
lstanbulda tifo vukuatı 
artmaya başladı, daha artar
sa aşı istasyonları açılacak, 
Sıhhiye vekilinin beyanah. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Alman - Belçika hududun
da bir çok hadiseler oluyor. 
Üç Alman polisi lsviçre top
rağına girdi. 
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Dumlupınar; istiklali zorla ·elinden alı
nan masum, yaşamaya layık bir mill~tin 

ilahi hamlesinden doğan bir zaferdir 
30 Ağustosların her biri; bizi yarına daha çok hazırlıklı, 
yarınından daha emin ve 30Ağustosa bağlanmış bulmalıdır 

Unutulmaz günler r 
Siirt Mebwa: MAHMUT 

l'J,üyük ve tarihi günleri zaman 
zaman habrlamanm, milletler üze
rinde mutlaka terbiyevi teairleri 
olur. Siyasi basiret, her tarihi ha
disenin derslerinden, tecrübelerin
den istifadeyi emreder. Bu itibarla 
30 Ağustos -- Dumlupınar gününü 
yalnız biz değil, batka memleket
lerde dikkatle, ibaretle habrlaya
bilirler. 
Dumlupınar; adaletin,hakkın,hür

riyet ve istiklali zorla elinden alı
nan masum,yatamağa layık bir mil 
Jetin ilahi hamlesinden doğan bir 
muzafferiyettir.Bu zaferin istihsa
linde sanatin,siyasetin,maddi silah 
ve kuvvetlerin tesiri kadar; kalp 
kuvvetinin, manevi kuvvetlerin, 
milli kudrete dayanan ve ona can
dan inanan büyük bir tef dehası• I 
nın tesiri olmuttur. 

Bugün, Balkan milletleri arasın-
1 

daki ihtilafları kaldırmak onlarl 
mütterek bir gaye etrafında topla
mak, Balkanların Balkanlılara ait/ 
olduğunu da dütünerek, bu sahayl 
batkalarının siyasi emellerine açık ~~; 
buakmamak lüzumunu hissediy0< 
ruz. Eğer Balkan milletleri, bun. 
dan on bet, yirmi sene evvel kendi 
aralarında anlatmasını bilselerdi, 
e~er bu milletler; adaletin milli ha
yat ve menfaatlerin, hasılı umumi 
politikanın icap ettirdiği kartılıklı 
fedakarlıkları; kartılıklı bir tesa
muh fikrile yapsalardı; muhakkak 
ki, kendileri için olduğu kadar, bü
tün dünya için o kadar elim akı
betlere yol açmamıf olurlardı. Böy
le bir politika; yalnız kendi ara
larında o kadar kan dökülmesine 
mani olmakla kalmaz, Büyük 
Harbe büsbütün mani olmasa bile, 
onu bir çok zaman daha geciktire-. 
bilirlerdi. Biraz geç bile olsa, bu 
hakikat timdi anlatılmıta benzi
yor.Balkan milletleri, bugün kendi 
aralarında birletmek zaruretini 
candan özlüyorlar. 

Acaba alakadarları ta~afmdan 
o kadar özlenen bu birlik fikri 
niçin çabucak tahabkkuk etmiyor? 
Hemen ifade etmeliyiz ki, Balkan 
Birliğinin gecikmesi; gayenin, mu
vaffakıyetin fÜpheli, tereddütlü 
olduiunu göstermez. ..yük gaye-. 

1 iirk milletinin büyük reiai Baıkuman dan Gazi Muatafa Kemal Hazretleri 
Türk iıtihlôlini ve Türk istikbalini kurtardığı 30 Ağuıto• 922 akıamı Dam
lupınarda Türk ordularına yeni huouı yönünü çiziyor: 

- Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir •• 

30 Ağustos! Baı olarak yaıamı§, 
ülkelere ün ıaJmıı Türkün bir hamle 
ile kendi varlığını dünyaya tanıttırdı
ğı gündeyiz! Ölümümüzü ilin eden
lerin karııaında ak alnımız ve heye
canla çarpan kalbimizle dipdiri bir 
millet olarak yeniden dünyaya geltji
ğimiz gündeyiz! Bize en kara sahife
lerini ayıran nankör tarihin, ilk de
fa menkıbt;mizi tanlı bir destan halin 

de terennüm ettiği gündeyiz! 
Artık herke' biliyor: Milletler ara

smda layik olduğumuz yeri bugün 
bulduk. Birk'l.ç yÜz a11rda baıanla
mayacak işleri, bir aarm onda biri içi
ne Hğdırabilmek mucizesini biz, bu
günün hızından aldık. 

Lauıanne zafer gÜııeıini, üzerimi· 
ze doğduran bu günün sabahı idi. Ka

(Devamı Sinci sahifede) 

Tayyare bayramı da bugün 
Bugün yeni tayyarelerimize ad veri

lecek, şenlikler yapılacak 
Askeri geçit programı 

lerin tahakkuku için e ıya,~5~~~l: 
çok prtların, fmıatlarm ;; 

2 - Beyazıtta Oniveraite meyda
nında ııaat 10 da mekteplerin ve sair 
teıkilitın K. O. K. tarafından ııaat 
10,30 da teftiı ve muayeneleri yapda
calrtır. 

gelmeıi lazımdır:. Bu da an 
meaeleaidir. Şu diı v~ki, bu a-
da pek mühim rmı~ a atılmıt-
br: Bugünkü Tü - Y ostlu-
ğu bu yolda atıl üh 
dunlardan aayılmaz 

Biz, Anadolu macer nda 
nız Y unanistanla kartıla 
ğildik. Bundan yalnız Y anistaru 
mes'iil etmek, tarihi akika ri 
görmemektir. Bu macera, 6 · ·k 
müttefikler politikaımm, bilhassa 
Lloyd Georgeı lngilteresi tarafın
dan yürütülen sakat, insafsız, hiç 
bir adalet esasına dayanmıyan 
met'um bir politikanın tabii bir 
neticesi idi. Yunanistan; komtu
muzdu. Bizimle doğrudan doğruya 
temas halinde bulunan bu politi
kanın ön aaftaki vasıtalarından 
biri idi. Onun için müsademe, fi
len onunla olmuftu. Halbuki bu 
müsademede yenilen yalnız Yu
nanWar değildi. Bu mücadelede, 
batta Lloyd Georgea olduğu halde 
bir kısım Avrupa diplomatlarının 
bağlandığı büyük bir politika da 

(Devamı S inci sahifede) 

30 Ağustos zaferi 
Nasıl yapıldı? 

- Askeri makale -
Bugün 4 üncü sahifede 

ve 
çeldloılı.J&; 

tilköy e, Majik ı~ı lll!!l~'"'ıl. 
e, Kızkuleai parknl a müaal'lıın:<olı 

e , tiler tertip eclilmİ§tİr. 
Bu maa ay köıkü 

müaamere ve(flec Hal 
yare Cemiyetine yar h 
&'ayreti gittikçe artmak ır. Bir 
kimseler yeniden Tayy~ emiyeti 
aza yazılmaktadırlar. 

Tayyare menfaatine terkedileıı · 
sünlük kazançlann mühim bir yekUne. 
baliğ olacaiı ümit edilmektedir 

Tayyare bayramı münasebetile, bu
ııün yeni alınan tayyarelerimiz lıtan
bul ufuklarında uçuılar yapacak ve bu 
uçuılar eanıumda Tayyare Cemiyetine 
yardımı teıvik edici cümleler yazılan 
ki.iıtlar atacaklardır. 

Bu&'iin ayni zamanda Tayyare C... 
mİyetinin rozet günüdür. Halkımız, ıe
ve ıeve bu rozetleri göğüslerine taka
caklardır. 

Zafer bayramının programı 
Bugün yapılacak merasime ait pro

gram ıudur: 
1 - Saat 9, 15 ten 1O,15 e kadar 

K. O. Kh. ında K. O. K. tarafından 
zabitan ve hükumet memurlarının ve 
diğer arzu eden zevatın tebrikatı kabul 
edilecektir. 

3 - Menuıime iıtirak edecekler tun
lardır: 

Askeri mektepler, muhtelif ımıflar
dan mürekkep kıtaat, tayyare timaali, 
polia kıtaaı, itfaiye müfrezesi ve oto
mobilleri, tehir bandosu, sivil mekteP-

(Devamı 2 inci sahifede) 

ika beyanname 1 
Tayyare Cemiyeti, bu ••

:..;;,.:::_.tayyare alm'§tır. Bunlar
ilan uçu stanbtıl ;yardımı ile or

hediye ecfı'liy<t. lstanbul ha
va ~uzu". adedİ(!i 12 y. çıka
an bu uç çelik ad~ bayram gii
.. Y eıilköyde ad l"almalz-rnerasimi

ne daıı · in. l•tikbin ~erinin 
ne olaca &uıtünden be~ Mavi se 

rı kar bulut lfİbi kaplıyarak 
recek olQft mit · lıu etlere 

anca ayyare etleri ile üda-
laa katn olacağını bir an ahrın

dan çıkarma unu düfii ·yenler 
istikbale kıymet 'oermıyenlerdir. 
Aıil Türk milleti bu tehlikeyi her 
.zaman idrak etmiı, Türk Tayyare 
Cemiyetine yardım ve teberrü ile 
haııa kuvvetlerimizi kalple,. emni
yet verecek bir hale ı:etirmiştir. 

Bayram günü ttni tebrik• &'elecek 
tayyare heyetine bu ııesi/e ile de 
yardımı izhar buyuracağınızı kuıı
vetle ümit eden idare heyetimiz fim 

~I diden şülıranını ar:&eder. 

ur tul 

Y c:ıi te§kilôh hazırlayanlardan: 
Cezmi, Talat, Salim Beyler .. 

500 memurun 
Açıkta kalacağı 
Doğru değil! 

-<>--

Şimdiki teşkilat yann 
akşam mülga!. 

lıtanbulun §imdiki mali tetkilatı 
(Defterdarlık) yann ak§am kalkmak
tadır. Kanun mucibince 1 eyliilden iti
baren latanbul vilayeti ve mülhakatı 
yeni mali teşkilat ve kadrosu ile i§e 
baıhyacaktır. 

Teşkilat komisyonu dün de Maliye 
vekaleti varidat umum müdürü Cezmi 
Beyin riyasetinde öğleden evvel ve son· 
ra toplanmış yeni kadro üzerinde çalıı
mıştır. 

Yeni kadroda yer alan memurlaxdan 
bir kıımının memuriyetleri dün vi1iyet 
tarafından tasdik edilmiştir ve mc:nur· 
lara tebligat yapılnuştır. 

Kadronun aon şekli hakkında bir 

(Devamı 5 inci sahifede) 

43 ~ilyon lira! . 
Türk milletinin Tayyare 

• 
Cemiyetine yaptığı teberru 

--o-

Cemiyet Reisinin uzun 
izahat ve beyanatı 

Tayyare cemJyetl rei•i IHI Ri .. 
mebu•u Fuat Bey 

ANKARA, 29. A. A. - Türk 
tayyare cemiyeti reiıi Rize mebu
ıu Fuat Bey Anadolu Ajansına fU 
beyanatta bulunmuttur: 

Büyük Türk milleti bu sene kah 
raınan ordusuna 36 tayyare hedi
ye etti. 30 Ağuıtoı bayramında 
16 tayyaremize ad koyacağız. Yir-

(Devamı S inci sabi/ede) 

Kambiyo 
Müdürlükleri 
Maliye Vekilinin mühim 

beyanatı 

Takas kalktıktan sonra tutu
lan yol ve eıaı nedir? 

ANKARA, 29 (Hususi)-· Burada 
alakadarlP=!a vaki temaslarnndan an 

ladığıma ııöre elle 
rinde takaı vesika 
11 bulunan ithalat 
"acir1erinin zarar 

: ·dükleri etrafın 
• • telaf.lanna ma 
r..ı yoktur. Ali.ka
dar makamlar, ta
cirlerin ellerindeki 
v~ikalar yüzün • 
den zarar ıönne • 
melerini tem.inen 
tedbir almağı dü -
şünmektedir. Maa 
mafih bu tedbitle
rin mahiyeti he
nüz malUın değil -

HiLMi BEY dir. Ma.liye Veka-
leti vekili Hilmi B. 

ile göriiatürn. Ban ~'' h""varıatta bu· 
(Devamı S inci sahifede) 

s 
·Askeri terfi listesi tas

dik edildi ve dün çıkh 
On bir Miralay Mirlivalığa terfi etti 

Terfi eden zabitlerimizin isimleri 

Ferikliğe terfi eden Cahit Paıa 

ANKARA, 30. A. A. - Reisi
cümhur Hazretlerinin tasdiklerine 
iktiran eden askeri terfi listesi tU
dur: · . 

Ferikliğe terfi edenler: 
Mirliva Cemil Cahit Pafa . 
Mirlivalığa terli edenler: 
Piy!'de miralayı Fehmi Bey, bay 

tar miralayı Sadettin Bey, miralay 
Hasan Fahri Bey, suvari miralayı 
Nidai Bey, erkanıharp miralayı Sa 
lim Cevat Bey, tabib miralayı 
Mazlum Bey, erkanıharp miralayı 
Kemal Bey, miralay Şevki Bey, 
miralay İbrahim Bey, askeri liseler 
müdürü miralay Ömer Cemal B ., 
piyade miralayı Azmi B., harbi~ 
mektebi müdürü. 

Erkanı harbiye miralaylığına 
terli edenler : 

Erkanıharp Mehmet Ihsan B., 
Yenice Vardar erkanıharp Mehmet 
Fahri B., Bolu, erkanıharp Meh
met Bey, Kafkasya, erkanıharp 
Mehmet Cevat Bey Ortaköy, erka
nı harp Yümnü B. Harput erkanı
:1arp, Hasan Nazmi B., Gönan, er
kanıharp Zeki Bey, Süleymaniye, 
erkanıharp İzzet Bey, Tosya, erka
nıharp Mümtaz Bey Çınar, erka
nıharp Ahmet Kemal Bey Filibe, 
erkanıharp Ahmet Ekrem Bey, 
Kandiye, erkanıharp Nurettin Bey, 
İstanbul, erkanıharp Ömer Bey, 
lskenderpap, erkanıharp Asım B., 
Erzurum erkanıharp Abdülmecit 
Bey Bursa, erkanıharp Cevdet B., 
ltkodra. 

Erkanıharp Tevfik B. Soma, er
(Dev~~6 ıncı sahifede) 

Ortatedrisat kadrosu tas-
• 

dikten çıkh, f ebliğ edildi 
Vekil Beyin gazetemize beyanatı 
Yeniden 5 lise, 15 ortamektep 

açıldı. T ebeddüller neler? 
Orta tedrisat u

mumi müdürü Fu
at Bey dün Anka
radan tehrimize 
gelmiıtir. Fuat Bey 
dün Öğled- IOill'll, 

Oniveraiteye ııide
rek Maarif Vekil 
vekili Dr. Refik B. 
yi ziyaret etmiı ve 
kadrolarını tasdik 
ettirmiıtir • Y eıd 
kadrolarda mühim 
değiıiklilı: yoktur. 
Bütün defitikliğin 

mecmuu 128 mual 
Jim arasındadır , 
Yeni kadrolarda 
yeniden bet liae ve 
on bet orta mektep 
açılmaktadır. Maa-
rif vekili Dr. Refik Mamil VekU ııehili Dr. Relik Bey 
Bey dün bir muharririmize yeni orta ı - Yeni dera aeneıine ait orta ted-
tedriaat kadrosu hakkında ıu izahab riaat kadroau vekaletin mütehassra da 
vermiıtirı (Devamı Sinci sahifede) 

Yeni gÜmÜf bir 1J ralıklann tenuili ıekli .• 

Gümüş paraların şekli 
nasıl olacak? 

1934 haziranında ilk gümüş bir liralık
lar tedavüle çıkarılacaktır 

Yeni baıılacak paralann tekilleri
ni tesbit etmek Üzere açılacak olan 
müsabaka esaslannı hazırlayan ve 
Güzel ıanatler akademiıinde toplan
makta olan komisyon dün meaaiıini 

bitirmittir. Komiıyon müsabakalama 
hangi ıerait altında yapılacağını tee
bit ebnittir. Teıbit edilen ıeraite na
zaran mi1$3bak~~ .,. , .. rt " ara İ· 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Tarihi tefrika: 99 

Y cuon:, s. N. 

Hidive yazılan ferman 
1 

Antika bir hafiye tipi: Mektepli Ahmet Bey! - Gece yansı, Babıtili
dcn niçin çağırml.flar? - "Hidiviyet Fermanuılişani,,nda tashihler ila

veler yapıldı! 

1309 seneıi ıevvalinin - dördüncü 
geceıi Şebzadebıqında Abdürrazak 
Efendinin tiyatrosundaydım. Oyun 
bitti. Alaturka aaat on birde tiyatro
dan çıktım. Eski Maliye Nezareti bi
na ının yanmdaki eviırıe dönüyordum. 
··zeynepkamil konağı,. şimdiki «Fen 
Fakülteıi a hizasında sadaret daireıi 
kavaslarından biri ile karşılaştım. 

medü Divanıhümayun Beyefendi
nin, şimdi beni istediğini, çok acele 
olarak Babıalideki dairemizde bekle
di4ini tebliğ etti. Bu vakitsiz davet 
mucibi hayretim oldu. Evim pek ya
kın olduğundan uğrayıp haber vere
rel.; mütehayyirane Babıaliye gittim. 

Sadaret dairesinin büyiik kap11mda 
p?liı serkomiseri mektepli Ahmet Be
ye ra•tiadım. Bu ıerkom.iser efertdi, 
~ ultan Hamidin valideliği Pere&h> ka
dmefendi;v• mensup, hendesi ıd;. Zap
'Y"' Na7ır1nı falan dinlemezdi. Doğ4 

rudan do~ya hünki.ra manıza.ta me 
zu:ıdu. 

~ k5eriya boğazına bir tülbent bağ
J~r, ceketinin üstüne yaz kıt uzunca 
biı· pardeaü giyer, sadaret bine!,; ta

nda, sefada, arkakapıda, avluda 
n1Ütemadi tuı· yapar, dolqırdı. 

nu hariçt"n görenler hastalıklı, 
n1 .7.Ü', ma~dur, kendi itini takip e ... 
d"n bir memur sanırlardı. Halbuki 
çok ~tik, ç .. vik, açıkgö>:dü. Geleni gi
deni. uçanı ltaç.ı.uı görür, sezer, ~nlar 

._·a.maz , atlatılmaz, amanvennez ya
Z"'rdı. 

P.ütün vük~li. ve rüesayium.ur ve n .. 
cal Mekt<'pli Ahmet Beyi ve Mektepli 

t 3 ~1 d : onları, iyiden iyi bilir, 
tanrr, tanışırlardı. 

S.ın zamanlara kadar yaşamış olan 
bu adamd1'.n, o, temkinli, sabırlı, ve
karlı Sadrazam Ki.mil ve Sait Pata· 
lar bile •·elaman!,. diyerek Sultan Ha
mıde şikayete mecbur kalmışlardı. 

Hele Sait Patanın Mektepliden 
yan ın~ı~r o d~receye gelmiıti ki ter .. 
fıı rütpe i hakk da gelen iradeiseni
yev _ on beş yirmi gün aa•aaklad1ktan 
aonr te•rifata havale etmiıti. 

-akat ikinci Ermeni pahrdıaında 
Saıt Pata ile Mektepli Ahmet Beyin 
yıldızları barı~mışb. 

J!tinci Ermeni patırdıamda. Beyoğ
"'• lstanbul han ve aparhmanlflnnda .. 

ki ,üpheli Ermeniler kapıcılıktan çı
k ılmışlardı. Bunlardan Kürt kırma -
•ı Vanlı Nişan naırunda birisi, Ba· 
bıali yakınındaki Nallımesçit bizaaın· 
dan arabaıile geçmekte olan Sadra
nm Sait Paşaya arzuhal Yermek için 
yn-1 .ıı yukarı kosmuttu. 

Sait Paıa, zamane ahvali dola,ısİ· 
le derhal heyecan ve evhama kapıla
rak arabanın camını şiddetli şiddetli 
vunıp arabacıya beygirleri bütün hı
zıyla sürmesini em.-ebnitti. 
Sadrazamın müthiş telaı göıtcrdi

ği bir dakikada serkomiıer mektepli 
Ahmet Bey, hemen cin, şeytan gibi or
taya çdı:mış ve kapıcı Vanlı Enneni 
Nişanı önliyerek yakalamııtı. 

Bu vak'a, Sait Patayı aon derecede 
memnun ebnit ve artık Mektepli ile 
araları bal, şeker olmuşti 

Geceyarm, ben, Sadaret kapısın
dan girerken Ahmet Bey ile kal"Jılat
mııtım. Mumaileyh, adeti veçbile kan 
dilli temennahlar sarkıtarak: 

- Müstetar Paıa., Ametçi Beyefen
di, içeride metguller, buyurunuz! 

Dedi ve her ,eyden haberi varmıt 
gibi gülümsedi. 

·N.!ektepli Ahmet Beyin haberi ol
mamaıı gayr~!abii olduğundan hayret 
etmedım ve doğruca arkadaşları~ 
hulefa beylerin bulunduğu büyük oda
ya girdim. Büyük odada, hummalı 
bir faaliyet vardı. Müteaddit beter\İ 
şamdanlar, lambalar yanmıf, üç .arka
daı çalıııyordu. 

Ametçi Beyefendi, kendi odasmda 
idi. Nezdine girerek, geldiğimi ..e e
mirlerine müheyya bulunduğumu ar
zettim.. 

Ametçi Bey, emirlerini tebliğ etti• 
ler: 

- Mısır Hidiviyetine yazılmıt ve 
gönderilmek Üzere aaı:ayıbümaJU11a 
takdim edilmiş olan ferman ve buna 
müteferri evrakta bazı tasbibat ve i
li.vat yapılma11 ferman buyruldu. Tas 
hih olunacak kelime ve ibareler kır
mızı çizgilerle işaret olunmuftur. Her 
halde bunların nihayet iki aaat ı:arfm 
da yetiştirilmeai elzem oldupndan rü 
fekayı mubteremeye tevzi ve taluim 
edilenlerden sonra tkiıer aayıfalı ma
ruzat ve mazbata ki.ğıtlarmdan dört 
kıtası da zatıalilerinin biuelerine ay
rıldı. 

Emri alır almaz, büyük odaya dön
düm ve dört arkadat çalışhk, çalaka
lem muayyen aaat içinde hazırladık. 

cHidiviyet F ermanıüitanı» nda Bey
likçii Divaruhümaynn Nasır Beyefen
di tarafından ferman kalem.inde yaz· 
dınlarak hazırlanmıştı. Hepıl birer 
kere gözden geçirildi, mukabele edil
di. Hiç yanlıf.llz olarak Müateıar Pa
ta ve Ametçi Beyefendiye tevdi olu
narak müaaade)erile evlerimize dön
dük; henüz sababa iki saat vardı. 

( Ar•cuı uar) 

Yarın: 

Hidiv' e yazılan ferman 
2 

"Teubih ve tekdirişahane,,! - Mabeyinde lngiliz casusla-
(ı! Rıza P~anın curnalı. - Abdülhamit, kıyametleri koparı-
v 1r.' 

ürk - Bulgar - Yunan 
anlaşması ve T emps!. 
Bu tahakkuku Üzerinde 

rolü 
itilafın 

Türkiyenin 
"Le Tempı" gazetoainin. lıtanbul 

hususi muhabirinin "yakın Şarkta mi
•aklar aiyaaeti ve Türki7enin rolü'• 
ünvanlı bir yazısında bu mea.ele hak
kında diyor ki: 

Yakın Şarkta devlet adamları ara 
sında Balkanların müaalemetine çalı
ıan, siyasi faaliyeti Türkiye Harici po 
litikaaına tamamile tetabuk eden pren 
•ipleri olan Türkiye Hariciye 'YekiJi, 
Te.,fik Rüştü Beydir. Maabaza, Bri
and'nin bütün dünyada oynadığı ro· 
lünü Yakın Şarkta oyn•makta olan 
Tevfik Rüıtü Bey, bir Balkan federas 
yonu tihakkuku ne kadar müşkül ol
duğunu bilmiyor defU. Filhakika, an 
cak an'aneye müstenit olan ve günün 
ibtiyaçlarma katiyyen teYafuk etmi
yen her taraftan ileri siirüldüfü bazı 
davaların yüzünden, bu gaye, mahdut 
kadroıuna rafnıen, bir cihan mi.akı
nın akli gibi müşkül görülmektedir. 

Son on seneki deralerden iyi iıti
fade ehniı olan Tevfik Rüştü Bey gi
bi zeki ve cesur bir diplomabn cesa
retini kıracak biç bir feY yoktur. M. 
Venizelos ile birlikte viicude getirdik 
leri, vaktile gayri kabili tahakkuk ad 
dedilen eser ve bunun muvaffakryeti 
ona diier yakın Şarklı devlet.lerine a~ 
:Dİ aiyasetin takibini tavsiyeye sevke ... 
diyor. İlk önce teınu noktalarmrn 
bili.hara mütekabil hüsnü niyet ve e~ 
nihayet bunların neticeai olarak. Bal
kan milletlerini biribirlerine kanı te"
vik eden ırk husumetinin ikide bir ~
yanmasına mini o1ftn kuvvetli bir su1-
hün .t~.siainin çarelerini aramakla gös.. 1 
lerdıgı fayanı takdir mukavemet mey 
dandadır. 

Bu muvaffakıyetler, en yakın bir 
atide evveli. Bulgaristan Yunanistan 
ve Türkiye ara.sında bir ~nlaıma mu
~hedesi kıedi'ece!ltne d.ıi:r Türk Jn-

ı 
1 

let adamında bir kanaat basıl etmit
lerdir. Fakat, .. La Bulırarie" ırazeteai 
ahiren yazdıiı gibi, 1ı:orkuluyor k.i ya 
kın Şarklı milletlerinin uzlaıması -ve 
yalunlaımaaı pek kolayca tahakkuk 
etmiyecektir. zira bazı ıiyasi veya di
ni tahialar ıimdiye kadar kabili ta
hakkuk olmıyan bir ·ideal lehine ha
reket edebilirler. Maahaza, bu fikri
nin veya tezahüratın kıymeti bundan 
müteeuir olamaz.'' 

Yunan ve Bulgar membala;;;;,, ya 
7.ıiarma bakılıraa, Türkiye, Yunanis
tan ve Bulgariıt,.n tarafmdan viicude 
getirilecek olan cenubi Balkanlar için 
böyle bir muabedenin akdine, Yunan 
'e Bulgar tezleri biribirlerine zıt ol
duklarmdan, imkan görülmüyor. Bu 
kramı anlatmaya ait müzakereler ne 
ticeaiz kalacak olursa, Romanya ile 
Yugoslavyanın teıkil etmek iatedik.Je
ri şimali Balkan projeai dahil akim ka 
lacaktır. Panbalkanik federasyonu ise 
ancak bu iki ı:ırubun ittihadı ile tabak 
lcuk ettirilebilir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
aktedilen dostluk muahedesi her iki 
memleketi bir harp vukuunda, birini 
veya diğerin düşmanın tarafm1 iltizam 
etmek mecburiyetinden kurtarıyor. 
Ekonomik inkiıafın devrinde bulunan 
milletler için böyle bir endiıe gayet 
tabiidir, zira yeni bir harbe iştirak et 
mek, bu henüz yeni kurulmakta olan 
~emleketlerin imha•ı demektir. Böyle 
btr haro tehlikesi Türkiyeve bu tavas 
aut rolünü ilham edivor. Egoist mak
satlar yüzünden de~il tabii, çünkü Tür 
kiye bu rolü ıiya ; -~hada bir çok 
senelerden beri mı~u.., (f,Jc~ .... ~tle oyna 1 
mıştır. Türlciyen:-, R- "-• - •• · -;f.;ran•
!aruıda mühim vr..:;i_,· ;·i d.! bımun deli 
lidir. 

AlLLIYET ÇARŞ MBA 3 ACUSTOS 1933 

HARiCi HABERLER 
Alman yada Belçika hududunda 
Kimse üşümiyecek Hadiseler 

Sadakat yürüyüşüne iştirak Hitlerciler hudutta birçok 
edenlere neler söylendi hadiseler çıkarıyorlar 
BERLİN, 29.A. A. - M. Goeb- LIEGE, 29 (A.A.) - Belga Ajan-

bls Koenigsberg şatosunda (Şark sı Belçika - Alman hududunda birçok 
vilayetlerinin sedakat yörüyütü- hadiseler kaydediyor.: Moremet jan

darmaları Belçika topraklarında yo-
ne) iştirak edenlere bir nutuk söy lunu şaşırdıfmı söyliyen bir Hitlerci 
lemittir. •Üvariyi hududa kadar götürmüttür. 

