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-=== = Terfi Listesi Çıktı ! Başkumandan Me!!.dan Muharebesi 

Cahit Paşa Ferik, MiraıQ F;b·-m-i,-Sadettin, Fahri, Nidal Cevat, ,Türk Ordusu Kat'i Zaferi 
Mazlum, Kemal, Şevki, Cemal, Azmi Beyler Mirliva Oldular.. Bugün Kazandı 
Reisicümhur Hz.nin T asdikferine Ikti
r an" Eden Li~t~ ~~en Sütunlarımızda 
Son Posta Tedi Eden Zabitlerimize Tebriklerini Takdim Eder 

Ankara, 30 A. A. - Reisi
cümhur Hazretlerinin tasdiklerine 
iktiran eden askeri terfi listesi 
ıudur: 

E. H. Mehmet Cevat - Ortak6y, H. Behzat • Mabmutpaıa, E. H. 
E. H. Yümnü - Harput, E. H. Hulüsi • Marq, E. H. Cemal -
Hasan Nazmi - Gönen, E, H. Zeki Eskicuma, E. H. Emin • lıtanbul 
• Süleymaniye. E. H. izzet-Tosya, E. H. Sami - Şivaı, E. H. Nazmi 
E. H. Mümtaz - Çınar, E. H. Selimiye, E. H. Hakkı - lstanbul, Ferikliğe terfi edenler: 

Mirliva Cemil Cahil Paşa. 
Mirlivahğa terfi edenler: 

Ahmet Kemal • Filibe, E. H. 1 ( Devamı 10 uneu ıayfada ) 
Ahmet Ekrem - Kandiye, E. H. -------------· 

Piyade miralayı Fehmi, bay· 
:car M. Sadettin, M. Hasan Fahri, 
•üvari M. Nidai, Erkanıharp M. 
Selim Cevat, Tabip M. Mazlum, 
E. H. M. Kemal, M. Şevki, M. 
lbrabim, Askeri liseler müdürü 
M. Ömer Cemal, piyade M. 
Azmi, Harbiye mektebi müdürü 
Beyler. 

Erkimharbiye Miralaylığına 
terfi edenler : 

Erkanıharp Mehme't İhsan -
Yenicevardar, E. H. Mehmet Fahri 
- Bolu, E. H. Mehmet-Kafkasya, 

Nurettin - lstanbul, E. H. Ömer 
- fskenderpaşa, E. H. Asım - Er· 
turum, E. H. Abdülmecit - Bursa, 
E. H. Cevdet - fşkodra, E. H. 
Tevfik - Soma, E. H. Muzaffer 
.. İstanbul, E. H. Şebabettin -
Edime, E. H. Kenan - lstanbul, 
E. H. Mahmut - lstanbul, E. H. 
Asım - Üsküp, E. H. Neş'et -
Üsküdar, E. H. Hakkı-Cumaibali, 
E. H. Feyzi - Vezneciler, E. H. 
Fuat - Antalya Beyler. 

Erkanıharp kaymakamlığına 
terfi edenler: 

Erkanıharp Raif • Bursa, E. 

Orta Tedrisat Kadroları Tasdik Edildi 
- -- .. 

Tek Çocuk Bile Mek
tepsiz Kalmıyacak 

Beş Lise, On B~ş Ortamektep Açılıyor 
Orta tedrisat umum müdürü 

Fuat Bey dün şehrimize gelmit 
•e orta tedrisat kadrosunu bera
berind~ getirmiştir. Kadrolar dün 
vekil vekili Refik Bey tarafından 
tasdik edilmiıtir. Refik Bey diln 
rbir mubarririmizi kabul ederek 
bu huıuıta ıunlan ıöylemiıtir: 

- Yeni deH ıeneaine ait 
kadrolar vekiletin mutahasaıa 

dairesince hazırlanmı~ müdürler 
encümeninde tetkik edilmiı ola
raktan ıönderildi. Vaziyet tudur: 
~eni olarak b.. liae ve on bet 
ortamektep daha açilinaktadır. 
Uader: Malatya, Kütahya, Y o.z· 
sat, Kars ve Denizli' dedir. 

Ortamektepler: Bergama, Ay-

valık, Edremit, Karaman, Mar
din, Osmaniye, Zile, Develi, El
büıtan, Simav, İskilip, Hopa,Dlizce 
Bartın ve İstanbul da. Ulu köydedir. 

Kadrolardaki tebeddülibn 
adedi umum memlekette yüz yirmi 
ıekizdir. Bunlardan on dördü 
tem auretile, otuz ikiıi muallim
lerimizin kendi talebi üzerine, 
otuz alhsı Vekilet inııbat ko
miıyonunun gösterdiii lüzuma 
binaen ve kırk altısı da bazı 
mekteplerde bazı derslerin tev
bidinden veya idari naktainazar· 
dan ı-&rülen lüzum üzerine ya· 
pJlmııbr. 

Görülüyor ki mevzuhahı olan 
( Devamı 4 üncü aayfada ) 

Istanbulda Tanınmış Bir Kardinal 

lıtanbula •on ••len seyyahlann araıında ltalyanın methur bir kardinah 
da vardır. Bu zat Palermo ıehrlnln reiıl ruhantıidir. Adı Kardinal Saicl 
Lavitra.aodur. Kendiai tehrimiz.de oturan halyaDlar tarafından harareti• ka· 
IMtl Ye ltalya •efaretltaaeailMle tle iaaa e4l1-iftir. 

Gazi Bir 
San' at Hediyesi 

Takdim Edildi 
İstanbul kuyumcularından Enis 

Ali Bey isimli genç bir san'atkir 
yukarıda resmini gördüğünüz ese
ri, dün Yalovaya giderek Gazi 
H.z. lerine takdim ctmiıtir. Eser 
çok ince bir ıan'at işidir. Reisi· 
cümhur Hz. nin gümüş üze
rinde iılenmiı rcsimlerile, altında 
"30 •iu•toı - Ordular, hedefiniz. 
Akdenizdir!" yazıları vardır. 

