, Hüaamettin Afiyon, E- ;el!ı~k ı ın, Samı~ f.:!uu ta~. 
Ki Naci latanbul, Rahmi Erzincan, K urı k'~r~ 1 amı ıme, ı 
izzettin Erzurum. Ziya Unkapanı, eamL e o:r, b!baer. I • ı· 
Suphi Fatih, Fetbi Beylerbeyi, En- eııazı".' m fi ıgına ter ı e-

T ,. • B lu Hikmet, denler: Alı Rıza B. V arna. 
ver mava ,.-.vnı o ' ı,,, · .. b ı · f' 
Mehmet Cemil Zafranbolu, Bahat- J l ııazHımkkyuzS .. afı ızgınk~ .rberl~ Be-
• Ka • • Z" b"I 1 kiçe Nuri en •r: a ı urt, e ıçı a ı . tin yıaerı, un u s ' l 

Erzincan Necati Trabluı Yuıuf Er- er. b" . . .. 
1 

• • 1 .•. · Ali E k"" z· Erzin-... - Levazım ırıncı mu c:ı.z:ım ıgına 
zıncan, ren oy, ıya ~ 1· d 1 K 1 E . 
Kimli E Cevdet Ergene, ter ı e en er: ema rzıncan, 
Fuat Kırkl.:i:°Necmeddin Keskin F~vzi Balıke•ir, .Arif Trablus, H~I 
M zaff 1 tanbul B 1 mı lstanbul, N aım Çorlu. Mufıt 

u er • . er. 1 h . Ü k.'d 
Muhabere yü:ı;ba,.ıı~ına terli stanbul, Saba ethn ı u ar, 

eclenler: Hüsnü Oıküdar, Cevat, Mumtaz Ka~ımE P~fa, KeS~al EKzu
Mermeraltı, Hüınü lıtanbul, Mu- nun, Hamdı rzıncan aıp ar· 
bittin Nevtehir Zeki Kaaınıpata, tal, Nevzat lstanbul, Beyler. 
Muhittin Nevtehir, Hayri Erzin- Otomobil 
can Beyler. Otomobil binbasılıiına terfi e-

Muhabere birinci mülıi:ı:imliii- den/er: Aaim Nevtehir, Nuri Ka
na terli edenler: Haydar lıtanbul pıağaaı, Beyler. 
Mehmet Manaaatır, Ali Manaaatır Otomobil yüzbaıılığına terli e
Muıtafa Erzurum, Abdurrahman denler: Feyzi Mahmutpaıa, izzet 
Buraa Beyler. . Topkapı, Zeki latanbul, Remzi 

Demiryolu binbafılıiına terlı Trabzon, Sırrı Üaküdar, Nuarat 
eclenler: Fuat lıtanbul, Hilmi Be- Yozgat, B. ler. 
tiktat Beyler. 

Demiryolu yüzbaıılığına terli Nakliye 
eclenler: Salim B. Fatib. Nalrliye rniraüıylığına terli e• 

Demiryolu birinci mülô;ıumlıiı· denler: Cemal B. Sıvaı. 
na terli edenler: Kemalettin B. Nalrli,,. ~ıfına t•rll 
Gireıun. eclenler: NG.at B. Yo:ııırat. 

Harita lıaymalramlıfına terfi Nalrliye binbaıılıiına terli e-
eden/er: Fuat Aksaray, Feridun tlenler: Şükrü B. Van. 
Eıkizagra , Eyüp Kumkapı, Hüınil Nalı/iye yü:ııbaıılığına t•rli e· 
Beşikıa, B. ler Jenler: Nihat Diyanbekir, Rüt· 

Harita binbafılığına terli eclen tü Bursa, Refet Prizren, B. ler. 
ler: Ahmet Nevtehir, Hulki Har- Nalrliy• lraymalramlığına terli 
put, Niyazi Çanakkale, irfan la- etlenler: Şevket Tosya, lbrahim 
tanbul, Fehmi Trabzon, Nazif lıtanbul, Sami Bingazl, Fikri lz-
Küçükayaaofya, Beyler. mir, Sabri Mufla, B. ler. 

Harita yüzbafılığına terli e- Nakliye binbaıılıfına terfi •· 
denler: Cemal Manastır, Abdül- ti.enler: Sedat Koska, Burhanettin 
lab Edirnekapı, Rufi lıtanbul, Osmaniye, Vaıfi Betiktaf, Sami 
Kadri, Tırhale Şükrü lstanbul, Çanklrl, Aalm Safranbolu, Hilmi 
Cemal lıtanbul Fahrettln lstanbul Çanakkale, Fahrettin Üsküdar, 
Salim Drama, Muhittin İstanbul Sadi Nakkaapaıa, B. ler. 
Beyler. Nalrliye yüzbaıılığına terli e-

Doktorlar 
Kaymakamlıktan miralaylıia 

terfi edenler: Tabipler Münir Ma
nastir, Şükrü Ayaaofya, Faik Ak
saray Faik Fatih, Niyazi latanbul 
Kazı,;. Buraa, Fethi Şebzadehll§I, 
Aziz Silivri, Hatim Safranbolu 8 . 
ler. 

Kaymakamlığa terli eden ta
bipler: Hasip ~masya, K~zim <?1"· 
du Selimi Edırne, lbrahun Dıv
rik Sadik Selimiye, Raif SıYaa, 
Ri;a Diyarıbekir, Reıat Halep, 
lıhak Trabzon Lutfi lshakpaıa. 
Hulusi lnebolu, lbrahim Eskicu
ma, Arif Mirahur, Hüaeyin Nİfa.n
ca, Abdülmecit lıtanbul, Celi.let
tin Fuat Galata, Nuri Fatih, Bed
rettin Süleymaniye. Bahir Kıbna, 
Cemal Bursa, Sait lzmir Beyler. 

Binbaşılı;fına terli eden tabip
ler: Niyazi Bursa, Hikmet lstan
bul Necmettin lstanbul, Betim la
tanbul, Muhtar lıtanbul, Halit la
tanbul, eKmal Trablus, Retat Yan 
ya, Lutfi l stanbul, Mahfuz latan
bul. Kemal Tatköprü, Sabri Girit, 
Halil Cidd.,, Suat Rusçuk, Muhtar 
Bursa, lbrahim lıtanbul Beyler. 

Eczacılar 

Ec:zaci miralaylığına ferli eden
ler: Salih Tekirdağ, Abdunnebi 
Kalkandelen, Nazif Afyon, Vasıf 
Fatih, Beyler. .• . 

Eczaci kaymalramlıgına terlı 
edenler: Nedim Diyarıbekir, Fikri 
lstanbul Sadettin lıtanbul, Kazim 
Manisa,' Cemal Eı·zincan, Fehmi 
lstanbul, Bilal Çankiri, Vaafi Trab 
zon, Beyler. 

Yü.z:boşılıia ferli eden ec.zacı
lar: Sırrı Usküp, Celilettn lstan
bul, Fuat latanbul Ridvan latan· 
bul Arif Kıbrıs, Muammer latan
bul, lbrahim latanbul, Beyler. 

Dişçiler 

Difçi yüzbanlıiına terli eden· 
ler: Sureyya Salihli, Seli.mi latan 
bul Kemal latanbul, Beyler. 

Dqçi lraymalramlıima terli •· 
denler: Şemsettin B. Girit. 

Baytar/ar 
Baytar miralaylığına terli e· 

clenler: Şükrü Eyüp, Kadi~ Afyon, 
Ziya Bolu, Oaman,,Kay1~n, B .. lerlr: 

Baytar kayma am 111ın~ fe ı 
edenler: Ratit Boına, Necıp latan 
bul, Cemal Betiktaı, Şevket An· 
talya, Abdurrahman Nevrekop, 
Nurettin Halep, Mustafa Bakır
köy, Cemil Yuaufpaıa, M~.hmet 
Preveze, Haydar Ankara, Surey-
ya Aksaray, Beyler.. • 

Baytar binbaıılı11ına terlı • 
Jenler: Hadi Maniaa, SüreyYS 
Harput, Vecihi Pirgoa, Üveys Üs
küdar, Saim Üıküdar, Medeni ls
tanbul, Mazhar Niğde, Rifat İa
tanbul, Saim Üsküdar, Abdulka
dir Beşiktaf, Hayrettin lıtanbul, 
Sabri Seres, lsmrtil Buna, Mec
dettin lıtanbul, Ekrem Galata, 
Kazim lstanbul, Kadri Mekke, 

Ü Kaleisultani e Arif S 

Jenler: Haaan Filibe, Şevket Yan
ya, Beyler. 

Bahrl11e 
Balıriye lraymalramlığına terli 

edenler: Talat Tophane, Hakkı 
lıtanbul, Fikri Sivribiıar, Remzi 
İstanbul, Beyler. 

Balıriye bi11baıılıiına terli e
Jenler: Hamdi Aksaray, Kadri 
Kasnnpafa, Niyazi Kulakıiz, Meh 
met Rize, Celilettin Kasımpafa, 
Tarik Kulaksız, Nevres Tortum, 
Oımannuri lstanbul, Niyazi Ka
aımp&Ja, Beyler. 

Bahriye yüzbaaılığına terli •· 
denler: Tevfik Nitantaş, Kemalet
tin kasmıpafa, Rahmi Kocamuata 
fapata, Siret Heybeli, izzet Mus
tafapaıa, Sehabeddin Kadıköy, 
Süreyya Trabzon, Vecdettin Bey
lerbeyi, Enver Üsküdar, Hikmet 
Kocamuıtafapafa, Ma zlum Beyler 
beyi, Lutfi Trabzon, Ekrem lstan 
bul, Ekrem Rumelihiıari, Lutfi 
Cibali, Abdi Eyüpsultan, Sezai e
yüpsultan, Ekrem lstanbul, Ekrem 
Rumelihiıar, Serafettin Sultanah
met, Tevfik Üsküdar, Munif Ru
meli Hisar, Naci Fatih, Arif Üs
küdar, Rüıtü K1111mpafa, Abdul
kadir Beykoz, Şemsettin Kadıköy, 
Rifat Kaumpafa, Suat Heybeli, 
Kemal Cengelköy, Sali.hettin Fa
tih, Bevler 

Çarkçı yüzb«§ılığına terfi eden 
ler: Namik Nişantaş Kazım Beya
zıt. Cemal Unkapanı, F abri lıtan
bul . lhaan Beşiktaş, eByler 

Deniz aanayii harbiye kayma
lram/r.ğına terfi edenler: Naim B. 
Çeşme. 

Deniz. .anayüharbiye binbaşılı .. 
ğına terli edenler: Sıtkı Kadıköy, 
Sahip Eyüpaultan, Beyler. 

Altıncı ıınıl deniz hesap me
murluiuna terli edenler: Ihsan 
lstanbul, lhaan Kuruçetme, B. ler. 

Altıncı aırul deniz aanatlrıirlıiı
na terli edenler: Hüseyin Sarki
karahlaar, Dunun lstanbul, Hüse
yin Hüınü latanbul, Kadri Aydın, 
Arif Bitlis, Beyler. 

Deniz. Yedinci •ınıl aanathôrlı 
iına terfi edenler: Ihsan Kaamı
paşa, Seyfettin Üsküdar, Beyler. 
Birinci nnıl aalreri Acili halrimliğe 
terli edenkr: Musa Naznn B. Sı
vaa. 

Üçüncü •ınıf cukeri halrimliğe 
terli edenler: Antep ihtisas mah
kemesinde Hamdi Tevfik, Tevfik 
Fener, Kemal lıtanbul, Ki.mil 
Drama, Nuri Diyarıbekir, B. ler. 

/irinci sınıl culreri hakimliğe 
terli edenler: Muatafa Tevfik B. 
RadoYi!. 

Bqinci ıınıl aalıeti hıikimliie 
terli edenler: Muammer Trabzon, 
Kemal latanbul Beyler. 

Heaap memurları terfileri: 
B•ıinci aınıla: Edhem Şam, 

Şükrü Manastır, Ahmet Edirne, 
Nuri Isparta, B. ler. 