Almanya'nm bugünkü vaziyetin Beı Hitlerci Renland'a kadar gide· 
den bahsederken Goebbels nikbin rek halka hakaret etmİJlerdir. Bir jan 

d d d. k• darın.ayı ağır surette yaralamış olan 
görün Ü ve e 1 ı : bir Hitlerci tevkif edilmiştir. Dusel· 

- Bu müşkil kışı geçireceğiz, drof'da bir Belçikalı tüccar iki gün 
Almanya' da kimsenin ütümemesi hapis edilecektir. Bu tüccar köy pazar 
ve aç kalmamas1 için 4 milyon iş- !arından öteberi almak, Almanyada 
size yardım teşkilatları yapacağız. ecnebiler için yasak olduğu halde bir 

B 1 "nk"t•b · d köy pazanndan alış verit yapmakla 
u suret e ı ı a ımızm sa ece .. tt h" d" mu e ım ır. 

milli değil, ayni zamanda içtimai lsviçre toprağına da girdiler 
olduğunu da isbat edeceğiz. BERNE, 29 (A.A.)- lsviçre Ajan-

Ankara 
Görüşmelerinde 

~~ 

Muhtelit mübadele komis-
yonu lağvedilecek 

ATlNA - Hükumet taraftarı 
Proia gazetesi yazıyor : 

lstanbuldan alman haberlere 
göre Türkiye bükiımeti, muhtelit 
mübadele komisyonu i'lerinin bir 
an evvel bitirilmesi için müttere
ken bir anla,ma yolu bulunması
nı, Yunan bükiimetine teklif eyle· 
mittir. 

Muhtelit mübadele komisyonun 
da, bir kaç aydanberi muayyen 
bazı meseleler muallak durmakta 
dır. Bu meseleler, Türk ve Yunan 
murabbaılarmın muvafakatile bi
taraf azanın hakemliğine bırakıl
mıstır. 

Hakeme havale edilen bu mese 
leler hakkında karar verilmesi bii 
tün muallak meselelerin otomatik 
bir surette hallini ve komisyon 
mesaisinin bitmesini intaç edecek 
tir. Türkiye hükiımetinin bu tek
lifi, Yunan hükiımetince nazan dik 
kate alınımt, ve tetkike ba,lanmış 
tır. 

10 eylülde Yunan batvekilile 
hariciye v ' milli iktisat nazırları 
Ankaraya gittikleri zaman bu tek 
lif Türkiye hükiımetl ricalile mii9 
tereken tetkik edilerek bir karar 
verilecektir. 

Muhtelit mübadele komisyonu
nun masarifi, epice tenkis edilmif 
olmakla beraber Türkiye ve Yu
nan hülcUmetlerine ağır bir yük 
t~kil eylemektedir. Türk - Yunan 
itilafnamesinden sonra eıl mühim 
meseleler hallediln. İş olduğu cihet 
le, Üzerlerinde iki tarafın uzlata
madığı ehemmiyetsiz bir kaç me
sele için muhtelit mübadele ko
misyonunun ilanihaye mesaisi
nı- devam etmesi burada lüzumsuz 
görülmektedir. 

Papanın köşkünde 
Fırtına 

Kümese yıldırım düştü 
tavuklar ölciü 

VA TlCAN, 29. A. A. - Dün 
Papaya ait Castelgondolfo köşkü 
üzerine ~iddetli bir fırtına inmi•
tir. Maddi birçok hasar olmuftur. 
Bir dıvar yık1lmıf birçok ağaçları 
kökünden sükmüttür. 

Kümes üzerine yıldırım düşmüş, 
200 tavuk ölmüştür. 

Şiddetli bir zelzele 
PASEDENA, (Kaliforina) 29. 

A.A. - Carnegie müessesesi la
buratuarı, bahrisefit saatile 4,38 
de fiddetli bir hareketi arz kaydet 
mi,tir. 

Mutahassıslara göre bu hareke
tiarzın Kaliforina' dan 8,200 mil 
uzakta, Açya'da, Felemenk Hin
distanında veya cenubi Atlas deni 
zinde olduğunu söylüyorlar. 

Almanyada malları müsa
dere edilenler 

BERLİN, 29. A. A. - Volff a
jansından : Halk dütmaql~rının 
servetleı·inin zaptı kanununa iati
n9den memurlar sosyalist, komü
nist veya Alman bayrağı maballt 
te~ki latlarrnm emval ini zaptetmit
tir. 

Casus mu? 
STRASBOURG, 29. A. A. -

Gizli polis te~kilatı, üzerinde milli 
müdafaaya ait vesikalar olan bir 
mühcndiai, Sarre'a gitmek üzere. 
trerıe binerken tevkif etmiştir. 

l\liihendi5, itiraf etm:ttir. 

sının bildirdiğine göre üç Alman poli
t~nin Rouasen'de Schaffuouae civarın
da lsviçre arazisinde Çek tebaasından 
birisini tevkif ettiklerini bildirmittir. 
T•.hkikat açılmıftır. 

Dantzig' de tevkifler 
DANTZIG, 29 (A.A.) - Wolff 

Ajansından: Zabıta komüniatlere ait 
bir matbaa ortaya çıkarmıttır. Bu 
matbaada propaganda maksadını gü 
den bir takım yazılar hazırlandığı gö 
rülmüttür. Oçü ltalyan komünisti ol
mak üzere ı3 kişi tevkif edilm1'ştir. 

Anlaşma lazım 
---~ 

Buğday meselesi hakkında 
Amerika ne düşünüyor 

V ASHlNGTON, 2. A. A. - Zi
raat nazırı M. Vallace, buğday is
tihsalini tanzim p)iinrna dahil çif
çilerden ekilen erazinin yüzde 15 
nisbetinde eksiltilmesi hakkında 
müracaat edileceğini resmen bil
dirmistir. 
N~ır, buğday istihsal eden 4 

büyük devlet -Amerika, Arjan
tin, Avusturalya, Canada - ara
sında 1-8 tarihinde b .. lıyan sene 
zarfında ihraç edilecek 560 mil
yon bu.ellik buğdayİn taksimi 
hakkında munzam bir anlaJ!ma ya 
pıldıktan sonra bu talebin filiyat 
sahasına geçeceğini de tavzih et
rı·İstir. 

Vikont Gray öldü 
LONDRA, 29. A. A. - Mort

huınberlaud kontluğunda Falle
don' daki evinde ağır surette basta 
bulunan ve uzun müddettenberi 
gözlerinden muztarip olan vikont 
Grey, ölmüttür. 

1905, den 1916 senesine kadar 
İngiltere hariciye nazırlığında bu 
lunmut olan Lord Grey, İngiltere 
tarafrndan Almanya'ya harp ila
nından biraz önce Avam Kamara
sında İngiliz siyaseti hakkında 
yaptığı me,hur beyanatı ile tanın 

mı•tı· 

Tayyare 
Bayramı da bugün 

(B;qr 1 inci sahifede) 
ler ve teıekküller. 

4 - Teftiı ve muayeneyi müteakip 
en kıdemsiz bir zabit htiklil harbi ve 
Başkumandanlık mubarebes i hakkında 
bir hitabede bulunacak ve K. O. K. ta
rafından buna mukabele edilecektir. 

Nutuklar bittikten sonra müzika is
tiklal maqını çalacak ve bu sırada ora
da hazır bulunanlar selam vırziyeti ala· 
caklardır. Bu suretle meçhul asker se· 
lamlanmış bulunacaktır. 

6 - Bundan sonra Oniveraite bah
çesinin Beyazıt cihetindeki kapm önün
de hazırlanacak tribünde bulunan K. 
O. K. nı önünden bir merasim geçİfİ 
yapılacaktır. 

7 - Merasim geçitini I ıpan kıt'a 
lar ve Hr. Mp. Beyazıt - Divanyolu -
Sultanahmet - Salkım.öğüt - Sirke· 
ci - Karaköy köprüsü - Şişhane yo
kuşu - lstikli.I caddesi tarikile Tak
sime çıkacak ve oradan kıılalarma dö
necelderdir. Sivil teıekküller Beyazıt
tan ve mektep talebelerile polis ve it
faiye müfrezeleri Karaköyden itibaren 
harekette serbesttir. 

8 - Geceleyin asker ve talebe tara
fından fener alaylan yapılacaktır. 

9 - Mezkllr gün tam zevalde Be
yazıt ve Seliıniyeden 2ı pare top atı

lacaktı<. 
Tayyare Cemiyeti bu menuime bir 

tayyare timaalile İftira!< edecek ve bu 
timsalin etrafında bulunan küçük ha
nnnlar tarafından balka tebrilmameler 
ve tayyare modelleri atılacaktır. 

Sofyadan döndüler 
iki memleketi alakadar eden hay

van haatalıkları hakkında tedabir it
tihazı için Sofyaya müzakereye git. 
mit olan baytar umum müdürü Sabri 
ve sari hayvan hastalıkları mütebalOı 
aı Naki Cevat BeyJer dün ıebrimize 
gelmişlerdir. 

Eskişehirde sıcak 
ESKiŞEHiR, - Burada ıiddet~ 

sıcaklar başlamışbr. Hararet derecesi 
gölgede 38 dir. Odunpazanndıa iki ha
nı:m sıcaktan bayılm.-ılardır 

DAl(i 
Cumhuriyet bayramında 

lecek temsiller 

• 
verı-

'ANKARA, 29 (Telefonla) - Cümhuriyetin onuncu yddönüma 
kutlulama komisyonunun temsil heyeti Recep Beyin riyasetinde top
lanarak bütün memlekette verilecek temsilleri teııbit etmİf, ordu ve 
köyler için yeni piyesler hazırlanmasını kararlaıtırmııhr. Yüluek ko
misyonlar da kon111ulanları karar altına almıştır. 

Asuriler hududumuzu geçemediler 
ANKARA, 29 (Telefonla) Asuriler hududumuzu geçmek için t~ 

sebbüste bulundukları ve iki yerde 50 telelatla geri piiakürtüldükleri 
• hakkındaki haberi, tekrar temas ettiğim alakadar mahafil, katiyetle 

tekzip etmekte ve bunun civar devletler hudutlarlndaki müsademeler 
den galat olduğu bildirilmektedir. 

Meclis Reisi Kazım Pş. Hz. Bursada 
BURSA,.29 (Milliyet) - Mecli. Reisi Kiizun PQfa Hazretleri bu 

gün Y alovadan aileııile şehrimize gelmiftir. Kazım PQfil Hazretlerini 
Halk Fırkası erkanı Orhangaziden kar,ılamı~lardır. Mecli. Reisi Cüm
huriyet kö,küne inmiftir. Akıam fırkada . şereline bir ziyafet veril
miştir. 

Avcılar Ankaraya 
d3ndüler 

ANKARA, 29 (Telefonla) - An
kara avcılar klübü namına Varnay• 
giden Akagündüz, Fazıl, Kerim ve 
Mehmet Ali Beyler Ankaraya dön
düler. 

Bursa sc y gunculanndan 
bir elebaşı 

BURSA, 29 - Bursa aoygunculan
nın elebaşısı ve en azılısı olan Rizeli 
Hüseyin namındaki ıerir, Rizede tutu· 
!arak tehrimizc getirilmiştir. 

Jandıırmalann muhafazım altında 
bulunan ve boynundan ayaklarına ka
dar zicirlerle bağlı olan şerir, adliye 
önünde otobüsten indirildiği vakit et
rafını büyük bir kalabalık oarmıştır. 

Hüseyin adliyede iıticvap edildik
ten sonra tevkifhaneye götüruimüştür. 

Ray otobüsle-1 
ANKARA, 29 - Otomobil ve kam

yonlann ıimendiferlere açtığı rekabetin 
önünü almak üzere devlet demiryolla.. 
idaresinin sipariı ettiği ray otobüsleri 
ı5 güne kadar geliyor, Hallım bunlar
la otobüı fiatma, batti doba ucuza ..,. 
yahati için bir tarife hazırlanmaktadır. 

Ray otobüsleri Ankara istasyonun
dan sı!< sık ve muayyen saatlerde ha
reket edecektir. 

Komünist tevkifatı 
Buraada yapılan komüniıt tevkifa

h ile alakadar olarak latanbul,Ja da ba
zı tevkifat yapılmıfbr. Bu tevkifat Bur
sa müddeiumumiliğinin latanbul müd
deiumumiliğine vuku bulan it'an İİzo. 
rine icra edilmittir. 

Bunlar latanbulun muhtelif semtle
rinde oturan Şükrü, Şevket, Tevfik, 
Rüıtü, Kazım, Mehmet, Şükrü, Hüse
yin, Lutfi isimli sekiz kişi ile diğer 6 
arkadatlarıdır. 

lıtanbul müddeiumumiliğinin it'an 
üzerine zabıta bunlarm hepsini derdest 
etmiı ve mevcuden Bursaya ırönde
rilmek üzere dün akşam latanbul müd. 
deiumumiliğine teslim ebnittir. Mev. 
kuflar bugün Bursaya gönderilecekler· 
dir. 

Yeni kararname 
Bir iki gün içinde güm
rüklere tebliğ edilecek 

Resmi Gazetede yeni bir konten
jan kararnamesi çılomftır. Kararna
me mucibince eylül 932 tarihinden eY 
vel gümrüklere gelmit olup ta konten· 
jan liatelerinde bulunmadığından do
layı ithal edilemiyen eşya, faturaları 
lktısat vekaletince tasdik olunmak 
ıartile serbestçe girebilecektir. lhraç 
edilen yumurta bedeli olarak Yuna. 
nistandan Samsuna ırelen 55 ton çi
ınenlonun bir defaya mahaua olarak, 
üzüm ve incir ambali.jı için ku.llanı
lan eşyanın ithaline müsaade edilınit
tir. Bu yeni kararname 20 Ağuıtosta 
kabul edilip metni meriyete giren ve 
merbut liateleri 1 teırinievvelden iti
baren meriyete girecek olan son koıı
tenjan kararnamesi haricinden iatia-
naen ithaline müsaade olunan eıyaya 
taalluk etmektedir. Bugün yarın ırüm 
rüklere reamen tebliği beklenmekte
dir. 

Gümüş paralann 
Şekli 

(Ba.ıı ı inci abifede) 
çin yapılacak ve 6 ay müddet ketnala· 
cakhr. Her bir buçuk ayda bir para
nın yüzünün reami yapdacaktır. tik 
bir buçuk ayda yüz kurutıluk gümiil 
paranın reami yapdmıı olacaktır. GÜ· 
müı paralann bir yüzünde Türkiye 
cümburiyeti ibareal, bir yüzünde dt 
Gazi Hazretlerinin resimleri buluna· 
cak, paranın üzerinde bir de kıymet!. 
yazılı bulunacaktır. Ancak kıymetle 
Türkiye cümhuriyeti ibaresi ayni yüz 
de bulunmayacaktır, bu eaaa dahilin
de sanatkarlar iatedikleri kompozi ... 
yonu yapmakta serbest bulunacaklar 
dır. İkinci bir buçuk ayda SO, üçüncü 
bir buçuk ayda 25 kurutluk ırümüş 
paralarm resimleri yapılacak, dördün 
cü bir buçuk ayda da ıo ve 5 kunıt
luk nikel paraların reıimleri verilece• 
tir. 50 ve 25 kunı§.luk ııümüı paralar 
da Türkiye cümhuriyeti ibareai ile 
kıymeti bebem•hal bulunacak, diler 
milli tekilleri ihtiva eden reaimleria 
ve kompozisyonun intihabında sanat
kar aerbeat bulunacaktır. 10 ve bet 
kurutluk nikel paraların resimleri bir 
olacak, bunlar ancak kıt'a itibarile 
biribirlerinden fadıılı bulunacaktır. 
On paralık Ye bir kurutluk bronz pa
ralarm tekillerini Ye hacimlerini Zlll'Jf 
hane idareai bizzat teoblt ve bunları 
zarbedecektlr. Müsabaka dört para 
ıelııli üzerine yapılmaktadır. Her re
sim bir paranın iki yüzünll ayn ayn 
gösterecek ve iki aathm lbtlYa edece
ii şekilleri havi bulunacaktır. Kabul 
edilecek her para tekli için eaeri ka
bul edilen sanatklra bin Ura mükafat 
verile&ektlr. nk önce yl1z Jnını§.lıılı: 
paraların basılmasına başlanacakbr. 
Sanatkarlar da yukarıda yazdıfnnnı 
ıribi ilk en-el yüz kurutluk paralarm 
realmlerini vereceklerdir. Dlier dört 
buçuk aylık müddet zarfmda ve diieı 
resimler hazırlanıp kabul edilinceye 
kadar zarpbane yüz lrunıtluk parala 
rın baaılması hazırlıfmr ikmal edecek 
tir. Tahmin edUdifine nazaran yüz 
kuruıluk ırümüş paraların 1934 sene
si haziranının birinci gUnll piyasaya 
çıkması ve tedavüle başlamaaı müın
kün olacaktır. Güzel aanatler abd,... 
misi müdürll Namık famall Beyle zarı 
hane müdürü Fuat Bey bugün ve ya
rın bir araya gelerek bu teablt edil-. 
eıkil dairesinde müaabaka programı
nı hazırlayacaklanlır. Bu prognua 
pazarteıi ırünü aon Wr dela daha ya
pılacak olan umumi toplanbda göz
den geçirilecek ve derhal Ma.llye ~ 
kaletine gönderilecektir. Müsabaka,. 
Maliye Yek&leti ilan edecektir. 

Ankarada ölümle neti
celenen kaza 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Bu
gün öğleden s;nr;:--Koyunpaı:annda 
Recep Efendinin Kanaat kabvehane
sile Ekmekçiler cemiyeti binası ara
sındaki çmıırak teli elektrik bani te
li ile temu etmiı ve cereyan kahYe o
cafma ıreçmittir. Orada bulunan ocak 
çı Hüseyin cereyanın teoirile derha.l 
ölmüıtür. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

DİL ANKETİMİZ 
Osmanlıcadan türkçeye karıılıklar klavuzunu hazırlamakla uğraşan T. D. 

T. C. nin çaJıımalan, cemiyetin açtığı büyiik dil anketinin verimlerini aaflam
laıtırmaktadır. Bu değerli çalıtmalan elimizden geldiii kadar kolaylattırma
yı boynumuza borç biliriz. 

Bunun için "Milliyet,, kendi bakımmdan bir anket açmıftı. Anketin üçün-
cü listesini de aıağıya koyuyonız: 

ı - FiKiR, 2 - MEFHUM, 3 - RUH, 4 - MOLAHAZA. 
Fransızcada bunları karıılıyabllir sözler de §unlardır: 
ı - lDEE, 2 - PENSEE, 3 - ESPRlT, 4 - AME, 5 - CONCEPT. 
Meaeli "bu hususta benim bir fikrim var., sözünü Franıızlar oj'ai une idee» 

diye söylerler. Mantık 11tılabmda "ldee., fikir, «concepb mefhum demektir, 
"Pensce., de «fikir» dir ama, dütünce manasına. "Ruh., ıözü piıikolojide 
ai.me» ile tercüme olunur. Fakat bir çok yerlerde "Esprit,, ye karşılık olur. 

lıte bütün bu ince farkları aözete rek bu sözlerin her birine öz türkçe 
karıdıklar arıyonız. 

Okurlarımızm bu değerli itte da ırazetemiı:e düıündüklerini, bildiklerini 
bildirmek lutfiıniı eıirgemiyecelıılerine inanmaktayız. 

Gelen cevapları gazetemizde b asmakla beraber T. D. T. C. ne de gönd• 

recet~aplar, ırazetemiı:da anket m em urluiu namına ırönderilmelidir. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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• 
HABERLERi Meyveiş, sebzeiş! 

Geçen )'11 da böyle haberler alı-
7onluk. 

Bu mevsim tablatin bütün aerveti
nl ortaya döktütü mevsimdir. 

Mahsul puardachr. 
ftitiyoru11: ki Anadolunun bağı, bah 

~n çok yerlerinde o kadar bereketli 
mahıul alUlmlf ki pazar yerleri 
bir panaylr halini almıt ve ucuz-
luk aon haddini bulmuı. 

Ve diyorlar ki bJ1,zı köylüler paza-
ra l'etirdlklerl mallara miltt•ri bula
mıyor ye tekrar taıımamak için pazar 
7..mde yiiz ilıtü bu-akarak ki>yleri
dönü7orlarmıf. Geçen yal ııene bu 
meuimde Bursa pazannda böyle man
--1ar pek ııöriilmilftll. 

Seb•e Ye meyve bollu ... eabf IA• 
han dar olan bu pazarlarda ıiddetll 

• bir relıiabete yol a91)'or. MahauJ yoll 
bahaama ııfdiyor ve eablmayanlar ao
Jıaklara dSküHiyor. 

Blaim Ltanbulda okkaamı 40 kuru 
ta yediğimiz en l'ÜJ:el feftaliler Ada• 
nada yilz paraya satılıyor. Bursa da 
bundan farl..ıı değil. Her sebze o ka• 
dar ucuz ki ihtiyaçtan fazlası satı

lamıyor. 

••• 
Kıtm tqrfanda me)'Ye ve sebze ara 

yan lokanta ve evler lngiltereden ıı• 
len kon.ııerveleri, Fransadan gelen 
meyveleri büyük bakkallardan mÜ§
külatla ve çok yükıek fiyatlarla teda
rik ederler. 

Yazın bu mevsimde Bursada, Ada
nada ve Anadolunun daha bir çok yer 
lerinde aokaklara ablan bu meyve 
ve sebzeler tıpkı bizim kendi kendine 
akan nehirlerimiz, ıulanmız ııibi bi
ze servet getirecek bir nimettir. 

Ne yazık ki emek verip yetiştirdi .. 
ğimiz bu serveti sırf gayretsizliğimiz 
ve bilgisizliğimiz yüzünden hedredi
yoruz. Dünyanın konservecilik diye 
tanıdığı bir sanat vardır ki bizce he
nüz meçhuldür. 

Hemen kaydedeyim ki bizim mey· 
ve ve sebzelerimiz dünyanın en leziz sel> 
zeleri, meyveleridir. Fransızlar o ka
dar gayret ettikleri halde bizim el
malanmızm lezzetinde elma yetiştire 
miyorlar. lnıri!izler müstemleJıelerin
don topladıklan meyveleri en fenni 
veeaitle konserve haline l'etirdikleri 
halde kend; mahsullerini kendileri de 
beğenmiyorlar. 

Bi2im 8uraada bir konserve fabri
kamız o1duiunu araaıra itiliyoruz. Fa 
kat çıkardıfı maim nerede eatıldığını 
bilen yoktur. 

Avrupa sazele ve mecmualannın 
lıer sahifesinde Ç"fİl çqit konaene 
ilanlan ııörüyoruz. Ve biz de bu itle 
uğraıanlann neden muvaffak olama
dıklarını anlıyoruz. 

Et, balılı, aebze, meyve harci alem 
satış maddeleridir. Buhrandan en a:ıı 
müteeuir olan bu mallardır. Fakat 
malı yapmak ve eski Bedesten usulü 
ı·alıı koyup müıteri beklemek kafi de
lıildir. Bakınız lükıı eıyadan sayıldığı 
halele lpekiıin kumatlan hemen he
men harcı alem tekline girmiıtir. 
Anlatılıyor ki böyle itler ilim ve fen 
itidir. 

Köylünün pazarda bıraktığı mütte
riaiz mahaulün bir hazine olduğunu 
anlamak ve anlatınak için bu işleri 
de Is Bankasmın iıletınesini mi hek
Jemek lazım. 

Eğer böyle ise bari rica edelim. 
Banka bir de Meyveit, Sebzeiş teşki
latı yapım. 

Burhan CAHIT 

Kıymetler bugün tebliğ 
edilecek 

Hususi vapurlara kıymet takdirine 
memur komisyon, dün de öğleden son 
ra toplanmıı ve meaaiaini hemen he
men bitinnittir. Terettüh eden malu
mata göre, mevcut vapurlara ceman 
600 - 650 bin lira arasında kıymet ko
nulmuıtur. Bu kıymetler, vapur sa
hiplerine yarma kadar resmen teb
liğ edilecektir. Henüz bu tebligat ya 
pılmadığı halde şimdiden bazı fir
malar, vapurlanna az kıymet konul
duğundan bahisle komisyona müraca
at ve ıikayet etınitlerdir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankaamdan alınan cetveldir) 

29 AGUSTOS 1933 
Ak fam Fiatları 

J ıtilırular 
letilı:raE dahili 96,90 
1933 lıtikr... 96,
Şark D. 7olları 2,90 

Tüft!M 
l!';laktrik 
TramftJ' 
Te .. ı 

D. Mu•ahhidei 54.40 R1 htun 
Gamraıd.• "921 Anadolu 1 
S.J4l mü! 5,80 

·&.ldat 10.211 " ili 
T, ulı:eri1• 10 Mümes•il 

ESHAM 
lı ....... Na- TolelOD 
.. l,llO Bomo•tİ 
" ,. Hamiline 8,11 T erir o• 
.. ,, lllleııl• 192 Çimento 

Tra.m••Y 48,50 lttih•t day. 
AMdolo HUae 27.SS Şark day. 
Re.il 3,35 Bal70 
lir. .....,,. 19,211 Şarl< m ..... 

ÇEK FlATLARI 
Pa.ris 
Londra 
Niyork 
Brilbel 
Milano 
Ati-
Cene.-re 
Sofy• 

12.06 ı Prai 
681 Viyan• 

67.25 Madrit 
3.3893 Berlin 

8.945 Zloti 
83,80 Pe9te 
2.44 Belırrat 

88.8950 Bükre9 
Amaterdam 11729 Moako•a 

N U K U T (Satıt) 

20 f. Fra•ua 
1 lsterlin 
1 DoJ.r 

2.0 Liret 
20 f. Belçjka 
20 Drahmi 
20 1. laviçre 
20 Le•a 
21 Kur. Çek 

1 Florin 

IC•ruı 

187 
687 

148.50 
220 
114 
24 

818 
25.50 

118 
83 

1 Şilie, A• 
J Pezeta. 
1 ...... 
ı z.ı.tı 

20 Ley 
.20 Di-r 

1 Cerno•-c 
1 Albn 
1 Jl,t~cülİy• 

11 .. nknot 

17,65 
47.55 

47,25 
11.211 

13,211 
20,25 
%7,71 
12.40 
18,25 
1,46 
J,71 
2,90 

15.875 
4,41 
5.67 

197675 
4.2075 
3.6750 

:W.9175 
80.125 

24.50 
16 

IO.
M.-

0.23 
116.-

925 
0.37 
2M 

Ekonea1I 

Bulgarlarla 
Müzakere -----Niçin durdu, Celal Bey 
Sofyaya uğrayacak mı? 
Sofyada cereyan eden Türk - Bul

gar ticaret müzakeratmmt bir pren
aip meıeleainden dolayı muvakkaten 
tatil edildiğini yazmııtık. Söylendiği- ' 
ne ııöre, bu mesele, Bulgaristarun dö
viz tahdidatı dalayısile tacirlerimizin 
Bulııariıtana 7apmıı olduklan ihracat 
bedellerinin Bulgaristan tarafından 
döviz yerine aynen mal olarak öden
mek istenmesinden ileri ıelmiıtir. lk
tısat vekili Celal Beyefendinin Avru
padan avdetinde Sofyaya da uğraya
rak aradaki muhtelifilfih noktaların 
halledileceği ümit olunmaktadır. 

lngilterede türk yulafları 
Son zamanlarda lngiltere Türk yu

laflarının ithalatı azalmııtır. Buna se 
bep olarak lngiliz ticaret odasının, 
gönderilen bazı yulaf partilerinin ka 
nıık olduğunu iddia etıneleri ileri sü
rülmekte ve bu hususta tetkikat ya
pılmaktadır. 

Yunanlıların ithalatı çoğaldı 
Yapılan tetkikata göre, Türk - Yu

nan ticari itilifından sonra Yunanis
tana ihracatımız azalmıf, buna mu
kabil Yunanistanın Türkiyeye ithalatı 
arlmıfbr. 932 senesinin yedi ayında 
Yunanistana 3 milyon 773 bin liralık 
ihracat yaptığımız halde 933 senesi
nin ilk yedi ayındaki ihracatımız 1 
milyon 73ı bin liralyı geçmemiıtir. 
Buna mukabil Yunanistanın memle
ketimize itJıalatı 932 senesinin yedi 
ayında ı 79 bin liralı).- iken 933 sene
sinin yed ayında 376 bin lira)'l bul
muıtıır. 