' stanbul Tag.qare 
ubesinden lstan
ıul Halkına 

Yurtta,. 
Türk Tayyar• Cemiyeti, bu ıene 

de 35 tayyare almııtır. Bunlardan 
üç\1 lıtanbulun yardımı ile orduya 
hediye ediliyor. 

iıtanbul hav• filomuzun adedini 
12 ye çıkaran bu üç çelik kanadın 
bayram rünü Y~tilköyde ad takılma 
meraıimine davetliainiz. f ıtikbal 
harplerinin ne olacatı buründen 
belli. 

Mavi semaları kara bulut gibi 
kaplayarak ••llvereeek olan müthit 
kuvvetler• ancak tayyare kuvvetleri 
lle müdafaa kabil olacatını bir an 
hatırından çıkarma. 

Bunu dilıünmlyenler lıtikbale 
kıymet vermlyenlerdir. Aıil Türk 
milleti bu tehlikeyi her zaman idrak 
etmif, Türk Tayyare Cemiyetine 
yardım ve Uberru ile hava kuvvet
lerimizi bipler• emniyet verecek 
bir hale getirmlıtir. · 

Bayram ıünü teni tebrike aele
cek tayyare heyetine bu vesile ile 
de yardımı izhar buyuracatınızı 
kuvvetle ümit ede11 idare heyetimiz 
ıimdiden tliluanını arzeyler. 

Ta11•re C.•l1ett Relal Jl'ut Beyi• 
atııtlnı (4) üacli Hyfaaıadadır. ,. 

- ---- ----
Bugünden Sonra Bütün Beldelerimiz 

Tekrar Ana V ~tana Kavuştu 
30 Ağuatoı 922.. tarihin kll· 

nahn ıeçmit ve seçecek ell 
bilyllk gllııll.. Mukadderat deni· 
len ezeli ıırnn Tllrk silngüsli 
ucunda can verdiği, TOıkiin bn
ttin satvet ve beybetile mukad• 
derata hüküm yürüttn;n muazzam 
sfin... 30 Ağustos Türk milletinin 
kendi kendisini kurtardı;ı, yalnız 
karşısındaki orduyu değil, kiinab 
yere devirdiği gün ... 

İnanınızki tarih, dünyanın en 
büyük muharebesini, en eriıilmez 
zaferini 922 ağustosunun otuzun· 
cu günü yazdı. 

~ 
Büyük taarruzun dlln akşamki 

· manzarasını biliyorsunuz. Gazi 
Baıkumandanın dün gece Türk 
ordusuna verdiii emri de öğren
diniz. 

30 Ağustos günU sabahleyin 
çok erkenden Başkumandan ile 
garp cephesi kumandanı ismet 
Paşa Afyondan kalktılar, birin
ci ordu karargibına geldiler ve 

oradan cepheyi tetkik ederek 
gördüler ki: düşman kuvvetleri 
Çalköy mıntakasma periıan ve 
münhezim bir yıgın halinde top
lanmış, bfitün birlikleri birbirine 
karışmış ve ne yapacağını, nereye 
gideceğini ıaşırmışbr. 

( Devamı 8 inci ıayfada ) 

Bugün Yapılacak Merasim 
Bu~ilıa ao af11•toa, Zefer 'H Ta77are bayramı mlloa .. betlle ıehrlalade aabah .... 

dokuıdaD ttibarea bü7Uk ı•allkler 7apılacak, Onlvenlte me7danındı Hkerl, lut'at
1 

mektepler, poUa ve itfaiye kıt'aları, ıahlr t•ıekkUllerl geçit reamlade huır lnıluaacaklar 
nutuklar a671eHce1dlr. 

Bundaa bqka Ta17ar• C.•l1etlala Bu aene ordu7a hedi1e ettiği 35 , .. ı ta17are de 
aeraaimln lmUdadıaca lttaalnıl Hmuında dolaııcaklar, halka hJJare aeYJ'l•l•I kunet· 
lcadlrlr mahl7ette neli.eli kliıthr atacaklardır. Gece de te1ula muhtelif 1erlcrlnde 
Hker ve talebe tarafında• fener alayları tertip edilecektir. 

· Seyyah; tercümana - İstanbul için her tarafı asin atika der
lerdi de inanmazdım. Tamam beı yerde Timurlengin hırkasını, üç 
yerde Şah lsm&İliD D&rfiJCSİnİ, sekiz yerde de y aVUZUD k&bCIDl 
ıördüm!. •. 



(Halkın Seai 

Hitler Ve Sinema 
Yıldızları ... 

Hitler sinema yıldızlarının ilim
lerinin büyük harflerle yazıl
maıını menetmiştir. Bu hU8u11-
ta halkımız diyor ki: 

Sadık Bey ( J{umkapı lbrahimpafa 
mahallesi 7 ) 

- Hitlerin bazı tedbirleri benim 
botuma gidiyor. Bir emirname ile iıçi 
kadınları eve çatırdı. Şimdi de müf
rit sinema iptilasının önüne geçmek 
ve yıldızlara tapınmıya mani olmak 
için yıldızlann isimlerinin büyük 
harflerle yazılrnuıaı menetmiftir. 

Kadın erkelin hayat ortağıdır. 
,Fakat yuvayı da diti kut yapar der
ler. Aynı enaftaki erkekler İf bula
mazken kadınları evlerinden uzak-

\ laıtırmak bence dopu değildir. 
!Sinema iptila.ı bizde de bir salgın 
'haline geldi. 

* Şevki Bey (Kadıköy Altıyolağzı 71) 
- Birisi reçenlerde Holivuttaki 

kadınlann içyüzünü anlattı da adeta 
iğrendim. Sinema fÜpbesiz en faydalı 
l>ir ketiftir. Fakat bu kefif fena 
kullanılıyor. Gençlerin ahlakını boza-
cak aşk vt macera filimleri gösteri
liyor. 

Almanya filimlerdeki batrolcülerin 
n yıldıdarın iaimlerinin büyük harf
lerle vaıılmuını menetmiıtir. 