Altıncı sınıfa: Hamdi Trabzon, 
Cemal Kütahya, Niyazi Alaca, 
Havri Kütahya, Sali Gerguk, Rı
za lzmir, S"b~i Enez. Avni Gü-

tafa Ko:ııan, Nuri Kaatamoni, Nu· 
ri Kütahya, Hatim Trabzon, Mu• 
lafa Üaküp, Zühtiı lzmir, Kemal 
Erzincan, Celilettin Manaıtır, Ri
fat Aziziye, Veysi Üaküp, Ethem 
Atina, Vehbi Sandikli, Emin Sü
ğüt, Basri lzmir, Yatar Eskişehir, 
Haydar Dedeağaç, Halil Ayintap, 
Rahmi Kiramaati., Remzi Ankara, 
Ali Aydın, irfan lstanbul, Niyazi 
Erzurum, Kemal Çerkea, Kazım 
Cizre, Arif cide, Abdullah Kala
kandelen, Servet Erzerum Sabri 
E . ' rzıncan, Nuri Ayintap Kemal 5, .. 
vaa, Zühtü eskitehir lbaan Boya
bat, Nedim lıtanbul: Abidin Sı
vas, Hamdi Trabzon Nazmi Raz
lık, Şükrü Edirne, Feyzi Aydın, 
Ragip Elbistan, emin Oamancik, 
Hamdi Bursa, Bahri lnecol, B.ler. 

Aakeri muallimler terlileri i
kinci sınıla terli edenler: Emrul
lah Erzerum. Neşet Kabasakal, 
Ferit Bakırköy, Mustafa Erzerum, 
Nazif Kilit, Fuat Üıküdar, Nazif 
Yenisehir, Sltki Ayazma B. ler. 

Üçüncu •ınfa terli 'etlenler: 
Nazmi Göric"· F•hmi Edirne, LUt
fullah Sıvaa, B.ler. 

Dördüncü sınıfa terli etlen/er: 
Sait Y anbolu, Kemal latanbul, Sa
di Üsküdar, B. ler. 

Befinci •ınıfa terli edenler: 
Memduh latanbul Cemal lıtan 

bul, Nahit lıtanbul, ' Huıamettin 
Edirne, Ziya Erzincan, Nuri latan 
bul, Nefet lıtanbul Şevket lstan
bul, llhaın.i latanbuİ Saim lstan
bul, Ferit lstanbul Nuri latanbul, 
Hayri lıtanbul, Sitki Erzincan, 
Fehmi Erzincan, Hifzi !atanbul, 
Vasfi Erzincan, Hakkı Erzincan 
Beyler. 

Altıncı •ınıla terli edenler: 

denler: Şevket B. latanbul 
Fen ve aan'at kaymakamlığına Ce 

!alettin latanbul. 
Harita kaymakamlığına Muammer 

B. Büyükdere. 
Levazım kaymakamlığına Arif B. 

Anhkir, Bedri B. Şam Hakkı B. 
Bursa Celil B. lıtanbul . Fikri B. 
Manaatir. 

Baytar kaymakamlığına Abdulka
dir B. Çankiri, Mehmet B. Seli.nik, 
Fikri B. Aydin Şükrü B. Söğüt ter 
fi eylemi!lerdir. 

Topçu 
Miralaylığa terfi edenler: Ha

lit Eyüp, Mehmet lıtanbul Beyler. 
Kaymakamlığa terfi edenler: Hüa 

nü Kastamonu, Raif Samatya, Ke
mal Selanik, Hilmi Çemişkezek, Hak 
kı Erzurum, Sıtkı Sürt, Riza Erzin
can, Süreyya Selanik, Mahir Kırk
lareli, Riza Siirt, Supbi Köprülü, 
Mehmet Tırnava Beyler. 

Karaııöz babai etrafında he
men her gün gazetelerde ayni yan 
lııların tekrar edilmekte olduğu
nu gördükçe ıatırıP kalıyorum. 

Bugüne kadar Karagözün hüvi 
yeti hakkında e peyce dütünceler 
ortaya atıldı. Epeyce hakikatler 
meydana çıkarıldı. Bunları tekrar 
eden yok. Halbuki, benim bildi
ğim bir clelil ortaya aürüldüğü za 
man onu cerhedecek yeni delil .. 
ler bulunmazsa onu kabul etmek 
ve ondan aonraıını düıünmek i .. 
cap eder. Ve Öne ıürülen her dü .. 
~ünceyi tevıik li.zım.dır. Maatteea 
•~f, bu böyle de olmuyor. Cümhu 
rıyet refikimizin gavvur Bur ı a 
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namına dıkllmlş olan 
taşın resmidir 

Dergehi ali abatle müstakim ol 
.. . Keıterı 

Gosterır uahdet ilim kallrtılrta 
ka•uet pertlui. 

. Hangi yanlıtı tashih edeyim. ip 
tida Musa Beyin aynen kopye ede 
rek kaydettiği veçbile birinci ırua 
rada (Keıteri ) değil (Kemt.,ri) 
yazılıdır. De m in zikrettiğim fo
toğrafta da bu n.rahaten okunur. 

Faz)a olarak, İnandırmak için 
gene Bursadan şahit getireyim, 
Bursalı Tabir Bey aıerhumun 
Osmanlı müellifleri nam es.erinin 
ıairlere ait faslında ( ıahife 212) 
Raşit Ali Efendinin tercümei hali 
vardır. Ve bu gazel onun olmak 
Üzere oraya dercedifmi"tir. Yalnız 
bittabi aon mısra Edip Beyin kay
dettiği gibi değildir. Böyledir: 
Gösterir uahdet ilim lrallrtıkta 

lrearet perden 
Zira Karagözde tasavvufi ma

hiyeti dolayısile (vahdet) ve ( kea 
ret) ~ahae mevzu olablir, (Kaa
vet) .. ue a~I'.' ... Edip Bey yazısına 
JQ cumleyı ıli.Te ediyor: "Kitabe .. 
de Ketteri İmzasınm bulunmaaı
na bakılacak oluraa bu kitabenin 
Hacı Evhat Efendinin mür,idi ta
rafından yazılıp acemi biri tara
fından lafa hakkedilmit oldufu 
da hemen hemen kat'i surette an 
laşı~ır. Bazı kop!elerde (Keşleri) 
yerıne ( Kemterı) yazılmıt iae ıle 
a11l doğrusu ( Ke+teri) dir." 

Kemal Yama, Nafız latanbul, Av
ni lıtanbul, Hakkı Strumca, F eh
mi Van, Bedri Edirne Muata Er
bil, Hikmet Seli.nik, Mazhar la
tanbul, Bedir Edirne, Besim latan 
bul, Ali Erzerunı, Vasfi Niğde, 
Rıza Kadıköy, Nuri Kalecik, Ham 
di Niksar, Arif latanbul Necmet
tin latanbul, Cemal lıta'nbul, Be
sim İstanbul, Ali Vidin, B. ler. 

Binbaıılığa terfi edenler: lbrahim 
Edirne, Emir Erzurum,. Ziya Amaı
ya, Macit Bursa, Mes'ut Diyarbekir. 
Ali Rados, iRza Kastamonu, Tevfik 
Samatya, Sadık Şam, Salahattin ı,. 
kodra, Tevfik Tırabluı , Mustafa 
Dağı atan, Kadri Ağaçkakan, F elımi 
Edirne, Baari Üıküdar, Hakkı Edir
ne, Mustafa Dağıstan, Şerif Van, 
Nurettin eGlibolu, Sabri Manaıtır, 
Hasip Erzurum, Ali Şumnu, Halit 
lstanbul, Mitbat Diyarbekir, Olvi 
lıtanbul, Cevdet Midilli, Ra~it Yan 
ya, Remzi Ş:unnu, Falırcttin Cer
rabpafa, Edip Manastır, Hakkı Sü
leymaniye, Hakkı Kayseri, Rüştü 
Üsküp, Omer Serfice, Nusret Dıra
ma, Muzaffer latanbul, Rifat, BurK 
Hüsamettin Yanya, Hilmi .Seliinik, 
Zeki lıtanbul, Rifat latanbul. 

Rifat lıtanbul, Sadık Buna, Hu 
luoi Çetme, Mehmet Betikıa,, id
ris lıkodra, Şükrü Erzincan, Bür
banettin Radoa, Zeki Kemaliye, 
Kenan Edirne, F abri Sivas, Şükrü 
lıtanbul, Emin Manastır, Kazım 
Sıvaa, Şükrü Nevrekop, Tevhit 
Erzincan, Bekir Bursa, Ali Biga, 
Cezmi Üıküp, Hüsnü Urfa, Supbi 
Kilia, Fahri Erzurum, Kani Şibin
karahiaar, Muhtar lıtanbul, Recep 
Seli.Dik, Mail Karaahmet, Şefik 
Mecdel, Yusuf Erzincan, Besim 
Harput, Bebzat Erzurum, Hilmi 
Diyanbekir, Cemal Daridere, Ba
haettin Bursa, Vehap Erzurum, 
Münir Erzincan, V aaıf Menlik, 
Hıfzı latanbul, Emin Bursa, Na
zım lstanbul, Vebbi Adana, Hay
dar lıtanbul, Hidayet Harput, Ki
yaaettin Kozan, Sıtkı Ayaaofya, 
Sabri Diyarbekir, Rüstem Gümül
cüne, Hıfzı lstanbul, Şefik Tırna
va, Nuri Betiktaf, Sım Seli.nik, 
Remzi Taraua, Ethem Gergük, 
Tevfik Sıvaa, Nazmi aKyaeri, Nu
retin Balıkesir, Ferdi Üsküdar, 
Ferit Gümüıane, eKmal eBtiktat, 
Cemal Beşiktaı, eRıat latanbul, 
Mazlum Alaaonya, Raıim Girit, 
Kazım Van, Emin Harput, Nihat 
lzmir, Rıza Sultanahmet, Şevki 
Kırşehir, Faik Edirne, Şerafettin 
Betiktaf, Hüsnü lıtanbul, Hakkı 
Boyabat Beyler. 

Mevcut delili yani taşta yazılı 
ola.n (Kemleri) yi bile inkar eden 
Edıp Beyin bu faraziyesini ciddi 
telakki edemeyiz, fazla olarak bu 
g'.'zeldeki iL.anın Şeyh Keşteri
nın YAfamıt olması melhuz olan 

muhbiri Musa Bey Karaıöz namı devrin lisanı olmadığını tefrik e
D.t4 auu.ten mezar ta,ını kınk bı& ı demeyen, tiire tasavvufi mahiye· 
halde bir imamın evinde meyda- ti ihlal edecek derecede (kasvet) 
na çıkardı. Bin mü,külat ile par- sokan Edip Bey bana bu huauata 
ça.ları bir araya getirerek Üzerin bahsettiği tatçıdan daha acemi 
deki gazeli neıretti. Bu vesile ile görünüyor. 
yazdığı yazıda : "Tatta biç bir ta Bu tarzdaki yazılan kale alma
rib yoktu. O halde Karagözün ölü mak daha doğru ob.bilir. Fakat 
mü tarihi tesbit cdilmemit olduğu ı' yanlışlar o kadar çok tekrar edili 
na göre onun muhayyel olduğunu yor ki bunun da önüne geçmek li. 