Türk - Alman ticaret itilaf
namesine göre 

Türk • Alman ticaret itilafına tev 
fikan Almanyadan Türkiyeye l'etiri
lecek &§yanm bedeli Türk lirası ola
rak Cümhuriyet Merkez Bankasına 
tevdi edilecektir. Buna mukabil mez
kUr bankanın vereceği makbuz göate 
riJmeden gümrüklerce gelen malların 
imrarma müsaade olunmıyacaktır. Al 
manyaya ithal olunacak Türk malla
nna kartı ayni eaa&lar daireainde mu 
amele yapılacaktır. 

1 KUçUk haberler 1 ,_ __ _ 
Kardinal Luigi geldi 
Dün Loit Terta.İyo kumpanyasmın 

Viyena 'fBpurile Palenno (Arsivek) i 
Kardinal Luigi tehrimize gelmittir. 

Kardinala. Filistin ziyaretinden av
det eden bazı ltalyan papaslan refakat 
etmektedir. 

Kadrinal, Luig:i dün alqam 
Beyoğlundaki Katolik kilisesine 
rek bazı Katoliklerin ziyaretini 
etmiıtir. 

bette 
gele
kabul 

Bugün de vilayete giderek vali Be
yi makamında ziyaret edecektir 

Kardinal, yann, Viyena vap~e 1-
talyaya avdet edecektir. 

Beden terbiyesi 
Gençlik teşkilatına büyük 

ehemmiyet veriliyor 
Maarif vekaleti tarafından Anado

luda spor tetkilatlarını, beden terbi
yesi hareketleri hakkında bir tetkik 
seyahati yaptınlmııtı. Bu seyahati 
yapan Gazi Terbiye enstitüsü beden 
terbiyesi tubeıi müdürü N izamettin 
Rifat Bey ve vekaletin beden terbiye 
si mütehassısı M. Kurt Dalyans bu 
gün Ankaraya hareket edeceklerdir. 
Ankarada Maarif vekaletine ve fır. 
ka umumi katipliğine bu aeyahat hak 
kında birer rapor verilecektir. Niza
mettin Bey dün bize §U izahatı vermiı 
tir: 

- Devlet gençlik !etkili.tına, beden 
terbiyesi ve spor faaliyetine çok e
hemmiyet vermekte, bu tetekküllerin 
daha müsmir, daha tatniinkilr ol..,,. 
sını istemektedir. Bunun için de bu it
lerin bir elden idaresi ve ııkı bir zap ... 
turapt altına alınması talurrür elınit
tir. Cümhuriyet Halk fırkası bir ta
raftan, Maarif veki.leti diğer taraftan 
bu hususta etütler yapmaktadır. Re
cep Beyefendi ile Hasan Cemil Beye
fendi geçen seneki Avrupa seyahatle 
rinde bu İti de tetkik etınişlerdi. Bu 
huwsta muhtelif yerlerden bir çok 
dökümanlar toplanmıştır. Recep Be
yefendi Almanyada iken büyük bir 
beden terbiveıi mütehasaıs olan Kari 
Dini ile görütmüıtü. Bu zat eylul ayı 
içinde memleketimize gelecektir. Hü
ki'ımet bu mütehassısın fikirlerinden 
istifade edecektir." 

Diğer taraftan aldığımız maliima
ta göre, bu hususlara dair kat'i ka
rarlar vermek Üzere yakında Ankara
da Recep Beyin reisliği altında büyük 
bir komiayon toplanacakbr. Komisyon 
da Maarif ve Sıhhiye vek&Jetlerinden 
Halkevi ıpor tetkilatlan erkanından 
mümeuiller bulunacaktır. Hükômet 
yeni ve sağlam bir gençlik vücude ge 
tirmeğ karar ve azmindedir. 

Tramvayda kontak ve 
yaralananlar 

Evvelki gece Harbiyeden Fatihe 
gitınekte olan va tınan Fahri efendinin 
idaresindeki tramvay saat 22,4S te 
Şehzadehaşından geçerken elektrik 
kontak yapmıştır • Server ve lfakat 
Hanon iıimlerinde iki kadınla Retat 
Efendi isminde bir yolcu korkulann
dan kendilerini tramvaydan a§&ğl)'a 
atınıtlardır. Yolun bu chetinde kana
lizasyon çukurlan açılmıt olduğundan 
bunlar çukurlara düıüp muhtelif yer 
!erinden yaralanmışlardır. Vatınan 
Fahri Efendi ile yanında duran Re
ıat Efendi İ!i!minde bir yolcu cereya· 
nm tesirile bir müddet kendilerini kay
hetıni§lerdir. Yaralılann hepgİ hasta
haneye kaldınlnu,lardır. 

İkinci kafile gidiyor 
Sümer Bank tarafından Rusyaya us

ta yetiıtirilmek Üzere gönderilmesi ta
karrür edenlerin 2S kişiden mürd.kep 
ikinci kafilesi de 7 eyllılde hareket ede
cektir. 

Mahkemelerde 

Kızlar y~rdu 
Kız talebe için bir 

yurt açılıyor 
Üniversite ve yüksek mekteplere 

devam ebnek üzere lstanbula gelen ve 
ıimdiye kadar yersizlikten güçlükle
re uğrayan kız talebe için Türk Kadm 
Birliğinin mürakahesi altında Şehzade 
baıında bir kız talebe yurdu açılnuı· 
tır. Yurda ders ıenes.i batından itiba
ren han on talebe alınacaktır. 

Kadın Birliği azalanndan teıkil o
lunan bir teftİ§ heyeti tarafından yurt 
mürakabe olunacaktır. Yurdun mes'ul 
müdüründen başka birlik tarafından 
intihap olunan müdür, muallim Atifet 
Hanım yurdu daimi nezareti altında 
bulunduracaktır. Yurdun bütün müs
tahdemini kadın olacaktır. 

Yurtta luıın gece l'Ündüz mtılmıı 
mütalea ve ıadyolu müsahabe salonla
" bulunacaktır. Yurtta talebeye ucuz 
bir tabldot ta bulunacaktır. 

Yurda devam edecek hannnlar, 
Türk Kadın Birliğinin dershanelerinde
ki ecnebi lisanı derslerinden de mac
canen istifade edebilecelı:lerdir. 

Yurdun hususi doktoru, talebenin 
sıhhi ihtiyaçlarına daimi surette neza. 
ret edecek ve göstereceği lüzum üzeri
ne· talebenin velilerile muhabere edin
ceye kadar hastaların bir hastanede te
davi altına alınması yurt tarafından 

ücreti verilerek temin olunacaktır. 

Kadın Birliği böyle bir tqebbüsü 
mürakabe suretile Tiiri< kızlarının mü
him bir ihtiyacına cevap venniı olacak
tır. 

Matbuat cemiyeti gezintisi 
Matbuat cemiyeti senelik deniz 

gezintisini bugün yapacaktır. Akay 
idareıinin bir vapuru gazetecileri öğ

leden aonra saat 3 te köprüden ala
caktır. Vapur Filorya açıklanndan ge
çerek Heybeliye gidecek ve Heyhelia 
da Plaj gazinosu önünde duracaktır. 
Burada vapur iki saat kalacak, iste
yenler deniz banyosu yapacaklardır. 
Vapur yedi buçukta buradan kalka
cak, Suadiye önünden Köprüye gele
cektir. Köprüden vapur tekrar sekiz 
buçukta kalkarak sabah gazetelerin
de çalıtan diğer arkadatlan da aldık
tan sonra Tarabyaya gidilecek ve ge
ce yarısı dönülecektir. 

Ölçüler kanunu 
• • 

nızamnamesı 

Ölçüler kanununun ta tbikı ıçın 
lktıaat vekilince teklif ve Şurayi dev
letçe tetkik edilerek yeniden tanzim 
edilen ilişik ölçüler nizamnamesi icra 
vekilleri heyetince kabul olunmuttur. 
Nizamname Resmi Gazetede çıkınıt
tır. 17S maddedir. Nizamnamenin tat 
bikı için lkusat vekaletince bir tali
matname yapılacaktır. Nizamname
nin hükümlerini Adliye, Dahiliye, Ma 
tiye, lktısat , Gümrük ve lnhiear ve
kaletleri tatbik edecektir. 

* Rüşvet alırken - Gümrük muha
faza memurlanndan Seher Efendi, rÜ§· 
vet alırken cürmü mqhut halinde ya
kalanmış ve itten el çektirilmittir. Bir müfterinin akıbeti 

* Heıntireıine verirken - Italya 
bandıralı T vere vapuru yolcularından 
Hasan Efendi, beraberinde getirdiği i
ki kilo İpekli qyayi, hem§iresine verir
ken yakalanmııtır. 

• lngiliz seyyahlan yann geliyor
lar - Şehrimize gelen malumata göre, 
Kraliçe Mari ismini taııyan lüks vapur, 
bir kaç güne kadar ıehrimize mühim 
bir lngiliz seyyah kafilesini getirecek
tir. Vapur, Venedikten hareket etmiı
tir. 

Yunan limanlanru ziyaret ettikten 
aonra ıehrimize gelecektir. 

Seyyahlar arasında, hanedanı krali
ıine mensup prenses Lüiz, sabık ispan
ya kralı Alfonsun kızı Matmazel Beat
ris ve bir çok kontlar, leviler, bulun
maktadır. 

* Mıaırlı miaaf:irler - Mısırlı l'aze.. 
teci ve doktorlar, evvellri alqam, çarıı
yı. T opkapı sarayını ıezmiılerdir. Ge
ce tereflerine Boğaziçindeki yazlık Mı-
11r sefarethanesinde bir çay ziyafeti ve
rilmiıtir. Mısırlı miaafirlerimiz, dün 
sabah Ankara vapurile lıkenderiyeye 
hareket etmiılerdir. 

Mıaırlılar gitıneden evvel Anadolu 
Ajansına gönderdikleri bir mektupta 
ezcümle tunlan yazmıflardır: 

Yüreklerimiz en hot ve tatlı duy
gular, hafızalanmız en sürekli hatı
ralarla dolu olarak l'eDÇ, gayretli ve 
kahraman Türkiye cümhuriyeti top
raklanndan ayrılmak üzere bulundu
ğumuz ıu ıırada seyahatimiz müdde· 
lince her yerde ıördüğümüz çok sa
mimi ve çok kardeşçe kabul tarzından 
dolayı Türk milletine ve Tiirk yükıek 
memurJanna derin minnet duyguları 
mızı bildinneği bir vecibe addederiz. 

Bu dostluk tezahürlerini yeni 
Türkiye ile Mısır arasında mevcut mü 
nasebetlerin gittikçe daha dostça ve 
daha kardetçe bir hal aldığını göste
ren teminat mahiyetinde görmekten 
husuai bir zevk duyuyoruz." 

* Topu işlerini teltif - Şehrimiz
de bulunan tapu ve kadastro umum 
müdürü Cemal Bey Afyon Karabisar 
ve civannda teftişatta bulunmak üze 
re gibni§tir. 

--o-

Daireler tatil 
Zafer bayramı münasebetile bu

gün daireler tatildir. 

Hapse attırmak istediği adamın yerine 
kendisi hapsi boylayacak 

Dokuzuncu ihtisas mahkemeıinde 
ıayanı dikkat bir dava görülüyordu. 
Davanın maznunu Emin isminde bir 
bahçevandı. Emin evvelce Beykozda 
ortaklık ettiği Hakkı Efendi isminde 
bir kasaba her nedense muğber ol
muı, kavga etmiş ve ortaklıktan ayni 
ınıştır. Bu aynlık mevcut iğbiran büs -
bütün arttırmış ve Emini Hakkı Efen
diye bir fenalık yaptırmak sevdasına 
düşürmüştür. Emin yapacağı fenalığın 
ıeklini, nev'ini uzun müddet dütün
müı ve nihayet bir gün 97 tane çak
mak taşı tedarik edip bir kibrit kutu· 
au içine koymuş ve bir kolayını bulup 
Hakkının dükkanına girr· it, gizlice 
bir rafa bırakıp savutmu~tur. Emin 
çakmak tatlannı bıraktıktan aonra 
doğru alakadar makama koıup: 

- Kasap Hakkı çakmak tatı ka· 
çakçılığı yapıyor diye bir ihbar yap
mıı, bittabi memurlar da derhal dük· 
kanda bir arama yapıp Eminin bırak
tığı çakmak tatlarını bulmutlar, Hak
kı Efendiyi de tevkif edip mahkeme• 
ye venniJlerdir. lhtisaı mahkemesin
de Hakkı Efendinin mevkufen durut
ması yapılmı~, neticede kendisine if
tira edildiği ve cürüm tasni edildiği 
anlatdmış, beraetine karar verilmit
tir. Ancak mahkeme Hakkı Efendi
nin beraetine karar verirk~n müfteri 
Emin hakkında takibat yapılmaaı için 
Müddeiumumiliğe tezkere yazılması
na da lüzum görmüştü. Müddeiumu
miliğin yaptığı ta'kibat neticesinde bu 
sefer de bahçevan Emin tevkif edil. 
mit ve iftira ederek Hakkı Efendiyi 
sürüklediği ihtiaaa mahkemesine biz
zat kendisi maznun olarak getirilmif 
tr. Yapılan muhakeme neticesinde E
minin çakmak taılarını aldıfı yer ve 
adam da teıbit edilerek suçu sabit ol
muş, müdafaa vekilinin: 

- Şahitler müekkilimin sadece dük 
ki.na girip elini rafa uzattığını gör
müıler, çakmak taşmı bıraktığını gör 
memitlerdir tarzmdaki müdafaa11 da 
kabule ıayan l'Örülememiıtir. 

Kaçakçılık yapıyor diye günahsız 

bir adama iftira edip can yakmak is
tediği için Eminin dokuz ay hapaine 
ve 24 lira 25 kurut para cezaaı ver
mesine karar verilmiıtir. 

Rüşvet alan memur 
Kocaeli vilayetinin Tatarihaaniye 

köyünde Hüseyin isminde bir kaçak
çıdan heı lira rüıvet almaktan suçlu 
inhiaer takip memurlanndan Ratit 
ile Ratide bet lira rüıvet vennekten 
suçlu tütün kaçakçıaı yağcı Hüaeyinin 
muhakemeleri dokuzuncu ihtisas mah 
hmesinde iJ<mal edilmitıir. Her ikisi
nin de suçlan sabit olmuıtur. Bunlar
dan Ratit 1 aene, 4 ay ıs gÜn hapse 
ve 133 lira ağır para cezası venneğe, 
Hüseyın de 8 ay hapae ve 66 lira ağır 
para cezaaı venneğe mahki'ım olmut
lardır. 

Kaçak rakı yapan kadın 
8eyoğlunda Bursa aokağındaki · 

evlerinde hali faaliyette bir rakı ima
liıthaneıi bulunan Madam Nina ile 
2'.afirinin muhakemeleri neticelenmiı 
tir. Madam Nina yalnız evinin alt 
katını Zafiriye kiralamıı ve rakı ima
linde baıkaca alakası görülememit oJ 
duğundan beraet etınittir. imalatha
neyi işletenin Zafiri olduğu tahakkuk 
ettiğinden 6 ay hapse ve 24,S lira pa
ra cezası venneaine karar verilmi,tir. 

6 ay hapis yatacak 
Çakmak taıı ve ail'ara kağıdı ka

çakçılığı yapmaktan ıuçlu Niyazi 6 
ay tS gün hapse ve 320S kurut para 
cezası venneğe mahki'ım olmuttur. 

Nazım Hikmet Bey davası 
Eski latanbul mebusu Süreyya Pa

tanın babası Serasker Rı:ııa Pafayı 
tahkir ettiğinden dola)'l birinci ceza 
mahkemesi tarafından bir aene hap
se, 290 lira para cezasına ve SOO lira 
tazminata mabkum edilen tair Nazım 
Hikmet Beyin vekili kararı temyiz et 
mittir. 

... 

Sıhhiyede 

Tifo vukuatı 
Çoğalıyor! 

' 
Lüzum görülürse aşı 
istasyonları açılacak 

Son ııünlerde tehrimizde tifo vak'• 
aları çoğalmıttır. Bu hususta Sıhhiye 
müdiriyeti ıube doktorluklanna emir 
ler vermiı, bazı tertibat almmıtbr• 
Tifoya en fazla Betiktaf, Süleymanl
ye, Kadıköy, Sultanahmet civannda 
tesadüf edilmektedir. Sıhhiye müdür 
lüğü Beıiktat, Kadıköy ve Süleyman! 
yede tifo aıısı yaptırmağa batlamıt
tır. Mektepler açılmadığı için airaye• 
ti önünün alınacağı ümit edilmekte
dir. Sıhhiy' 'ekileti, sıhhiye mücliirlü
ğüne bu hususta lazım gelen emirleri 
vermiıtir. icap ederse tehrln muht61if 
yerlerinde atı istasyonlan tesiı edile
cektir. Ali.kadar zevat tifonun en zi
yade üstleri açık lağımlardan, yaı 
meyvelerden, ve bazı pis sulardan ile 
ri geldiğini söylemektedirler. 

- Son zamanlarda latanbulda 
Sıhhat vekaletinin nazan dikkatini 
celbeden en mühim meaele hv aene 
bu mevsimde görülmelı:tett olan tifo 
adedinin bu sene biraz daha fazla ol
masıdır. Bu da telat edilecek mlkdar 
da değildir. Yani her sene bu me•alm 
de biz lıtanbul fehrinln tifo nokta! 
naz.anndan vaziyetini vukuat adedi i
tibarile yevmiye yedi, sekiz vak'a ci
bi bir halde görürken bu sene bu adet 
bazı giinlerde 12 ye kadar çıkmakta 
dır. Bnaenaleyh vatandatlarımızm ti
fo atıama ehemmiyet vermelerini ri
ca eyledim. Vekalet lüzum görürae 
yani vakayi büyil)ılüğünde temadi e
derse, afı merkezleri açılmaaını na
zan dikkate alacaktır.'' 

Maarifte 

Yeni istifa var mı? 
Üniversiteye tayin edilen 

muavinlerin bir müracaati 
üniversite idare he7eti dün akf'UD 

Maarif vekil vekili Dr. Refik Beyin ri
yasetinde içtima ederek Üniversitenin 
kadrosu ile ıneJııul olmuttur. Refik B. 
dün ııebalıtan alqama kaılaı Oniveni
tede IDeffUl olmuı. bir çok ziyaretler 
kabul etmiştir. 

Edebiyat falrülteainde bazı müder
rislerin iıtifa ettiğine dair çıkan §ayİa 
uılıızdır. Fakülte reiıi Köprülü zade 
Mehmet Fuat Bey dün bu huıuata: 

- Bu haberin aalı yoktur, demiı
tir. 

Oğrenıliğimize ııöre, bu iıtifalar, ye
ni tayin olunan Edebiyat ve Hukuk fa
kültesi profesör ımıavinlerinin bazıları
nın kendilerine tahsis edilen ma1111 az 
bulmalan ve dııandaki itlerinin devamı 
için müracaat etmeleridir. Universite 
profesörlerinin ise orta tedrisatta ders 
•ermeleri talimatnamelere muhalif oldu
ğundan, bu hocalara liselerde ders al
malanna müsaade edilmi,.ecektir. 

Talebeyi tenvir 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü

nün ml!l"llaimle tes'it edilmesi i~n her 
tarafta hazırlıklar yapıhycw. 

Cümhuriyetin yıl dönümünde l'enç
lerin, çoculdammzın ıeçlrdiiimiz bü
yük inloliplan kavnyacak bir tekilde 
konferanslarla müaamerelerle İrfat e
dilmelerine bilhuaa ılildnıt edilecelı:
tir 

· Maarif müdürlüğü, onuncu yıl dö
nümünün büyüklüfünü daha timdiden 
anlatınak üzere bu seneden itibaren bil
hassa yurt bilgiai muallimlerinin Türk 
inkılabı, cümhuriyeti halılonıla fazla 
alaka ııöıtermeğe davet edecektir. 

Her ımıf ve derece mekteplerde mu
allimler, onuncu yıl dönümüne kadar 
Türk inlnlMı hakkında talebeyi müte
madi surette tenvir edeceklerdir. · 

••••llly•d• 

Kimsesizler yurdu çocukları 
kampta .. 

Belediyenin Galatada ~tığı Kimse
sizler Y ıırdundalö çoculılar Belıırat or
manında bir ı.a_ kurmutlardır. Be
lediye ynrdu yaz mevsiminin devamın
ca tatil etmittir. Kimsesiz çocuklara 
bu kampta daha iyi Jıelolnwlrtadır. Son 
baharda çocuklar yurda ılönecelder ve 
yurt hinaamm bir kı........., teaia edi
len kendilerine mahıuı ilk mektepte de 
tahılUerini yapacaldarıhr. 

Barlar için yeni ruhsatiye resmi 
Lolıanta, bar, .............. emaaJi ııi· 

hi müeaaeaelerden evvelce ruhaatiya 
resmi olarak bir kıaım para taLail • 
dilmişti. Ahiren belediye küıat ruhsa
tiye resmi için yeııi bir tarife vücuda 
ııetinniıtir. Bu tarife daha tenzilltlı
dır. 

Evvelce yüluek taıifeılen beledi,... 
ye resim veren müeaıesel• müracaat 
ederek paralarının bir kıammı iatemit· 
lerdir. 

Veremli inekler 
~ada yapılan bir tetkikte ke

silmek üzere mezbahaya ııelen ecnebi 
inek ve öküzlerin yüzde (47) ai v~ 
li çıkmaktadır. Halbuki yarli inm ve 
ölriizlerde veremli olanlar ancalı )'Üde 
(4,5) tur. 

Belediyeye 45 bin liralık avans 
Gümrükler idaresi oktruva hissesi 

olarak evnn!e beledi7eye 26 hin lira 
nanı venniıti. Belediyeye 40 bin lira
lık avans daha ıönderilmittir. Belediye 
bir lcıaım müstacel borçlarını lıu para 
ile öde1ecektir. 
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ıılıl:a:~E~ 
Bıyık bahsi! 

A§&ğıya tükürsem aakalım, yukan 
tükürsem bıyığım! •. Yahut: 

- Ne aakala mi.nnet ne bıyığa ..• 
denirdi... Şimdi bö)'le teY artık kalma
dı. V aktile saçlı sakallı, hatta sarıklı 
tanıdıklarımızı buııün ııibıemret gör
dükçe ne kadar tabii buluyoruz. E vve
li de aanklı ve Nıkallı iken öyle bulu. 
yorduk... TeliWd bir garip şeydir. 
ahtkınldd· ıfeiitlr ... 

Da .... YUllDI yüz kıllanna yani 
~ ve bıyıfa hasrederken, bu huw .. 
ta hannnl•rın fildrl.tıD ııormak aldı
ma ııeldi.. Uıldn aon ııUnl ... de onlara 
karp - c:Mdl ve,.. nıbabl - yazdıhrı 
yuılana ...... ......,.... lılr reak.l-

~-:.ı: .::x: ·~·::ıı: 
fe -.. ,udım •• 

BlrWı 
- E. -ı M.dan ldı ı;olılniycı(• 

aun, Madeln ki l~...ıl1eoelderln4en kor. 
ku)'Ol'lun. Niçhı tuıJonun? •• Diye .
sa: 

- Huy eanıa oıltmıLula,. Demekten 
Jıa.ı.a ne aevap veretılirim?l. 

V.ı.tile yuf, 20 - 25 •ene evvel 
in-1al'lll J6&i bu~ çok da
ha !illl'ell ldl..

1 
Yinıııi •"'*"r ortadan 

sA!L •ie ...,..,.... ..ı..ı lıuııiin artılı 
acaJie ..,.ter ~ ıılrdi. Biraz Fran 
aa iht;ly..ı-m.:ı., Wraz da ltal1an genç
lerinde t-'llf ...... bu 9"fte ve y....., 
tü,t.i vııktile lıiade ne kadar çokta ••• 
Daıtn -.l*imbıe kadar ııirmitti •• 

- Sablı ele v ... di... Derlerdi... U
ki.n ne oluna olsun •akalın, kaduun ~ 
....,. ııitmedliini l'öateren alametler 
vardL En aolu 1ak1llılar, gÖ• altlanna 
idliten yanak kmmlarmı Ç"Peçevre tr"I 
ederler ve illmine arapça (hakkunniai) 
yapİ kaılm halda derlerdi. Yani açık 
ifade ile Öpüpne yeri •• 

Aya aofular, sünnettir diye bıyık
lannı lurparlardı. Amma sade duclak
Lırmm hialarmı.... Bugün bu hareket
lerin F Jecd'İn psikoloji nazariyeleri 
ııibi hef> cinai mülihazalardan doğdu
ğunu ııeııiyoruz.. Ne ise pek derinine 
gitmiyelim.. Sözü hüllsa edersek: l n
aan ıuratı ııitgide kılsızlatmaktadır. 
Sakal, bıyıktan aonra, kadınlar da kat
larmı eluiltmeye, bazan da yoketme
ğe batla cidar.. Ben bu hareketleri in
aanlann ini esaretinden kurtulmafa bat 
ladıldaıma hayırlı bir alamet telakki 
ederim. Fakat: 

V aktile palabıyık, kaytanbıyı)ı, lor
pddwy ık, piabıyık. yaa6l.bıyılr, terix
yık, dört katlı, Almankiri bıyık glbi 
lıir çolı: aıvaı olan biçare bıyık son se
nelerde bizim elimizde ne hale girdiği
ni görüyor musunuz?. 

Buııün piyasada hele yeni nesilde 
bıyık yolıtnr •• Bunu temizlik ve sura
tın ifadesi clhetlerlnılmı pek beğenirim .. 
Vaktile panneklarmı tükürükleyip tü
kürilldeyip bıyıklarını buran ve bü
tün terelini bı)'lldannda cemedenlere 
pek içerlerdim.. En büyük fedakarlık 
olarak, lıoyııldannr gö.terip: 

- Ei• falan f"'Y olursa ben bu1 
lan lrat ederim... Di,._lere artık ç 
• .:n • .:.: teaadilf edilmi ....-Mr JW.• 1 

Bıyık olar• topu topu iki şekil' 
var •. Gençlerde: BıyıJı dudağın üa.t 
tünden doğru traf edip incelten <Ala
duğlaa) dediğimiz tekil... ki ancak -
mer ve dudağı dar ve ağzı pek büyük 
olmıyan çehrelerde bir nevi çqni ve
rebilir •. Otuzdan yukarı bütün yatlBl'
da ve orta tabakada en çok tesadüf e
dilen çimn ve berbat telıil: Yani yalnı:z 
burunun albnda dudak çukurunda bı
nılnlan bir tutam kırpık kıl •• 

Eğer bıyık bir ııüzellik veya bir er
keldllı: alimeti iıe bunun yüzde Yetmİf 
betini lrat edip burun altmda pis bit 
kıann bırakmaktaki zevk ve sebep an
lqılır teY defildir .. 

Bu tekil btyık inuna tuhaflık ver
diği İçin Şarlo - ki haddizatında bı
)'lkaızdır - filmlerinde hep bu biçim 
bıyık taksr •..• Çünkü gülünçtür, pistir 
ve bütün zevklerin dıtındadır. insan 
bl)'ığmı ya tamamen traf eder, yahut 
dudağın boylu boyunca bırakır ••• 

Diyeceksiniz lô: 
- Efendi! Sen benim btyığmıa ne 

kantıyonun! Artık aakalımıza bıyığı
- ... mı sahip olamıyaeağız! ... 

Eatafurullah! Kanırnak değil! Fi· 
lıir be,.an ediyoruz ..• Güzel olmadığını, 
a.naaız olduğunu söyliyoruz. Bıyıkla
ımazm lıiziın olduiu- ıüphe yok! 
Liıkin dudağın yalnız bir tarafını trat 
edip tek bıyıkla gezebilir misiniz? •.• 
Ha)'lr! Çünkü bıyık sizin, manzarası 
lıiziındlr. 

Böyle yalnız burnunun altında bir 
bç tel lııralıaıılar Jıı,.ığı bir erkeklik 
ııt • ti olcluiu için tamamile traı et
miywlana hu fikre acırnn... Erkelı:; 
tavın, ....... yiirefi ve bakışı ile erkek· 
tir. Bıyıkla değil 1 Enneni hanımların
da - dört katlılan var. Onlara diı ff· 

W. mi diyeceğiz? •• 
8- deviıcle tellerin kılıkları ve iti

,...._. telrllt edilclii ııiJıi sakal ve bt
,... adetleri de taklit edi)miftİr. 