* 
Halit Bey ( Vezneciler 18 ) 
- Sinemaya ve yıldıdara bayılırım 

azizim. Kim ne derse deaio bugün 
sinema en ucuz ve en güzel bir 
eğlence vasıtuıdır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Zabıta dün Karagümrük, Kü
çükpazar, Eminönü ve Şehremi
ninde bir araıbrma yapmış. bir
çok kimselerin üzerinde taşınma
ıı memnu si]ihlar bu1unarak mü
ıadere edilmiştir. 

'lf. Demir isminde biri Beyoğ
lunda fena halde sarhoş olarak 
ötekine berikine sarkıntılık eder
ken yakalanmı.şbr. 

lıf. Galatada oturan Sofyano 
:ıabıtaya müracaat ederek, dostu 
Zeki tarafından 25 lirasının ça
lındığığını iddia etmiş, Zeki ya
kalanmıştır. 

'4- Yeniköyde 12 yaşlarında 
Dimistokli isminde bir çocuk, 
elindeki açık çakı ile oynarken, 
Madam Ervidakiyi yaralamıştır. * Paşabahçede oturan Emine 
Hanım zabıtaya müracaat ederek, 
komşusu Hasan tarafından 9 
lirasının çalındığını iddia etmiştir. 

'4- Cemal ve İsmail isminde 
iki kafadar Hikmet isminde bir 
kadınla Hürriyetiebediye tepe
sine giderek eğlenmişler. Dö
nilşte Hikmet Hanım karakola 
müracaat ederek Cemal tarafm
öan on lirasımo çalındığını iddia 
etmiştir. 

Jıf. Tütün gümrüğünden aldığı 
yükle Tophanede dinlenmek isti
yen hamal Yusuf, yükil.n üzerine 
devriJmcsile ağır surette yara
lanmıştır. 
..... p - QIJ MU •' -
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SON POST'"" 

B 

Kadastro işleri ilerliyor 
18 Mahallenin Kadastrosu Yapıldı Ya
rım Milyonluk Gizli Emlik Bulundu 

Kadaatro idaresi bir eylülden itibaren faaliyete 
geçecek olan üç yeni kol teşkil etmiştir. Üçer 
kişilik olan bu kollardan biriıi Küçlikpazarda Ho-

ııin kaeı- ... trosu yapılmış ve buralarda yanm milyon 
lira kıymetinde gizli emJik bulunarak hazine hesa· 
hına kaydedilmiştir. 

cagıyasettin mahallesinde ikincisi Şehıadebaıı Bir Ka.daıtro Memuru Azledildi 
Balabanağa mahallesinde üçüncüsü de Kumkapı 
Tülbentçihllsamettin mahalleıinde çalışacaklardır. 
Bu üç heyetin itlerini tetkik için bir merkez kom
ıiyonu teşkU edilmiıtir. Bu komsiyonda kadastro 
hakinıile maliyeden bir azi bulunacakhr. Yeni kol 
teşkilatile İstanbul kadastrosunun daha çabuk biti
rileceği tahmin ediliyor. Eski teşkilahn üç komsi
yonu Ahıçelebi. Balıkpazarı, Rüstempaşa gibi 
kalabalık mahallelerdeki çahşmalanna devam ede
ceklerdir. Şimdiye kadar İstanbulda (18) mahalle-

Balıkpazarı kadastrosu yapılırken hazineye geç
mesi lizım gelen takriben yarım milyon lira kıy
metindeki 50 - 60 parça emlak başkalan üzerine 
tesçil edilmiştir. Kaaastro müfettişlerinden Vecdi 
Beyle iki arkadap ve defterdarlık avukatlarından 
milteşek.kül bir heyet tahkikata başlamış ve kadas
tro ikinci heyet katiplerinden T. Bey azledilmiştir. 
Tahkikat bir kaç gfine kadar bitirilecektir. ikinci 
bir heyet de bu mıntakada yapılan ve başkalan 
hesabına tesçil edilen binalan defterdarhk namına 
tashih muamelesile meşgul olmaktadır. 

Tif O Askeri Mecmua 

S G.. l d 8. Güzel Bir Nüsha 
Komünistler 

on un er e ıraz Ç k d 
ı ar ı 

Faz1alaştı 
Son günlerde İatanbulda tifo 

vak'alan biraz artmışbr. Bu hu
susta Sıhhat Vekili Refik Bey 
halkımıza şunları söylemektedir: 

- "Son zamanlarda İstanbul
da Sıhhat Vekaletinin nazan dik
katini celbeden en mühim mese· 
le her sene bu mevsimde görül
mekte olan tifo adedinin bu 
sene biraz daha fazla olmasıdır. 
Bu da, teliş edilecek miktarda 
değildir. yani her .sene bu mev· 
simde biz İstanbul şehrinin tifo 
noktai nazarından vaziyetini ·vukuat 
adedi itibaıile yevmiye yedi, se
kiz vak'a gibi bir halde görürken 
bu sene bu bazı günler ( 12 ) ye 
kadar çıkıyor. Binaenaleyh, va-
tandaşlarımızın aııya ehemmiyet 
vermelerini rica ederim. 

Vekalet lüzum görürse, yani 
vakayi bu yükseklikte temadi 
ederse aşı merkezleri açılm~mı 
dehi nu:arı dikkate alacakbr. 

Eroinci Kan Koca 
Şerife Hanım isminde bir · 

kadınla kocası Hakkı ve diğer 
iki arkadaşı esrar ve eroin kul· 
lanmaktan maznun olarak yaka-
lanmıştır. Bunlar dün mevcuden 
İhtisas mahkemesine verilmişler 
ve muhakemeleri baılamıştır. 

Mısır Gazetecileri Gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Mısır gazetecileri ve 
doktorları, memleketlerine dön
mek üzere dün hareket etmiş· 
lerdir. 

Askeri mecmuanın Eylül nüs
hası dün çıktı. Bu nüsha büyük 
kurtuluı taarruzumuzun 11 inci 
yıl dönümüne tesadiif etmesi iti
barile İstiklal mücadelesinin bir 
hnlasasını. o zamana ait muhtelif 
hibralan ve renkli renksiz birçok 
resimlerle müteaddit krokileri ih
tiva etmektedir. ilave edelim ki 
askeri mecmuanın muhteviyatı 
meslek haricinde olan]an da ali
kadar edecek derecede mütenevvi 
ve zengindir. Gösterdiği muvaf
fakıyetten dolayı müdüriyeti teb
rik ederiz. 