Makinistlik söyleyenler doğru ıöylüyorlar de 1 zım. . 
mektir." diyor. Bu auretle bizim 1 Musa ~>:ın son yazı~'?~an Bur Makiniatliğe terli edenler: Al

tıncı ıruııla terli edenler: Nihat 
latanbul, Sali.hettin lıtanbul, Nu
ri lzmir, Tahsin Topaz Tayyip A· 
dapazari, izzet Hirkai~erif, M.u
t~fa B~yükçekınece, Ali Girit, Nu 
n lzmır, Ali latanbul, Mehmet 
Petriç, Abmet Mut, Ki.mil Erzin
can, Rıza Bozkir, Ali Rusçuk, 
Mehmet ICulkandelen, Enia Çorlu, 
Mehmet Kaıımpata, Ahmet Erzu
rum, Abbas Klrmaati, lbrahim fa
tanbul B.ler. 

iddiamızı tasdik ediyor Fakat b sa Halkevmm meaeleyı ıyıce tet-
tatm 131 O tarihlerind~ diki imi~ kik. "t!"ek ia~~iğini ve .be!~i. ~atlı 
bir taş olduğunu söylemek hakika 1 ~~rıhç!lere muracaa.~ edıldıgını de 
ti meydana çıkarmak için daha ogrenır,or~:ı;· Çok guze.1 yalnız b~ 
keıtirme bir yol değil midir? Kara!o.z ıçın yapılan ıl~ tetebbu 

Musa Bey bu gazelin şairini fiie ma.nı olmamalıdır. Zıra Kara
meydana çıkaran mısraı da okudu goze ve Haci~a.da bir abide yapı 
ğu gibi kaydediyor. lır•a hem her ikı taraf memnun 0 

Dergehi ıili abada müatakim ol lur, hem de maksat hasıl olur. 
"'Kemleri" Selim NÜZHET 

Pek doğru. Bu gazel Kemleri Tattaki gazeli aynen kaydedi-

Dörtüncü sınıla ı.rll eclenkr: 
tahallüa eden Raıit Ali Efendinin yoruz : 
dir. Ben bu taşın tam bir fotogra GAZEL 

Halil lbrahim latanbul, B. 
Altıncı •ınıl tiilelrçiliie terli •· 

den/er: 
Altıncı sınıl kamacılığa terli 

edenler: 
Mehmet Kalkandele~ Rüştü lı-

tanbul B.ler . 
Altmcı 11mf Kamaciliğa terfi eden 

ler Mustafa Nuri Y ozcat, Hüıeyin 
Boyabat, B. ı.,r . 

Altıncı sınıf demircilife terfi e
denler izzet latanbul, Hüıeyin Pirit 
tine Ali Darende Mahmut Trabzon, 
lbrabim Samıun B. ler 

Dördüncü 11nıf demircili.ğe terfi 
edenler Mehmet lstanbul, Y uıuf Er
zincan.. 

Marangozlar 
Alhncı aınıf mangozluğa terfi e

denler Abdulaziz Çorlu. 
Altıncı 11nıf Saraçlınga terfi eden 

ler: Ki.mil Manutır,Hakkı latanbui, 
Süleyman Selinik, dördüncü sınıf 
Saraçliğa lbrabim Etem Tophane.al 
tıncı ıınıf Saraçliğa Hüınü Plevne, 
lımail, Gevgili, izzet Çorum, Ah
met Isparta, lımail , Vize, Veysel 
Niğde Enver Edirne, Hasan Uıak, 
Adil Bilecik. 

Muzika 
Betinci sınıf muzika muallimliğine 

terfi edenler Haydar, Feridun. 
Alhncı ıınıf muzika muallimlifine 

terfi edenler : lıtanbul Saim, Fehmi 
lhı"" ,Abdulkadir, Nihat B. ler. ' 

Dördüncü sınıf muzika ınuallimli
ğine terfi edenler lıtanhul Sadi! A
dil, Riza, Kadri Arabkirli Sadık, B. 
ler. 

Yüzbaıılğa terfi edenler: 
Liitfi Gedikpafa• Tevfik Afyon. 
Demirhan Kafkasya, Vehbi İs
tanbul, lbrahim Erzurum, Ali 
Girit, Abdülkadir Kadıköy, Şe 
rafettin, Feriköy, Ahmet Cizre 
Avni Varna, Bürhanettin Cer
rahpata, Raşit Kastamonu, Ali 
Edirne, Ahmet Halep Beyler. 

Mülizim evvel olanlar: Nu
rettin Kadıköy, Memduh Erzu 
rum, Orhan Erzincan. Abidin 
Bursa. Hayrettin Van, Mekki 
Mekke, Abdullah Gevgili, Sa
lahattin Manastır, Tevfik Edir 

ne, Riza İstanbul, Salahattin Di 
yarıbekir, Fikret İstanbul, Ab
dullah Hasankale, Selami lı
tanbul, Fuat Sivas. Galip Erzu 

rum, Aziz İstanbul, Sait İstan
bul, Sadrettin Konya, Cavit 
Tortum, Hamdi Isparta, Mu

zaffer Dedeağaç, Cevat Prizren 
Selim Trabzon, Ihsan Erzincan 
Hasan Kenan Kadıköy Beyler. 

Piqade J d d 
Piyade Kaymakamlığına terfi e- an arma a 

fmı ve bu gazelin b ir ıuretini 
"Türk temapsı0 Ünvanlı eserimin 
elli dokuzuncu t ahifesinde neşret 
tim. Bu ya:ı:ının sonuna da ili· 
ve edeceğiın. Gene Cümhuriyet 
gazetesinde Dr. Se rdengeçti zade 
Edip Bey iıminde bir zat Muıa 
Beyin bu doğru sözler ini cerhe tme 
ye kalkıyor. Bu za t ta, Karagöze 
ait olmak Üzere timdiye kadar ya 
zılan yazılan okumamıt olsa ge. 
rek ki; Karagözün mezarını gör
düğünü ve pederinin umumi harp 
bidayetinde burada gazeli aynen 
kopye ettiğini söylüyor. 

Edip Bey Kara11öz namına di
kilmit olan lafı görebilir. Zira o 
taş Yunan itrali senelerinde ye
rinden kalkmııtı . Buna bir diyece 
ğimiz yok. Zira bu ta,ın Karagö
zün namından ıtifade ederek di
kilmit olduğunu biz de yazdık. 

Gazelin kopyeaine gelince pek 
çok yanlışlan var. Sayarsam bir 
kıammı gene mürettiplerin arrtına 
yükletiler diye vazgeçerek yalnız 
aon beyti alıyorum. Edip Bey onu 
böyle kaydediyor: 

Bir mevkuf kaçtı 
Malatyadan yazılıyor: Ki.hta ka

zasmm Halvet köyünden HaHi Ö
mer oğlu Hüseyin isminde birisi hır 
11zlık cürınile tevkif edilerek bura
ya getirilmit. fakat haıtalığını ileri 
sürerek jandarma nezareti altında 
bulunmak tartile hastaneye yatırıl
mıftır. Hüseyin bir fınattan iıtifade 
ederek ıreceyarıaı hastahaneden kaç
mıya muvafafk olınu,tur. Jandarma
lar takip ediyorlar . 

denler: Mehmet Şam. Nüaret Yoz- T f•ı 
ııat Tahsin Sivaı. Yuauf izzet Kü- er 1 er 600 Abdurrahman, 
tab~a, Hakkı RazP"r~t •• Rasim lnadi .. . Binbatılığa terfi edenler: 
ye, Rüttü Van, Hulu•! Van, Şera- Zafer bayramı munaıebetıle 2639 Fettah, 1661 Numan. 
fettin Selimiye, Hüıeyın ~ursa, Sir- 1 i.li tasdika arzolunan jandarma 1522 Rifat 1603 Sait, 1313 Sa 
ri Kozan, Hıkkı Ortakoy, Behçet terfi listesi, milli iradeye ikti- mi 1251 Mustafa, 1282 lsma-
Trabluıyarp, Hayri ln~bolu, Veb.bi. ran etmi~tir. Bu meyanda ' 573 z· 1561 Ş 
Kocamustafapaf&, Akif Şehremını, I . T .. f . . il Hakkı. 1 ıya, ev 
Mustafa Elmal~ Arif ~nastır , Tev Nzm~r mınta~aı1ı l kmu e1~tıfı ki, 1564 Hasan Tahsin. 2342 
fik Samıun Tevfik Sıvaı, lbrabim urı Bey, mıra ay 1 tan ıva- Asım, 1171 Cemil, 1653 Cevat, 
Edirne, Fu~t Beylerbeyi, irfan Sul- lığa terfi etmiştir. Vilayetimi- 1632 Kadri, 1645 Kerim. 1648 
tan selim, Ali Amaaya. . Muzaffer Çen zin jandarma kumandanı Hüs- Refik, l 638 Feyzullah, 1662 
geköy .Mu~tafa Arabkır Oaınan. Sük nü Bey binbaşılrktan kayma-
rü Şerif Sıvaa, Hakkı Topane, Mem k l _ fi . . K Şevket 1650 Hüseyin Avni. 
dub Erzurum Mehmet Mullagerani, ra:.1 ı~a .terlı ew.~ıtı~·B:l'.~: 1622 Mustafa Kemal, 1629 Ali 
Necati Etyemez, Hünmettin Edir- ı ır amır o an usnu Yı Nebil, 1620 Recep, 1641 Bürha 
ne Muhittin htanbul Ki.mil Nikaar rik ederiz. 
A;iz Eakicuına, Şerif Ceaennustafa'. Edirne jandarma kumanda- neddin, 1329 Abdülkadir, 1249 
pafa, Recep Kizanlık, Sehabettin Üa nı Etem Bey binbatılıktan kay lbrahim, 1284 Şükrü 2648 lr-
küp Selim Sere• B. !er makamhğa, jandarma satın al- fan 1326 Arif, 1519 Mahmut 

Slluarl ma komisyonunda binbatı Mu 9637 Nazmi Beyler. 

Süvari kaymakamlığına terfi eden zaffer Bey kaymakamlığ• terfi Yüzbatılığa terfi edenler: 
ler: . . J etmişlerdir, 3099 Hakkı, 3280 Zeki, 3378 

EBokrem
1 

d~uıM, Hamt fdıy Sıvaa,FabKi- Mıntaka hesap memuru Rem ı Nizamettin 3392 Sakıp, 3377 
zım va ın uı a a anya., 4 • • de . . )' K 1 3372 B" 
ri lzmir, lhıan Harput B. ler zı Bı:y hır rece terfi . etmııtır. Sırrı , 3~60 A ı ema • ur 

Topçu Kaymakamlığına terfi e- Mıralaylığa terfi edenler: hanecı'dın 319 Cevdet, 3381 Na-
denler Mehmet Naci Trabzun, Hü- 259 Fahri, 262 Aziz, 292 Zi- il, 3391 Nuri Beyler. . 

Nahp .sun'un rerruecler laü.snünclc 
rüyet percleai 

Hacei hükmü ezelclendir hakikat 
perdui 

Sireti ~urette mümkündür tem(JfG 
eylemek 

Hail olmaz ayni irfana basiret pcr 
desi 

Her neye im'an ile balışan olur İf 
afikôr 

Etmif istila cihanı habı gaflet per 
deai 

Bu hayali alemi gözclen geçirmek 
tir hüner 

Nice kare gözleri mahvetti •uret 
perdesi 

Şem'i. aşka yandırıp ta.sviri cismin 
dir ge(en 

Atlemi amet fÜt etmekte a%İmet 
perdeıİ 

Hangi :ı:ılle iltica etaen lena bul-
maz acep 

Oynatan üstadı 6Ör kurmuf mu· 
habbet perdeai 

Dergehi ıili abada müstakim ol 
''Kemteri" 

Gösterir ualıdet ilin lrallrhkta lres 
ret perdesi 

Meccani lisan 
dersleri 

Cümhuriyet halk fırlraaı Şiıll ida
re heyeti riyasetinden: Fırka bina
sında açılan Almanca, Fran11zça, ln
~ilizçe ve İtalyanca meccani lisan 
deralerinin ;kinci devresi T etrini ey 
velin birinci e-ünü tedrisata batlaya
caktır Kayit için eylül nihayetine 
kadar her gün ı.aat 18 den aonra 
Cabi caddesindeki fırka merkezine 
ıtriiracaat edilmelidir. Tedrisatın 

intizamını muhafaza makaadiyle ka
yit müddetinden sonra vaki olacak 
müracaatların kabul edilmeyeceği i 
lin olunur. 