Kayaw Vilhelm'in zmnanmda onun 
'clk bıyıldan bütün Almanlar ve hat
ti lıütün ukeri milletlerde taammüm 
etmİfti. Framuva Jcıaf'in iki yan aa
laıL Avaaturya Macariatancla olduğu 
silıL Kraliçe Viktoryaya hörmet ol
...., clive Ingilterede onun aaltanatı za
-da bütün bıyıklar tr8§ edilmit· 
li. 8inMli de Almanyada Hitler bıyığı 
'' ılı.. loa tiJılyet ettiğim borun al
bndalı:i piabıyık modaaı çıkana Alman 
"kı için hiç te ııüzel bir teY olmaz ..• 

~ unutuyordum. Amerikada 
Hltlse kartı olan nıuluıbbetsizlôk o Jıa. 
tlar lıüyiik İmİf ki (Şarlo) Hitlerinkine 
bemiyen bıyıklarile film çevirmekte 
tereddüt ediyormuı. 

Ve bütün bu umumi mülahazalar -·•: 
Acaba hanımlanlDlz erkeklerde bı-

yık olmasını mı, olmamasını nu tercih 
eıli)'orllll'. Olmaaını iıtiyenler de <A· 
t•ilaa) ım, yolua böyle burun göJ. 
ııeaiai mi beğeniyorlar? Bilmek istiyo
rum. Ayıp değil ya? 

FELEK 
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· Bugün. büyük milli zaferimizin on 1 
birinci yıldönümüdlir. Busünün Türk 
tarihinde, dünya tarihinde açbiı dev• 
rin ıümulünü memleket ne hale ao
kulmuıken, ..;. • .ı, nerede ve ne ile İf<t 
baılanarak, neleri ne suretle yap~rak 
bu büyük güne vardığonızı daıma 
artan ve hiç olmazsa d<silmiyen bir 
heyecanla yüreklerimizde ya§atmak, 
bugünün ve yannın çocuklanna, ek· 
ıiksiz aktanna etmek, bugÜnkü jene• 
raıyona düten ana vazifelerdendir ... 

itte bu dütünce iledir ki biz ~~ ~er 
yıldönümünde bu sütunlarda, dilimı· 
zin döndüğü kadar, o büyük gün hak· 
kmda gördüklerimizi, bildiklerimizi 
olduğu gibi aöylemiye çalıtagelmekte
yiz .. 

Bugünkü yazonızda da, kat'i neti· 
celi bu büyük zaferimizin, timdiye 
kadar gelnıİf geçmit zaferlerden hiç 
birile karıılathnlamıyacağmı anlat· 
mıya çalıtacağız ..• 

llkönce "Kat'i neticeli meydan dö
vütü., ne demektir? Bunu aöyliyelim: 

Kat'i neticeli meydan dövütü de· 
mek, aadece her hangi bir dövü, mey• 
danında iki ordunun çarpıtmasından 
ve bunlardan birinin yenilmesinden İ· 
baret demek değildir .. 

Asıl dövüt orduları bafnndan çı· 
karan milletlerin, bütün iç ve dıt var
lıklarını ortaya dökerek, bütün ener· 
ji1erini, bütün V'anm, yoğunu, bu Ö
lüm ve dirim kavga11nı kazanmak yo
lunda sarfederek çarpıımalan, ve bu· 
nun sonunda yenilen tarafm, artık e
ler, tutar bir yeri kalmama.ar, yeniden 
yeni kuvvetler elde ederek yenen ta
rafa bir kere Jaha karJı koyamıyacak 
onun hPr dediğine evet diyecek, ira
desine boyun eğecek bir hale gelme· 
si demektir. . Böyle bir kavgayı ka· 
zananın aldığı netice, memleketin si
yasi, içtimai ve ikhsadi hayatında de· 
rin, yüksek ve ileri deiiıiklikler, in· 
kılaplar, yapacak kadar engin olma• 
11 demektir .• 

işte, biz, bugün 11 inci yıldönümü
nü kutluladığımız, kat'i neticeli ''Bat 
kumandan meydan muharebeıi,, ne, 
böyle bir bakımdan bakıncadır ki, o
nun enginliğini ve derinliğini daha iyi 
kavrıyabiliriz •.• 

• • • 
insan oğlunun yer :JÜ2Ünde belir

mesi ile batlıyan boğutma, fÜpheaiz, 
tarihi bir çok meydan dövüılerile dol
dunnuttur. Bunların içinde, Milattan 
13 asır Önce büyük Eti - Hitit -
Muvatalla kumandasındaki Eti Türk 
ordusu ile Ramses il.kumandasındaki 
Mısır orduıu arasında patlamıt olan 
ve kat'i netice alınmadan biten, ve 
"insanlığın ilk büyük meydan dövü
§Ü,, diye tarihe geçen 'Kadet., "mey. 
dan dövüşü,, nden tutunuz da, aon 
büyük zaferimize kadar geçen 33 a .. 
rın içine sığan bütün meydan dövüı· 
]erini gözden geçiriniz. . Gerek için
de vukubulduğu fartlann ağırlığı, ıre-

.!) ,,, "., .... 
.. <4' .. 

rek kullanılan dövüı oanatmm yük
sekliği, ve gerek bilhaııaa a!de edilen 
hat'i neticenin enginliği gib.i Üç ana· 
hat yönünden bakınca, geçmit bunca 
meydan dövüıleri arasında, biziı.D. bu 
son zaferimize eı veya önıek bulama· 
yız ..• 

flk büyük kumandanlardan sayılan 
a Anibal., in Milattan evvel üçüncü a
sırda Romalılara karıı açbğı kavga 
da Te:1aini, Trebi, Trcuimen ve en ni
hayet askeri üstatlardan cKont Şilfenıo, 
in bir 'yoketme döviiJü,, için "örnek,, 
gösterdiği "Kan,, meydan dövüıü hile 
bizim bu zaferimizle kartı.lıltamaz .. 
Çünkü: 

(Kan) meydan dövüıü, hal'i netice
li bir meydan dövÜfÜ o!amamııtı • • 
Romalıları tamamile ezememif, Ro
malılann iradesini yenip, kendi irade
sine boyun eğdirememitti .. 

Bu sebeple Romalılar derlenip to
parlanmışlar, (Anibal) e karşı kendi
lerini az kuvvetle maakeledikten son
ra, asıl ordulan ile, ispanyadan (A· 
nihai) o yardıma gelmekte olan yar
dım ordusunu karıılıyarak tepelemit
ler ve bunun neticesi olarak (Anibal) 
de balyadan çıkıp gihniye mecbur 
kalmıth .. 

Sonra, son emsalsiz büyük kavga· 
da, itilaf ordulannın kazandığı za• 
fere bile üstünlük iddia edebiliriz .• 
Çünkü onlann zaferi İn64n, silah ve 
malzemece milyonlara varan bir bol
luk üstünlüğü ile a!de edilmit bir za· 
ferdir •. 

Bizim zaferimiz öyle midir? 
Bizim zaferimiz ne sayı üstünlüğü 

ile, ne silah çokluğu ile, ve ne de mal 
zeme bolluğu ile kazanılnııt bir zafer 
değil, ancak bir millet olarak kurhı· 
lut ve bir millet olarak yafayıf yolun
da, bütün bir milleti ayaklandınp 
sevk ve idare etmek hünerinin, Türk 
milletinin vicdanındaki temiz kudret 
kaynaklarını sezip, milli yüreği hür
riyet ve istikli.I sevgisi ile ateşliyerek 
bu engin kudreti tek yoldan, tek kafi
le halinde, tek ülküye doğru yü'rüt
mek dehasının, milli irade ile elele 
vermesinden doğmut, çok derin ve 
çok yüksek manevi bir üstünlük ile e
rilmiı bir zaferdir •• 

Bilhaaaa, Türkün bu zaferi, son bü
yük harbin emsalsiz galibiyetini tem
ail eden bütün bir dütmanlık alemine 
kartı kazanılmıt bir zaferdir .. 

Böyle olduğu içindir ki, bizim bu 
zaferimize, tarihte eı bulup, gösteri· 
lemez ... 

Düşünün bir kere: 
Yeryüzünün timdiye kadar etini 

görmediği (Büyük kavga) da tam 
dört yıl, dört cephede kahramanca 
vuruttuktan sonra, yenilen kömede 
bulunmak bahtsızlığına uğramış bir 
milletin üstüne bütün galipler çullan· 
11nlar!. Ordusunu dağıtsml:;.-. . do
nanmasını parçalasınlar!. . Kalelerini 
soysunlar!. . Cephane ve ma.lzemele-

Milliyet'in edebi romanı: 55 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Necati'nin mezarına kimse git- ı 
medi ve mezarından kimse dön· 
medi. Çünkü Necati'nin mezarı 
herkesin öz benliği içine kazılmıt, 
oraya gömül.müftü. 

Ruhlardaki, anılardaki, aönüller 
deki bu çöküntü aiinlerce sürdü. 
Aylarca sürdü. Ydlarca sürecek. 

Hayat bir katakullidir. Ve ka
takulli tekrar yoluna, yürüyütüne 
basladı. 

Nihal mecbur oldu. Diyarbekir· 
de açılan yeni bara aabldı. Kırla 
peşin otuz beti otuz bir gün vadeli 
bono ile tam yetmit bet kağıda aa
bldı. Çünkü borcu o kadar kalmıt
h. Daha çoktu ya, çoğunu Yayla la. 
zı kendi gündeliklerinden artırıp 
ödemişti. 

Ayrılık acı oldu. 
Nihal mukavva bavulu ile küçük 

tahta sandığını gözden geçirdi. 
Hamallar, bar kızıdır para tutar 
diye çok para alarak furguna yer· 
lettirdiler. Esmer, saçı bıyığı boya
lı, kanburumsu bir adam kır serda-

rı vaziyetinde dolatıyordu. Nihal'i 
yetmiş bet kağıda aatın alan bu i
di. Petek ona bilmeden içinden ge
len bir tiğsinme ile bakıyordu. 

Nihal diti, bir tiftiğin oğlağı ei· 
bi ne tarafa dürtaeler o tarafa gi
diyor, ne emir verseler onu yapı
yordu. Petek'in elini bll'akmıyordu. 
Yumupk parmaklan kemikletmit· 
ti. Saçı bıyığı boyalı, kanburumsu 
adam ona üçüncü mevki bilet al
mak istedi. Mukavele böyle idi. Pe
tek üstünü kattı ikinci mevki aldı. 
Kanburumsu adam Petek' e ters 
ters bakb. 

Üıtat bir kötede durmut onları 
seyrediyordu. lstaıyonun kartısın· 
daki çarflJDll yerden bir gramofon 
aeıi geliyordu. Kulak verdi. Ney
zen Tevfik bir beste çalıyordu. Pe
tek'le Nihal bir daha ÖpÜfÜyorlar
dı. Üstat mırıldandı: 

Dinle neyden kim hikayet eyli
yor; Ayrıhklardan tiki.yet eyliyor. 

Üçüncü çan da çalmdı. 
Yayla kızının çenesi vagonun 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 30 ACUSTOS 1933 

~--~----------------~ rini denizlere döksünler. . Demiryol- 1 1 
larını, limanlarını elinden alsınlar!.• RADYO 
Kara, demir ve denizyoJJarmın dü-
ğüm yerlerini, memleketin bütün ya .. 
şama kaynaklarını tutsunlar!.. Böy· 
lece imanından, yüreğinden başka, el
le tutulur, gözle görülür nesi varaa, 
hepsine el atsınlar!. . Ayrıca her ya· 
nıru kuıatarak dünya ile de nefesini 
kessinler!. . Ondan sonra da bir yan· 
dan içinden yer yer İsyan yangınları 
patlatsınlar!. Ote yandan da sili.hla· 
yıp donattıklan düıman ordulanru 
memleketin en güzel parçalarına sal
dırsınlar! .. 

Elhasıl dünyada, bugüne kadar hiç 
bir milletin batma gelmemi§ büyük 
belalarla çevirip kap!aaınlar!. Öyle 
bir millet, bu kadar vasıtasızlık, bu 
kadar güçlük, ve bu kadar yoksulluk 
içinde, insan takatinin üstüne çıkan 
bir deprenme ve silkinme yapsın 1. 
Sayıca, sil&hça, her türlü vi.sıtaca bu 
derece kendisine Üstün dütmanlannı, 
bu kadar ustalıkla, bu kadar az za• 
manda yenip ezerek ve bütün dünya
nın galibi geçinen dütmanlanna, ken
di meramına, boyun eğdirecek kadar 
engin ve kat'i neticeli bir meydan dö
vüıünü kazansın! Böyle bir milleti ve 
o milletin böyle bir zaferini tarih he· 
nüz bize söy]İyemiyor .. 

Hele, on yıl içinde, hilafet, saltanat, 
ve bunlann tıtbii neticeleri olan med
resecilik, tekkecilik, fer'iye mahkeme 
ciliği gibi asırların bir milletin nıhu
na işlemiş olduğu batlı başına hurafe 
kaynağı müesseseleri altüst ehni§ te, 
yerine tertemiz ve kayıtsız şartsız 
milli hikimiyeti ve onun en emin ve 
en doğru tatbik tekli olan ( Cümhuri
yet) i, tek mektep, tek mahkeme, 
şapka giyme, harf değiştinne gibi her 
biri tek batına, bütün dünyaya par
mak ısırtmakta olan bunca siyasi, iç
timai, ve iktısadi değişmelere, inkı .. 
laplara kaynak olacak kadar engin 
neticeli bir zafere, tarih şimdiye ka
dar hiç bir yerde tahit olmamıştır •. 

Tarih, ilk defa olarak, böyle bir za· 
feri, ancak Gazi Türkiyesinde bulu-
yor ..•. 

Ey (bugün) ün ve (yann) ın Türk 
genci! 

lıte sen böyle yar.,.tıcı bir milletin, 
Gazi Türkiyesjnin çocuğus\Jn. . Ne 
kadar öğünsen ve sevinsen haklısın4 .. 

Bunun içindir hi: 
Bu epiz zaferi kazanın.ak, bütün 

dünyada sayılır, sesi duyulur, sözü 
dinlenir, milli ve tertemiz bir Türk 
devleti kunnak yolunda canlarını ve
ren, kanlarını döken kahramanlanmı· 
zm yüksek batıralan önünde, bugün 
ne kadar saygı ye minnetle eğilsek 
gene az olduğunu unutmamalısın .. 

EıJet, onun içindir lıi: 
19 Mayıs 1919 sabahı, "Mustafa 

Kemal., in Samsuna çıkıp •ya istik.lal 
ya ölüm!., bayrağını açtığı, Türk mil· 
Jetinin yüreğini milli ateşle tutuştur
duğu dakikada, hatlıyarak, tam üç 
yıl, üç ay süren ve 26 ağustos 1922 
sabahı (Kocatepe) den verdiği_. son 
emri ile hızlanan, ve beş gün bet ge
ce sürüp 30 ağustos 1922 aktamı gün 
batarken Adatepede verdiği ııon 
'

1Hücum emri!,, ile biten, bu, büyük 
zafer için, ne .söylesek onun ne derin .. 
liğine inmiı, ne de enginliğine u)afmı 
olamıyacağırnızı iyice bilmelisin. 

Onun içindir ki: 
Bu denksiz.. eseri, ta başından, bin 

bir zorluk içinde -hazırlıyan, sonuna 
kadar bin bir güçlük içinde idare e
den, ve en sonunda da bin bir yoksul
luk içinde böyle eti görülmemiş bir 
neticeye ulattıran Büyük şelin huzu· 
runda daiına derin bir minnetle ve en
gin bir saygı ile eğilmek bugünün ve 
yarının her Türkü İçin ebedi bir borç 
olduğunu asla hatırdan çıkarmamalı· 
sın ... 

il. Tayyare bayramı 
Bugün ayni zamanda Tayyare Bay· 

ramıdır. . Bunun manası da çok de
rindir .. 

Muatafa Kemalin 19 mayısta Sam· 
suna çıkıp 28 mayıs 1919 da (Havza) 
dan üfürdüğü ilk Sur ile <*) Türk mille
ti yakalanıp, kurtuluş yoluna cıktığı 
zaman, onun ilk yÜrüyiiıünü ak.satan 
binbir eksikliğin en başında gelenler· 
den biri de tayyare yoksulluğu idi .• 

O yoksulluk gÜnlerinin dayanılmaz 
sızılarını, derin acılıklarını hi.li ta İ· 
çinde duymakta olan Türk milleti, 
şimdi enginliğini konuftuğumuz bü
yük milli zaferden sonra, tamamlan
masına lüzum gördüğü eksikliklerin en 

penceresine doğru uzanmıf, gözle
rini siliyor. Bar kızının alnı yere· 1 
iğilmiş, gözlerini siliyor. Üstadın 

1 
g~~leri ikisine dikilmif, gözlerini \ 
sılıyor. 'ı 

Saçı bıyığı boyalı, kanburumsu 
adam koynundan çıkardığı satış ka 
ğıdı ile konturatoyu bir daha göz- 1 

den geçiriyor ve gözleri parlıyor. 1 
Boru, düdük, sarsıntı ••• Eller, 

mendiller sallandı. 
Tiren kayboldu. 
Onlara kimsecikler bakmadı. 
Ve üstatla Petek ağır ağır, bir 

fey konutmadan, birbirinin yüzü
ne bakmadan, yaya, tehrin yolunu 
tuttular. 

Hayat bir katakullidir. 
Öyle bir katakulli ki Petek'in ağ· 

zını kilitlemif, günlerdenberi bı
çaklara bile açtıramıyor. Açtıra· 
cak yüzü mü var? insanlar gibi yüz 
ıüz. Daha Nihal'in gittiği alqam 
laflar batladı. 

Bu kız nerede yatacak? 
Kızı kulübe alamayız. Kendine 

bir yer bulsun. 
.Afa yukarı çatala katığa gelir 

bir parçaya döndü. Dünya bu kü
çüktür, falandır diye dinliyen ol
maz. Eloğlu bu. 

Zaten bara da, o hayata da az. 
çok ısındı. 
Ahçının madamına pansiyon 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 
18,30 Konferans: Dr. Ali Şükrü Bey tarafın· 

dan Çocuk maması nasıl hazırlaıur. 
19 Cennet Hanım. 
19 45 Hazım Bey tarafından Karaıöz. 
20:.W Udi Salahattin Bey ve Kemani Nubar 

ef. refakatile Hamjyet Hanım. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanıı, Boru. h.a.berleri, saat 

ayart. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30: Gramofon. 18: Salon orkeıtraıı. 19: 
Danı muiikiai . 20,15: Ajana haberleri. 
VARŞOVA, ı411 m. 

21,05: Hafif musiki. - Haberler. 22,15: kemaıı 
konseri. 23: Danı muıikiıi. 23,45: deTamı.. 
BUDAPEŞTE, 550 ro. 

21: Filharmonik konser. 23: Haberler. mütea· 
kiben Siıan musikisi. 24,25: Piyano ile lcliıik 
parçalar. 

ViYANA, sıs m. 
20: Aılceri konıer. 21,50: Suradan, buradan 
21,55: Mizahi pa.rça. 22.,10: Haberler •eıa.ir .. 
23: Plak konseri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
20,45: Haberler. - Pli.k. 21.35: Tiyatro. 

PRAG, 488 m .• 
20,30: Puccini'nin "Madam Butterfly,, operaıt. 
Praz operasından naklen. 

ROMA, 441 m. 
21: Plik. 21.45: Karı tık kan•er. 
BÜKREŞ 394 m. 

13: Plil.k-. 14: \"romenat konseri "plak ile,, 1~: 
orkestra. 19.20: De-.amı. 20,ZS: Rom.en muıı~ 
kisi. 21: Keman kanıeri. 21,SO: kli.ıik. parçalar 
"keman ile . ., 23: akıam konseri. 

BRESLAU, 325 m. 

Yani na,rlyat 

Askeri mecmua 
"Askeri Mecmua" Türk ordusunun 

irfan hayahnın kıyıneUi bir eseridir. 
Son nüshassile 90 numarasını tamam
layan mecmuanın yeni sayısı, .. Bat
kumandan meydan muharebesi" nin 
on birinci yddönümü münasebetile ya
zılan değerli bir makale ve onlan ta• 
mamlayan meslek yazılarile doludur. 

Yab~ncı memleketl.,,.e ait askeri 
haberler, orduda spor gibi entereasan 
malfunatla ve güzel reaimlerle süa.tü 
olan bu sayının tarih kısmı, kayma· 
kam Salahattin Beyin ikinci lnönü 
meydan muharebesine dair bir etüdü
ne tahsis olunmuştur. 

Milli Mücadelenin en heyecanlı bir 
safhasını teıkil eden ''ikinci lnönü 
hakkında bu etü,t, yalnız teknik bir 
yazı mahiyetinde değildir. Ayni za· 
manda mealekten olmayan bütün İn· 
sanlar için dikkat ve alaka ile okun· 
maya değer çetnidedir. -------
ZAYİ - Liman idaresinden aldığım 
1014 No lu cüzdanımı kaybettim. Yeni
sini alacai\ımdan hükmü yoktur. Ali 
Salih (CSll) 

baıına ''tayyare,, yi koydu .• 
Türk elinin havasını, bundan sonra 

da gelebilecek her hangi bir tehlike 
ve korkuya karşı, emin ve temiz bu
lundurmak lüzumuna karar verdi. .. 

Ve bu karannı tatbik için de, en• 
gin bağrından ~'Tayyare Cemiyetini,, 
doğurdu.. • 

«Tayyare Cemiyeti» Türk Cümhu· 
riyetinin çok az bir zaman içinde çok 
gürbüzleşen en kuvvetli yavrusudur .. 
Henüz 8 yaşına bastığı halde, en ve• 
rimli bir delikanlı çalım ve çapma var
mıf br .• 

Dünyarun hiç bir tarafında, «Türk 
Tayyare Cemiyeti• kadar, bir cemiyet 
bir milletin bağrında bu kadar az za· 
manda, bu kadar serıtilmemiş, boy at
mamııtır .. 8 yıl İçinde her yıl orduya 
30: 40 tayyare verecek kadar yüksel
mit bir cemiyet, Türkiyeden batka 
nerede var? .• 

8 yılda 40 milyon lira. . Senede 5 
milyon lira.. işte Tayyare Cemiyeti
nin çalışma ölçüsünü göstermek İçin 
bu rakamlardan daha kuvvetli delil 
olaınaz .. 

Onun İçindir ki Türk milleti bugün 
çifte bayram yapıyor: Zafer Bayı a
mı - Tayyare Bayramı . . 

Büyük milli zafer bayramı, kendi 
yavrusu olan TayYare Bayramını bak· 
rına hasmı$, Türk milletinjn gösterdi
ği cömertliğe karşı minnetini sunu
yor .. 

"Tayare Cemivetine yardım,, ın 
ne engin manası olduğunu bir kere de 
bu vesile ile hatırlahyor .. 

Yeşilköy: A. RIZA _____ ;;.._,_ 

(*) ilk tamimini murat ediyorum. 

yazdırmah. 
Üstadın kaprisi işte. Nesine la

zım elin kızı? Yok ille bakacak, a
dam edecek? 

Nihayet ahçının şifman madamı 
küçük odasını on beş kağıda kıza 
kiraladı. Hele timdilik burada ba
rınsın, bakalım sonu ne çıkacak? 
Diyen üstat bu yerletitten memnun 
kalmıftı. 

Petek musiki ve mektep dersleri
ni bırakmıyor. Geceye kadar oda
sında çalışıyor. Gece numaraları bi 
tince bir kapıcı ile odasına geliyor. 

Bu, çok sürmedi. 
Üstadın da artık barınacak hali 

kalmamıştı. Çocuk farkılarının sa
tıfı suya dU.ünce zarzor ve yok pa
hasına batJ<a bir müesseseye sattı. 
Bursaya yollanacaktı. Ama nasıl? 
Petek ne olacak? 

- Sen beni düşünme Bey ağam, 
dedi Petek. 

- Senden başka düşünecek nem 
var ki? Dedi üstat. 

- Ben aklıma koydum. O köse 
ile lstanbula gideceğim. 

-Yapa yalınız mı? 
- Hep yapa yalnız olmıyacak 

mı? Varsın şimdiden batlasın. 
- Öyleyse giderken bana görün

me. Senin de gidişini gözlerim gör
mesın. 

Diye ba~ını pencereye Çevirip u-

Harik Hayat Kaza. 
Sigortalarınızı Galıtada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilifaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyuına bir kere uğt'amadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaphrmayınız. 

4908 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Paşabahçe Fabrikası için Boru, Flanş ve Kilingirit kağa

dı satın alınacaktır. Taliplerin komisyonda mevcut listesini 
gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 te
minatlarını hamilen 6-9-933 Çarşamba günü saat 16 da Gala 
tada Alım, Satnn komisyonuna müracaatları. (4407) 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından 
Meşrutiyet mahallesinde Zonguldak Ticaret Odası bina

sını tevsi ve ikmal etmek üzel' e inşası mukarrer olan ve 3558 
lira 31 kuruş bedeli keşifli üçüncü katının inşası eylfilün 
9 uncu cumartesi günü ihalesi icra edilmek üzere 20-8-933 ta 
rihinden itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. Pilan keşifname ve şartnameyi görmek 
isteyenlerin Zonguldak Ticaret odasına müracaatları lüzumu 
ilan olunur. ( 4437) 5877 

• 
ihtira ilanı 

" Müteaddit bükülü kablo" hakkın

da istihsal ohınan 20-11-929 tarih ve 

837 numaralı ihtira beratı bu defa mev 

kii fiile korunak üzre ahere devrüfierağ 

veya icar edileceğinden tal.İJ? olanların 

Galata'<la Çinili P.:btım hanında Robert 

Ferri'ye müra.caatları ilan olunur. 
(6843) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
(Amonyak terkibi (Amoniaque synt

hedique) istihsaline mahsus cihaz) hak
kındaki ihtira için istihsal edilmiş olan 
14 eyliU 925 tarih ve 345-348 numaralı ih 
tira beratı üzerindeki hukuk ve bu kıere 
başkasına devir veyahut icara verile<:eğin 
den bu hususta fazla malfimat edinme! 
isteyen zevatın İstanbul'da, Bahçekapı
da Taş Hanında 43-48 numarala"da kain 
vekili H. V. Stock Efen.diye müra<:aat et 
meleri ilan olunur. (6666) 

5797 

GAiP ARANIYOR 
Siirtli Karakol mahallesinde Hac! 

Mahmut oğlu Etem umumi harbin soın 
senelerinde Suriye cephesin.e sevkoJ.ıın.. 
muştu. Seneler geçti gelınedi. Onu bul
ınak için yı11arca lrak ve S..dyey.i 
gezdim. Şimdi bu vaıta He bu.lmak son 
bir ümidimdir. Gazetenizden ve bütün 
vatandaşlarımdan bu acının devasını ifı.. 

ti yorum. Fatih: Kıtkı;eşıne Teırzi soka
ğı 14 numaralı evde annesi Haııııma. 

(6835) 

----
·------ - - --- -

FALiH RlFKl BEY'in 
ıon eseri 

Eski Saat 
600 den fazla ıayfa 
200 den fazla yazı 

1917 den 1933 e kadar 
Fikir, Politika, ve Sanat hayab 
2 Eylülde bütün kütüphanelerde 

arayınız 

5891 . 

BiR AKTI MOTEYEMMEN L"' ç ANA K KALE l 
Divanı muhasabat mürakıbliğinden ŞEHiTLERiNi TAZiZ 

mütekait Ömer Lütfi Beyin kerimesi 1 7 EyliU 
Mehveş hanımla 1nlıisarlar idaresi c.;. 1 GULCEMAL V APURILE 
bali fabrikalan Muhasebe şube amiri 

Nesip Asım Beyin bu kerr.e Adalar <lai 1 ' 
rei he.lediyesi'llde akidleri icra ve Ka- •Jil "[l ~ 
lipso otelinde verilen bir çay ziyafeti- I ~;. ~ '\t' '\t'~~·t 
le tesit olunmuştur. Tarafeyne yümil J1 ~ ~ iJ ~ 
seadet temenni ederiz. (6839) 

Asnn umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
ABONE ÜCRETLERi : 

Türkiye İçin Huiç içi.o 
L. IC. L K. 
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(Lokomotif kazam yahut mümasili me 

vat için iğnelenmiş kama çiviler imali " 
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lan 21 Teşrinievvel 1929 tarih ve 1002 nu 1 .:e~e:ü:b.ı~ •1e;i h.4:-:~:a~~ c!'!!!d:~ 
maralı ihtira beratı üzerindeki hukuk bu 1 matbaaya ait iıler için müdi.riyet• mü .. 

racaa.t edilir. Cas:etemia: ili.nlan.11 meı'u• 
kere başkasına devir veya icara verile- ı ı-..:f~i1,;;•.:;'':.,"i:..:::k•:;b:,;uf;;,.:•:::tm::;:ez::·-..-------I 
ceğinden bu hususta fazla malfımat edin B U G Ü N K Ü H A V A 
mek isti yen zevatın İstanbulda, Bahçeka 1 Y eıilköy aılr:eri raıa.t merkezinden Te· 

! rilen malUmata göre, buıün ha•a loıınen 
pr<la, Taş Hanmda 43·48 nıımaralarda 1 hufutlu vo rüzaarı. olacakbr. 1 
k3.in vekili H. W. Stock Efendiye mü- I 29·8·933 tarihinde haTa tazyiki 757 mi· 

racaat ebneleri ilin olunur. (6668) limetre, en fazla ııcaklılr: 26~ en aıı: da. 