Zahire Borsasmda 
Dnn Anadoludan İstanbula 

31 vagon ve 1032 çuval buğday 
gelmiş ve iyi malların okkası 

beş kuruştan sablmışbr. Tiftik 
yapağı piyasası gevşek geçmiştir. 
Eski afyonlara 825, yeni mahsul
lere 610 kuruştan alıcı vardır. 
Piyasamı:ıa gelen haberlere göre 
muhtelif mmtakalarda köylüler 
inhisar idaresinin afyon almasını 
istemektedirler. 

Dün piyasaya yeni Kars ka-
şarlan gelmiştir. Bunlann okka
sı (38) kuruştan satılmıştır. · Bu 
sene Karsta kaşar istihsalatmın 
az olduğu şöylenmektedir. 

Bilet Sahtekarlığı 
Tayyare piyango biletinin nu· 

marasım tahrif ederek piyan! o mü
düriyetinden para almak istiY.en 
Harbiyede tiitüncü Yervant Efen
di mahkemeye verilmiştir. 

MuhakemelçinBur
saya Gönderildiler 

Evvelki gün şehrimizde Huse
yin, Lfıtfi, Dimitri ve Hüseyin 
isimli dört tütün amelesi komü
nistlik suçile tevkif edilmişti. Maz-
nunların evlerinde yapılan tahar
riyatta bazı muzır evrak bulun
muştur. 

Maznunlar dün Müddeiumumi
lik tarafmdan isticvap edilmişler, 
ve muhakemeleri görühnek üzere 
geç vakit Bursaya gönderilmiş
lerdir. 

Mısır Seferlerinde GUmrük 
itleri 

Gümrük Umum Müdüriyeti ls
tanbul ve İzmir gümrüklerine bir 
emir t•bliğ etmiştir. Bu emre göre 
Mısır po~asını yapan vapurlara 
Jzuıirden lstanbula gelmek yahutta 
Istanbuldan lzmire gitmek üzere 
binen yolcuların eşyaları mlihür
lenecek ve ikinci bir muayeneye 
tabi tutulmıya.caktır. 

Ruşvet Alan Memur 
Dün gümrükte bir memur 

rüşvet alırken yakalanmıştı. Bu 
memur manifesto memurlarından 
(N.) Beydir ve gümriik müfettiş
lerile muhafaza memurları tara
fından cürmümeşhut halinde ya
kalanmışbr. 

Tavuk Hastahğı Kalmadt 
Belediye ve vilayet baytar 

teşkilatının mütemadi mücadelesi 
neticesinde lstanbulda difteri, ko
lera gibi tavuk hastalığı kalma
ml\hr. 

~ğus~ 30 -= 
... 

Günün Tarihi 

Zabıta Bazı Cemi
yetler Hakkında 
Tetkikat Y ap•yor 

Zablta. vaki ihbar üzerine, 
Harp Malülleri. HaJiç İdman 
Yurdu, Musiki Teavün cemiyet· 
ferinin muamelat ve hesabahm 
tetkike lüzum görmüştür. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikat 
bu cemiyetlerde birtakım gayri
kanuni ve usulsüz işler cereyan 
ettiğini meydana çıkar~ştır. 

Şimdiye kadar alakadarlara 
faydalı olacak yerde bir takım 
şahai emellere alet olarak zararlı 
bir ıekil alan bazı cemiyetlerin 
feslıi için mahkemeye müracaat 
edilmesi muhtemel görülmektedir. 

Ankarada Bir Kaza 
Ankara, 29 - Koyunpazannda 

Recep Efendinin Kanaat kahveha· 
nesile Ekmekçiler Cemiyeti binası 

araıındaki çıngrak teli elektrik havai 
teli ile temas etmiş ve cereyan kah
ve ocaj'lJ\a geçmiştir. Orada bulunan 
ocakçı Hüseyin cereyanın tesirile der
hal ölmüştür. 

lstanbul MUddeiumumisl 
Rahatsız olduğu için bir ay 

mezuniyet alan Müddeiumumi 
Kenan Beyin mezuniyet müddeti 
ay başında bitiyor. Kenan Bey 
cumartesi gününden itibaren işine 
başlıyacakbr. 

Yeni Kontenjan 
Yeni kontenjan kararnamesine 

merbut listeler teşrinievvel bida
yetinde mer'iyete girecektir. 

Bunlardan maada istisnaen 
kontenjan haricinde gümrükler
den geçirilecek eşyaya dair bir 
kararname tatbik mevkiine kon
muştur.Buna göre 933 tarihinden 
evvel gümrüklere gelen mallar, 
faturalarının İkbsat Vekaletince 
tasdikinden sonra gümrükten çe
kilebilecektir. 

iftiranın Akıbeti 
Ortağı kasap Hakkı Efendinin 

dükkanına gizlice 97 tane çakmak 
taşı bırakarak 11Hakkı Ef. kaçak· 
çılık yakıyor,, diye iftira eden 
ve mumaileyhin mahkemeye sürük
lenmesine sebep olan Beykozlu 
Bahçıvan Emin 9 ay hapse ve 24 
lira 75 kuruş para cezasına mah
kUm olmuştur. 

Cümhuriget Bay
ramı Temsilleri 

Ankara, 29 - Cüwhuriyetin onun
cu yıldönümü kutlulama komisyonun 
temsil heyeti Recep Beyin riyasetinde 
toplanarak bütün memlekette veri
lecek temsilleri teııbit etmiş, ordu 
ve köyler için yeni piyesler hazır

lanmasını kararlaşhrmı,br. Yüksek 
komiıyonlar da konuıulanları karar 
aboa almıtbr • 

ll-S_on_R_os_t_a_n __ ın~R~e=si;;;;ıı;.m;;.;;;;;il-..:.i_Hı_ik_a_,,..Y_e __ s_i_: ______ ~R_a_z_a_r_O_l_a_H._a_s_a_n_B_._D_ig_or_Kı_i ._· _,/ 

Hasan Bey - Pazar ola ef .. 
auncu bafllar nasılsınız, iyi misi
niı.? 