Şarkta ormanlar 
teftiş ediliyor 

BiTLiS, 28, - ilk defa olarak 
tark vili.yetleri ormanlarmın umu• 
mi tekilde tefti,ine karar verilınit
tir. Bu ite memur edilen heyet or
man mütebaHıaı Mitbat Beyin riya 
setinde Diyarbekirden Bitli•e kadar 
bütün onnıınları tetkik edettk ..,ı.. 
rimize gelmiıtir. Heyet yakında Van 
ve Mut ormanlarını tetkik için hare 
ket edecektir.-

Yeni aygırlar 
MERSiN, 29. A .A. - Dördü Art 

vin ve ikiıi Sinop viliyetine ait altı 
merkep ay1r1n Kıbnıtan buraya ge
tinlmiıtir. 

samettin fatanb~l,Mehmet Celi.lettin ya, 612 Kemal Beyler. Birinci mülazimliğe terfı e-
Er~incan, lbr~ım . Etem Edre~t, Kaymakamlığa terfi edenler: denler: Yeni bir gazete 
Alı Halep, Nıyazı Alaaonya, Hık- 733 N · 375 M f H · 3589 R fk 3584 

Ü k"d lh 1 ta b 1 Al' Ri urı, ulta a, 447 3504 ayrı. 1 1• 1 MERSiN ""' A A - B da met ti u ar, san tl n u 1 y .. 1 . z· dd" , , . .,.. . . ura 
za Adaoazarı H"kkı B. ler Kemal, 312 usuf, 249 Bedıu brahım Etem. 3583 ıyae ın Eıı:e ismiyle h lk 1 ve ündelik biı 
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Eytam Ve Eramil Maaş Günleri 
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Eminönü Malınüdürlüğüııün 
maaş günleri 

Sultanahmet tediye tubeai: Mülga 
Düyunu Umumiye binatında 

Birinci &'İJe lldncıl &'İte 
Atkeri yetimleri Mülkiye yetimleri 
1191 - 1290 544 - 640 
l~l-1390 ~1-740 

1391 - 1490 741 - 840 
1491 - 1590 841 - ~ 
1591 - ili 

Aılı.l!ri tdaıütleri 

6681 - 5881 
5882-6081 
6082-6281 
8282- ili 

941 - ili 
ilmiye 

Mülkiye tekaütleri 
3338- 3476 
3477 - 3617 
3618- ili 

ilmiye tekaütleri 

Beyazıt tediye tubeti: Mülga 
zat m&aflannda 

Birinci giıe ikinci ıriıe 
Atkeri yetimleri Mülkiye yetimleri 

1 - 238 1 - 120 
239-466 
467 - 704 
705- 942 
943- ili 

Aıkeri tekaütleri 
6001 -6160 
5161 -5320 
5321 - 5480 
5481 - ili 

121 - 240 
241- 380 
361-500 

501 - ili 
biderı.b YabuJ.İye 

Mülkiye tekaütleri 
3001 - 3080 
3081 - 3200 
3201 - 3320 

3321 - ili 

Kadıköy Malmüdürlüğünün 
maq günleri 
Kadıköy hal içinde 

Birinci Kite 
Askeri yetimleri 
3000- 3200 
3201 - 3400 
3401 - 3600 
3601 - 3800 
3801 - ila 

Aıkeri tekaütleri 
5001- 5200 
5201 5400 
5401 - 5600 
5601 - ili 

ikinci site 
Mülkiye yetimleri 

1- 120 
121 -240 
241 - 360 

361 -480 
481 - ili 

Mülkiye tebütleri 
1500 - 1700 
1701 - 1900 
1901 - ili 

ilmiye tekaütlen 
ve yetimleri 

Üsküdar Malmüdürlüğünün 
maaş giinleri 

Paıakap1tmdaki 

Birinci riıe 

Atkeri yetimleri 
2000 -2280 
2281-2560 
2561 -2840 

2841 - 3120 
3121 - ili 

Atkeri tekaütleri 
1-225 

226-449 
450- 750 
751 - ili 

dairei mabıusada 

ikinci giıe 
Mülkiye yetimleri 

5000-5120 
5121 - 5240 
5241 - 5360 
5361 - 5489 
5490- ili 

Mülkiye tekaütleri 
4000-4100 
4101 -4200 
4201 -4300 
4301 - ili 

Beyoilu kazatı 
Gala-.ay ıubetin

d-ı 

Katımpaf& camii 
kebir Atkeri 

yetimleri 

Befiktq kazaaı 
Beıiktatta Akaretler 

C. H. F. binaoında 

Fatib tediye mahalli 
Cağaloğlu Düyunu 

Umumiye binumda 

Samatya tediye 
mahalli Samatya 

Manaobrda 

Eyüp tediye mahalli 
Delterdarda Eyüp 
maliye Ş. binuı • 

A.lı:eri yetimleri 
1 -210 

211 -420 

421 -660 
Mülkiye yetimleri 

2001-2225 

2226-2450 

1201 - 1400 

1401 - 1600 

Mülkiye Ye ilmi,.. 
tekaüdü 

3001- 3226 

3226-3450 

4001 -4200 
4201 - 4350 

4351 - 4500 

4501- 4700 

1-280 
261 - 520 

521 - ili 
Mülkiye yetimleri 

3001 -3530 

Mülkiye ilmiye eytamı 
6001 - 8200 3531 - 3890 

5201-6400 

8401 - ll800 

5601 - ili 

Mülkiye telralldft 
6201 - ili 

18711- 2085 

2088-1285 

2286 - na 

MülkiY.e tekaütleri 
6001 -11.l 

1 - 200 
201 - 400 

401 - 600 

601- 800 

801-1000 

Mülkiye eytamı 

6701 - 6900 

6901-7058 

Merkez mülkiy" 
eytam 

77fr. - 7798 

3501 - 3700 
3701- 3900 

3901-4100 

4101 - 4282 

Merkez aokeri 
tekaütleri 

5463-5561 

Mülkiye tekaütleri 
8201 -8400 

8401 - 8578 

Merlı:ez mülkiye 
teilaütler 

8880-9100 

llmiye 
9801 - 9963 

Avans 

1147 - 1350 
1351 - 1550 

1551 - 1750 

1751-1942 

Miılkiye eytam 

7059 - 7250 

7251 -7490 

4283- 4500 
4501 - 4700 

4701 - 4900 

4901 - 5074 

Müllıiye telı:aütleri 

8579 - 8760 

8751-8956 

dahilinde 
1943- 2150 
2151-2340 

Mülkiye eytamı 

7391 - 7600 

Askeri tekaütleri 

5075-5200 

5201 - 5326 

5327 - ila 

1 - Zat maaflerı tabipleri muayyen günlerde giıelere müracaatla maa,larını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkaktan umum tediyabn hitamında Yerilecelrtir 
2 - Sarrafların Ticaret müdürlüğünün mezuniyet vetikaoını ibraz ebneleri lazımdır. 

Dumlupınar 
Günü 

(Baıı 1 irııcl sahifede) 

paleti tatıyan Gazi cevap verdi: 
"-Hayır, ben Maretalim." Ku 
mandanlar hayret ve hürmet 
içinde kaldılar. Çadırdan çıkar
kea biri mınldandrı "- Türk· 
lerin niçin muzaffer oldukları
nı şimdi anladık, brzimkiler" 
ordumuzu tl Atinadan idare 
etmek istediler." 

O İünlerde Gazinin gözleri-
ni dolduran manaları. hayalin
de dolatan tasaVY11rlan hepimiz 
anlamağa çalıııyorduk. Muhak 
kak ki o Dumlupınar muharebe 
sinin. İzmir istirdadının neşe ve 
gururile meşgul olmuyordu. Q. 
nun gözlerinde ye hayalinde do 
laşan feyler daha ziyade mem
leketin atisine ait meselelerdi. 
Memlekette yapmak istediği si 
yasi ve içtimai ıslahat idi. Bu 
gün yaratmağa çalııtığı tarih 
ve dil cereyanları idi. Elhasıl 
Türk vatanına mutlak bir refah 
ve istiklal açacak yollar ve Ya
sıtalar idi. 

30 Ağustos zaferinin onuncu 
yılı- giriyoruz. Bu zaman için
cie yapılan teyler çok büyüktür, 
çok mühimdir, fakat bundan 
böyle de yapmağa mecbur oldu 
ğumuz itler o kadar çok, o ka
dar müstacel ki muhtelif saha
larda ba§ardığınıız işlerin, ka
zandığımız muvaffakıyetlerin 
zev!cini, neşesini istediğimiz gi
bi tatamıyoruz. 

Türk Yatandatları bir nokta
da müsterih ve atiden emin ola
bilirler. Milli mücadelenin baı
ladığı günden beri tahakkuk et 
tirdiğimiz siyasi, askeri ve içti
mai zaferlerin şefleri ve bütün 
unsurları hayattadırlar, ayakta 
dırlar, iş ba,mdadırlar. Türk 
milleti şuur ve idrakile idealine 
kuvyetle sarılmıttır ve bu tart· 
lar altında hiç bir İşte azim ve 
celadetinin önünde durulmaz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

1 Küçük haberler 1 ---

Burhan Cahit, 
Yunus Nadi 
Beyler 

(Başı J inci sahifede) 
maoını aynca Y~ ücretinin de 
Burhan Cahit beye tahmil edilmesini 
iıtemiıti. Bürban Cahit beyin vekili 
Mustafa Hayri bey de kendilerinin 
tahrik edildiğini, Cümhuriyet gazete 
tinde müvekkiline cehalet ve hatta i 
baneti vataniye atfedildiğini, bu va
ziyet kartısmda da mevzuu dava o
lan yazıyı yazmak mecburiyetinde 
kaldıldamu oöylemiıti. 

Burhan Cahit bey de Nadi beyin 
kendisini tahkir ve tehdit ettiğini, 
batta dava ikame ettikten tonra da 
tebdidata devam ederek ıazetetinde: 

- Hele muhakeme bittin de ben 
onunla bir daha görüıürüm, diye teh 
didamız yazı yazdıfını söylemiı, ne
ticede de beraet talebinde bulun
muştu. 

Vakit geç olduğu için karar tefhi
mi düne br-akılmıtb. 

Dlin ka'"8J" tebim edildi. Burhan 
Cahit bey mahkemeye gelmemişti. 
Yunus Nadi bey eoasen mahkemeye 
gelmiyor, davasını vekili lakin edi
yordu. F~kat dün mahkemeye karan 
tabırıızlıkla beklemekte olan oğulla
n ile Cümhuriyet gazetesi muharrir 
terinden ekıerisi gelmi,lerdi. 

Karar 4 büyük sahifa doldurmuş
tu. Bizzat reis Kudretullah bey tara 
fından okunan bu kararda Burhan 
Cahit bey bir oene hapse Te 200 lira 
para cezasına mahkum edilmi,, fakat 
karşılıklı hakaretten dolayı ceza11 iı 
kat edilmiş. Nadi beyin istediği 10 
bin lira zararı manevi takdirine de 
mahal .. örülmemitti. 

Kararnamenin ıton kumı aynen 1 
,öyledi: 

" Burhan Cabit B. hareketine uy
ğun olan Türk ceza kanununun 480 
inci maddesinin ~on fıkraıına tevfi
kan bir tene müddetle hapsine ve 
200 lira ağır para cezası alızine dair 
takdir ve tayin olunan cezasının ha 
karetin iki tarafın yekdiğerini kar
tılıklı tahkir eylemit ye bu hali Yu
nus Nadi beyin Cümhuriyet gazete
ıindeki mevzubaht neıriyab ıebebi
yet vttmit olmasına mebni 485 inci 
maddenin ikinci frlmmna tevfikan 
iakatına ve mR~rifi muhakemenin 
tahsiline ve zı-rarı manevi takdirine 
mahal olmadığına kRbili temyiz ol
mak üzere ittifakla karar verildi.~ 

Bugün yapıla. 
cakmerasim 

(Ba~ı J ınci sahifede) 
feranı verilecektir. 

Aktam aaat 18 de Halkevinde 
lıtanbuldaki kıtaatı askeriye mü
meaıillerine bir çay ziyafeti veri· 
lecektir. 

Kolordu kumandanı tebrikab 
bu aabah saat 9 dan 10 a kadar 
Kolordu kararırahmda kabul ede
cektir. 

Askeri geçit reımi oaat 1 O da 
Beyazıt meydanında batlıyacak, 
hareketten eYYel kıtaat teftit edi
lecell ve nutuklar aöylenecektir .. 
Yürüyü§ Takaim Cümhuriyet mey 
daruna kadar devam edecektir. 

Akfllll\ zeval vakti Beyazıt mey 
danından ve Selimiyeden 21 pare 
top ablacakbr. 

Bugün ayni zamanda Tayyare 
bayramıdır. Bu mün ... ebetle oaat 
l 6 da Yetil köyde Boğaziçi, Eminö 
nü tayyarelerine at konma mera
simi yapılacaktır. 