5799 ' .... 12..,d ........ ..,id.i ...................... . 

zaklara baktı. 
Fakat dediği olmadı. Petek'in gi

dişini de gördü. Bu sefer gramo
fonun sesi de gelmedi. Beyninden 
topuklarına doğru bir şey boşaldı. 
Bu sefer o ağladı. Anasından ayrı
lan çocuk gibi, Necati' den ayrılan 
genç muallim gibi, sevgilisinden 
ayrılan nişanlı gibi ağladı. 

Fakat bu sefer de Yayla kızı Pe
tek ağlamadı. Hatta gülümsedi, 
hatta güldü. O kadar şendi ki üstat 
bir aralık hayret etti. 

- Neye bu kadar sevinçlisin? 
Benden ayrıldığın için mi? 

-Hayır. Seni daha çok ağlat· 
mamak için yalandan gülüyorum. 
Sonra yeni bir yolculuk.. Kimbi
lir neler olacak? 

-Bana mektup yaz. 
- Her sabah, her akşam yazaca-

ğım. Konutacak başka kimsem yok 
ki ... 

Çan. Düdük.. Sarsmtı .. Mendil
ler .. Boşluk. 

Hayat bir katakullidir. 

••• Petek'in içi yorulmuttu. 
Şakaklarında, avuçlarında, ku 

laklarının küpeliklerinde souk ter 
damlaları vardı. Kompartimanın 
kötesindeki bir kitilik koltuğa çö
küverdi. Trene sefte biniyordu. 
Hele yataklı vogonu hiç görmemif' 

ti. Dört yanma bakarken her gör
düğü şey bir tuhafma gidiyordu. 
Ve her gördüğünü (köse dayı) ya 
sormağa başladı • 

- Köse dayı ! Bunun yatağı 
neresinde? Köse dayı bu dolapta 
ne var? Köse dayı bu çengeller 

• . ? ne ıçm ... 
Köse dayı bıkmadan, kız 

madan, köseliğinin yüzüne vurulu. 
tuna aldırıt etmeden hepsine ayn 
ayrı, uzun uzun cevaplar veriyor, 
anlabyor, açıp gösteriyordu. Yay. 
la kızı köıe dayıya ııınah bir kaç 
hafta olmuftu. Ağırbath, parlak 
fil' fır gözlü çok dütünen, tatlı ko
nuşan bir adamdı. Fakat Petek'in 
dili bir türlü köse dayının adını 
becerip söyliyemiyordu. Türkçesi· 
ni, Latinceıini yazdığı, ezberleme
ğe çalıttığı halde unutuveriyordu. 
Bir türlü Samuel Benausan diyemi
yordu. Bu becerikıizliğine o ne ka
dar kızarsa köse dayı o kadar gülü
yor, aldırmıyor, 

- Madem ki söyliyemiyoraun · 
köse dayı de geç kızını. ' 

Diye Petek'i oktuyordu. Bir fa. 
kır genç kadının bir beyaz tilki 
mantoyu oktadığı gibi olquyor
du. Petek ' in gözlerine 
milyonluk bir çeke ba: 
kar gibi, o çek kendisinin oluvere-

(Devamı var)) 
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Radyo Müdürleri Hapiste 

Mevkuf Alman radyo müdürlerininmahbusin karargahında sorgu es· 
nasında alın an bir resimleri 

Alman radyosunun idaresini, Hit]er 
iktidara geçtikten aonra, eline alan 
Alman Propaganda Nazın Göbbel.s eı· 
ki radyo müdürlerini, radyo varidatın· 
da bir çok ıuiistimaller yapını§ olduk
larını ileriye sürerek, birer birer mah
kemeye aevkebnektedir. içlerinde ge· ı' 
rek musikiıinaalar, gerekse fen ve i
dare ricali i.lenılerinden mühim mev
ki itgal ebnit olan bu zevata karıı 
ıordolunan batlıca ittiham kanunen 
ve nizamen kendilerine verilen hak· 
tan fazla bir takım paralar dercep et
ini§ olmalarıdır. 

Bütün Alman radyolarma birden va 
:ı:ıyet eden Nazır Göbbela evvela muh· 
telif radyo merkezlerinin defterlerini 
ve vesikalarını tetkik ettinnelke sui
iıtimal tahkikatına baılattırmıftı. Bu 
evrakın tetkiki esnasında her gün ye
ni bir sanıaayonel vaka teapit ediliyor 
•e bu vakalar muntazaman gazeteler
le neırolunuyor. 

En ziyade ittihama maruz kalan zat 
Alman radyosunun müeaıiıi olan sabık 
IDÜateıarlardan Yon Bredow ile Al
ınan Devleti Rardyo Şirketi Müdürü 
Doktor Magnuı ve son defa Lucerne' .. 
de inikat" eden beynelmilel radyo 
kongresine Almanya namına iıtirak 
eylemiı olan Müdürüumumilerden 
C.iesecke idiler. 

Bredow'a kartı yapılan ittihamda 
tnuınai.Jeyhin radyo tirketindeki maaı 
!arını 1944 senesine kadar tahtı temine 
almıt olduğu yazılı bulunmaktadır. 

Yeni Alman radyo idaresinin yaptı
ğı bir hesaba nazaran Bredow ile ak-

500 memurun 
Açıkta kalacağı 
Doğru değil 

(Başı 1 inci sahifede) 
ınuharririmiz fU mallımatı alnuşbrı 

Defterdarlık yerine mürakiplikler: 
Üç mürakip vardır: Sabık lıtanbul 

"alisi Ratit, defterdar Mustafa, Demir· 
Yollar muhasebe müdürü K.izım Bey• 
ler. 

Bunlardan Raşit Beyin lstanbul kıa
ttıı ve Mustafa, Kazım Beylerin de mü
navebe ile Beyoğlu ve Üsküdar kı11m
lari1e meıgul olacakları anlaşılmakta
dır. 

Yeni müdürler 
Muhakemat müdürü: Mahkeme! 

Temyizden mütekait lamail Hakkı Bey. 
E:.mlaki milliye müdürü: Emlaki Mil
liye Umum müdürü umumisi muavini 
Münir Bey. 

Pul müdürü: Hariciye muhasebe 
ınüdürü Abdülkadir Bey. Darphane ve 
damga matbaası müdürü Fuat Bey (A· 
aalaten tayin.) 

Tahakkuk ve tahsil müdürleri 
lstanbul tahakkuk müdürü: Adana 

defterdarı Talat Bey. Tahıil müdürü: 
Ankara defterdarı Salim Bey. Tahıil 
IDüdür muavini lzmir muhasebe müdü
rüdür. Tahaldruk müdür muavini ta
Yİn edilecektir. 

Beyoğlu tahakkuk mpdürü: Samsun 
de~erdarı Zeynelabidin Bey. Muavin ta· 
Yin edilecektir. Tahsilat müdürü: Bey
oğlu defterdarı Ali Rıza Bey. IM\ıavini 
tayin olunacaktır. 

Oıküdar tahakkuk müdürü: Amir 
8ey. Tahsilat müdürü merkez muhaıe
lıecisi Şefik Bey. Muavinleri tayin edi
lecektir. 

Mal müdürlükleri 
Mülhakat ta dahil olmak üzere 15 

IDalmiidürlüğü kalmaktadır. Yalnız ınal
IDüdürlülderinin vazife ve saliihiyetleri 
~aaltılmıt ve iıleri ıu tekilde teabit e
~ıtir : Malmüdürleri zat maaıları 
•tleri ve sarfiyat ile mefgul olacaklar
dıı-. 
...,. Beyoğlu malmüdürlüğünde diğer mü
~r. Mehmet Ali, Eminönünde lbrahim. 
~İkta§ta Cevdet, Kadıköyünde Tev
rıı., Usküdarda Cemal, Fatihte diğer 
ll\alınüdürü Ragıp Beyler ipkaen tayin 
edİlmİflerdir. 

Fatihin diğer malmüdürü Mazhar 
8ey Galatasaray tahsil ba§memurluğu
llıa tayin olunmuıtur. 
la Mülhakatta da merkezin benzeri o-

rak tahakkuk ve tahsil müdürlükleri 
Yerine tahakkuk ve tahıil mcmurlukla
tı ihdas edilmiştir. Mülhakat memur
ları vekaletten tayin edilrn• ktcdir. 

Seksen pıbe 
Yeni te,kilatta 40 ta.ıakkuk ve 40 

tedilmit olan mukavelenin feshedil
mesi sayesinde Alman radyo ıirketi 

228000 mark tasarruf etmiştir. 

Sabık Alman radyo müdürlerinden 
olup Almanyada pek tanınnuı bir ,i. 

Tevkil edilmesini bizz;at talep eden e•· 
ki Alman radyolan Umumi müdürü 

VonBredow 

ma bilinen Alfred Braun dahi isticvap 
olunan radyocular arasında bulunmak 
tadır. Yapılan bir hesaba göre bu 
zat ta 1925 ten 1933 seneaine kadar 

Kambiyo 
Müdürlükleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
Jundu: 

- Takas sisteıni kalktı, Türk para
sını kontenjanla beraber döviz nokta 
sından tutmak esası kararlaştırıldı. 
Bu nokta esas olarak kabul edilince 
Maliyenin bu cihetten tetkilatını ik
mal etmesi zarureti hasıl oldu. Bu iti
barla merkezde bir kambiyolar mü
diriyeti teşkil ediliyor. lzmir ve lstan
bulda mevcut kambiyo mürakiplikle
ri takviye edilmektedir. Diğer bazı 
mühim vilayetlerimizde bu noktadan 
tetkilat yapılıyor. Merkez bürosu bü
tün memleket döviz harekatmı idare 
edecek, vaziyete göre hükıimete yeni 
yeni tedbirler almak fırsatım verecek
tir. 

tahsil şubesi ki, toptan 80 şube vardır. 
Şubelel'de tahakkuk ve tahsil bafme
murları bulunacaktır. Şubelerin geniı· 
lik mıntakalarına göre tahakkuk, tah
sil ve tebliğ memurlan olacaktır 

Bunların tayinleri de bitmek. üzere
dir. Şubelerde her hangi bir karıtık
lığa meydan kalmama11 İçin memurlara 
tebligat yapılmaktadır. 

T elti, ve mürakabe 
Yeni teşkilatta teftiş ve mürakabe

ye çok ehemmiyet verilmektedir. Vergi 
kaçakçılığı, tahsilatta noksanlık ve sai
re gibi kusurların önü bu suretle alına
caktır. 

Maliye heyeti teftişiyesi maiyetinde 
20 tetkik memuru bulunacaktır. 

50 tahakkuk ve 20 tahsil müfettiti 
kadroda vardır. Bunlar vekalet tarafın
dan tayin eaılmiıtir. Ve kısmen tayin 
emirleri de gelmiştir. 

Kaç memur açıkta kalıyor 
Şimdiki derece ve vaziyetleri itiba

rile yeni teşkilatta yer alamıyacak me
murların miktarı ancak 1 eyliilden son
ra belli olacaktır. Bu miktarın 500 den 
fazla olduığu şayi ise de alakadarlar a
çıkta kala<ftkların bu kadar olmıyaca
ğını söyle: · , ıerdir. Bununla beraber 
lstanbul teıkilatında açıkta kalanlar, 
memuriyetten çıkmış değillerdir Ken
dileri batka vilayetlerde derec~lerine 
göre memuriyetlere tayin olunacaklar
dır. 

Şefik Bey komisyonda hastalandı 
Dün teıkilit komisyonunda ınUes

sif bir hadise olmuıtur. Üsküdar tah
sil müdürü Şefik Beyin Üzerine birden· 
bire fenalık gelmiş ve bayılmıştır. Bu
nun üzerine ilk tedavi yapılmış ve Şe
fik Bey Gureba hastane3ine kaldırılmış
tır. 

Şefik Beyin hastanede bir hefta ka· 
dar yatacaiı söylenmektedir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA ::o ACUSTOS 1933 
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Ayşe lbrahim Hl. 

Baha buyurduğunuz anten malu
mum değildi. Müsait bir zamanımda 
tecrübe ederek yüzde kaç nispetinde 
fark olduğunu ayrıca bildireceğim. 
Fakat sarkıtılan tellerin her halde 
radyo dalgalarını almakta hassasiyeti 
biraz arttıracağına şüphe yoktur. Bu
nunla beraber istimal ettiğiniz galen
li aletiniz ile bu şekilde bir antenle 
uzun ve yüksek bir antenle almakta 
olduğunuz neticeyi alamıyacağınıza 
eminim. 

Bunun için bilhassa Ankaradan ls
tanbulu ve bazı kuvvetli merkezleri 
dinliyebilmekliğiniz için mümkün ol
duğu kadar yüksek, hiç bir yere te
ınassısz ve tek telli bir anten ile ayrı. 
ca kurşun su boruaundan kalın bir ba
kır tel ile getirilecek bir toprak hattı
na ihtiyaç vardır. 

Bahsettiğiniz antenle belki merke
ze )akın olmanız hasebile lstanbulu 
dinliyebilrisiniz. T. M. 

Varşova'da Türk musikisi 
Nadiren Avrupa radyolarında Türk 

musikisinden mürekkep plaklar ifit
mckteyiz;. 

Bu haftaki Avrupa programların· 
·da bir saatten faz;la sürecek bir ala
turka musiki vardır. Varşovada cu
martesi akşamı saat 21 J.e verilecek 
ve plak olmıyan bu konseri dinleyiniz;. 

.............................................................. 
8 sene zarfında radyo tirketinden 305 
bin mark çekmiıtir. Mumaileyh ayn
ca seyahat paraaı, bah§İ~ ve otel mas
rafı diye de 40000 mark çekmiıtir. 

Bu tahkikat esnasında senevi 23900, 
24900, 18200 mark gibi yüksek tahsi
sat alan maruf radyo mütehauıslarına 
itten el çektirilmittir. Tahtımuha
kemeye alınmaları tekarrür eden mü
dürlerin cümlesi mahbusin karargah
larına sevkedilmitlerdir . Y alruz Bre
dow tevkif edilmemiştir. Mumaileyh 
tevkif edilen bütün memurlarile hem
fikir olduğunu söyliyerek kendisinin 
dahi mahbusin karargahına gönderil· 
meaini Nazır Göbbels'ten tahriren ta· 
lep ettiği halde Göbbels mumaileyhe 
yollattığı cevabında mahbL~ıin karar
gihına gitmenin terziye bir pantalon 
aipo.rjt eder gibi aiparİ§ edilemiyece
ğini bildinnittir. 

Mahbusin karargahına gönderilemi
yenler meyanında meşhur musikişi
naslardan profesör Neubeck de bulun
maktadır. Bu zat suiistimal dolayısile 
mevkuf bulunmakta iken Laypzig ha· 
pishanesinde ülü olarak bulunınuttur. 
Muhakemelerin tarzı cereyanı kari
lerimize ıütunlarnnızda bildirilecek
tir. 

Turgut MITAT 

lta.Jya en çok opera bestekarı yetit· 
tiren bir memleket olduğu opera eser
leri miktarından anla§ılmaktadır. 1-
talyan operalarının dünyanın her ta
rafında temsil edilınesi de bu operala
rın san'at kıymetlerini göstermekte en 
büyük bir delildir. 

Bu kadar yüksek sanatler yaratan 
bu melekette her nedense operaları 
dinlemiyen pek çok kitiler de bulun
makta idi. 

Radyo zamanla bu noksanı da iza
leye önayak olmuıtur. Çünkü en çok 
opera temsilleri ltalyan radyolarında 
ititilmektedir. 

Opera temsillerine yavaı yavaı bü
tün ltalya halkı alışmı ve geçen aylar· 
da ltalyan radyoları tarafından açllan 
bir ankette dinleyicilerin büyük bir ek 
seriyeti opera temsillerinden hoılan
dıklannı ve programın çoğunu opera 
olarak dinlemek istediklerini radyo 
idaresine bildinniılerdir. 

Mussolini ve gençlik neşriyatı 
M. Musaolini radyonun gençliğe bü

yük yararlıkları olacağı kanaatindedir 
ki son tatil esnasında haftada 2 gÜn 
gençlere mahsuı radyo ile çocuklara 
mahsus bir neşriyat yapılınaaını bizzat 
emretmiıtir. 

Bu netriyatı idareye çocukları'!l 
.. Radyo büyükbabası., ismini takbkla· 
n Profesör F erri memur edilmittir. 

Amerikada bir cemiyet 
"Nacional Council of Radio • Lls

tenera,, namı albnda Amerikada bir 
cemiyet teıekkül etmiıtir. Cemiyetin 
başlıca vazifesi radyo merkezlerinin 
programlarındaki hata ve noksanlan 
nı halkın arzuları veçhile tashih et· 
meleri için uğratmak ve tikayetleri 
tirketlere dinlebnektir. Cemiyet ayni 
zamanda Amerikan radyolarının pek 
yanaşmak istemedikleri mektep netri· 
yatı ile çocuk programlarının tanzimi 
için de çalışmaktadır. 

Ceıniyetin U. S. A. da 16 tubesi var
dır. 

Macarların sevdiği merkezler 
Macar Posta ve Telgraf idaresi rad

yo dinleyicilerine aorduğu bir suale 
dinleyicilerin %50 sinden fazlası ce
vap vennittir. Sualde en çok hangi ec• 
nebi radyosunun dinlenildiği aorul
maktadır. 

Tasnif neticesi budur: 
Avu.turya merkezlerini dinliyenler 
MERKEZLER DiNLEYiCiLER 

Avusturra 
ltalya 
Alma.np. 
PolonYa 
Fransa 
Romanya 
lngiliz 

ADEDi 
49785 
40521 
40000 
12380 

4639 
3544 
3022 
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Anketimize Gelen Cevaplar 
1 - Halihazırdaki saatlerde. 
2 - Uç saati alaturka, bir saati 

alafranga. 

3 - Alaturka yeni ıarkılar. Alaf· 
ranga da ''Orchester,, ... 

4 - Safiye, Hikmet Rıza, Eftalya 
ve Nihal Tevfik Hanımlar .. 

5 - Darülbedayi temıilleri. 
7 - Cumaları saat bir veya 2 den 

itibaren alaturka saz. . 
8 - Hotumuza giden kısımlar: Be

dayiimusikiye heyeti, Nebil oğlu •. , Et 
talya H. ve udi Salahaddin Bey heyet• 
leri. 

Beğenmediğimiz kısımları 
neşriyah ve franıızca dera. 

Pllk 

9 - Franaızca den kaldırılırsa fe
na olmaz. 

10 - Kadın olsa iyi olur. 
Karileriniz.den: 

1 - Yükesk Mühendis m"/ıtebin
den Nacit. 2 - St. • Benoit Fransur; u. 
sesi 12 nci sınıftan Cemal. 

'-' ,,. ,,. 
C: 1 - Dağınık ıehrimizin günlük 

faaliyetine uyğun ve mevsime göre de 
ği§en bir neıriyat olmalıdır. Y azm ( 7 
• 11) e kıtm (5 • 12) ye kadar çalıt
mak müraccabtır. 

C: 2 - Her ilci musikiye ayni e
hemıniyeti vermelidir. 

C: 3 - Alafranga musiki zevkine 
memleketimiz halkının ekserisi biga• 
nedir. Bu zevki aıtlamağa Radyo n9f 
riyatiyle, amil olacaktır. Bu sebepten 
evveli tarulmıt ve yekdiierlerile iyi 
anlaımıı sanatkarlarımızdan mürek
kep muntazam bir orkeotra te,kili la
zımdır. Ancak bu evsaftaki bir orkes
tradan garbin klaaik ve asan ve (pod 
pori) halinde operet ve valsleri ve sa 
ire.. Parçalan zevkle dinletilir. Hafta. 
ta bir gün konservatuvar hocalarmm 
musiki hakkındaki konferansları ve 
solo konserlerini temin de ıarttır. Şe
hir bandosu veya her hanii munt .... 
zam tetkilatlı bir askeri bandoyu da 
haftanm bir gününde dinletmelidir. 
Günde kırk dakika danı havalarını 
müntehip plaklar temin eder. Caz· 
bant tetkili abestir. Orkestrayı her 
gün muntazam bir programla çaldır. 
malıdır. 

Alaturkaya gelince: Muhakkak ta 
nılmıı aanatkirlardan mürekkep tam 
kadrolu bir saz heyeti tarafından her 
gün birer saatlik klarik asar program 
da olmalıdır. Diğer saz heyetlerine 
ten ve neşeli (yalnız yüz kızartıcı ne
vinden değil) tar kılar ve milli, oynak 
havalar, köy, memleket türküleri çal 
dırtmalıdır. Bu çalınanlar sanatkarla 
rırı hiç bir zaman keyiflerine bırakıl· 
mamalıdır. 

C: 4 - Hanende ve sazendeler ha 
riçte temin ettikleri muvaffakiyetle 

ölçülür ve alınırlar. him tasrihi lüzum 
suzdur. 

Yalnız hiç bir tarkıcıya gazel o
kutmamalıdır. Su:endelere takaiml .. 
ri pek uzathrmamahdır. Çok bağıran 
kadın veya erkek tarkıcıları dinletme 
melidir. 

C: 5 - Sıhhi ve içtimai ve bilhıoa
sa terbiyevi mevsular üzerinde ehil 
ve sallhiyet aalılbl kimselerin kısa fa 
kat özlü konleranalan ve meslek sa· 
hipler!ne naalhatlerı gflllinç monolof 
lar, herkuva .. vilen .,.eddahlar proa 
ramda dalmiL yer almalıdır. 

Cı 8 - Umum mahallerden nakil 
bir radyo faaliyetinin candamarıdır. 
Kabl11 ile baflaaacıak yerler: 

1.) Avrupa radyo htaıyonlarlle lr 
ti bat. 

il.) Darülfünun ve Halkevi konf 
rans aalonlan. 

111.) Şehir tiyatrosu. 
iV.) Konserler tertip olunan umu· 

mi bir salon. 

V.) Umumi eğlenceler tertip olu
nan büyük otel, bahçe veya aalonlan. 
Naklin çoğu her hafta ayn ayn bir 
ıekil almalıdır. 

Cı 7 - Cumaları öğle Üzeri ya• 
rımdan ikiye kadar eğlenceli münte
hip neıriyab olmalıdır. Aralarda ıe
hir ·..e memleket havadisleri, hava ra 
poru, saat ayarı söyletmelidir. 

C: 8 - Radyo neşr!yatmın hoıa 
giden, beğenilen ciheti bu anketten 
aonra İnfallah olur. 

O: 9 - Ders verile~ ıaatler iyi in
tihap edilmemiftir. Bu sebepten mun• 
tazaman takip imkansızdır. Den ve
rit şekil istifadelidir. Y alruz tercÜ· 
man defiımelidlr. 

Cı 10 - Spiker kadın ve erkek mü 
navebe ile çalııılıraa Avrupa radyola 
rı aibi iyi hareket edilmif olur. Ağır 
ve dllzğlln konuıan ıive ve ıeıi kulağı 
okııyan (söyleyiciler) intihap edilıne 
lidir. 

Ayrı metaüp: Senelik abone bede
li bu buhran :ıamanında pek fazladır. 
Bu miktarı yarıya yakın indirmek 
mümkün olursa abone adedi bir kaç 
misli artar. Hele iki taksitte alınması 
kolaylıfı da temin olunursa herkeı 
zamanında borcunu arzu ıile öder. 

(lıaret) kilise çanına benzemekte 
dir. Bunu ltalya ve Almanya Radyo 
merkezlerindeki gibi bot tarzda ver
melidir. lstiklll marıı daha iyi bir 
plaktan dinleıllmelidir. Neıriyata bat 
!arken de çalınmalıdır. Günlük faali
yetinize Franaızça lisanile nihayet 
vermek abestir. Hürmetler efendim. 

Kadıköy, Rizapaıa, Y eniç~me so
kak No. 42: lbrahim iZZET 

43 milyon lira 
(Başı ı inci sahifede) 

mi tayyare01in ad koruna tenlikleri 
muhtelif sebeplerle gelecek sene
nin 30 ağustosuna kalmı,tır. Bu 
sene yeni 16 tayyaremiz fU adları 
alacaktır: 

30 Ağustos 
(Başı ı inci sahifede) 

pitüliisyon zincirinin parçalanacağı, 
müj d·;oini, bu gün almııbk. 

1 Orta tedrisa' 
Kadrosu 

Unutulmaz günler 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

yenilmit, bütün mana.ile iflia et. 
mitti. Gariptir ki, Türkiye aleyhin

de takip edilen bu insaf11z politi
kaya, hasım cephesinde bulunan 

Fransa, ltalya ve hatta İngiltere 
ve Yunanistan efkirıumumiyesi 
tamamen taraftar bul*1muyorlar
dı. Maatteessüf tarihi dolduran ve 

milyonlarca insanrn hayabna mal 
olan bir çok faciaların meı'ulleri, 

daima milletlerin ekseriyeti değil, 
belki küçük bir ekalliyet, hatti 

bazao. da bir veya bir kaç tahıstan 
ibaret kalıyor. Bu mütahede; mil· 

!etlerin hürriyet, istiklil, hi.kimi-

Amasya, Bözüyük, Çine, Eski
şehir, Geyve, lzmir-Bornuva, lz. 
mir-Karşıyaka, lzmir-Rençberleri, 
lzmir tüccar ve esnafları, lstanbul 
Bakırköy, lstanbul-Beşiktaş, lstan
bul-Küçıikpazar, Manisa, Midyat, 
ödemit, Saraköy. 

Ad konma şenlikleri gelecek senenin 
bayramına kaJan tayyarelerin adları 
şunlar olacaktır : 

Ayancık, Bafra, Bartin, BoJ.vadın, 

Çarşamba, Karadcnizereylisi, Fatsa, i
kinci ve üçlıncu Lııresu. l, uorch .. , .ı..Lu 1ıa, j 
Samsunun Kavak nahiyesi, İkinci, ü
çüncü, Dördü.nıcil Samsun, Sürme.ne, 
!kinci, Üçü~ü Dördüncü Trabwn,Zon· 
guldak. 

Ulu Türk milletinin havacılığa ver
diği ·ehemmiyetin derecesini ölçmek i-

çin, tayyare cemiyetine yaptığı yaırdım 
ları ele almalıyız . Bügüne kadar te
min edilmiş olan kırküç milyon lira, 
tayyarenin harpte ve sulhta bugün ve 
yarın göreceği işleri halkımızın ne ka 
dar iyi anladığına ve takdir ettiğine 
pek canlı bir delildir. Tayyareciliğin 
göreceği büyük işleri ve havadan gelen 
tehlikelerden korumakta ya.pacağı hiz
emtleri, en yetişgin milletler bile an
cak türk milleti kadar anlamış bu1uyor. 

Cemiyet, ileriyi gören cömert mille
tinin kıymetli yarrdımlarila tayyarecili
ğimizi ileri götünnek ve bunun gıbi 
halkın mal ve canını hava tehlikesine 
karşı korumak işlerin.de mutlak bir 
muvaffakıyete erişeceglne kanıaır. 

Türk tayyare cemiyeti bugüne kadar 
onbir tayyare mühendisile 172 tayyare 
makinisti yetiştirmiş ve on makinist de 
Avrllil'ada okutmuştur. Bunlardan baş
ka daha sekiz genç Avrupada tayyare 
mühendisliği tahsil etmekte bu1unuyor. 
Görülüyorki cemiyet tayyareciliğe hu 
dutlarımız içinde sağlam temeller ve i
yi kaynaklar hazırlamakta israrla de
vam etmektedir. lY1t;HUeket ıç111uc tay
yare yapmak ve bunun içinde tayyare 
yapacak insanları çoğaltmak laz1n:1gel
dıgını giızeJce ldKaıı· ... uen cemıyct ha
vacılığımızın sulhte ve harpte emniyet 
le yaşayabilmesi için, gençler axasın.da 
" Havacılık sevgi.si" yaratmağı da bir 
zaruret ve özlü bir vazifesi saymakta
dır. 