.•. Malüm ya bugün 30 ağus
tos.. yani ne dediğimi anladınız 

deiil mi? •• 

Çorbacılar - Evet 
Bey.. O tarihte biz 
idik ..• 

Hasan 
b6yle 

!( 
\ 

••. Şimdi de böyleyiz .•• Ha .. n Bey - E•et çorhacılar, yalaı• 

•-• d6nyaya Ula edelim ki 11 uao 
onol blribirlerine aıah çekenler timdi do 
blJ1o dfftç• reçlnlrler, " dostluklarına 
.. ... den rG•• lıunotleadlrirl•. 
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•• H rg n 
Mündeı icatın.ızın çoklu-

1tundan dercedilemtJmiş-, 

tir. 

1zmir 
Panayırı 

İzmir, 29 (A.A) - lzmir 9 
eylfıl panayırı, 9 eylül lzmir kur
tuluşu bayramını müteakip açı
lacaktır. Panayır sahasındaki pav· 
yoo inıaatı ve medhal bitmiştir. 
Memleketin muhtelif yerlerinden 
zelen tüccar, panayırın inıaab 
ye vaziyetini ümidin fevkinde ıü
:zel bulmaktadırlar. 

Pavyonlann beşte dördü kira-
lanmıştır. Panayire ittirak etmek 

•veya ziyaret için gelmek istiyen
(ler b.ulundukları yerin iktisat ve 
ftasarruf cemiyetine veya ticaret 
1 odasına mliracaat ederek panayir 
' için İzmire gitmek istediklerini 
söyleyince kendilerine derhal 
vesika verilecektir. 

Vesikanın ibrazı üzerine deniz 
t'işleri işletme mUdürlliğü biitün 
hatlarda yolculara yüzde 30 eşya 
oo 50 devlet demiryolları yolcu .. 
lara 0 o 40,250 kiloya kadar eş
yaya 0 o 50 şark demiryollarında 
yolculara % 40, avdette . eşya 
meccanen nakledilecektir. lzmir, 
Kasaba ve Aydın demiryollarında 
yolculara ve eıyaya % 50 tenzilat 
yapılacaktır. · 

Bundan maada bu iki kumpan-
ya takriben % 80 tenzilatlı ve 
üçer giln devam etmek üzere iki 
tenezzüh katarı tahrik edilecektir. 
fazla tafsilit için bilumum timen
difer ve deniz işletme müdürlüğü 
Scyrisefain acentelerine müra· 
caat etmelidirler güzel İzmirin 
bu seneki kurtuluş bayramının 
emsalsiz tezahurahna yüzbinlerce 
halk ittirak edecektir. 9 Eylül 
panayirinin açılması mtinasebetile 
en az yarım milyon vatandaıın 
lzmir'i ziyaret edeceğine muhak
kak gözile bakılıyor. 

Digarıbekirde 
Yeni Bir Hara 

Diyarıbekir, (Hususi) - Kıtır• 
yıl köyünde yapılmakta olan ay
gır deposunun intaatı hitam bul
muıtur. Depo kırk bin liraya 
yapılmışbr. Depoya damızlık 
hayvan getirelecektir. Fakat büt
çenin müsaadesizliği yüzünden 
bu it bu sene kalmışbr. 

Yeni Paralar 
· Gümüf, nikel ve buronz para

ların tekilleri hakkındaki program
lar dün hazırlanmııtır. Paraların 
tekilleri, bu programın tasvibin
den sonra ressamlar arasında açı
lacak müsabaka ile kabul edile
cektir. Bu müsabaka altı ay de
Yam edecek, ve ilk olarak 100 
lturutluk glimüt paralar üzerinde 
yapılacaktır. Prozrama röre rü
lllÜf ve nikel paralar müsabakası 
ayrı ayn birer buçuk ay içinde 
bitmif olacaktır. 

Bir Katil 
On Beş Seneye Mah

kum Oldu 
Malatya (Hususi)- Adıyaman

da Samsat nahiyesi nüfus memu
r~. Ebuzer Efendiyi kama ile öl
duren İzzetin muhakemesi neti-
celenmiş... İzzetin daima esrar 
İçtiği ve bu sarhoşluk yüzünden 
cinayeti işlediği tebeyyün ederek 
on beı sene hapsine karar veril
miştir! 

Resimli Mak•le 

Birçok kim•eler a-ö.terite bayı
lırlar. Kazanç ve Hrvetlerinia cevaz 
veremiyeceti muhteıem aparbmaa· 
lard~ oturur, tık i'İyinir, kendilerini 
z4:nrın •Ö•termiye çahtırlar. Tabii 
~utan hayatlan borç içinde ve ıstırap 
ıçinde reçer. 

: 

MeyvaJı çikolatalar yardır. D191n
daa maazaraaıaa aldanır, atzıaıza 

ataraıaız. içinde aarmı .. k çıkınca 
itrenerek tGkürüverirainiz. Dıtı tık 
içi bot iaaaalar bu çikolatalara ben
zerler. 

: 

il Göateriş a 

Dünyanın en bedbaht adamlan 
bu zavalblardır. ÇGn'lıü batkalannı 
aldatmak hne.ile, bütün hayatlannı 
bozarlar. Sahte bir hayat ya9amıya 
mahküm olurlar. 

Bunlar kendileri için değil batka
lan için yaıarlar. 

SON' TELGRAF HABERLERİ 

Spor işleri Cezri Surette 
Halledilecek 

---- -------

Ankarada Bir Komisyon Toplanıyor 
Gazi enstitüsü beden terbiyesi şubesi müdürü 

Nizamettin B. sporumuzun ıslihı için yapt~ğı tetki
katı bitirmiı ve raporunu Maarif Vekiletine takdim 
etmek üzere hazırlamııtır. 