30 Ağuatoı bayramı münasebe
tile Darülfünun iç meydanında 

oaat 16 da Halkevi müze ve ıergi 
4ubesinin kitap panayırının resmi 
kü~adı yapılacakbr. 

Bugün saat 16 da Darülfünun 
bahçesinde baılayacak olan bu 
nefrİyat sergisinin büyük bir rağ
bet göreceğini ümit ediyoruz. 

Halkın milli aanatm muhtelif 
fUbeleri üzerine tecessüs ve a1ika 
ıını celpetmek üzere Halkevi tara 
fından Darülfünun meydanının 
münaaip bir tarafında bir yere 
Karagöz ve orta oyunu partileri 
tertip ettirilmiştir. Bu ovunlartn 
mevzuları yeni Türk alfabesi, ye
ni yazı ve yeni netriyat hakkında 
eğlenceli fıkralar tetkil edecek
tir. 

Kitap Panayırından en küçük 
bir kitap ve bir mecmua satın a
lanlar meccani olarak KaraR'Öz 
ve orttt oyunu partilerinden istifa. 
de edebileceklerdir. 

Kırıntı mı, temiz 
tiftik mi? 

Dün Feshane fabrikasından 
§U mektubu aldık: 

"29 Ağustos 932 tarihli nÜS• 
hanızın birinci aahifesinin altın 
cı ve yedinci sütunlarında Fes
hane fabrikasında vuku bulan 
bir hırsızlık vak' ası hakkında 
ki n"§riyatmız hakikat uyııun 
olmadığından berveçhiati tekil
de gazetenizin ayni sahife ve 
sütununda hadisenin tashihen 
neşrini rica ederiz. 

Fabrikanın gece mesaisinin 
devam ettiği esnada Kırpıntı 
dairesi amelesinden Oreer is
minde biri gündüzden hazırla
dığı bir çuval derununa 15 kilo 
kadar tiftik ve yapağı keçelerilc 1 

kırpıntı halinde iki kilim vaze- 1 
derek hariçte bulunan kardeşi- 1 
le tekarrür eden noktadan fab
rika haricine attığı &1rada polis 
çe görülerek derdest olunduğu 
ve fabrikanın Sanayi ve Maa
din Bankasına deyrolunduğu 
tarihten beri bundan başka bir 
hırsızlık vak'ası olmamış bulun 
duğu arz v,. bilvesile teyidi ihti 
ramat olunur efendim." 

(Bu tezkerenin altına da ay 
nen polis raporunu yazıyoruz:) 

"Bu gece saat 22 de Sanayi 
ve Maadin BanJ.:uına ait Eyüp 
te mensucat fabrikasının dıva
rından atılmak suretile harice 
çıkarılan 100 kıye mikdarmda . 
bir balya temiz tiftik yün~ ile i 
iki battaniyeyi aşınnakta ıken 
cürmü meşhut halinde yakala
nan Rizeli Arslanın İsticvabm
cia mezkur balyanın fabrikada 
gece işinde çalıtan kardeşi 0-
rner tarafından atıldığı anl11şıl 
mış ve Ömer de yakalanmıştır. 
ikisi de cürümlerini itiraf etmiş 
!erdir. Tahkikata başlanmı'
tır." 

••••• 

(Büyük Zaferimiz) in, En Büyük 
Kahramanı Gazi Hazretlerine 
(Yıldınm tiddetile): çarptığın (tunç yumrufwı), 
(Dü,mam) yere ıerdi. ezdi, bitirdi buıiln.. 
(İsmetli Zafer)inle: - Türk varlığı - kurtuldu. 
Cihanlara (destan)drr: • tablanan büyüklüğün - 1 

Oıkttdar 
Filorinalı Nazım 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BüJ~' ikraıniJe 35, ooo tira~ır. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

TÜRKiYEi 

Edirne Kız Mualliır 
Mektebi Müdürlü

ğünden: 
Mektebimizin Mayıs 1933 

gayesine kadar ihtiyacı olan 
cine ve mikdarları aıağıda ya
zılı (24) kalem erzak ve saire 
ile ( 4) kalem tethir ve tenvir 
levazımı 25 Ağustoa 1932 tari
hinden itibaren 20 ıün müddet 
le münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin ıeraiti anlamak üze
re her gün mektep idaresine ve 
münakasaya iıtirak için d'e 14 
EylUl 1932 çarıamba günü sa
at 15 te teminat makbuz veya 
mektuplarile hükiimette müte
ıekkil komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

Cinsi 

Sadeyağ 
Pirinç 
Zeytinyağı 

Kuru fasulya 
Şeker 
Zeytin tanesi 
Un 
Mercimek 
Tuz 
Peynir 
Kaşar peyniri 
Soğan 
Nohut 

Azami 
Kilo 

3500 
1500 
1500 
500 

3000 
500 

1500 
500 

1000 
1000 
500 

1500 
500 

Asgari 
Kilo 
3000 
1000 
IOO'l 
400 

25001 
400 

1000 
300 
80() 
EOO 
300 

Domates ezmesi 300 

1200 
3JO 
:oo 

Çay 
Ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
Yoğurt 
Süt 
Kırmızı biber 
Kara biber 
incir 
Uzüm 
Sabun 
Gaz 
Soda 
Çivit 

50 
30000 
6000 
3000 
4000 
3000 

10 
10 

1000 
600 
800 
300 

1500 

~:} 
200J() 

4000 
20()0 
2l'rı~· 

.., 
500_ 
300 
600 
250 

lOGC 
500Gpaket 4000 



Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: 

15000 kilo Zeytin açık münakasasr: 14 Eylul 932 çartamba güntı 
saat 14te. 
15000 " Yerli toz teker: kapalı zarfla münakaaaaı ı4 Ey. 
lül 932 çerşamba günü saat IS te. 

Ambar ihtiyacı için satın alınacak ,eker ve zeytinin tartname
lerini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya ittirak edecek
lerin münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kasımpata'da Deniz Levazım aatınalma komisyonuna 
müracaatları. ( 429ı) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Istanbul ve Çanakkale Merkezleri için lüzumu olan (430) ton 

yerli maden kömürü ile itli.Har için ( 60,000) kilo kükürt kapa

lı zarf usulile 10 Eylul 932 cumartesi günü saat 14 te Galatada 

Karamuıtafa Paıa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer 

kezinde mütetekkil komisyonda münakaaası icra kılınacağından 

taliplerin şartnamelerini görmek üzere Ankarada Hudut ve Sa

hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine ve ls
tanbulda mezkur merkez levazım memurluğuna müracaatları. 

(4184) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

ı8S Roda muhtelif Lif ve tel halat: Açık münakasa11 7 Eylul 
932 çartamba ıünü saat 14 te. 

5000 kilo El•an üstüpü: Açık münakasası 7 Eylul 932 çar-
tamba günü saat ıs te. 

. 
5000 kilo Beyaz üıtüpü: Açık münakasası 7 Eyllll 932 çar-

famba günü saat ı6 da. 
Deniz kuvv~tleri ihtiyacı için yukarda yazılı malzemenin hi

zasında gösterilen tarihlerde münakaaalan icra edileceğinden 

.-rtnamelerini görmek iatiyenlerin her gün ve •ermeğe talip o
lacakların da münakasa gün ve saatinde mu•akkat teminat malı: 
buı:larile birlikte Kasımpata'da Deniz LOYazım satınalma ko
miıyonuna müracaatları. (4087) 

Şirketi Hayriyeden: 
Salacak hattına ait olup hufedilmit olan gece seferlerile 

188, ı90. 484 ve 486 numaralı seferler bugünden itibaren ilinı a
here kadar kemafiHabık icra olunacaktır. 

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Vekaleti Celileden mevrut emir mucibince mektebimiz tat
bikat kısmı binasile binenın aslında (Erkek Muallim Mektebi or
ta kısmı) ünvanile ıubeleri havi bir orta mektep tesia ve kütat 
edilmittir. Mülga Çemberlitaı orta mektebi talebeaile Vefa orta 
mektebinin fazla talebesi bu mektebe alınacaktır. Dersaneler mü
sait olduğu takdirde hariçten de talebe alınacaktır. Cemberlitat 
orta mektebinin EylUI bakalorea imtihanları 3 Eylal 932 cumar· 
tesinden itibaren vaktile mektebi mezkiir müdiriyeti tarafından 
tesbit ve talebeye vuku bulan tebligat dahilinde muayyen gün 
ve saatlerde muallim mektebinde ifa edilecektir. Mezkiir imti

1 l.t. Mr. Kum-danbiı Sabnalma .kom. ila'1l.ın 1 
Miktarı C"'ınsi 
38000 Ot Açık 

141340 ,, Kapalı 
69000 Saman Açık 

106000 " " 

Ayn ayn tartnamelerle arii
nakasaları 

Merkez Kumandanlığı müesseaatı ihtiyacı içia yukarda mik· 
tarlan yazılı ot ve samanın IS EyliU 932 perıembe günü ı41 bin 
340 kilo otun kapalı zarfı saat 14,30 da diğerleri aleni münaka
saları saat IS ten 17 ye kadar icra edilecektir. Taliplerin evaaf ft 
şeraiti anlamak üzere her gün ve münakasaya ittirak edeceklerin 
muayyen saatinden evvel teklif mektuplarını ve teminatlarile a
çık münakasaya ittirak için Merkez K. SA. Alma komisyonuna 
müracaatları. (ı3) (4283) 

Çamlıca Kız Ortamektebi 
Müdürlüğünden: 

ikmal imtihanlarile leyli ücretli talebe kaydına eylulün üçün 
cü cumartesi günü başlanacaktır. 

I 

E • t Sa d v latAnbul tlördüncii icra memur( 
mnıye n ıgı iunclan: Madam Riyumun M . 1 

M••d•• ı•• v •• d Btosar zimmetindeki alacağından U Ur ugun en: . : ,i mahcuz olan Panıaltı'da lca 
Sandığımızın malı olan Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde ye c.ıddesinde eıki 5 yeni il nun I 

Ebe sokağında harita 1 2 eıki 9 ve yeni ı ı numaralı bir ahırın hral
1
'
1 

hdane yine Üsküdar'da Yeni 
' • . ed ) k b. a e e mezarlık karım sokağınd 

ltı~mad ını .. satıl~~a .. ~nlarak iki yüz !'rmi bet.hlı.ra b .. e d°'.'fu a ı- e•ki 85 ve yeni 79.77,81 numaral ı 
n e muıtensı uzerınde olup S Eylul 932 tan ıne muaa ı pazar ki hane ve 85 

1 
. 

. .. .. . • .... . numara ı gazıno ot 
tesı gunu saat on beş buçukta müzayede bedelı baddılayıkfüda go gün müddetle müzayedeye konmı 1 

rüldüğü takdirde kat'i ihalesinin yapılması mukarrer bulunduğun tur. Eski 5 :reni ıı numara), ha 
dan talip olanların mezkur gün ve saatte Sandık idaresine müra- kapıdan zemini elvan çini dö1eli 

1 
caat eylemeleri ilin olunur. methal üzerinde yerli dolaplı bir 

da, bir merdiven altı meıkür m 
y-k k h halde yerli ocaklı bir körnürlüı 

u se Mü endis Mektebi Kaydı Kabul ruermer su yalaii• ve bir kuyuyu ı 
Muamelesi: ~imento döıeıi bir matbah nıezk ı 

Yüksek Mühendis mektetbinin 932 • 933 tedris senesi kaydı ..-lhal~en !u~~a çılul~kta ibir 
kabul muamelesine l eylul 932 perşembe günü saat 9 dan 22 ey- i hanlı~ uzerın~ •.kı ~ bır hala 1 
tu·l 93 b ·· ·· merdıven altı, ıkınct kata çıkddı~ 2 perşem e gunu saat 16 ya kadar cumadan maada her gün L" __ , ·· - d bi · • h · 

1
. 