Mekteplerde açılan tayyare dernek
lerinden, halkı ve ı:enç.liği aydınl<ıt· 
mak ve yeti§tinnek yo.ı.u.n.ı.. ıecmi}""tin 

Halifeyi kapımızın eıiğinden, püa
I<üllü feıi baıımızdan, yobaz sarığmı 
bo)l•Umuzdan, Arabın çetrefil harfle 
rin; dilimizden fırlatıp atan kuvveti, 
bugün lrazandık ! 

1 ürke mukadder olan her ıey, 30 
ağustosta doğdu. 

30 Ağuatos, haritaların parçalandı
ğı, mukadderatın kolu büküldüğü, taç 
ların ve ihtirasların parçalandığı ve 
kendilerini kuvvetli sayanların hiçe 
sayr,clığı &Ündür! .• 

Büyük Gazi, Akdeniz hedefini 30 
Ağu&tosta iıaret etti. 

\ 7 e bundan sonra, birer birer onun 
gösıerdiği hedeflere ulattık. 

30 Ağustos, kanlı bU: savaım bitti
ği, "e bir çok yeni savaşların baıladı
ğı gündür! 

ili.la bu savatın içindeyiz. 
30 Ağustos 922 den beri geçen 30 

Ağustosların her biri, bizi yanna da
ha ~ok hazırlıklı, yarından daha emin 
ve 30 Ağustosa dört elle aarılmıı bul· 
malıdır. 

YeryÜzünde yapayalnız, her tarafı 
dü§--rıanla sarılı, silahsız, cephane• 
siz bir milletin bir 30 Ağustos yarata• 
bilmeai, mucizelerin en büyüğü oldu
ğunu bir an İçin unutmak, bizim için 
felaketlerin en büyüğüdür! 30 Ağus
tosu, yalnız 30 Ağustos günlerinde de 
ğil, her gÜn hatırlıyalım. O günü ve 
ondan aonraki gÜnleri bize idrak et• 
tiren büyük ıefe candan saygı 1. •• 

30 Ağustosun beıiğinde gözlerini 
açan Cümhuriyete ae.laml Yata•m 30 
Ağustoa! •••• 

M. SALAHATTIN 

y:ıptığı neşriyat ve teşebbüslerden fay 
dalı neticeler alındığını görüyoruz. İz. 
mir mektıe,plilerinin hak kazanıdıkla.rı 
"İzmir melotcp.iileri tayyaresi" gençle 
rimizdeki t.ayyarccilik şevk ve hevesine 
en parlak bir misa,J sayılmaya deyer. 

Tayyarecilik artık milli varılık ve dev 
Jet remzi olmuşııu... Tayyarede ve tay
prcdde lınwvetli olmıyan bir millet>n 
var olduğuna; dünyada sözü geçer bir 
varlık teşkil ettiği.ne inanacaklar kal
mamıştır. 

Bütün medeni milletler, gençleri 
hatta kadınları ile hava ~tunda türlü 
havacrlılı: işleriDde yaptıkları harcket
leı-le "uçan bir nesil" yaratmak kaygu· 
sundadırlar Türk milletin>n öz.lü biı
müesseseei olan Türk tayyare oe.niyeti, 
dünyanm bu yol<laki ileri gidiş ve dü!t' 
nüşlerini kovalamak ve bu maksatlarla 
ballrıınızı aydınlatmak ve s;alı§mak va· 
zifesinin büyük kıymeot ve afır meoıuli-

(Başı 1 inci aahifede) 
iresince hazırlanmıı, müdürler encil
meninde tetkik edilmit olarak gönde 
rildi. Hakikat ıudur: Yeni olarak bet 
lise, ve on beı orta mektep daha açıl
maktadır. Liseler Malatya, Kütahya, 
Yozgat, Kara ve Denizlidedir. Orta 
metkepler Bergama, Ayvalık, Edre
mit, Karaman, Mardin, Osmaniye, 
Z>Je, Develi, Elbeıtan, Simav, lskilip, 
Hopa, Düzce, Bartın ve lstanbulda 
Uluköydedir. 

Kadrolardaki tebeddülatın adedi ı. 
ae umum memlekette yüz yirmi sekiz 
dir. Bunlardan 14 Ü terfi suretile, o
tuz ikiai muallimlerimizin kendi ta.le 
bi üzerine, 36 aı veki.let inzibat komia 
yonunun göıterdği lüzuma binaen 36 
aı da bazı mekteplerde bazı derslerin 
tevbidinden veya idare noktai naza ... 
rmdan görülen lii2um üzerine yapıl· 
ınıftır. Görülüyor ki değiıik.Jik mev
zuu bahsolan adetlerden çok daha az 
dır. lstanbuldan taşraya gönderilen 
orta tedrisat muallimlerinin adedi se
kizdir. Bunlardan beti esasen stajiyer 
olup müddetini ikmal ettiğinden do
layı muhtelif taıra mekteplerine ta• 
yin edilmiılerdi~. Diğer üçü dt; veki.
let inzibat encümeninin karan Üzeri· 
nedir." 

Uluköyde açılan yeni orta mektep 
Boğaziçinin bütün ihtiyacını temin 
edecektir. Bugün mektebe talebe ka
yıt ve kabulü için emir verilecektir. 
Kasnnpafada açılma11 evvelce takar
riiı- eden orta mektep için kadroların 
tanzimine kadar bina bulunamamıt
tır. Buradaki ilk mektep binalarından 
birini hususi idare vekalete verdiif 
takdirde Kasonpaıada da derhal bir 
orta mektep açılacaktır. Husuai ida· 
re bu hususta tetkikatını ilerletmiı· 
tir. Orta tedrisat umumi müdürü Fu
at Bey cuma günü Ankaraya avdet e
decektir. 

yellerini tamamen kavraınıı bWunmak 
tadır. 

Dün oldufu gibi bugün ve aoıwuz ya 
rmlar.da, Türk milleti ulıı şcıflerinin i· 
dareıinde beyne imi.Jel hayatta mühim 
yerini daima tutacak ve hiç bir millet· 
ten geri kalmayacaktır. 

Şa.nlı ve şerefli Türk milleti gibi, dai 
ma büyük şeflerinden nur ve kuvvet 
alan cemiyeti de kuvvetli devlet sö
zünün havada kuvv.etli olmak manası
na geldiğine kanidir. İşte millet ve ce
miyet bu ülküye yılmadan ve yorul
madan erişmek peşin.dedir. İstemek 
muvaffak olmaktu:. 

1 
yet ve İrade kuvvetlerini kullan

makta daha ziyade dikkatli, ha.s
i ıas olmalarını icap ettirir. 

Hayat ve iıtiklil istiyen bir mil

letten, eğer bu tabii hakları esir

genirse, isyan etmek o milletin 
yalnız hakkı değil; ayni zamanda 

vazifesidir. Milli mücadelemiz; 
itte böyle bir hak ve vazife hiHi· 
nin doğurduğu bir kalkınmadan 

batka bir fey değildjr. Senelerce 
ıüren bu çarpıfmalarm hüliau 

mükifabnı Dumlupı:ııarda topla
mıttık. Dumlupınar; Türk milleti
ne lzmirin, lıtanbulun, T rakyanm 

istirdadını temin etti, Mudanya 
ve Lozan temelleri üzerinde kuru
lan ,erefli sulhü verdi. Onun ~in
dir ki, en tabii haklarımıza, siyasi 

hürriyet ve istiklilimize, nihayet 

anavatana kartı duyduiumuz sev

gi ve saygı; hepimizi Dumlupınar 
gününe candan bağlıyor. Bu bü

yük günü habrla:rken; bize terefli 

bir muzafferiyet neticesinde ,eref• 

li bir ıulh kazandıran, ve bu ,eref
li aulhü; süki'in ve vekar içindeki 

meaaiaile her gün biraz daha arta.Dl 
kudretile devamlı bir hale koyan 

aziz ordumuzun, büyük Batku· 
mandanının, kıymetli kumandan

larının, kahraman zabitlerinin a
ziz hibraları önünde, sayıı ile 

eğilmek hepimize borçtur, vazife
dir. 

Siirt meb'UAI 
MAHMUT 
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Askeri Terfi Listesi Tasdik Edildi Ve Dün Çıktı 
(Bap 1 iaci ""hilede) 

lc&nıharp Muzaffer 8. İstanbul, 
erkimharp Şebabettin 8. Edime, 
erkanıharp Kenan B. İttanbul er
llinıbarp Mahmut B. latanbul, er
k&ıııharp Aaım B. Oıküp, erkinı 
IJarp Net41t B. Oıküdar, erkanı 
harp Hakkı Bey, Cumaibala, erki 
ıııbarp f eyı:i Be1 Vezneciler, erki 
ısıharp ı:'uat B. Antalya, 

lhkamharp Kaymalıamlıjına ta· 
H edenler: 

Erkfn"'e'I' Rııi.f Boy Bwmı, e.rkam
lııaıl' Bdısat ~ Mahmut paga, cırkA
p.ı harp HWuııi Boy Marq, erkanı ha&J> 
.Cemal Sof F-kia1 nw, eırklmıharp E
pı Bey 1atanbı>I. crld.ntlıeqı ~-B~ 
Şivıaıı, erlıtmharp Nazmi Bey, Sc<limiye, 
ıerlı:Anıhııııp Hakkı Boy İatmıbuJ, erkl
ıuharp AJAeddinBoy Mao.tir, crkiııı 
baqı Salsheddin Bey Üsküdar, eırlııKıı 
harp Bahcdcliın Bey İıtııııbu1, eckinı 
haıp iSrri Bey, Girit, er!ranrhaqı Ö
mer Lütfü Bey Erziru:an, erkliıubaııp 
Nihat Bey Bayezit, erk&nıhaııp Abdül
halim Bey, Nişanta§, erkam}ı&Tp Raşit 
Bey, Bayburt, crkinıhaqı Rükneddin 
Bey Hcpa, erkıiruharp Acnn Bey, İt· 
tiıp, erlı:iinıhaI>p Nami Bey, Çamlıca,er
kanıharp Hasan Fehmi Bey, ~dikpaf'I, 
crkanıhar,p Hıfzı Bey, Taşköprü, erka
nıharp izzet Bey Hanya, erkiiruha'iP 
Saim Bey İstanbul, erkanılwıp Bedri B. ' 
Ergene, erkanıharp Kazım Bey, Erzin
can, erkanıharp Şevk.et Bey Erzin.can, 
erkiiruhaI>p Cemil B., İtlr.odra, erkanı
harp Cemil Bey Erzıurum, erkanıharp 
Alı<lüsselam Bey Haçın, erkanıh.aııp 
Vahit Bey Seliinik, erkanıharp Hümü 
Bey İstanköy, erkanrlıarp Hüseyin B. 
Babaeski, erkiınılıar,p Rahmi Bey Dıa.vut 
paşa, erkiınıharp Şükrü Bey lıtanbul, 
erkanıharp Sabri Bey Yeuizağo"e, erk:iiru 
harp Razi Bey Manastır, erkanı hal'Jl 
İbrahim Bey Endek, erkanıharp Hay
dar Bey Üsküdar, erkanıharp Nihırt B., 
Şümni, erkanıharp Celal Bey Tophane, 
erkanı haııp Bekir Bey Cemi Mustafa
paşa. 

Erkanıharp binbQfllığına terli 
edenler: 

Salih Bey Afyoııkarahisar, Halla Bey, 
Erzincan, Rasim Bey, Bırrsa, Ek..,m 
B. Amaaya, Arif Bey Yaveduıt, Hilmi 
Bey Ni§311taş. 

Piyade miralaylığına terli eden 
kaymakamlar : 

İrfan Bey İstanbul, Hakkı Bey So
ğukçeş~, Şükrü Bey, Hoaıp, Münür B, 
Erzuru.ıi3, Ziya B, Erzin<:an, Osman B., 
latanbul, Saffet Bey Lıtanhul, Hasan 
Bey, eGrguk, SalabeCdin Bey, Yaııya, 
Sami B. Soğukçeşme, Sabri B., Rı.ıacuk, 
Osman Bey, A}'..aıııpqa, Rqaıt B. Maııa.ıı 
ıtir, Talıain B., H.rlaıi§Cri.f, Şevket B., 
Toptaşı, Akiih B., Gemlik, Melxnet Az. 
mi B. Bayburt, Mi B., çarşamba Nail 
Bey, Elbüetan, Hüaeyin B. Sultanba
mamı, Nazım B. aMnasti.r. Süreyman B. 
Filibc, Zühtü B., Süleymauiye, Veyııi 
B., Sameun, Refet B., Diya.rıbekir,Tah 
&in Bey, Trabluşgap, Etıem B. Trabzıun, 
Nazmi B., Bayramiç, Hulusi B. Siroz, 
Rüştü B. Kaeımpaşa 

Kaymakamlıia terli eden piyade 
binbafJarı : 

Mustafa B. Büyükçekmcoe Vehbi B. 
Haıput, Fevzi B. Sivas, Nail B. Van, 
Arif İbrahim B. Naki.lbeınt 0me:r B. Kil 
tabya, izzet B. Manyas, İsmail B. Çer
keş, Fehmi B. SüJ.eymaniye. Kizım 'B, 
Bozdoğan, ömer B. Ka.apilya.s. Ka
mil B. Çankırı, Nimet B. Çenlrel 
köy, MU1!tafa B., Erzincan, Asım B. Zi 
le, Ziver B. kaıııuağacı, Hayre,ttiıı. B. 
Beşiktaş, Sıtkı .B. eğrikapı, Tevfik B. 
Yanya, Naci B. Erzincan, Ali B. Kara 
gümrük, Haşım B. Ahmediye, Huluai B, 
Şüımnô, Bekir Sıdkı B. Erzincan, Hayri 
B. Yenipazar, Etem B. Ayaıoofya , Yu
suf B. Nigde, Şevket Hamdi B. K<rk· 
larcli, Mitat flbdülhalim B., Draç, 
Ahmet B. Şehzaddıaşı, Reuii B. Tqp
hanc, Halim B. İ-.bul , M. Agah B. 
Klzıltoprak, Kema1leddin B. İstanbul, 

Binbafdığa terli eden piyade 
yiizbafıları: 

Ali B. Akşehir, AbdüJJatif B. Van, 
Yunus B. Gence, M. Zeki B. l>a11o..,a
ıa, Kamil B. Urfa, İhsan B. İstanbul, 
Mustafa, B. Konya, A. Yakup B. utan 
bul, A. Sabri B. lstaıı.bu.1 , Mustafa B, 
Oamanpazarı, A. Lutıfi B. 1etıoı:mıca, 
M. Emin B. Trabzon, Adil B, Edinıe, 
Salalıe<ldüı B. Davutıpaşa, M. Nail B, 
Naaliç, Ali B. Küçük Mustafa Paşa. A. 
Sa.ip B, İmmiıW. M. Selami B. Betik
taş, A. Rasim B. Razlık, A. Ha_şım 
B. İstanbul Şa.di B. Edin:ııe, M. Nazım 
B. Si.,,., Rasim B. Tnblıusgaııp, Maz
har B. Fatih, Kazım B. Bağdat, Hulu. 
ai B, Haıpıt. Sıtkı B. Trab.mıı, Ham. 
di B, Fatih, Hakin B. İ.zmir, Akrf B, 
Van, Turhan B. Tokat, Hayrettin B, 
Girit, Mazhar B. H.,,...k, M. Sıdkı B, 
.Van, Avni B. Siva, Kerim B. Ay<lm, 
Abdülkerim B. Trabzu.ı:ı, M. Rehmi B. 
Lıtanbul, İhsan B. A1Dil11ya, Melımtt B. 
Kastamonu, İhsMı B. Amaaya, Raif B. 
Üsküdar, Scdat BJiıe~ B, 
Bal.at, M. K.1.aım B. Üskiip, Abdülha
di B. Süleymaniyc, Hayrullah B. Kuıl 
toprak, Bürhanettin B. Se.lanik, Beh
çet B. Balye, M. Şevket B. Trab:zıun, 
İrfan B. Na.aliç, A. Remzi B. Bursa. 
Hayre.ttin B. Kadıköy, MU&tafa B. Kas
tamonu. 
Niyazi Selanik, Necati Edime, A. Mu
zaffer Edime M. Ali Şam, Nuri Üskü 
dar. Hidayet Şehremin, Halil Edirne, 
Muammer Yusuf.paşa, Eşref Mekke, Ey
yüp Prezirin, Sadık Vefa, M. Faik Har 
put, Ibralıim Ortaköy, Omer Erzincan, 
rllünip Galata. Tevfik Erzurum, Sala
hcddin Manastır F.min Oktay, Akçaşe
hir, Abdülaziz Edime, Hakkı İstanbul, 
İbrahim İstanbul, Mustafa Ilgaz, Hüse
yin Bitlis, Fuat Halep, Osman Vehbi 
Er<urum, Necmeddin İstanbul, Hakkı 
Karahisar , Ahmed Hamdi Erzincan, 

Rüıtti Üsküdar, Refik Küçükayaeofya, 
Fuat Sultanalımet, Cemil Van, Rifat B. 
Girit, Faki Maraş, Yahya Üsküdar, Ö
mer Lütfi ETZincan, Neşet Otakçılar, 
Hamdi Sana, Fuat Selinik, Hasan Pre
zirin, Emin Bilecik, Sadreddin Şilaniye, 
Halit İstanbul, Hasan SultanseJ.im, Sü
ruri MidiLli, Gıyaseddin İstanbul, Ai>
dürahınen Sivas, Şefik Üsküp, Nafiz 
Erzııum, Emin Süleymaniye. Beyler. 

Niyazi Ünye, Celal«tin İsparta, Mük 
rem Kayseri, Celal İstanbul, Rifat Kç. 
Mwıtafapaşa, Mümtaz Liileli, Nazmi B. 
Aqehir, .ı\ptülkerim Debre, Febmi Ma 
nastır. Şinasi Edime, Rühi Aksaray, 
Şükrü Van, Naci Üsküp Şevki Kızı.1-
toıpnık, İbrahim Rami, Osman Izmit, 
Niyazi Kadiköy, Süreyya Fatih, Şere
fettin Sivas, .ı\pturralıman Sivas, Ah
met Diyarlleldr, Fabrettin İatanlıul, Ri
a Manastır, Ahmet Erzincan, A. Yüm 
aü Van ,A. Galip SeJan.ik, M. Nuri Zaf
ranhokı Beyler. 

YW:bcqılığa terli eden piyade 
birinci müUuunları: 

S. Mühür Bursa, Mehmet Bingazi, 
Etem Sayda, Nec~p Prevzıc, Vahit Ka
aımpaşa, M. Muvaffak Erz.urum, Ferit, 
latanbu.1, Riza Konya, M. Servet Sülük 
lü, Nazmi Mımastrr, Adnan Üsküdar, 
Miinrt Bilecik, Liit'fü Kas~. Ce
vat İstanbul, Hakkı İ&tanbul, Salt ı.. 
tanbul, A. Riza İstanbul, Rahmi Ma
nastır, Hayrettin Sivas, M. Seyfeddin 
Erzurum, Alaeddin Fatih, Avni İstan
bul, Şadi Beşiktaş A. Bürlıaneddin 

""stamonu, M. İhsan İstanbul, Ali Ak
saray, Sıtkı Erzincan, M. Ihsan Is~an
bul, Sıtkı Haııput, M. Burharu!ttin, İs
tanbul, tbrahim Ayancik, H. Seyfi Si
vas, Ahmet Biı~gazi, F. Münür Maraş, 
M. Rasim Erzincan, M. Kemal Ça.nkrn, 
Akif İsaprta, M. Sadı•J.Jalı İstanbul, 
Mu..tafa Niğde, Mı.a Mardin, S. Niya 
zi İstanbul, Sadi Yemen, Ri<ivan Bitlie 
Cemaleddin Erzincan, Bebzat lstanhul, 
Fehmi Eyyüp, Eknne İzmit, Hikmet 
Bin.gazi, Enver Resnc, Beyler. 

Birinci müliizımlığa terli eden 
piyade müliizımları: 

Cemal Eı:il'dir, M. Ferit Üsküdar, Hi
dayet Kasımpaşa, Fahreddin Manastır, 
Vasfı Enıurum, İhsan Selii.nilı:, Niyazi 
lstanbul, M.uammer Çcngelköy, Davuıt 
Malazgert, H,. Fazı.! latanbul, Nevzat 
Istaııbul, İmıail Göstenıce, Fahreddin 
İstanbul, Fahri Eskic.,ma, A. Rizamet
roviçe, Adnan İstanbul, Nizameddin Or 
talı:öy, Cemal Kütahya, Nihat J:kşıı.:taş, 
Celltddin İ&tanbul, Tahir Kıb1111, İrfan 
Van, Nadir İstanbul, Bekir Zağre, Ce
vat Küçülı:mııstafçaşa, İ. Nuri İzmit, 
Eşref Batum, Fahreddin Erzurum. M. 
Saim Sivas, Nizamettiıı Kayseri, İz
zettin İstanbul, t Cemal Üsküdar 
Beyler. 

O. Nuri Mana.atir, 1. Reşat letaııbul, 
H. Tahsin Sivas, Euvu, Van, Seyfeddin 
A<iane, Aziz İstanbul, Ş. Turgut To
kat, A. Ulvi Eyy\Çı, I. Ali Boltı, H. 
Süreyya Haymana, Cahit aMnastır, M. 
Nasır Kalkandelen, Hüseyin Çengeıl
köy, Mu,,-tafa Ardanuş, M. Lütıfi Ger
guk, Semih İstanbul, Sidki Kalkande
len, M. Zeki Ortaköy, Abdürrahim ta
ıanbul, Fuat Ankara, Raşit sltanbul, Ş. 
Turgut Baybllirt, Hayati Tepedelen M. 
Turgut Erzincan, Kemal l'ürlepe, Sil 
leyman Kastamonu, M. Süphi Erzu· 
•um. Ali Ortaköy, Şükrü Zağra, Sadet
tin İstanbul, A. Nazi.ma İstanbul, Re
fet Kastamonu, Niyazi İstanbul, Cema• 
leddin İstanbul, Nazmi Bolu, Halil Se
llinik, beyler. 

Liitfi latanbul, Nail Beykoz, Rifat 
Buraa, Müçteba Buraa, M. Kemal Er
zincan, M. Zeki Kırklareli, Kudret 
Prezirin, Nuri Edirne, Mehmet Bay
burt, Liitfi lnebolu, Vedat Eskişehir, 
A. Cevdet lstanbul, Şevki Buraa, Vas
fi Tavaı, Hakkı Mekke, Obeydüllab, 
lstanbul, Liitfi Edirne, Şükr 1>tanbuj 
A. Kemal Süleymaniye, A. Riza Fa
tih, M. Kazmı Kütahya, Hüaamettin, 
Edirne, Vehbi Manaatrr. 1. Liitfi Sinop 
Muhlia Serik, Nuri Erzurum, Tahir 
Kayaeri, Şahin Bayburt, lbrahim Ma
rat. Sait Seliın·, , , Zeki Erzurum, M. 
Ali lıtanbul, Fazıl Trabzon, Naci Bay 
burt, Cevat Üsküdar, Kazım Avniye, 
SaJih Sivaa, Remzi Bctiktat. Abdür
rahman Refahiye, Gıyaaettin, Sultanah 
met, Gazi Sıvaı Beyler. 

Tevfik Urfa, Fevzi Sivas, Kazım 
Bolu, Şefik Eyüp, Süreyya Manastır, 
Hikmet Beylerbeyi, Nazif Kızıltoprak, 
İ, Hakkı Haliç, Merdan Tortum, Bed
rettin Taııus, Nihat Hasankale, Zeki 
Erzincan, Fevzi Musul, Osman Yanya, 
M. Aralan Narman, Münür Mu§, İd
ris Tercan. Nihat Üsküdar, E. Sincar 
Refahiye, llhami Üsküdar. 

Bürhanettin Beşiktaş, Rıza Prelıol, 
Eum İatanbul, A. Cengiz Alocre, İh
san Beylerbeyi, M. Zeki Edime, Szrve
ri Preveze, M. Kemal Üsküdar, A. 
Refik Bursa, Beyler. 

Miralaylığa terli eden nıvari 
kaymakmları: 

M. M U2ıaf.fer B. 1'.eyscri. 
Kaymakamlığa terfi eden süvari bin 

ha§ıları: 
M. Kamil, Erui§, Abdülaziz Erzin

can, Fevzi Erzu11111D, Beyler. 
Binbaşılıia terfi eden süvari yüzlııır 

ıılacı ; 
M. Fahrettin Gelibolu, Şerafettin , 

Edremit, Nuri Zeyrek, Hamit Bağdat, 
Niyazi Manaatir, Beyler. 

Birinci mülüımlığa terfi eden süva
ri mülizımlan : 

Kimi! Küçük Mustafapaşa, M. Hu
lusi Balıkesir, Beyler. 

YüzbQfllığa terli eden auvari 
birinci mülôzunları : 

Yahya Debre, Bababalıdut Genç, Gül
mehmet Genç, Tatarsava , Şimalikafkaıı 
ya, Wmer Karaçay, Hasan IBngazi, 
beyler. 

Birinci müUizımlığa terli eden 
süvari mülôzımları : 

Talat Ü9küdar, Saim Ycnihaıı, İrfan, 

Erzurum, A. İsmet Er2l11'U01, 1. Etem 
Bolu, Cevat Resnc, M. Bayka Tokat, 
Şaban Olti, A. Fikri Erzurum, A. Te
kin Gümüşane, Behcet PreziTin, bey
ler. 
Miralaylığa temi eden topçu kayma

kamlar: 
A. Tevfik Selinik, M. Nuri Halep, 

Bekir Erzurum, M. Kazım Manastır, 
Cemil Erzurum, 1. Hakkı Tekirdağı, 
M. Rasim Harıput, M. Remzi Samsun, 
M. Sirri Çemişbek. beyler, 

Kaymakamlığa terli eden 
binbafdar: 

M. Emin Edirne, H. Avni SeJanik, 
beyler. 

Binbcqılığa terli eden topçu 
yüzbııfdar : 1 

Lütfü İştip, Abdülkerim Çizan, H. 
Tahsin Üsküp, Raif .Mbüetan, H. Ke
mal İzmir, Refik Erzurum, M. Faik Er-
2ıt1rum, Hülki Erzurum, Halit Yenice· 
vardar, Siret Erzincan, Enver Fatih, 
Esat Gümüş Haci.köy, Kemal Girit, Ah 
dülkadir Beşiktaş, O. Sadi Bakırköy, 
A. Enver D~an, Zeki Trahlw;,g;aTJp, 
H. Basri Çataka, A>bdüllah Boyaılıat, H. 
Nazmi Kayalar, H. ~i Bel'gallle, 
Kazım Harput, İlhami Hopyaı, 1. Hak
kı Adana, beyler. 

A. Yaver Süleymaniye, Kemalettin 
Manaabr, Cevat lıtanbul, Aziz Ereğli 
Mazhar Harput, M. Hilmi E.Jaziz, Fuat 
Burııa, 1. Ali Selimiye, 1. Hakkı Utak 
1. Hakkı Dağıstan, M. Sabit Karagiim 
rük, Mustafa Karahiaar, Aklaf Kozan 
O. Refik Selinik, Mustafa Kemaliye, 
Cemal Erzurum, 1. Hakkı Erzi~can, 
llhami Erzurum, Münir lstanbul, Hil 
mi İıtanbul, Ziya Niğde, Necati Key
lan, Abdürrezzak Erzurum, Şükrü 
Erzincan, Abdülkadir Erzurum, M. 
Nafiz Kilia, H. Sabri Kaatamonu, A· 
aıın latanbul, Halit latanbul, M. Nuri 
Sivas, Mustafa Trabzon, Mehmet Ge
libolu, Beyler. 

YüzbQfdığa terli eden birinci 
müliizımlar : 

M. Nail Bey, Antalya, A. Muhtar 
Bey Topkapı, M. Saffet Erzurum, Sa
lih Nahciyan, Mehmet Günce, Aralan 
Karabağ, Abdülmecit Göce, Tevfik, 
lzmir, Salih Manastır, Ihsan Cihangir, 
S .. Kadem Diyanbelrir, Salahattin Ay 
dın, M. N .ıri Çemitgezek, 1. Necip Bit 
lia, Zekai latanbul, Abdürrahim Diya 
nbekir Beyler. 