Yapılan tetkikat neticesinde spor ve gençlik 
teıki1'tımızm çok dağınık, ayni zamanda yllkaek' 

telmiayenlerd• mahrum bir halde bulunduğu gö
rülmüf, bu vaziyetin devletin müdahalesi ve ted

birleri ile düzelebileceiine kanaat ba11l edilmittir. 
80t8n bu tetekk&Uerin bir elden idare edil· 

meai icap etmektedir. Eylül içinde Alman beden 
terbiyesi mlltebassısı Kari Dim şehrimize ıelecek 
ve ıpor tetkilitımızı tetkik edecektir. 

Spor teıkilitımızı islib etmek ve muhtelif kol-
lardan verilen kararları ve yapılan tetkikleri birlq
tirerek umumi ve nihai kararı vermek llzere Anka· 
rada fırka umumi kitibi Recep B.in riyasetinde Maarif 
ve Sıhhat Vekilleri ile ıpor teşekkWleri relalerinden 
mtirekkep büyük bir komisyon toplanacak, beden 
terbiyem Ye spor iflerine yeni bir İ•tikamet vermek 
için cezri bir çahıma yapılacaktır. 

ltalya Arnavutluktan Pek Mühim Şeyler 
istiyor, Vaziyet Gergin 

Tiran, 29 (Hususi) - Arnavutlukla ltalyanın Ecnebi devletlerle Arnavutluk arasında halen 
~rasında biss~d~!e~ bir gergi~lik .v~rdır. Bu ge~gin- cari olan ikhsadi muahedelerin iptali, 
lık, M. M~sobnı ?m. bazı teklifl!nm, Kıral Zogo nun Kapanmıı olan Katolik mekteplerinin tekrar 
reddetmesınden ılen gelmektedır. Fakat M. Muso- a 1 
lini'nin teklifleri, ıiddetli bir ültimatom mahiye- '.;ı mMa~:_ · 
tindedir. eK~"'P ve liselerde İtalyancanın mecburi 

Teklifler şunlardır: okutulması. 
italyan kiiltllrile yetişmemit olan memurların, G8rcedekl Fransız mektebinin yerine bir ltal-

ltalyan kültürile yetişmiş veya doğrudan doğruya yan mektebinin açılması. 
İtalyan memurlarla tebdili. Zogo bu tekliflerden 1, .3, 5 ve 7 inci maddeBütün Arnavutluk askeri binalarıt\ın, İtalya har-
biye nezaretine satılması. leri kabul etmemiştir. Kral Zogo Musoliniye bo-

Halen İngiliz olan polis amirlerinin ltalyanlarla yun eğmiı görünürse Arnavutlukta bir ihtilil çık-
tebdili. ması imkanı vardır. 

Yunanistan da 
Üzüm Mahsulü 
Mahvoldu. 

Atina, 30 (Huıusi) - Patraı 
ile Kalamatadan ıelen haberlere 
nazaran bu havalide ıiddetli yağ-
murlar yaimııtır. Üzüm mabsuln 
mahvolmuı sayılmaktadır. 
Andlfllld• bir ce•et bulundu 

Andifili, (Hususi) Geçenlerde 
Çukurbağ adası denilen yanma• 
damn sahillerinde bir ceaet bu· 
lunmuıtur. Cesedin etleri tama• 
men soyulmuştur. 

• 
Rize'de istizah Takririnin 

Tahriri Müsakkafat Komis- Müzakeresi 
yonu fıinl Bitirdi C 

Rize (Huıusi)-Tahrir Müsak· amaya 
kafat Komisyonu buradaki işlerini Atina, 30 (Hususi)- Mecliste 
ikmal etmit ve bupnlerde Bur- istizah takrirlerinin cuma gllnüne 
sanın Orhaneli kazası tahriri mü- bırakılması karar altına alınmıştır. 
ıakkatma memur edilmiıtir. Ani Ölüm 
' Bir Bisiklet Kazası 

Büyükada' da bisikletle gez· 
mekte olan 13 yatında Niko 
bisikletten düşmüı, ağır ıurette 

yaralanmııtır. 

Sirkecide Hüdavendiıar ote
linde bir haftadanberi misafir 
bulunan Gelibolulu Mehmet 
Hayri Efendi dün birdenbire 
fenalaşmıı, doktora ptürülürken 
yolda vefat etmiştit. 

iSTER /NAN /STER iNANMA! 
Bir sabah gazetesinde fU haberi okuduk: 
"Son günlerde yapılan teftişler neticesinde yıkan· 

madan, pişmeden ve kabukları soyulmadan yenecek 
ıeylerin müteaddit emirlere raJmen açıkta .atılmakta 
olduğu görülmüştür. Halbuki bu kabil 4eylerin açıkta 

satılmalan ekseriya bağırsak hastalıklarına sebebiyet 
vermekte bulunduğundan bu hususta 4iddetli takibat 
yapılması için alakadarlara emir verilmiştir." 

Bundan aonra bu kabil şeylerin kapalı yerde ıatıla
cağlna 

/STER /NAN /STER /NANMAJ 

•• • oz n 
, ~----

Tramvaylarda 
Bahşiş 

ısa ı 

·--------- .. ' 
Mürüvvete endaze olmaz. Fa

kat bizim kadar da endazesiz 
m lirli vvetli insanlar bulunmaz. 

Çalgıli meyhanede keyfimiz 
kabardığı vakit ırenatacıya ath
t• mız. bahıiflerle, tramvay bilet· 
çisinden sakındığımız metelikJer, 
endazesiz mllrüvvetimizln cilvele· 
rindendir. 

Tramvaya nereden nereye bi
neneniz bininiz, mutlaka metelildi 
bir küsur arbyor. Doğrusu tirket 
fiatlerini santimi santimine hesap-
lamııhr. Okadar ki; ahalinin hak· 
kını yememek için, kabil olaa, on 
parayı bile, ona bölecek kadar 
ileri gitmiştir. 

Zavallı biletçiler! Zihni hesaba 
okadar ahıık olsalardı, bankalara 
girerlerdi. Amma ne çare, halkın 
kakkını yemek istemiyen laimpan 
ya bunu dllşünmiye mecbur 
değildir. 