• 1HJ .uır-a uzenn e nsı şa nıı ı 
saat 9 ıle 16 arasında Dolmabahçede Gümüşsuyunda mektep bi- da b" h l" - - ·· k t k ld • 

o ır a a . uçuncu a a ç.ı ı ht 

nasında devam edileceği ali.kadaranın malumu olmak üzere ilin yüklü sofa üzerinde birisinde tara 
olunur. (4441) havi iki oda ve sofada el yıkanı 

için ayrıca bir mahal mevcuttv. 1 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden l~ktrik ve terkos suyu techizatı .. , 

M•ıı.A S 1 dır. Hududu: Bir tarafı Gabıiı 1 1 aray ar Ankara Nümune hastanesinde yeni yapılan pavyonun çama OEth.eanndyia, nbircetpahrafes'i aarricaaldYiyaensoi, 1~lağ şırhanesine ili.ve olunacak kısımla mezkur pavyon şirrali garbi a.. 

M •• d •• ı •• "' •• d cephesinde ve bodrum katmda toprak haferiyatı ve beton arme mahdut. mesahası 79 artın mura 
U ur ugun en: 

1 

dtı·öşeme inşaat hakkmda münakaanın bazı taliplerin ibr az et- baından 82-74 arşın mürabbaın 
kleri ehliyeti fenniye vesikaları kanaat bahş ve bazılarının tek 1 binadu. Kıymeti muhamminesi 24. 

Keşif bedeli i lif ettikleri bedel mutedil görülmemit olduğundan bir hafta müd liradır. Üskudarda Yeni mahalle. 
4744 Dolmabahçe sarayı müştemilatından garaj binası ya- ı detle temdidi ve pazarlık suretile intaç edilmek üzere S Eylul 932 ım":"rlık karım sokağında 85 N 

nmdaki havuz rıhtımlarının tamiratı . ( Açık münaka- t "h" .. d"f t . .. .. k V k· ı k . u "'' hane ve 85 No. lu gazino m 
arı ıne musa ı pazar esı gunu ma amı e a ette omısyon k- h 

1 
• · 

1 sa ile) ur ma a lerın u tünde halen n ~ 
h marifetile ihalesi takarrür ettiğinden talip olanların yevmi mez- lu hane altında 15 No lu """"k'-'-4340 Beylerbeyi sarayı rı hmı üzerindeki muhafaza duva- uu ....,. 

kurda saat on beşte Yenişehirde Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve- n No. lu ban,.nin altında 81 No. rı ile deniz köşklerinin sıva , badana ve boya tamira-
ki.letinde müteşekkil komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 4447) gazino ittisalinde ıazino tarafırula 

tı, {Açık münakasa ile) · kullanılan bahçe vardır işbu maba 
S266 

deki kulelerin harici sıva, badana ve boya tamiratı ğundan: Yusuf Efendi bin K.i.zim E 3 Üncü kolordu lardır. Hepsinin meaahası 722,5 aı , 
Dolıruı.bahçe sarayı büyük merasim kapısı tarafeynin 1 ta b 1 d"" d "" .. · 1 

1 

lerin üzerinde bulunan yenı" nuına s n u or uncu ıcra memuru-

(Kapalı zarfla) fendini Yetua Behar Efendiden is- ilar.Jarı şın terbiinde olup bundan 193 a 
Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında yapılacak üç parça tikraz eylediii paraya mukabil ipo- ; ııu haneler 176 artını iki haneye a 

tamı.rat ayn ayrı mevkii münakasaya konulmuttur. Münakasa- tek olan KasimP&Jada Gazi Hasan 1 h bahçeler 38.S arşı nı gazino bahçes ı 
Konyadaki kıtaat ayvanatı-lara ıs Eylul 932 per.,.mbe aünü saat on dört buçukta batlana- Pafa mahallesinin kıtla yolu el:revm E I 

9 
d 

1 
k" ı de bir kat mahallin 3 15 arşını azı 

y- • "b Bahariye caddesinde atik 43-45-47- ~n Y ~l 32 en .. anun ~3~ n<> bahçesidir 75 numaralı dakki caktır. Talip olanlar 5 Eylulden itı aren Dolmabahçede Milli 49_5147 muk-- ve 47 mu•--- nıhayetıne kadar dort aylık ıhtı . . . k • 
~ ... ~... a.arr-. nrn zemıru çımento ve ırmızı ç.u 

Saraylar mildiriyetine müracaatla tartname ve keşifnamelerden 2_2_1_3_5_7 cedit 4749_51·55-58- yacı olan 372000 üç yüz yetmit olup rallan vardır. 
77 

numaralı har 
birer nüsha alabilirler. Kapalı zarfla münakasaya konulan Dolma 60-2-4-4-411-4/3-4/ 5-4/ 7-4. 9 atik iki bin kilo arpaaı kapalı zarf oin zemin katı renkli çini ve antı 

k f . usulü ile münakasaya konul. bahçe sarayı büyük merasim ap111 tara eynindeki kuleler tamı- 2 ve mukerrer ve bir ve üç ve bet ve tahta olarak kırmızı çini maltız oca 
t "t t ... u ·f ekt pları ıs Eylu"l per•emb ·· ·· saat on yedi ve kırkür ve kırkbe, ve kırkye- muştur. 18 Eylul 932 pazar gü- lı matbah, bah~dc kuyu içerde saı ra ma aı -u m u T e gunu • nıü saat IS te ihale edilecektir. .-

dört buçuğa kadar, Milli Saraylar müdürlüğü odasında içtima di ve iki defa mukerrer kırkyedi ve Şartnamesini görmek istiyenle nıç merdiven ortasında birinde de 
d d 1 l"d' ._., kırkdokuz ve ellibir numerolarla mu · h lnp bulunan iki asma oda bir hali l edecek olan encümene tev i e İ me ı ır. O gün zarflar mez1<Ür rın er gün komisyonumuza, 

rakkam değirmen ve francolaci cedik I' 1 · d k rinci katta bir merdiven ba~ı üzerı saatte encümen tarafından talipler müvaceheainde açılacak ve ta ıp enn e va ti muayyen ve 
!erinden müııblip dekikinden ancak · d K 'd de birinde ŞAhni• diğerinde yükk~ müs-'t teklif bulundugu· takdirde ihalesi icra edilecektir. Açık sa atın e on ya a askeri satın 

M kırlcyedi ve kırkyodi mukerrOI" ve alma komisyonuna müracaatla bulunan iki oda çatı katında bir me 
münakaaalar da ayni günde saat on beşten on altıya kadar de- kırkdolcuz ve ellibir numerolu beı rı. (

7
ll) (4Jl

3
) diven ba,ı bir dolap ve balkonu h• 

vam ederek saat on altıda bunlar da haddi liyrkmda görülürse ı.p dükkinm dolı:aanalh hi11e itiba • • • vi bir odayı havidir. 79 numaralı h 

talibine ihale edilecektir. (4303) rile onaelôz hi11eai otuz ıün müddet Haydarpaşa ve Gümüısuyu nenin zemin katında zemini renk 
le İhalei evveliye muıayedesine nz hastaneleri ihtiyacı için 40 bin l çini taş lık bir merdiven altı hala z 

lstanbuJ Kız Muallim Mektebi olunarak 58-M numerolu mahal 700 kilo koyun eti kapalı zarfla ) mini kırmııı çini maltız ocaklı dola 
250 lira ve 51-53 num<rolu mahal mün.akaıaya konmuttur. İhale- bı bari matbah bahçede sarnıç,mer 

Müdürlüğünden: 200 lirada ve bağçe 50 lirada talibi si 17-9-932 cumartesi günü sa- diven ortasında dolabı havi diğer 
1 - Müesaesemizde bir orta mektep kısmı açılmıttır. 2 - uhdeainde olup bu kerre yüzde bet at 11 dedir.Şartnamesini almak bir oda ,bir halıi, bir taraaa, çatı ka 

Bu kısmın bu ıene için birinci ve ikinci sınıflarına talebe alınacak zamla Ye onbet ıün müddetle ihaler istiyenlerin her gün ve münaka tında bir sofa üzerinde iki dolap, ta 
kattiye müzayedesine vazolunınut- saya ittirak edeceklerin de vak rıuı havi bir oC!ador. Gazinonun ze 

tır. 3 - ıs Eylul perşembe akfamına kadar namzet kaydına de- tur. Yalnız cedit 58 numerolu dük- ti muayyeninde komisyonumu- mini renkli çini büfeyi ve arkaımd< 
vaın edilecektir. Girmek tartlannı öğrenmek isteyenler her gün kin ve 55 numerolu aaı84 bert.er za müracaatları. (714) (43ı6) bir ı..t k11men çimento kıım1111 tab 
mektebe müracaat edebilirler. (4466) dükkinı mevcut olup diğer numero- .,. .,. .,. ta mahallin zemini kısmen çiment< 

lar muhterik olmuı ve elyevm ana K. O. merkez kıt'aları ihtiya ve kısmen tahta olup ıaç ocağı havi • 
inhisarlar Umum 

hanlara vaktile davet edilmit olan mümeyyiz beylerle imtihan Nümune ve şartnamesi mucibince mübayaa edilecek olan 
olacak talebenin tam saat sekiz buçukta muallim mektebinde ha 1JW1amba imaline mahıuı yedi bin yarda yağlı kaneviçeyi badeli 
zır bulunmaları ilin olunur. imtihana velevki bir dakika olsun_ olan meblağa tekabül edecek kıymette yerli mamulat ve mahsu

geç kalanlar kabul edilemezler. ( 4448) , libndan bir kısmı ile takas esasları dairesinde itaya talip olanla

--------------------------~ · rın kapalı zarf derunundaki tekliflerini ıo eylul 932 cumartesi • 
Eczacılar, Ecza Ticarethaneleri, Ecza günü saat on beşe kadar teminat akçelerile birlikte mübayaa ko-

Müdürlüğünden: 

halindedir. 51-59 numerolu dükkan cı İçin 28 ton saman alınacak- dir. Bahçe salat ve üzeri açık hııl i 
arsası caph•i Bahariye caddesile br. ihalesi 3ı Ağustos 932 çar ve etrafında üstü demir parmaklı~ 
mahtut aat tanlı med:ru- arit sa- tamba günü saat 14 te yapıla- yanm duvar vardır. Ebniyenin dit 
laf ve 55 numerolu berber clükkinı caktır. Şartnamesini almak iste ve içi yajilı boyadır. Hududu selam. 
sol tarafı ıütçü Madam K.alyopi yenlerin hel' gün Ve pazarlığa sız caddesi ve aaatçi Ağop ve Bed· 
dükkıiru ıene borçluya ayit bağçe ittirak edeceklerin de 'l'&kti mu ros haneleri ve Batlarba,ı tramvay 
meıkür anadan ahtaı> bir kapı ile ayyeninde komisyonumuza mü 1 cadd · e mahduttur. Kıymeti mu. 
bağçeye ıririlir bağçede lıir racaatları. (726) ( 4439) J ı.a-m-i 4825 liradır. Talip ola.~ 

lana kıymeti muhamminelerinin yüı kuyu bir incir bir ayva ağaci v rdır. 
b. • di-'--ı 1 bul ı · b" · · b kuk ah de onu nispetinde pey akçasını ha· Bağçeden ır asma agaç mer ........ e atan aa ıye ınncı u m . . 