Birinci müliizunlığa terli eden 
topçu müldzunları : 

Hikmet Buna, Şevket Bursa, Zeke
riya Narman, 1. Hakkı latanbul, Ab
dülkadir Beıiktaı, Nuıret latnunça, 
Salih Anadolukavağı, M. Hilmi Erzu 
rum, AdU Bolu, 1. Nafiz Oaküdar, 
Halia Hasankale, Salahattin Ma!Atya, 
Suat Naaliç, Saim latanbul, Şahap la
tanbul, H. Niyazi Üaküdar, A. Nuret
tin latanbul, Ç. Şakir Bursa, OPDan 
Menlik, A. Gümüt Tekin Erzurum, 
A. Tarik Mudanya, Siddik Gergük, A. 
Hikmet Kasaba, A. Enver Edirne, Hüa 
nü Tekirdağı, A. Cahit Selanik, Hil
mi Y eniıehir, Kemal Pürlepe, 

Zeki latanbul, Şerif Bayburt, Na
zım Gümüşaciköy, Nurettin latanbul, 
Refik Üıküdar, Orhan Betiktat. Ala· 
ettin Erzurum, M. Ragıp Kemalpafa, 
Saim Kırıehir, Salahattin Üsküdar, 
Adil latanbul, Aziz Üıküp, A. Ce,il 
Gaziantep, Retit lstanbul, Rifat Ma
naatrr, Necmettin Üsküdar, Hasan lı
tip, Hüsnü Aziziye, Nadir Erzincan, 
Emin Üsküdar, Cemil lzmir, Milat la
tanbul, Bürhanettin Koaka, Süleyman 
latanhul, M. Arif latanbul, Münip Üs
küdar, A . Kemal Denizli, Muzaffer 
Arapkir, Cemil, Bandırma, F. Kemal 
Üsküdar Beyler. 

Binbaşılığa terfi eden hava yüzbası
Ja -- . 

1. Hakkı b. Manastır. Namık, b. 
Erzurur O. ıı.v: 

YüzbQfllığa terli eden hava 
birinci mülazımları : 

Kemal B. Sandıklı, 
Birinci mülazımlığa terli eden hava 

mülizımlan: 
Neşet B. Uşak, Hikmet B. İstanbul, 

M. Cemil B. Darende, Lütfi B. Siruz, 
Nadir B. Erzincan, M. Mürreva B. İs· 
tanbul, Şadi B. Lüleburgaz, Bürhanet
tin B. Lüleburgaz, Şadi B. !.tanbul, 
Salahattin B. Erzurum, Talat B. İz· 
mit, Remzi B. Gümüşane, Abdülbaki 
B. İstanbul, · 

MIRA LA YLIGA TERFi EDEN 
JSTIHKAM KAYMAKAMLARI 
H. Pertev B Erzrum .. 
BINBAŞILICA TERFi EDEN 

iSTiHKAM YÜZBAŞILARI 
Rifat B. Kastamonu, M. Sait Bur

sa, Hilmi B, Çorum, Muhsin B. Sultan
tepe, Relik B. Berut. Hayrettin B. 
Halep, Feridun B. Aksaray. Ferit B. 
Niğde, Enver B. Musul, Hilmi B. Nev
rekop, Mehmet B. Sandıklı, Sabri B. 
Boyabat, Ömer B. Kastamonu, Üze
yir Cemil B. Erzurum, Hamdi B. Cer
rahpaşa .. 

Yüzbafılığa terli eden iatihkiim 
birinci mülcizımları: 

A. Sala!ıattin B. Taşlıça. 
Birinci mülazımlığa terli eden istih

k3m mülzı3m1arı: 
M. Rasih B İstanbul, M. Bedrettin 

B. Beşiktaş, N~ci B. SeLinik, R. Fev
zi B. Divirki, O. Nuri B. Bitlis, Bedri 
B. İstanbul, Hamdi B. İstanbul, Sela
hattin B. Şile. A. Kemal B. Tekirda
ğı, Bekir B .. Erzurum. 

Miralaylığa terfi eden muhabere 
kaymakamlan: 

H. Hilmi B, Kıbrıs. 
BINBAŞILIGA TERFi EDEN 
MUHABERE YÜZBAŞILARI 
Saruk B. Maraş, İsmail B. Trab-

lusgarp, Abdülkadir B. Eyyüp, Rıza 
B. Küçükpazar, Mehmet B. Ncvrekop, 
Galip B. Preşeve . Hakkı B. Beşi!·taş. 

YÜZBAŞILIGA TERFi EDEN 
BIRINC[ MUHABERE MOLA

ZIMLARI 
Cemalettin B. İstanbul. 
Birinci mülazımlığa terli eden mu

habere mülazmılan: 
Salahaddin B. Selanik, Rebü B. 

Konya, Avni B. Arapkir, Muhlis B. 
Hasankale, Vehbi B. Erzincan, Zühtü 
B. Bayburt, Abdülkadir B. Paşabahçe, 
Liltfi B. Şu şehri, 

Binbaşılığa terli eden demiryolu 
yüzbaşıları: 

M. Remzi B. Girit. 
Birinci mülazımlığa terfi eden demir

yolu mülazımları: 
Halil B, Kilkit, Doğan B. Gümüşa

ne, M. Turgut B. Elaşekirt, Enver B. 
Draç, Selim B. İstanbul, Kutbettin B. 
Manastır, 

Einbaşılığa terfi eden oto birinci 
mülazımlan : 

Tahir B. Matrata, Bekir B. Elaziz. 
Binbaşılığa terli eden nakliye yüz

başılan: 
A. Tevfik B. Diyanbekir, Y. Ziya 

B. Van. 

Yüzbafrlığa terfi eden nakliye birinci 
mülzimlan: 

Vaafi Bey Kilia, M. Şebabettin B. 
latan bul. 

Miralaylığa terli etlen tabip 
kaymakamlar 

1. Hakkı Selanik, H. Abdullah Şam, 
M. Cel&ıetatin Kaaımpaıa, Abdüsse
lam Trabluagarp, M. Hazim Nevıehir, 
M. Bahaettin lstanbul, H. Avni Üskü
dar, M. Fehmi Harput, H. Ziya Yoz
gat BeyJer. 

Kamil Trabzon, H. Zekai Girit, M. 
Nedim Fatih, Ahmet Akbile, S. Sü
leyman Selimiye, Edip Çemiıgezek. 

Kaymakamlığa terli eden tabip 
binbafJar: 

A. Fazıl Is tan bul, O. Yatar latan
bul, Süleyman Batum, A. Ulvi Anka. 
ra, Ali latanbul, A. Kemal lıtanbul, 
M. Ali Rize, Mustafa Kemah, Şevket 
Kastamonu, S. Nüzhet Adana, A. Ce 
mil Menemen, Ömer Ankara, M. lh
ıan latanbul, Abdullah Çemiıgezek, 
Mustafa Y enİ§ehir, M. Arif latanbul, 
M. c .. mil latanbul, Kamil Hopa Bey
ler. 

M. Recep İstanbul, M. Nurettin Cis
rimustafapa§a, 1. Cemil Radoa, A. A
aaf lıkeçe, M. Baydor lttip, M. Azmi 
Girit, Ahmet Mağnita, Tahsin latanbu 
Beyler. 

Binbaşılığa terli etlen tabip 
yüzbaşılar: 

H. Medeni Medine, M. Faik Ga:r.i 
antep, O. Zekai Buldan, M. Rami lt
lıodra, Refik latanbul, Kudretullah Kı 
rşehir, H. Avni, Kozana, Yusuf Köp
rülü, A . Hikmet, Cireaon, Hulki, Kon 
ya, M. Şevket Çorum, Halit latanbul, 
Mümtaz latanbul, Liitfullah Rize Bey 
ler. 

Miralaylığa terli eden eczacı 
kaymakamlar: 

Muhittin Bey Fatih. 

Kaymakamlığa terli eden ec:zacı 
binbaşılar: 

M. Rüttü Bey Kastamonu, Aziz B. 
Karahiaar. 

Hiireyin Istanlıul, Haşim Üsküdar, 
Mustafa Şile, H. Hüsnü Kai;tamonu, 
M. Hayri Üekü<IM, M. Ali İzmir, A. 
Osman Üsküdar, Ömer Hirkai Şerif, 
beyler. 
Binbaşılığa terfi eden eczacı yüzba

şılar: 

Aziz B. İstanbul. 
Yüzbaşılığa terfi eden eczacı birinci 

mill.izımlar : 
B. Sami Yanya, N. Lutfullaıh İstan

bul, 1. Mulotedir İstanbul, M. Saded
din İstanbul, Süleyman İstanbul, M. 
Ekrem Radoa, M. Ertuğrul Kıbris,. M. 
Fahreddin Metooviçe, beyler. 
Yüzbaşılığa terfi eden dişçi birinci 

mülazımlar : 
Fcviz İstanbul, Fazilet İstanbul, E

min İstanbul, Sami Lsparta, A. Cevat 
İstanbul, İbrahim Se!linik, Süleyman 
Bürahaniye, Cevat Kocamustafapaşa, 
Nurettin Elaziz, beyler. 

Miralaylığa terli eden baytar 
kaymakamlan: 

Osman B. Erzurum, Asım B. San
gez, A, Aazi B. Fatih, Fuat B. Kasım
paşa, Mustafa B. Nişantaşı, Sabri B, 
Tophane. 

Kaymakamlrğa terfi eden baytar 
binbaşı/an: 

Hayrettin B. Cihangir, A. Nuret
tin B. Erenköy, Arif B, İstanbul, M, 
Kemal B, Aydın, M. Kamil B. Aydın, 
M, Ragıp B. Kadıköy, İbrahim B. Şam. 

Binbaıdığa terli eden baytar 
yüzba,.ları: 

M. Muammer [ ' Olti. B. Hikmet, 
B. Balıkesir, C. Nezihi B. Üsküdar, 
Sadrettin B. Üsküdar, 1. Bürhanettin 
B. İstanbul, Memduh B. Kozan, Şev
ket B. Ankara, S. Hamit B. İstanbul, 
Muhlis B, İstanbul, Kadri B. Tophane, 
Cevat B. Ankara, Orhan M. Maltepe, 
Cevat B. İzmit, Mehmet B. Sayda, Zül
kefil B. Erzurum, Fauf B. Usküdar, 
H. Sabri B, Şam, Nazif B. İzmir, Mus
tafa B. Niğde. Muammer B. Trabzon, 
Ekrem B. Bursa, Ali B. Şam, A. Tev
fik B. İstanbul. 

Miralaylığa terli eden levazım 
kaymakam/an: 

Şekip Bey Ankara, lsmail Hakkı B. 
Edirne, A. ' Raaim B. Vodine. lbrahim 
Bey Edirne. · 

Kaymakamlığa terfi eden levazım 
binbaşıları: 

1. Nafiz lşkodra, Hidayet Selanik, 
Mehmet Malatya, M. Nazif lzmir, H. 
Tahain lstanbul, 111ehm .. t Erzincan, 
M .. hmet !'ultanalunet, Ab::lürrl\him 
E!'z :ncan., Remzi Z :?yrel{, Emin Selimi 

ye, Enver Eakizağre, M. Rüttü Fatih 
Beyler. 

Binbaıılığa terfi eden levazım 
yüzbafılan: 

M. Rifat Çepan, H. Fikret Bürha
niye BeyJer. 

Mustafa K~ıağası, 1. Kemal Bıeypau 
rı, 1. Hakkı Eğri ~ı, Ahmet İtıtan
buJ, Sami Trabzun, M. Niyazi Kafkas 
ya, Y. Ziya Fatih, Y. Ziya Tefenni, M. 
Tevfik Pe~mbe. İbrahim Bunıa, Hıf
zı Sivas, H. Rasim Yozgatlıozdoğan, 
A. Kadri İstanbul, Hikmet Edirne, M. 
İlhami Edime, Sıddık Tqphane, .M..
tafa Sürmene, beyler. 

Y uzbaşılığa terli eden levazun 
birinci müliizımları: 

Bedri Kocaınııstafa,pqa , M. Orhan 
İstanbul, A. Meki Sivas, Nizametıtiıı. 
Iatanbul, beyler. 

Birinci mülôzımlıia terfi eden 
mülazımlar : 

Sezai Yenipazar, Muzaffer ErziJI.. 
can, Mükerııem Bayezit, H. Fethi Dra
ıne, Reşat Kayalar, Seyfettin Ü&kü
dar, M. Galip Kastam<ınu, Abdülkerim 
Metroviçe, İhsan Bitlis, Cavit Kıbris, 
M. Sincarb Bayburt, Remzi 1ııtanhuJ, 
H. Hüsnü Üsküdar, K. Turhan İçarta, 
Celal Erzurum, Fahri Üsküdar, Rat>t 

·İstanbul, Fazıl Erzurum, Hüseyin Şar
kıkarahisar, Ce.liil Refahiye, Fazıl Ka
ğızman, Ahmet Olti, Mwıt.afa Tortum, 
beyler. 

Miralaylığa terli eden harita 
kaymakamları : 

A. Envenuri B. Sultanahrnet. 
Kaymakamlığa terfi eden harita hin

başıJarı: 
B. Fevzi Sivas, M. Azmi Haaeki, H. 

Riza Trabzun, Riza Bayezit, hey.in. 

Binbaşılığa terli etlen harita 
yiizbGfılan: 

M. Ali Bey Betiktaı. 

YiizbGfılıia terli etlen harita 
birinci mül&zimleri 

Rctit Manaatrr, Hakkı Manaabr, 
Bahri Manaatrr, Sabri Üakiip, M. Sab 
ri üaküp, Alaettin Erenköy, Naıit Üa 
küdar , M. lhaan Eyüp, Recep Eyüp, 
Kemalettin latanbul. Beyler. 

Miralaylığa terli etlen len "" ...,.at 
kaymakamlan: 

A. Zeki Edirne, 1. Şevki Manaatır 
Beyler. 
Kaymakamlığa terli eden fen .,. aanat 

binbafılan: 
Abdürrahman Bey Yozgat. 

Binbafılıia terli etlen len ve aanat 
yiizbafılan: 

M. Tevfik Akaaray, Muhtar Çan
kırı, lbrahim Sultanaeli, KemaJ Çinar, 
Kazon latanbul, M. Şevki Harput. Bey 
J~r. 

Askeri fabrikalarda t~rl i etlaı 
miralay/ar: 

Rıza Bey Kemah, 
Kaymakamlığa: 
Hamza Bey Bitlia, HaJit Bey Edir

ne. 
Binbaşılığa: 
Muhittin Bey Elbüıtan, O. Fevzi 

Bey latanbul, Fuat Bey Kayaeri, Muh 
tar Bey Saınatya, A. Suat Bey Sultan 
ahmet, Bahaeddin Bey Krrcaali, Ser
vet Bey Drama. 

Askeri hakimler: 

Şemsettin B. latanbul ikinci aınıfa, 
A. Ihsan Bey Menemen ikinci ımıfa, 
V. SaJahattin Bey Kumkapı üçüncü aı 
nıfa, Şefik Bey Avrethiaar üçüncü sı
nıfa, M. lbrahim Bey Burııa üçüncü 
sınıfa, izzet Bev Sivas üçüncü sınıfa, 
H. Nazif Bev Kasımpa'a dördüncü sı 
mfa, M . Bilal Bey Samaun dördüncü 
aımfa, Şevki Bey Manaıtrr dördüncü 
sınıfa, lsmail Hakkı Bev Tophane dör 
düncü aırufa, Dilaver Bey Edirne be
şinci ımıfa, 

Askeri Muallimler: 
A. Suat Bey Kumkapı, Namık Bey 

Cerlr.:-ı, M. Cemal Bey Cerrahpaf'l, M. 
Cemal Bey Üsküdar. 

Dördüncü sınıfa terli edenler: 
D. Şükrü Bey Samatya. 
Hesap memurlan: 

Bqinci aınJa terli edenler: 
lbrahim Bey Üsküdar, Şevket Bey 

Edirne, Rıza Bey Eakiıehir, Ali Bey 
Uıak. lsmail Hakkı Bey Dirzur, Meh 
met Kazım Bey Erzurum, A. Rıza B. 
Balıkesir, Hayri Bey Kayseri, Mehmet 
Bey Maraş, M. Ali Bev Draç, H. Hüa 
nü Bey Bağdat, Rıza Bey Kayseri, 

Altıncı aınıla terli edenler: 
M. Müçteba Adana, Rüstü lstanbul, 

1\1. Hilmi Cuıru\ibala, A. Ihsan latan 
bul, A Nuri Akhiıar, Süleyman Ma
latya, Ömer Liltfi Gerede. Cemil Ha 
lep, A. Haydar Mani.ııa .. O. Nuri Er
zurum, Kamil Van, Abdülcebbar Ger 
kük Beyler. 

Altıncı sınıfa terfi edenler: 
1. Vehbi Sivas, Derviı Bayburt, O. 

Fevzi Ta,hca, A. Refet Üsküp, M. 
Fevzi Edirne, M. Faik Yanya, 1. Nu
ı · i Erzincan, Emin lzmir, O. Bahri Na 
2ali, Ahm,.t Edirne, Musa Diyarıbe
"ir. 1. lbrahim Gerkük Beyler. 

M. Atif Kc-:ıya. Osaman Ertuğrul, 
Zekai Kırklareli, Abdülkadir Maraş, 
Behçet Van, İsa Kalkan.delen, Halil 
Kütahya, M. Vasfi Simav. A. Osman, 
Trabzun, İbrahim Üsküdar. M. Hilmi 
Uzunköprü, A. Hilmi Elaziz, S. Ruhi 
İstanbul, Fevzi Erzurum, A. HiJmi Bur 
sa. Şaban Antalya, M. Runuri Malatya, 
Muhiddin Elaziz. M. Hasan İstanbul, 
M. Celaleddin Elaziz, M. Ali Çeşme, 
Sadeddin Çanakkale, Mehmet Hakkı 
Milas Halit Gömülcüne, A. İhsan Er
zincan. A. Fevzi Aziziye, A. Avni Düz 
ce, Zeki Sakız, M. Hu!.usi Cankrrı, Hü 
seyin Çankırı, Hilmi Şarköy, Hilmi Şar 
köy, M. Evehhi Çankırı, Abdülkerim 
Ertui:rul, Mehmet Balıke•ir. 1. Sitaz 
Ba:ıdırma. I. Edem Bilecik. M. Tu:ıun 

Boyabat, Mustafa Mihalıççık, Tevfik 
Elaziz, şeyh Emir Elaziz, H. Fehmi K ı 
la, Mehmet Edirne. beyler. 

MUAMELE MEMURLARI: İKİN
Cİ SINIFA TERFİ EDENLER : 
A<Ee.dıdin Edime, Ferit İstanbu l , 1 .. 

fan aBlılr.csir, N .Hulusi Kavak, Selim 

Alduyık, M. Nuri Bigadiç, beyler. 
ÜÇÜNCÜ SINIFA TERFİ 

EDENLER! 
A. Nasulıi Üsküdar, M. Emin Bosna, 

Muhiddin Kaşgaı, Aoaf İstanbul, Ali 
Harput, beyler. 

DÖRDÜNCÜ SINIFA TERFİ 
EDEN MUAMELE MEMURLARI: 
1. Ralımi Buna, Zilhtü Ueküp beyler 

BEŞiNCİ SINIFA TERFİ EDEN 
MUAMELE MEMURLARI : 

A. Sami Prezirin, Faik Selan.ik, Ce
mal İııtanbul. İ. Emin İetanbu1 1. Hak
kr İewıbul, A. Nuri Edime, Haydar 
Girit, Cerıani Girit, M . Emin Erzin
can, A. Hmndi Oüınlişanıc, C. Yaşar FJo 
rioe, aHaan İBtantıul, M. Alaeddin E
dime M. Şükrü İatanbul, beyler. 

ALTINCI SINIFA TERFİ EDEN 
MUAMELE MEMURLARI : 

Dıu;un Bayburt, Riza İetanbul, İ. Re 

r.t lstanbul. A. Hadi İstanbul, Kemal 
ııtanbul, S. Saddedin İstanbul, S. Sir

rlb, İstanbul, M. F.min Urfa, Abdüllah 
Harput, BüTha.neddin İstanbul, Salib 
Kasımpaşa, beyler. 

DENİZ SINIFI GÖÖERTE KAY
MAKAMLIÖINA TERFİ EDENLER ı 

İhsan Eyüp, Muatafa Trabııun, 1. Ri· 
za Girit, Cevat Beşiktaş, Şemsettın Ka 
sıvpaşa, Mehmet Gireallll, Lütfü Ka
~şa, Bilal Girit, Zihni Kaısımpasa 
1. Hilmi, Kesme.haya, beyJer. 

BINBAŞILIÖA TERFİ EDEN GÖ-
<"iERTE YÜZBAŞILARI : 

A. Cemal Kasllr\paşa, O. Nuri Kadı
köy, Muzaffer Kadıçcşme, Hü yin Tqıt 
hane C. Hakki İzmir, Cemil Bagdad, 
Sait Ka.sunpaşa Rifat Girit, Cevdrt İs
tanbul, Hulki Kökııü, Hasan Girit, bey 
ler. 
BİRİNCİ MÜLAZIMLIGA TERFİ 

EDEN GÜ<"iERTE MÜLAZIMLAR! ı 
Süreyya Manisa, Adnan Konya, Ri

za Sivas, Hakkı Heybeliada, Kemal 
Bakırköy, Şerafettin Sirıov, Vedat Hey 
lırıli, Kuhazım aKdıköy, Muhiddiıı 
beyler. 

KA YMAKAMLIGA TERFi EDEN 
ÇARHÇl BiNBAŞILAR 

Mehmet Emin B. Kasımpaşa, Mus
tafa B. Edirne, 

BINBAŞILIGA TERFi EDEN 
ÇARHÇI YOZBAŞILAR 

İbrahim B. Eyüp, Mehmet B. Ma· 
raş, Miinür B. İstanbul. Yusuf B. A· 
yazma, Hasan B. Boyabat, Hamza B. 
Trabzon, İhsan B. İzmir, Tevfik B, 
Kasımpaşa, Cemil B. Sanyar , Süley
man B. Tirebolu, Şefik B. Girit, Cemli 
B. Ayvansaray, Naci B. Kasımpafa. 

BiRiNCi MOLAZIMUGA TERFi 
EDEN ÇARHÇI YÜZBAŞILAR 
Bürhanettin B. Kasnnpafa, Ali B. 

Ka9Impaşa, Fahir B. Karuköy, Fethi 
B. Üsküdar, Asaf B Üsküdar, Rebli 
B. Üsküdar, Saffet B. Üsküdar, Muh
tar B. Heybeli, Şerafettin B. Üsküdar. 

MIRALA YLIGA TERFi EDEN 
SANAYii HARBiYE KAYMA

KAMI 
Eyüp B. Kocarnustafapaşa. 

AKYMAKAMLI(;A TERFi EDEN 
SANA Yll HARBiYE BiNBAŞISI 

Ralcim B. Şehremini, 

BINBASILIGA TERFi EDEN 
SANA Ytl HARBiYE YÜZBAŞI-

LARI 
Ali B. Feriköy, Aslan B. Seliini._ 

Miraç B. Kasımpaşa, 

KA YMAKA!MlLICA TERFi EDiN 
TABiP BINBAŞILAR 

Celal B. Kastamonu, 

BINBAŞILIGA TERFi EDEN 
TABiP BINBAŞILAR 

Naci B. Haliç, Ali Rıza B. Yama, 

BINBAŞILIGA TERFi EDEN 
LEVZIM YÜZBAŞILARI 

Ali Haydar B. Karagümrük, 

HESAP MEMURLAI ÜÇÜNCÜ 
SINIFA TERFi EDENLER 
Rüştü B. Tekirdag. Tahsin B. Ka· 

aımpaşa, Hüseyin Avni B. Molova. 

BEŞiNCi SINIFA TERFi 
EDENLER 

Neşet B. İstanbul. 

ALTINCI SINIFA TERFi EDEN 
Ömer LQtfi B. Trabzon, 

Muamele memurları befinci sınıfa t.r 
fi edenler: 

Tevfik Bey latanbul. 

Alhncı sınıfa terli edenler: 
Arif Bey Konya, Rifat Bey lıtan

bul, Mahir Bey latanbul. 
Muzikacılar: 

Alhncı sınıfa terli etlenla: 

Ali Bey Trabzon, Salih Bey Eyüp 
Remzi Bey Tekirdafı, Şecaattin Bet 
Kulaksız, Kemal Bey Kadıköy, Os
man Bey Y enibahçe, Hüseyin Bey l(c 
dıköy, Muzaffer Bey latanbul, Ham
di Bey Cibali. 

( Arkaaı oartlır)." 

Bir teşekkür 
lSTANBUL, 29 CA.A.) - Gazi,.. 

yıntap meb'uau Nuri Beyefendiclen • 
pğıdaki tqekkür mektubunu aldık: 

•Türk dilinin ..-e Türk kültlirünün 
'M'uıevil ... ara'1nda tamim ve i~ 
temin makı 'te Ankara Musevileri ta
rafından k .d eılilmiı bulunan ve tctefo 
külünden aonra benim de azalığımı ka
bul etmi~ bulunduğum (Türklük kültlf 
birliği) klübünde 20 aiuıtoa 933 ır~ 
vuk cıbulan toplantıya ittirakim baıelıl
lc gerek Türk Muııevi vatandatla..,,.. 
dan ve gerek Avrupanın büyük -
k:zlerinde:-ı Muıevi revattan almıt oJ
duğum tak~irkar ve teveccühkir t.t. 
grafnamelerc teıekkürlerimi arzebneyf 
bir vazife bilirim." 

• 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkardmağa başlanan yeni •ene mah•ul6 toz ve ke•me ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

6zere her l•teyene •ablmaktadır. Fiatlarımız e•ki•I gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci l•tasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!.:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ı~a Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. · 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve tl•t tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bilttin masraflar 
ve mes'uliyet miıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına •igorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduta gibi en az beı vagon •lpariı ederek bedelinin . temamını peıin . ödeyenler vagon batına beı Ura 
tenzilattan l•tifade ederler. 

Adre•: lstanbul'da Bahçekapıda DördincG Vakıf Han. No. 40-50 Telgraf adre•I: lst~nbul, Şeker Telefon No. 24470. 

~ - -- . . ' "" 

~---• Leyli ve Nehari - K.z ve Erkek 
lSTANBUL .,, 

GAZI LiSESi 
Yalnız orta ve liae kısımlan halidir. 

Mtıdiri; Ebulmuhıin Kemal 
Ankara'da bu Damdaki lise ile olan iltibasm ref'i için lisemizin ismi 

"YENi LiSE,,ye 
tahvil ediJmi.ştir, Lisemiz yeni kurulan Üniversiteye bir ecnebl lisa· 
nına tamamile sahip olarak talebe yeti;ıtirmek maksadile açılllllfbr. 
Ders proğramları yeni ıekillere göre tertip edilıniftir. Tecriibeli 
ve seçil.mit bir talim heyetine maliktir. 

Mektep: Cağaloğlunda Sıhhiye miidllrlüğll bititiğinde 
Hergün talebe kayıt ve kabul olunur. [6320) 

5486 

1 Emlak ve Eytam Bankası i·lAnları 1 
Şubemiz Mütekaidin Ey
tam ve Eramil iskonto mu
amelatına ve muamelele
rin günü gününe intacına 
aşağıda yazılı günlerden 
itibaren başlanacakhr. 

Beyoğlu ) 
Kaııınpaşa ) 6.9.933 - 11 .9.933 - 16.9.933 - 20.9.933 

·Üsküdar ) 

Eminönü ) 
Yalova ) 
Sarıyer ) 
Bakırköy · ) 
Adalar , ) 

Kadıköy 

Beşiktaş 

Fatih 
Eyüp 
Samatya 

) 
) 
) 

) 
) 
) 

7.9.933- 12.9.933 - 17.9.933 - 21.9.933 

9.9.933 - 13.9.933 - 18.9.933 - 23.9.933 

10.9.933 - 14.9.933 19.9.933 - 24.9.933 
(4450) 

5926 

Devlet DemiryoUarı idaresi ilau ..!.M't 

Devlet Demiryolları İdaresinde teraküm eden takriben 20 
bin adet boş çimento çuvalı ile takriben 300 adet muhtelif de
mir ve ahşap karpit ve arapsabunu fıçııı 2-9-933 tarihinde mü
sadif cumartesi günü saat 14 de müzayede ile satılacaktır. Ta
liplerin teminat akçesini hamilen Haydarpaşa mağazasına ~Ü 
racaatları ilan olunur. ( 4302) 5750 

Eskiıehir - Ankara arasında Esekent istasyonu civarında 
536, 600 üncü kilometrede vaki taş ocağından çıkarılarak.tes
lim edilecek 6000 M• balastm kapalı zan<ıa münakasası 14 Ey 
lul 933 per§embe gÜnÜ saat 15 de Ankara' da İdare Merkezin
de yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara veznesinde beşer liraya sahlan şartname-
lerde yazdıdır. (4303) 5751 

AskeriT ıbbiye Mektebi Müdiriyetinden 
1 - Bu sene mektebimiz tabip kısmına kadromuza naza

ran tam devreli lise mezunlarından pek iyi ve iyi derecede bu
lunan talebe kabul edilecektir. 