Hep te aksine, metelik kav
gaları daima en kalabahk zaman
larda çıkar. Nasırlann çiynen• 
diği, kucakta çocuklann ciyakla· 
dığı, ağzı sarmısak kokan akşam• 
cıların derin derin hobladıkları 
seferlerde zavallı biletçilerin bir 
metelik yüzünden çektikleri be
laların haddi ve hesabı yoktur. 

Bugün fıkaraya bile kabul et· 
tiremediğimiz bir meteliği bahane 
ederek evdeki diddetinl tram· 
vaycılardan çıkaranlann adedi, 
tramvay firketinin lıalka iade 
etmek istec:liii meteliklerln ye
kunundan fazladır. 

Muharebeden enel Viyanada 
idetti: TramYaycılara bilet para
sından arta kalan ita.arat bahıiı 
olarak bırakılırdı. Franaada ara· 
bacılara bahtit Yermiyenlerin öl
m üı akrabaları arabacılar tara
fından "hayırla,, yadedillr. Viya· 
na Tramvay Şirketinin küıuratb 

ücretleri, tramvaycdara bahşiı 
verdirmek için mahsuı yaphğını 

söyliyenler vardı. 
Biz, ayıkken, lisanı bal ile 

istenen babıişleri veremiyoruz. 
Ekseriya kafa dolgunken fazla 
cömert ohıyoruz. 

Bizim Tramvay ıirketi, küsu
ratlı bilet fiyatlarinle amelesine 
41mecburi bahşiş,, temin etmek 
istiyorsa, aldanıyor. 

fiyatleri toptan ve küıuratsız 
yapıp arabalann önllne küçük 
birer rakı teıgihı kurarsa, hem 
amele si, hem de kendisi daha 
müstefit olur. 

Tire Yolunda 
Kamgon Soyanlar 
Yakalandılar 

Tire, 30 (Hususi) - Dün gece 
izmirden ıelen iki kamyon yolda 
meçhul ıabıslar tarafından tevkif 
edilerek ıoyulmuf, yolculardan 
tahminen 300 lira kadar para 
alınmııtır. 

Zabıta derhal tahkikat ve ta• 
kibata batlamıı, failleri teabit 
etmiıtir. Bunlar Koyunludan Ceb· 
bar Süleyman oğlu Mehmet ve 
Ali oğlu Mustafadır. Her ikisi de 
derhal yakalanmışlar ve cürümle
rini itiraf etmişlerdir. 

Rize'de Bir Kaza 
Rize ( Hususi ) - Doğdu na

hiyesine bağlı Bozukkale köyün· 
den Sarı Hasan oğullarından dül
ger Ali usta yapı yaparke'n dört 
metre yüksekliğinden yere düş· 
müş ve elindeki aleti sol böğrüne 
saplanarak ölümüne aebebiyet 
vermiştir. 
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1 
Tayyare Bagramı J 

1 

Orduya 36 
Tag .. lJare Daha 
Hediye Ettik 

Ankara, 29 (Hususi) - Ta y
yare Cemiyeti Reisi Rize mebusu 
Fuat Bey beyanatta bulunarak 
hülasatan demiştir ki: 

Büyük Türk milleti bu sene 
kahraman ordusuna 36 tayyare 
hediye etti. 30 Ağustos bayra· 
mında 16 tayyaremize ad koyaca-
ğız. Yirmi tayyarenin ad konma 
şenlikleri muhtelif sebeplerle ge
lecek senenin 30 Ağustosuna kal
mıştır. Bu sene yeni 16 tayyare-
miz şu adları alacaktır. · 

Amasya, Bözöyük, Çine, Eski
şehir, Geyve, 1zmir • Bornuva, 
lzmir - Karıyaka, İzmir rençper• 
.eri, lzmir tüccar ve esnaflan, 
İstanbul Bakırköy, lstanbul - Be· 
ıiktaş, İstanbul Küçükpazar, Ma
nisa, Midyat, Ödemi , Sarayköy. 

Ad konma şenlikleri gelecek 
senenin · bayramana kalan tayya· 
welerin adları şunlar olacaktır: 

Ayancık, Bafra, Bartın, Bol
•adın, Çarşamba, Karadenizerey
lisi, Fatsa, ikinci ve üç.üncü 
Giresun, Görele, Hopa, Samsunun 
Kavak nahiyesi, ikinci, üçüncü, 
dördüncü Samsun, Sürmene, 
ikinci, üçüncü, dördüncü Trab
zon, Zonguldak. 

Fuat Bey, halkın tayyareye 
karşı gösterdiği rağbeti, bugüne 
kadar 143 milyon lira temin 
edildiğini kaydettikten sonra 
demiştir ki : 

Türk Tayyare Cemiyeti bu-
pne kadar on bir tayyare mü
tehassısile, 172 tayyare makinisti 
yetiştirmiş ve on makinist de 
Avrupada okutmuştur. Bunlardan 
başka daha sekiz genç Avrupada 
tayyare mühendisliği tahsil et
mekte bulunuyor. 

Tayyarecilik artık milli varlık-
ve devlet remzi olmuştur. Tayya
rede ve tayyarecide kuvvetli 
olmıyan bir milletin var olduğuna 
dünyada sözü geçer bir varlık 
teşkil ettiğine inanacaklar kalma
mıştır. 

==RADY0-
30 Ağustos Çar,amba 

latanbul - 18 Gramofon: Plfık 
neşriyatı, 18.30 konferans: Dr. Ali 
Şükrü B. '!'. çocuk maması nasıl ha
zırlanır, 19 Cennet H., 19,45 Hazım 
B. T. karagöz, 20.30 udi Salahattin 
B. ve kemani Nobar Ef. refakatile 
Hamiyet H:, 21.80 gramofon: Plak 
neşriyatı, 22 Anadolu ajansı, borsa 
haberleri; saat ayarı. 

Ankara - 12.80 gramofon, 18 
salon orkestraaı, 19 dans musikisi, 
20.15 nj ns haberleri. 

Varşova - 21.05 Hafif musiki, 
haberler, 22.15 keman konseri, 23 dans 
mu ikisi, 23.45 devamı. 