Komisyoncuları ile Tıbbi Alat ve misyonuna tevdi ve ıartnamesile nümuneıini ırörmek ve tafsilat 
almak için de her gün komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. Edevat tüccarlarının nazarı dikkatine c

4112
) 

k · d Am "k E'-- baa milen 1-10-932 tarıhınde 928/ 11851 elliıekiz ve altmıı numerolu dükün emesın en: erı an &apreı ı - • 

' -k h 368 bal ela tah . dosya numaraııle satılacağından ma Iann üzerin~ müu.dif kiıimle bir so- aıına mer un ya mı~ 1' 25160 -'·'-- '-Ltelif · kür günde saat 14 ten 15 e kada< fa üzerine dört oda bir çıkma bir nen U&.1U1 mun anı 'Ve .. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
ı32ı3 numaralı kararname mucibince bu kararnameye mer 

but F. listesi muhteviyab olan bütün kimyevi maddeler, tıbbi 
müstahzarlar ve tıbbi alit ve edevat Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinin müıaadesiyle iclhal olunabilecelctir. Evvelce E lis
tesine dahil olarak serbestçe idhali mümkün olan kimyevi mad
deler için alakadarlar mezkiir kararnamenin birinci maddesinde 
zikredilen komisyona müracaatla siparİf vukuunu isbat ederek 
Eylul zarfında bunları memlekete idlıal edebilirler. Evvelce ve
kalete 111üracaatla eTYelki F listesinde yazılı tıbbi müstahzarlar 
için siparİf müsaadesi alınlJllf olduğu takdirde bunların da idha
line müsaade olunacakbr. Bundan böyle F listesine dahil bütün 
maddeler için siparitten evvel orijinal fatura ve iki sureti bir is
tidaya raptedilerek Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine mü
racaat edilmelidir. Her ayın yirmisinde o zamana kadar yapıl
mıt müracaatlar tetkik edilerek kararname mucibince tayin edil
mit olan hudut dahilinde idhalita müsaade edileceği ve binaen
aleyh müracaatların ayın yirmisinden enel Vekalette bulunmak 
üzere yapıhnası lüzumu ilin olunur. (4465) 

Konya Nafıa Ba9m6hendisliğinden: 
Bedeli kqfi (41793) lira olan ve 2418 / 932 tarihinde ihalesi 

İcra kılınacak bulunan Konya. Beyfehir yolunun (9000) metro
luk Bağırsak boğazı kısmının tamiratı eaasiyesi talipler tarafın 
dan verilen teklifat haddi liyik görülmediğinden bu kere pazar
ldc suretile ihalesi 7 Eylul 932 tarihine kadar on beş gün müddet 
le temdit edilmiıtir. 

Talipler 66ı No. lı kanun •e münakasa şeraiti umuiniyeai 
ahkamına tevfikan 7 Eyliil 932 çarşamba günü saat on bette En
cümeni Vilayette hazır bulunmaları ilin olunur. ( 4451) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoilu, lıtiklil cadde

si 3SO, lıvoç sefareti karımnda. 

•d tiftik! · td 1' bizzat veya bilvekale ve fazla malu· bali bir ocak m&halli olUp aç ôila de nevı e enn sa ma11 ve satqm .. 
lül. b" · · be .. - ınat için doıyaaına müracaatları ılan runumda Ali Aia ıakindir borçluya ey ayının ınncı pe11em ıunu 

d .__ olunur. 
• A ayit bir terafi lsmail Ata ha-i bir saat 1 en 3 çe .... dar ve müşteri bu 

Tekirdağ Vilayeti Daımı terafi Yorclan menzili medyuna ayit lunmadıiı takdirde müt•kip günl ... 
··• 58-60 dükkanlar Ye S5 nwnerolu ıa de ayni aaatta Ticaret bonumda ic 

Encümeninden: 1~ berber ılükkinı ceph•i Bahari- rası kararlaıbnldıiınılan talip n 

11,120 lira 20 kurut bedeli keşifli Saray ve Çerkea köy yolu 
üzerinde bulunan Manika köprüsünün tamiri 21-8-932 tarihinden 
11 9 932 tarihine kadar 2ı ırün müddetle ve kapalı zarf uaulile 
münakasaya konulınuttur. 

ye caddesi sağ ten.fi Spiro dükkiıu alikadar alanlann mezkür cün Ye 

borçlunun mahzen analar arkui saatlerde Borsada hazır lıulunmala
borçluya ayİt muhterik arsa deru- rı ilin olunur. 

1 - Şartname. keşifname ve proje sureti musaddakalan 
Vilayet yolları Baımühendisliğini:len istihıal olımacaktır. 

2 - lhalei knt'iye ıı;9; 932 cumartesi günü saat 16 da 
Daimi Encümenince icra lalmacaktır. 

3 -Talipler (661) numaralı müzayede, münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarına yüzde yedi buçük niıbetinde teminab 
muvakkateye ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnamesile 
intaatta istihdam edecekleri Fen memurunun bir dairei reaıııiye
den rausaddak vesikasını lefederek yevmi ihaleden evvel makanu 
vilayete göndermeleri lazımdır. (4445) 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

nunda Yordu ııalrindir 58 nu.._... 
lu dülc!ıoinm alıfAp demir kepenkli 
olup hududu bir terafi ahira ayit 56 
numerola dükkin bir terafi altmq 1 
numerolu ıene borçluya ayit dük- ı 

kin cephesi ıira berberler ıokaiı ar 1 

ka11 borçluya ayit baıçe derununda ' 
terzi Liıor efendi müatecirdir. Alt
IDlf No. lu tuzcu Alımet efendi mü.• 
tecirdir. Altnut nu...--olu lwcludu 
bir terafi 58 namerolu dükkaıı bir 
terafi Y ordan efendi menzili cepbeai \ 
ıira berberler arkuı borçla:ra ayİt · 
bağçe ile mahlut mabterik .....ı.:
da bir miktar tuiladan duvar ,_.,_ 

cuttur. Elli bir numerolu ana tema- ~ 
mi cemen yüzyirmidokuz metrodur 
Beher metrosu teaıuni yedi liradan 
dokuzyüz liradır ellibet numerolu 
mahal t~ :rüon liradır lıqçesi 

Sandığın malı olan Boğaziçinde Emirgi.nda Boyacı.köy cad-
1
, yiizlurküç metrodur beher metro 

desinde eski 2 ve yeni 24 ve 26 numaralı bir ahır, büyük bir kü- murahı. üç liradan dörtyüz:rirmido
mea. tki oda ve ahmn üzerinde ayrıca bir oda (ahırın binası sağ- kuz liradır 58·60 numerolu iki dük
lam olup yalnız deniz tarafındaki mahal yıkılmıtlır) ve tasarruf kan ve üstüne müsadif dört oclaclaa 

k 1 ibaret maballar mesahesi c- alt-

Sadıkzade Biraderl~r 
Vapurları 

Karadeniz Poataaı 

Duınlu Pınar 
Vapuru 1 EyHU 

PERŞEMBE 

pnü aJq.ua -t 18 de Sirkeci 
nhtımmclan hareketle Zoaıulclalr, 
lnebolu, Ayancık, SuıııaUD, Ordu, 
Gireoun, Trabzoo Rize ve Hope' 
ye azimet ve ... det edecektir •. 

Fala tafsilat ip. Sirlıeci Mey
menet hanı alhnda acentahfma 
müracaat. Tele. 22134. ..................... , 

Dr. T A Ş Ç 1 Y A N . 
Züb.-i ve bevli haıtalıld.ar teda

vibaneai. Eminönü, Köprübqı Re 
tacli:re caddesi, Hüoeyin efendi han. 

aenedine naı:aran atık on üç bin sekiz yüz se sen a tı ve cedit 
mıf metrodur, umum loymetl mu- saat ondörtt- onyediye kadar bil 

Yedi bin sekiz yüz yet mit sekiz zıradan ibaret arazi sablıg· a çıka ol T-" bil kil - t 
b.ıuıı..-eai iki bin lira up . aııp müzayede ve ye e muracaa o-

nlınıı olup müzayede bedeli haddiliyıkmda görüldüğü takdirde olanların kıymeti muhammeneıoinın lwımaoı 926-6686 numerolu doaya-
S eylul 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beş buçukta hisseye müsip yüzde onu niapetillde ımılan fazla malii.mat ita edileceği i 
kat'i ihale.inin yapılması mukarrer bulunduğu ilin olunur. pek akcesi olarak 19-9-932 taribiade W. olunur. 

ZA Yl - Galata Gümrüğünden 28 
10-1931 tarih ve 386571 No. ıle 

24 4 32 tarih ve 428343 No lı mak· 
pıızlar zayi olmuıtur. Yenileri aluuı 
caiından eakioinin bükmü yoktur 

Tana' Pakiyadiı 

SEYRlSEF AlN 
Merlıu ııcenta: Galata ICöprn 

bqı B. 2362. fube A. 81rftc ' 
lılllhllrdanade ..... ı. 3740. 

lZMlR • PİRE • lsKENDE
RİYE POST ASI 

(ANKARA) 30 Ağustos 
salı 11 de 

TRABZON POST ASI 
( KARADENiZ ) 31 A-

ğuatos çar9amba 18 de. 
D6niifte Tireboluya da Uf• 
ranılacakbr. 

IZMIR. MERSiN POST ASI 
( MERSiN) 31 Ağuıtos 

çarpmba 10 da Galata 
rıhbmından kalkarlar. 

1 Eylül Pertembcden 
itibaren Bandırma ve Ka
rabiga postaları İatanbul-
1an saat 18 de kalkacak· 
' ardır. 

" 
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E. Neş'et Kinin K • J • Beher komprime 0,25 gr. uf kinini havidir. Çok zarif bir fek.ilde tüpler içinde piyas&ya çıkmışbr. Soğuk algınlığı Ompnme en grip, baş ağrısı, sıtma nöbetlerinde kinin a!.ca :mız zaman daima E. Neş'et kioinlerini isteyinir.. Alman'yanın en 
meşhur kinin fııbrikası olan Zlmmer kinini ile yapılmıştır. E. Neş'et markasına dikkat ediniz. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
25 Ağustos 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASİF 

Kasa 
Altın adi lı:lloıs
Banknoı 
Ufaklık 

Dahildeki Mahablrler 

11.609.998 

Altın safi titoı. S,W.•11 
Türk Lira" 
Hariçteki Mahablrlan 

Altına ıahvllthbtl !etbe• dö.tııl• 

Haıdae Tah.Ulerla 
Deruhte edilen nrakı noktlJt bıtılı&ı 
Kınunun 6 n 8 lııd aıaddeleriae ıntka 
vıkl ı~yıt 

Ctlzdaa 
Sen edat 
E.alıam ve { Dtrulıte tdllaı nrüı nıtı:lye 
Tıılıvlliı kaffılılt ( ldbu!kl1mede ) 
Esham ve Tıılıvlllt 

• 
• 

13.S87.193,48 
9.837.4-13,-

381.679,86 

4.S67.75508l 
1.376.863,18 

l l.Jrı 1 58. 748.56.'1,

. - 2.441.568,-

Ura 8.510.3i5,-

I " 27.125.82!1,
.. 955,000, -

Lira 

iS.806.286,34 

:;.9«.6 ı 8,99 

' 
200.700,63 

156.307.000,-

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı naktlye 158.7~.563,-
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki tcdiyat -.2.441.563, -

Deruhte edilen evraltı nakliye bakiyesi 156.307.000,-
Karşı lığı tamamen alan olarak tedavüle vaz •'"en !...:Ll='=ra __ B.::.68=82'..5-".:89:'..'.,9:..:8:....ıı 

Vadesiz Tevdiatı 
Döviz mevduab 
Muhtelif 

Lira-, 
15.000.000,-

164.995.589,98 

7.667.9Q!i,95 

3.310.803,08 

82.687.675,49 

iGNELERİNi 
Tecrübe ediniz. 
Sadanın temiz ve dolg u n 
çıkmasına hayret edeceksini:t• 

Tarsus American College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 4 Teş. Evelde haılar. 

T am devreli lise olduğu Maarif vek:l.lttince tasdik edilmiştir. 

Türkçe, lngilizce, Fransızca, San'at, Ticıaret. 
Leyli ücret 250 lira, Nehari ücret 50 liradır. 

Kayıt muameleli yapılmaktadır. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Kayıt ve kabul eski talebeden lstanbulda bulunan leyli mec
canilerin 27 Ağustos 1932 cumartesi gününden ve taşradaki mec
canilerle umum leyli ve nebari talebenin 1 Eylul perJeınbe günüıı 
den itibaren kayıtlarının tecclidine ba§lanacak ve bu muamele 
5 Eylul pazartesi gününe kadar devam edecektir. Tecdidi kayıt 

ancak ücretin verilmesile kabil olabilecek; muayyen müdci'etin 

Alba tlzeriDe aYaaa 
Hlaıedarlar 
Mahtalif 

Yek6ıı 

Sl.591.150,-

ı.t7S,3!' 