2- Pek İyi derecelilerden kabul şeraitimizi haiz olanlar 
hemen kaydi kabul edilecektir • 

3 - İyi derecelilerden İstendiğinden fazla talip olduğu 
takdirde müsabaka imtihanı na tabi tutulacaklardtr. 

Müsabaka imtihan programı 
berveçhi atidin 

193:l Eylül · · 

Saraçhanebafı - Mibıir Pqa konaklarında 
Deniz Yolları İşletmesi 

ACENT ALARI : Kız, Erkek - Leyli, Nehari - Ana, ilk~ Orta v~ Lise 

HA YRiYE LiSELERi 
Karıı.kll7 • Köprllbllfı Tel. 4.236<. 

Sirlmcl. Mühürdar zade han 
Telefon: 22740 

Tekmil ıınıflan mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli liıedir. İlk ıınıflardan itibaren ecnebi 
lisanı mecburidir. Fransızca, Almanca Ye lagilizce kurlan vardır. Leyli talebenin sıhhat ve ıııda-
11na uami itina edilmektedir. Talebeler sabahlan mektebin huıuıi otobtıslerile evlerinden alınır, 
aqam yine ayni weaait ile evlerine ırısnderilir. Talim heyeti memleketin en yiiksek muallimlerinden 
mllteıekkildir. Kayit muamelesi için Cuma ve Paıardan maada her glln saat 10 dan 17 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Sınıf ve Bakalorya ikmal imtihanlarına Eylıilün ikinci gllnü ve tedrisata 

AYVALIK 
ARALIK POSTASI 

·ANTALYA 
vapuru 31 Ağuatoa Pe~mbe 
ırtbıll aaat 1 7 de İdare rıhbımn
dan kalkar. GlDlŞ'te Gelibolu, 
Çanakkale, Bozcaada, Küçük
kuyu, Albnolıık, Edremit, Bur-

11 inci gQnll bqlanacakbr.- Tel: 20530 (6801] 

Beyoğlu - Tüaelbaşı • y.eniyol 

ALMAN LiSESi v~ TicJrd 
erkek mektebi 
Tam devreli lise - Orta Ticaret mektebi - Lisan öğrenmek 

için ihzari smıflar 
ÜNİVERSİTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 

Derslere: l 1 Eylıil pazartesi başlanacakbr. 
Kayıt : 4 EylQJ. 1933 pazartesiden itibaren her filo 8 den 

12 ye kadar müracaat edilmelidir. 
..... Telefo.n: 44941 - 44942 ... (6701) • 5835 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

haniye ve Ayvalrğa; DöNOŞ'te 
Ayvalık, Burhaniye, Edremit, 
Albnoluk, Küçükkuyu, Bozcaa
da, Çanakkale ye Geliboluya 
uğrar. (4496) 5932 

KARA'DENiZ 
SO'RAT POSTASI 

KARADENiZ 
vapuru 31 Ağuıtoa Peqembe 
günü r.aat 18 de Galata rıhb-

., mından kalkar. GiDiŞTE: 1-
nebolu, Samsun, Ordu, Gireaon, 
Trabzon, Rize ve Hopa'yaı 
DöNU-ŞTE: Hopa, Pazar, Rize, 
Trabzon, Gireaon, Ordu, Sam
sun ve lneboluya uğrar. 

" Evvelce yapılmakta olan 
çartamba postaeı kaldırılmıt
br," (4497) 5933 

iKiNCi 

lzmlr Sür'at Poata•ı 
SAKARYA 

vapuru 1 e1l6l CUMA on dlSrtte 
Galata nhbmından doğru lı
mire Ye fzmirden pazartesi gllnü 
on albda doğru İstanbula kal-
kar. (4520) 

-sadıkzade Biraderler 
vapurları 

Zonguldak-Bartın postası 

KEMAL vapuru 
31 Ağustos Perıembe akıamı 
Sirkeci rıhtımmdıuı hareketle 
(Ereğli, Zonguldak ve Bartın) a 
azimet ve avdet edecektir. 

F ula tafaillt için Sirkeci 
Meymenet Hanı albnda acenta
lığa müracaat. Tel: 22134 [6846) 

Darüşşafaka Müdürlüğün
den: 
İkmal imtihanlarına eylUl.ün 

ikisinde ve derslere de on birin 
de başlanacaktır. ( 4308) 5721 

lzmir Amerikan (lnternasyonal) Kolec'i 
Murif Velcllet!nce t&m devreli lise olorak usdlk edilmiştir 

Fen ve Edebiyat, Ticaret .,. Ziraat Şubeleri vardır. 
Kolec İngilizce ve fransızcayı en iyi ögreteıı bir müessesedir. 

tlniverslte bakaloryaıına hazırlar. 
Kayıt muamelesi 16 eylıilde baılıyacak ve 30 eylıile kadar deTam 

· edecektir. İkmal ,,. huauııi imtihanlar 26 Eylıilde baıhyacalı:br. 
Ücretler: C.eyU 350, nısıf lıyU 140, nchart 90 vı bışlaogıç ingillzce sınıh 

için nehari ücret 70 liradır. 

Daha fazla mal6mat almak İltiyenlerin Kolec Müdlirllljibıe 
mllracaatları rica olunur. 

Adreıı lzmir posta kutusu No. 258 -Telgrafı Kolec, hmir 

·------------- (6533) - 5689 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon-Gazlı göl yolunun (67 35) lira bedeli keşifli 3+250 -

9 cumaheaİ Lisan: 
lizceden 

Ankara Nümune hastahanesi yeni pavyonu, eczahane 
ve şubelerine ait olup evvelce ilan edilmiş olan 125 kalem a
tat ve edevat ve malzemenin 1 O - 8 - 933 tarihinde kapab 
zarf usuliyle yapılan münakaıasmda talibi tarafından kayit 
ve şarta bağlı teklifte bulunduğundan reddedilerek müzaye 
de, münakasa ve ihalat kanununun 18 inci maddesinin C. 
fıkrasına tevfikan pazarlıkla mübayaasma karar verildiğin 

Fransızca, Almanca ve lngi- den istiyenlerin şartname ve listelerini Ankarada Vekalet 

7+ 501 kilometreleri arasın İnşaatı 13-9-933 tarihine müsadi{ 
çarşamba gÜnÜ saat on be§ ot uzda encümeni vilayette ihale 
e dilmek üzere kapalı zarf usul ile münakasaya konuldu. Keşif 
nameyi görmek ve fazla malumat almak isteyenlerin Encü
meni Vilayete ve Nafia Başmühendisliğine kapalı zarf usull 
mucibince evrak ve vesaiti kanuniyelerile müracaatları ilan 
olunur. (4418) 5~70 

10 Pazar: Riyaziye Fizik 
11 Pazartesi : Tabiiyat Hayvanat nebatat ve umu

mi Kimya. ( 4433) 

İçtimai Muavenet Umum müdürlüğünden ve İstanbulda Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden beş lira mukabi

. linde almaları ve ihale tarihi olan 31 - Ağustos - 933 Perşem 
be günü saat on beşte Ankarada Vekalet binasındaki mahsus 

5859 komisyonda hazır bulunmaları !.lan olunur. (4360) 
~ 



PERTEV 
Kinin Komprimeleri 

Bataklık havallde 
100,000 lerce 

vatandaıın 

hayabm kurtardı 
r6113J 

• 
l•t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

Merkez Kumandanhğma 
ınerbut kıt'at ve müeueıat ih
tiyacı için 6000 kilo Bulgur 3-
9-933 pazar günü saat 14 ten 
14,30 za kadar açık münakasa 
ile satm alınacaktır. Şartname 
sini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya gİrİ§eoek 
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satm alına ko 
misyonunda hazır bulunmala
n. (150) (3942) 5276 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin 6000 kilo Bulgur 3-9-933 
pazar günü saat 14,30 dan 
15 şe kadar açık münakasa i 
le satm alınacaktır. Şart
namesım görmek iste
yenlerin her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
ğı satın alına komisyonunda 
hazır bulunmaları. (151) 
(3943) 5277 

Harp akademisi ihtiyacı i
çin 180,000 kilo Arpa kapalı 
zarfla alınacaktır. ihalesi 
12-9-933 saat 16 da yapdacak 
tır. Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gÜn ve münaka 
saya girişeceklerin gösterilen 
saatte teminatlarile Tophane
de Merkez Satın alına komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(191) (4140) 5508 

* * * 
Harp Akademisi ihtiyacı 

için 8,000 kilo Kuru Fasulya 
12-9-933 salı gÜnÜ saat 15,30 
dan 16 ya kadar açık münaka 
sa ile safın almacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya girişe 
ceklerin gösterilen saatte te
minatlarile Tophanede Mer
kez Satın alına komisyonun
da hazır bulunmaları. (192) 
(4141) 5506 

" ... 
Harp Akademisi ihtiyacı 

İçin 3000' kilo kırmm Mer
cimek 12-9-933 salı gtbıü saat 
14,30 dan 15 ıe kadar açık mü 
nakasa ile satm alınacaktır. 
Şartnamesini görmek İsteyen 
lerin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin g&terilen saat 
te teminatlarile Tophanede 
Meııkez Satın alma komisyo
nunda hazır bulunmalan. 
~(193) '(4142) 8507 

*** 
Harp l\kademisl ihtiyacı 

(çin 6000 kilo Nohut 12-9-
933 salı ııünU saat 15 ten 
15,30 za kadar açık münakasa 
De satın alınacaktır. Şartname 
yi görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya giriıecek 

lerin gösterilen saatte teminat 
larile Tophanede Merkez Satın 
Allına Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (194) (4143) 

5508 
• • • 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için 4200 kilo pilavlık pirinç 
12-9-933 salı gÜnÜ saat 14 ten 
14,30 za kadar açık münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şart 
namesini görmek İsteyenlerin 
her gün ve münakasaya gİri 
şeceklerin gösterilen saatte te 
minatlarile Tophane Merkez 
Satın alına komisyonunda Ha 
zır bulunmaları. (195) 

(4144) 5509 

Topçu ve Nakliye mektebi 
hayvanatı için Mayıs 934 ga
yesine kadar olmak üzere yev 
miye azami 365 kilo arpamn 
kırdırılınası aleni münakasaya 
konmuştur. Münakasası 6-
9-933 çarşamba günü saat 14 
ten 14,30 za kadar yapılacak 
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mÜ· 
nakasa gününde belli saatte 
teminatlarile Tophanede Mer 
kez Satın alına komisyonuna 
gelıneleri. (198) (4147) 

5512 

Ordu ihtiyacı için kapalı zarf 
la 1500 adet Su fıçısı alınacak
tır. İhalesi 14-9-933 perşembe 
günü saat 15 te yapılacaktır 
evsaf ve nümunesini görmek 
isteyenlerin her gün ve taliple
rin ihale günü belli saatten ev
vel teklif mektuplarım T opha
nede Merkez Satın alına komis 
yonuna vermeleri. (234) 

(4326) 5734 

Topçu Atış Mektebi için 7 
adet saka hayvanı 4 Eylfil 933 
pazartesi günü saat 1 O dan 12 
ye kadar pazarlıkla alınacak
tır. Hayvanı olanların şeraiti
ni öğrenmek üzere her gün ve 
aatacaklarm belli saatte Hay
vanlarım Tophanede Merkez 
Kumandanlığı binasına geti
rip satın alına komisyonuna 
müracaatlan. (260) (4514) 

.. . . 
Topçu Atış mektebi için 7 

adet saka arabası 4 Eylfil 933 
pazartesi &ünü saat 10 dan 12 
ye kadar pazarlıkla alınacak
tır. Araba nümunesi ahır ka
pıda nakliye taburundadır. Ta 
lip olanların nümune11ini nak 
liye taburunda görmeleri ve 
pazarlık için belli saatte Top
hanede Merkez Satın alına ko
misyonuna gelıneleri. (259) 
(4513) 

lstanbul Maarif Müdüriyetinden: 
Ecnebi.Ye ~ka.!Hyet mekteplerinden Üniversitede yapı

lacak mezuıuyet ımtıhanlarma dahil olacak talebenin imtihan 
günleri İstanbul Maarif idaresi ıalonunda ilan edilmiş oldu
ğundan talebenin imtihan günlerini daireye müracaatla anla 
malan ve tesbit olunan imtihan günlerinde saat (8) de Vezne 
cilerde Üniversite Konferans salonunda mensup oldukları 
mektep müdürlerinden künyelerini ve tasdikli fotoğraflarım 
müt'ir alacakları musaddak vesikalarla imtihanda hazır bu
lunınalan beyan ve ilan olunur. (4510) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Münasip bir memuriyete tayinleri için müracaat eden 

ınektebi hukuk mezunlarının Eylülün Üçüncü Pazar gilnü 
Mülga Defterdarlık dairesindeki varidat tahakkuk müdürlü
ğüne rr.üracnatları ilan olur.ur. (4509) 

L 3 üne..:. Kolordu ilanları 1 
Eskişehir Askeri SA. AL. 

KOM.dan: 
ğın ihalesi 18 Eylül 933 saat 
15 ve 16 dadır. Koyun Etinin 
teminatı 544 sade yağının te
minatı 638 liradır. İsteklile 
rin teklif ve teminat mektupla 
rile tayin edilen gün ve saatler 
de Samsunda Fırka Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(3254) (4208) 

5591 
*** 

Eskişehirdeki hava kıt' atı 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
80,000 kiio Kriple maden kö 
mürü satın alınacaktır. İhale 
si 20 Eylul 933 çarşamba gÜ 
nü saat 14,30 dadır. İstekli 
lerin şartnameyi görmek her 
gün lstanbul'da 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nu ve münakasa- Konya Askeri Satın alına 
ya girmek için tayin edilen Komisyonundan : 
gün ve saatte Eskişehirde 4. 24-8-933 tarihinde kapalı 
K. O. SA. AL. KOM. nuna fi .. k ı 
ve İstanbuldan müracaat ede zar a muna asası yapı an 

273J kilo sade yağına teklif e 
ceklerin de ayni günde teklif 
d ki . f' ti t . ti dilen fiat pahalı görüldüğün e ece erı ıa a emına arım d l v k t l 

3 K O SA AL KOM 
en pazar ıga onmuş ur. 

· b:l ' ki ·. 'lA · · ı .nuna ve ·ı haıesi 4 Eylül 933 pazartesi 
re ı ece erı ı an o unur. .. .. t 16 d dır p l v 

(3275) (4400) gunu saa a . azar ıga 
5816 1 iştirak edeceklerin tayin edi-

* * * ı len gtin ve saatte Konyada K. 
Eskişehir askeri SA. AL. O. Satın alma komisyonuna 

KOM. dan: müracaatları. (3284) (4512) 
K. O. ve Hava Kıt'aları ·ih * * * 

tiyacı için açık münakasa ile Bursa Askerı. Satın Alma 
45,000 kilo Kok kömürü satın Komisyonundan : 
alınacaktır. İhalesi 20 Eylül Bursa Askeri lise ve Has-
933 çarşamba günü saat 1 tahane için satın alınacak 
15,30 dadır. isteklilerin ııartna 220,000 kilo ekmeğin kapa
meyİ görmek üzere her ,,.ün •3 h zarfla münakasası 23 Eylfil 
tanbulda 3 üncü Kol Ordu Sa ı 933 cumartesi günü s~at 15 te 
tın alına Komisyonuna ve mü Fırka Satın alına kon_us!on~n 
nakasaya girmek için tayin e- da yapılacaktır. 1 aliplerın 
dilen gÜn ve saatte Eskışehir şartnameyi görmek İçin her 
de 4 üncü K. O. SA. AL. gÜn ve münakasaya İştirak i
KOM. nuna ve İstanbuldan çin de vaktinden evvel temi
müracaat edeceklerin de ayni nat ve teklifnameleriyle F. 
günde teklif edecekleri fiatla SA. AL. KOM. nuna müra 
teminatlarım 3. K. O, SA. AL. caatları. (3281) (4478) 
KOM. nuna verebilecekleri i 'f. 'f. 'f. 

lan olunur. (3276) (4401) Gümüş suyu ve Haydar pa-
5817 j şa hastaneleri ihtiyacı ıçın 

* * * pazarlığa konan 7 45 ton La ve 
K. O. 1. F. ve Hastahaneler marin kömürüne teklif edilen 

ihtiyacı için açık münaka,;a i fiat pahalı görüldüğünden tek 
le 6,000 kilo Gaz yağı satın rar pazarlığa konmuştur. lha 
alınacaktır. İhalesi 16 Eylül lesi 2 Eylul 933 cumartesi gü 
933 cumartesi günü sa~~ 11 nü saat 11 dedir. İsteklilerin 
dedir. İsteklilerin şartnameyi şartnamesini görmek üzere her 
görmek üzere her gÜn ve müna giin ve pazarlığa girmek için 
kasaya girmek için o gün ve o gÜn ve vaktinden evvel F m 
vaktinden evvel Fındıklıda Ü dıklıda 3. K. O.SA. AL. KOM. 
çüncü Kol Ordu Satın alına ko nuna gelıneleri. (326) 
misyonuna müracaatları. ( 4485) 
(318) (4403) 

5819 
* * * 

Çorlu Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 
Fırkanın Çorludaki kıt'at ve 

müessesatı hayvanatı ihtiyacı 
için ayrı ayrı şartnamelerle üç 
parça halinde ve beher parça
sı 112,000 kilo olınak üzere üç 
parça halindeki saman kapalı 
zarfla münakasaya konmu§
tur. İhalesi 6 eylfil 933 çarşam 
ha günü saat 14 te dir. Talip
lerin münakasaya girmek için 
tayin edilen gün ve saata tek
lif ve teminat mektuplarile 
Çorluda Askeri Satın alına 
komisyonuna müracaatları. 
(3247) (4092) 5462 

• .. * 
Haydarpaşa ve Gümüş suyu 

hastaneleri ihtiyacı için 60 bin 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
6 Eylfil 933 çarşamba günü 
saat 14 tedir. isteklilerin ev
saf ve şartnamesini görmek 
Ü.Zere her giln ve münakasaya 
girmek için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna müraca-
atları. (292) ,(4093) 

5463 
••• 

* * * 
İzmit Fırka Satın alma ko 

misyonundan : 
Merkez ve Tuzladaki Kıt'at 

ihtiyacı için 13,242 kilo Şeker 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 15 te
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak edeceklerin 
tayin edilen günde lzmitte Fır 
ka satın alına komisyonuna 
müracaatları. (3258) (4241) 

5641 

Aydın Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Aydındaki askeri ihtiyacı 
için 112,000 kilo ekmeklik un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 16 - Eyliil -
933 Cumartesi günü sat 15 te
dir. Şartnamenin birer sureti 
Aydın alay, İzmir Ms T. Mv. 
lstanbulda K. O. Ankarada 
M. M. V., İspartada fırka, De 
nizlide Piyade Sa. Al. Kom. la 
rile BurC:.ur ve Dinar Askerlik 
şubelerinde mevcuttur. Mu
vakkat teminat 672 liradır. 
Taliplerin İhale saatinden ev
vel Aydında Alay Sa. Al. 
Komisyonuna müracatö4:ları. 
(3270) (4338) 5783 

.. . . 
Samsun Askeri Satın alına Çatalca Müstahkem Mev 

Komisyonundan : kii için açık münakas~ ile 
Samsunda bulunan kıt'at ih 110,000 kilo lavamarin satın 

tiyacı için 360,000 kilo Un, alınacaktır. İhalesi 16 Eylül 
350,000 ki.10 arpa, 15,0~0kilo 1 933 cumartesi günü saat 14 te 
Ko~ Etı ve 10,000 ~lo Sa- dir. İsteklilerin şartnameyi 
de Y agı kapalı zarfla munaka görmek üzere her gün ve mü 
say~ ko~uştur. ~n ile Arpa nakasaya girmek için o gün ve 
nm ihalesı 16 Eylul 933 saat vaktinden evvel Fındıklıda Ü 
15 ve 16 dadır. Unun teminat çüncü Kol Ordu satın alma ko 
2156 arpamn te~atı 853 li misyonuna müracaatları. 
radır. Koyun Eti ve Sade ya (319)_ (4404) 5820 

• 

1 
Mühim Bir Fırsat _ 

Piya~ada hiç.bir mohilyacmıa rekabet edeııriyeceği derecede mal· 
larını ucuzlatan yegane mobilyil mağaı:aaı. Bilhassa lngiliı g;ı
ranti sarı keıme ve beyaı karyolalannda büyük teaıililt yapıl· 

mıştır .. İstanbul Rızapap yokuıu 66 No. Telefon 23407 

Asri mobilya meşheri 
AHMET FEVzl 1iii [5939) 

inhisarlar Umum Müdürlüğündenı 
N e v 'i Muhammen Vahidi Bulunduğu Mahal 

Mıktan kıyası 
Pastal Sazı 4300 Kilo Numunesi satış komis-

Köhne kanaviçe ve 
Çul parçaları 538 • • 

Çinko saç kırpıntısı 300 
Galvaniz kırpıntısı 400 
Dökme iskara parça-

ları 
Demir parçalar 

Dökme ,, 
Bakır saç parçaları 
Pirinç Kırpıntısı 
18 20 23 milimetre 
kutrunda şişe man
tarı 

400 
4000 

2500 
800 
150 

62844 

" 

.. .. 
,, 

" 
ti ,, 

yonundadır. Mal baha
riye deposundadır. 

Mal Antalyadadır. Nü
mune satış komisyo
nundadır. İstanbulda 
teslim satılacaktır. 

Paşabahçe Fabrikasın
dadır. Taliplerin malı 
görmek üzere oraya 
müracaatı 

Adet Mantarlar Kabataş in
hisar anbarındadır. Ta
liplerin görmek için o
raya müracaatları. 

İstimale gayri sa- 800 " Bidonlar Paşabahçe 
lih bidon Fabrikasmdadır. 

Balada isim ve mikdarları yazdı eşya açık arttırma sure
tiyle satılacaktır. Talip olanların 6-9-933 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 te Cibalide İnhisarlar Levazım şube
sinde satış komisyonuna yüzde on beş teminat akçeleriyle mü 
racaatları ve satılacak eşyayı görmek için di! her gün bulun
dukları mahallere gidebilecekleri ilan olunur. ( 4287) 

Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğündenı 

Akyazı Askeri kereste fabrikası ambarlarından takriben 
(2000) metro mikap muhtelif cinı mamfil kerestenin Adapa
zarı Şimendifer istasyonuna ve fabrikanın Kürtkırığı ormamn
dan (2000) metro mikap çam ve küknar tomruğunun dokur
çunda fabrika şubesine ve bu fabrika şubesinden mamul ve 
gayri mamfil kereste ve tomruğun Akyazıda fabrika ambarı
na nakilleri 14 ağustos 933 tarihinden itibaren yirmi gün müd
detle ve kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya vazedilıni§tir. 
4 eylfil 933 pazartesi günü saat 14 de Adapazarı Maliye daire
sinde ihaleleri icra kılınacaktır. Talip olanlar yüzde yedi buçuk 
pey akçelerile veyahut muteber banka mektuplarile komisyon 
mahsusuna ve şartnamesini görmek İsteyenlerin de Fabrika 
Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (4085) 

SATILIK 
FABRiKA 

Eskişcbirde gayet iyi muhafaza edi1-
miş ve tesisatı ile birlikte bir atölye ve 
fabrika veyahut yalnız fabrika birıaeı 
satr Iıktır. Tıııl.İ(p ol.a.ııılarm sarih malO
ma t almak içi.n (R.V. 46) nınnara ile İs
tanbul 176 No. lıu .posta kru.tıusu adresine 
müracaat etmeleri mercudur. (6748) 
l' 5912 

lstanbul Ticaret Müdüriyetinden: 

Rehin üzerine ödünç para vereni& 
haıkkındaki nizamnamey.: tevfikan maag 

cüzdanı üzerine ödünç paıra vermek su
retilıe iuayi sanat etmek üzene kendisine 

mezuniyet vedkniş olan İstanbu1da Vez
neıcilµıdıe 4 rıııımaralı tkarıethaneyl ka

ımıni ikaınetıgah ittihaz etmiş ol.an Eğ.iıır 
de doğmuş 1298 doğumlıu Türk tebaası,,,. 

dan Agqp Pal.an.cıyan Efendi bu kıeme 

müraca~ tkaretg3ılımı kapatıtığıru be· 

yaaı iJıe tıemi.natırun iadesini ta1eıP ettir 

ğin<kın yulrarDda yazılr muame.leden oo
Jayr lrendisiJe alaka ve Hişikleri olanla.

;rm haklarrnr Mamak üzere birer ilıaıfta 

faS.tla ile yaıprlmakta olan iiç il&ııdan ;,ti,. 

baren üç ay zarfrnıda evrakı müsbireleri.

Je mumaiıleybıe veyahut dairemize mtira· 

caatılarr ve bu müddetin hitamından llOl!lı

ra ınevGUt teminat akÇ<>si geri ve:rileıce

ğindıe.n artrk bu baıptalci taleıplerin din.kn 

miyeceği bilinmek Üze« keyfiyet DİfillD 
na.menin 15 inıci maddesme teıv.fikan il!n 
olıunıu.r. (6616) 

5778 

5460 

AI SERMAYE (LE 

KA~LI BiR 1 ~ t 

Otomatik şapka temizleme ' 
ve ütü makinesi 

Us dakikada .., eaki ..e ldıııll blT M>
kayı ~r, lltülıer yc:ıııy>enl w !l"iP" 
ka haline ııetirir. İ.ırtlmaJ.i gayot lıasit
tir, Telıı!if ·WI katal<ıg cıale,p ediniz, 

RIZA ISMAIL 
latıanbuı, Ankaıra ı:ad.dıeai 95 

Tcl.efon: 23992 (0232) 

lstan bul üçüncü icra 
memurluğundanc 

Maıbcuıı ft paraya ti""fdlmeeı 

mukarrer bir traktör maldı-ı. ' 5 Ey. 
101 983 tarihinde llllllt 10 dııııı. 18 kadar 

Sirkecldo :MaG&r ZlnR ma'fı:lneel p.. ' 
k~I 11.poıunda lldnd açık aı•btıııma ile 
.,.ulacalr.tır, İ<!Aıı ol11411Jr, (6838) 

~----------------------- DEVREDİLECEK İHTİRA B&RATI 
DEVREDİLECEK iHTİRA BERATI 

Gemi deınj,.Jerl örtüsü kama çiviırini.Q 

..e buna müınaısiJ meıvadıdm dökillmeel i.

çin usırıl.') hakkındaki ihtira için istiıhsa1 

edilmiş olan 2 Teşriaıievve.1. 1929 <tıarllı ve 

1008 mımata!1ı fötira beratı üzeocirulıekl 
buılouk bu kere başkaama devir vıeya ica

ra ve;rHeceğin&n bu hususta fazla ma

JOmat edinmek istiyen zevaıtrırı Istaınl:ıul 
da Bahçek:a;prda Tq hanın.da 43-48 mı 
maralarda vekili H. W. Stock efendiye 
müracaat etmeleri illin olwıur. (6667) 

5798 

(Ml.lsaıde«nelıl tapalar) ba.kbndald lh 
tin için iatihaal edllııılt olan 6 Temmus 
11131 tarih ve 1228 rııuma.rak ihtira be
ratı llzıeorirıdeld bukııJıc bu kıe:l'e baflı:a.eı
lllil devir veyahut icara ~tinden 
bu buausm fa2lla maUlmaıt Mlnrw-fr JBlir 
yen zevatın lıııtanbu;lda Ba:hı;ıekapıda 
Tat Hanında 43-48 mımara1arda lıfiln 

vekili H. W. Stock Efendiye mllracaat 
etmeleri il!n olıunıır. (6609) 

5800 

Umumi N~riyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