4.597.146.76 

1.213.795,.Ja 

ftS.661 .971,50 Yekon 11------ııı ı hitamından sonra kayıtlarını tecdit ettirmeyen talebenin yerine 223.661.971,50 
..,- talebe alınacak ve yerleri kapanacaktır.Yeni talebe namzet kayıt 
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lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN 

P lp~llu Şeker Fabrikala~ının yeni mahsul normal toz ,ekerinin yüz kiloluk bir çuvalı 
(36.75) otuz altı lira yetmiş beş kuruştur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak şartile her 
isteye'le aatılmağa başlanmıştır. Taşradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
m1lın bedelinin yüzde yirmisi ııipariş vukuunda ve mütebakisi hamule senedi mukabi
linde ödenmelidir. Depodan itibaren biletimle masarif ve mes'ul iyet müşteriye aittir. 
Müıteri iıterse sigorta ettirilir. 
lstanbul, Bahçeka.., ,, 4 üncü Vııkıf H:ı.n, 4 eli k:ı.t , Tel. 24470-79 Telgraf 

..>araçhanebaıında Münir Paıa konağında 

1'lehari - Ana - ilk - Ort a - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif vekileti celilesinin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrlle blitiln mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti taşdik edilmiı olan mektebimizde talebe kaydıua 

tıa baılanmıtbr. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebia 
----------------------- 111 buıuıi otomobil ve otobliılerile nakledilir. Her gün ıaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti • muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda poata ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

Pam bıst•nelert mOtaabhJdt. ŞatDlen MGaıeıeal 
15 bDyDk Makalat - bfl6mum eczıaelerde sablır. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğündenı 

lzmir emruı iatilliye hutabaneei için bir aenelik 146 kalem 
eczayı tıbbiye ile 28 kalem llboratuvar malzemesi ayrı ayn aleni 
m;inakaıa auretile mübayaa edilecektir. Münakaaa 12 Eyl61 932 
pazarteııi günü ıaat 14 te Galata Karamuatafapap aokaimd'a 
latanbul limanı ıahil aıhhiye merkezinde müteıekkil komiıyonda 
icra edil-tinden taliplerin ıartname Ye liatelerini görmek üz .. 
re Ankarada Hudut Ye Sahiller Sıhhat umum müdürlüğü Ayni
yat muhaaipliitine ..-e latanlıulda meıı:ldir merka levazım memur 
mtun& nriiracaatlan. ( 4272) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Anadolubiaannda Çavutbatı Vakıf ormanlarından iki aene 

zarfında imal ve ihraç olunmak üzere iki bin kantar meşe, ka- I 
pm, aürgen batabı Ye on iki bin kantar ıepetçi çubuğu ve herek 
.,.e çember olmak üzere cayri mamul maddei hqebiye müzaye
deye konulmutllD'. 5-9-932 tarihine müaadif pazartesi aünü 
!halei kat'iyeai icra kdınacağmdan taliplerin yevmü mezkfuda 
latanbul EYkaf müdüriyetinde Onnan ve Arazii vakfiye kalemi- ı· 
ıae müracaatlan ilin olunur. (4013) 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 
Fabrikası İdare Müdiriyetinden : 

28X32XSO 800 adet 

Leyli ve Nehari 
Kıs ye Erkek lnkdip Liseleri ... t_T:~ _~1r;._2~_~· 

____ .. Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 
Reaml derı programlanm tamamen tatbik eder. İngilizce ve Fran11zca tedriaab ecnebi 
mekteplerine kat'iY}eu ihtiyaç bırakmayacak derecededir. Çok kıymetli ve ,azide mu
allimlu1foden mllrekkep bir talim heyetine maliktir. An" ve babalar yaYrularım İnlulip 

Liselerine tam bir enıniyet ve huzuru kalp ile teılim edebilirler. 
Lise mezunu ııençlerin hayat ıahasında hemen bir it edinebilmeleri 

için bu sene meccani olarak 

TiCARET VE BANKACILIK KURLARI 
isteyenlere mufunl 
Telefon 2001' 

Leyli - Nehari - Kız - E"kek 
•• '1Ja ~ 

ŞEMSULMEKATIP 
Tasia tarihi: 1307 

Yuva, lık ve Or.ta kıs mlara leyli-nehari, kır. ve erkek talebe 
hergün saat 9 dan 18 e kadar kayıt olunur. İlk kısımda da 
f'•anaızca lisanı vardır. İsteyenlere tarifname gllnderilir. 

Adreı: Betiktaı-YJldız. TeL B. O. 2282 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 

Halis Kıvırcık 
Etin iyialnden anlayanlar 
mutlak Pendik'te vapur 
iakeleıi bapnda 64 nume
rolu mağazaya ağramakıı-

1.111 almazlar 

Devredilecek ihtira berah 

" " " 22 x 28 x so 200 ,, lLK, ORTA VE LlSE KISIMLARINI HA VlDIR. 
" " fıçı .4IJ X 66 60 ., Bütün sınıfları mevcuttur. 

"Gu yağı mamulatı" lıakkmclald 

ihtira için Sanayi Umum müdiirlü
iündmı iatllual edilıniı olan 
8/12/921 tarih n 3276 numaralı ih 
tira berab üzerindeki hukuk bu kere 
batkasma oablacaiı veyahut icara ve 
rileceğinden fazla mal\imat edinmek 
isteyen zevatın latanbul' da Bahç• 
kapu' da TAt Hanında 43-48 llWDU'll 

tarda vekili htok Efencliye miino
caatlan ilin olunur . 

" ç;m.ıto çuv.lr 800 ,, KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Az müatamel •lef hıllur 8,5 X 11 X 23 9000 . ,, Cumartesi, Pazartesi, Çarıamha günleri saat 10 dan 18 e kadar 
Bot yağ tenekesi 60 ,, müracaat olunabilir. 

Yukarda eb'at cinı ve miktan YQdı etJ'• pazarlıkla aatdacağından al- ŞEHZADEBAŞI POLlS MERKEZİ ARKASINDA 
...ı. iateyenlerin mezkür 91yayı ıörmet. ... pazarlık etmek üzn fabrikaya ·-------- Telefon: 22534 --------
nüracaatlan. lıtanbul - Haliç - Karaağaç. 

Edirne Vilayeti 
Encümeni Daimisinden: 

İstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Beyojlu 2 iııc:i Noterliiineı ı...t• 
Zilbermıuı ve Ş. ıamn Hler 7 Erpel 
vaporu De Bremenden .....,,,,,. Yirud 

eden M/AH/S ........ T8 4894/10-

muamelesine 5 Eylul 1932 pazartesi günü nihayet verilecek; bu 
tarihten sonra yeni talebenin duhul imtihanlarile kat'i kabulle
rine müteallik muamele yapılacaktır. 

Bu sene nehari alınmayacaktır. 
lmt;l.anlar umum sınri ikmal ve mazeret imıtihanlarile Ey

IUI mezuniyet imtihanları eylulün beşinci pazartesi gününden 
on yedinci cumartesi gününe kadar devam edecektir. 

imtihanlarla alakası olmayan talebenin tedrisata başlamaz-
dan evvel mektepte ibate ve iaşelerine imkan yoktur. 

Ücretler ilk kısım talebesi için 275, orta, lise ve ihzari ve t i·· 
careet kısmı talebesi için 300 liradır. 

Taksitler üç müsavi taksitte alınacaktır. Birinci taksit kaydı 
müteakıp, ikinci birinci kanun, üçüncü mart başındaci'ır. 

İkinci ve üçüncü taksitler azami 10 gün imha! edilebilir. Bu 
müddet zarfında taksitini veremeyecek talebenin mektebe ne
hari olarak dahi devamına kanunen imkan yoktur . 

Kaydını ilk taksitte leyli olarak yaptırmış olan talebenin 
ikinci veya üçüncü taksitler zamanlarında her ne sebeple olursa 
olsun kaydı nehariye tahvil edilemez· 

Birkaç kardeş leyli ücretli olarak devam edecek olur ve kar
deş old'uklannı bulundukları mahal meclisi idarelerinden musad
dak kardeş mazbataaı ile tevsik ederlerse birincinin ücreti tam, 
ikincinin ücreti yüzde onbef, üçüncünün ücreti yüzde yirmi ten
zilata tabidir. 

1452 numaralı kanunun yedinci ve daha &§ağı derecelerine 
tekabül eden mikdarlardan maat alan devlet memurlarının çocuk 
lan pederlerinin bu vaziyetlerini reami bir vesika ile tevsik ede-
cek olurlarsa ücretlerinden yüzde 10 tenzilat yapılacaktır. Bu ve
aikanm her taksitte tecd\di t•rttır. (4249) 

Yüksek Ziraat Mektebi kayıt 
ve kabul şeraiti 

Ankara Yüksek Ziraat mektebine 1933 aenei tedriaiyeai ıçın 

aitajyer talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efendilerin 
1 - Lise mezunu olmaları 
2- Vekaletin tensip edeceği çiftliklerde bir •ene aitaj görme 

leri lazımdır. Sitajyerlere aitaj müddetince 50 elli lira ücretle ay 
nca harcirah tabıiaatı verilecektir. 

A - Türkiye cumhuriyeti taba.undan olmaları (Hüviyet cüz 
danı) 

B - 17 den aşağı yqta olmamaları 
C - Ziraat mektebinin icap ettirdiği kabiliyeti bedeniyeye 

malik ilel ve emrıu:dan •alim olmalan (Doktor raporu ile) 
Ç - Sitaj veya tahail devresinin ortaamda meıru mazeretsiz 

aitaj veya mektebi terkedenlerin hük:Umet tarafmdan kendilerine 
yapılan maırafı tazmin edeceklerine dair noterlikten muaaddak 
kefalet vermeleri (mektepçe verilecek nümuııeye tevfikan) 

Mahalle ihtiyar heyeti ve polis merkezinin hüanühal mazba
taaı bu teraitte dahil olmak isteyen efendilerin eylül 1932 gaye
aine kadar Ankarada Yüksek Ziraat Mektebi Rektörlüğüne mü· 
racaat etmeleri ilin olunur, (4113 

Bursa Ahmet Vefik Paşa 
Hastanesi Baştababetinden: 

932 aenei maliyesi için müessesemize iktiza eden ve mevkii 
münakaıya vazolun&n 2000 lira kıymeti muhammeneli mualece 
Ye malzemei tıbbiye Eyldlün dördüncü pazar günü ıaat 16 da 
ihale edilecektir. Talip olanların 150 lira depozito akçeaile be
raber Bura• vilayet encümenine müracaat etmeleri. (4230) 

Gedikpaşada Jaiıdarma satınalma 
komisyonundan: 

Edime nımtaka ıan'at mektebine muktazi tezgah, menaene 
1e saire gibi malzeme münakasaya çıkanlmııtır. 11/ 9/ 932 Pa
-ıar günü ihalesi yaprlacaktır. Taliplerin ıartnameyi ve malzeme 
.iıtesini görmek üzere Ankara ve İstanbul'da ıan'at mektebi 
uüdürlüklerine, Edirne'de de Daimi Encümene müracaatlan ve 
nünakasaya ittirak etınek üzere de 176 liralık teminatı muvak
ı:ate mektubile ihale günü saat 15 te Edirne Vilayeti Daimi En-

İkmal imtihanlan qağıdaki tarihlerde yapılacaktır. Bu ıOn 
lerde mektebe müracaat edilmesi ilin olunur, 
10/ 9/ 932 Resim (umum) ve mal&eme 
11/ 9/ 932 Franıızca 

12/ 9/ 932 Fransızca ve Türkçe 

11 No. h 2 ı. dmnir baru raptiJ&- - Gedikpatada Jandarma e§Ya ve levazım ambar binası üzerin 
alnln 2/5/932 tıırihli '" 50232 No. ne bir kat daha iııtaamm kapalı zarfla münakasası 4 Eylul 932 
h bir lota Orcllno1a ııayi etmit oldu pazar aünü saat on bette yapılacaktır. Şeraiti anlamak için he.· 
iumdıuı, ınezldlr evdk her kimin • 

13/ 9/ 932 Sinai Elektrik 
14/ 9/ 932 (Hesap, hendese. cebir, mesleki ve umuınt Teknel~ 

(ji, mukavemet. buhar kazanlan, buhar makineleri. 
!Ümeninde bulunmaları. (4390) 15/ 9/ 932 Cebir 

tinde 1ıulunuraa hülımii yol.dur. K• 
fiyetln uaul• ilinmı rica eyleriın e

fendim. Gıılatada Mahmucliye cad-

desinde 73 No. da A. Ho n. 

aün ve münakasaya ittirak için mezkfu günün muayyen saatine 
kadar teminat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaat
ları. ( 4094) 