Peşte - 21 Filhnrmonik konser, 
23 haberler müteakiben sigan musikisi, 
24.25 piyano ile klasik parçalar. 

Viyana - 20 Askeri konser, 21.60 
~uradıı.n, buradan, 21.55 mizahi parça, 
22.10 haberler vesaire, 28 plak kon· 
werı. 

Milano - Tqrino - Floransa 
20.45 Haberler, plak, 21.35 tiyatro. 
PHg - 20.80 Puccini'nin "Ma

dam Buttcrfly,, operası, Praz opera
sından naklen. 

Roma - 21 Pliı.k, 21.4tı karışık 
konser. 

Bükreş - 13 Plnk, 14 Promennt 
konser "plak ile,, 18 orkestra, 19.20 
devamı, 20.25 Romen musikisi, 21 ke· 
man konseri, 21.50 klasik par~alar 
"keman ile,, 28 akşam konseri. 

31 Ağustos Perşembe 
Vnrşova -20.10 Pliik, 20.25 [muh

telif, 21.05 senfonik konser, 22.15 
devamı, 23 dans muaıkıei, 23.45 de· 
va mı. 

Peşte - 20 35 Bir perd"lık opera 
t<'msilı, 23 sigan ınusıkısı, 24 Trio 

• kon erı 
Viyana - 20.15 "~lecnunlar bah

ÇC"'i,, iı:ıimli iiç perdelik operet temsili, 
22.20 muhtelıf, 23.35 plak ile dans. 

Miliino - Torino - Floransa 
2i.35 Opera pnrçnları. 
Prag - 20.30 Piyano sonıı.tlıı.n, 

!1 05 bir ıınkil, 21,25 tanbur orkestra· 

- - -
----- - - - - - - ------ ------

Adana 
Tömbe • 

1 

----...----- --- . 

S·ON POSTA 

• 

e av inde 
Yet•şti ile ek 

AJana inhisar İdar•si menıarlo.rı 

Adana ( Hususi ) - İnhisar İdaresinin buradaki 
şubesi cidden pek faydalı bir ıekilde çalışmaktadır. 
idarenin celp ve çiftçilere tevzi ettiği tohumla ya
pılan tömbeki tecrübesi müsbet netice vermiş, bu
nun üzerine tömbeki ekimi mıntakası tevsi edilerek 
çiftçiye yeni bir kazanç sahası temin olunmuştur. 

rinde yapılan taharriyat neticesinde de külliyetli 
miktarda kaçak tütün ve sigara kağıdı bulunarak 
müsadere edilmiş, haklarında tutulan zabıt vara
kalarile bu iki muhtar ihtisas Mahkemesine veril
mi ti. Yenice köyünde Hacı Emin isminde meşhur 
bir kaçakçı kaçak sigara kağıdı ve tütün satmakta 
iken İnhisar şube amiri Tayyar ve yüzbaşı Aziz 
Beylerin himmetile yakalanara~ Adli ~~tisasa teslim 
edilmiştir. Maznunda 13267 sıgara kagıdı yakalan-

Halk ve köylü sigaraları ıslah edilmiş, köylü
lerin sigara tedariki hususunda çektikleri müşkilat 
bayiler teksif edilmek suretile bertaraf edilmiştir. 
Köylü sigaraların nefasetinden çok memnundur. mışbr. Adanamn İnhisar memurlan saati mesai 

haricinde hep kaçak. takibatile m~ş~l olmaktadır
lar. Bundan mada inhisarlar daıresınde haftada 

İdare :zaman zaman türeyen kaçakçıları da adım 
adım takip ettirmektedir. Kamışlı nahiyesi ınuhtan 
Kamil isminde bir zatla Dolaplı köyü muhtan Ra
mazan Efendinin kaçakçılık eden bazı serserileri 
himaye ettikleri haber alınmış, Üzerlerinde ve evle-

bir gün, iki sant devam eden serbest münakaşalı 
konferanslar tertip edilmiş ve bu sayede mesleki 
malumatın tenmiyesine muvaffakiyet hasıl olmuştur. 

Malatya'da 
Bir izdivaç Kararı Bir 

Facia Doğurdu 
Malatya (Hususi) - Y abuhti

de Şivani suyu civannda bir ce
set bulunduğunu bildirmiştim. Bu 
cesedin Horçuklu köyünden ve 
Erzurum muhacırlarından Hasan 
oğlu Ali olduğu anlaşılmıştır. 

Evli ve liç çocuk babası olan Ali 
birkaç gün evvel karısı Ayşeyi 
evinden ko~muş ve sevmekte 
olduğu Hadice isminde bir ka
dınla evlenmiye karar vermiştir. 
Fakat Hadicenin ölen kocasın 
kardeşi bu izdivaca razı olmamış, 
Mehmet isminde 21 yaşında bir 
genci kandırarak yengesini ala· 
cak olan Aliyi öldürtmüştür. 

Mehmet yakalanmış, cinayeti 
itiraf etmiştir. Mehmedi bu cina
yete teşvik ettiği için Hadicenin 
kayinbiraderi Ahmet te yakalan
mışbr. 

Diyarıbekir' de 
Bir Soygunculuk Vak'ası

nın Failleri Aranıyor 
Diyarıbekir ( Hususi ) - Hani 

nahiyesinden bazı tüccarlara ait 
eşyayı götüren Merkepçi oğlu 
Mahmunun yol<la önüne alb mü
sellah şaki çıkmış ve bu eşyadan 
yalnız tacir Ömer 'Ramazan Ef. 
ye ait olanları aldıktan sonra 
savuşmuşlardır. 

Bu işi sergerde Hasan ve 
arkadaşlarının. yaptığı tahmin 
edildiğinden takiplerine başlan
mıştır. Yakında ele geçecekleri 
muhakkak addedilmektedir. 

--~ 

sının konseri, 21.05 milli Felemenk 
neşriyatı, 23.20 konser. . 

Roma - 21.35 "La grotta di Tro
Ionio , isimli opc>ra. 

Bükreş - 20.20 Hafif musiki, 21 
taganni, 2 l.25 orkestra konseri, 22.20 
devamı. 

Breslau - 20 Eski marşlar, 21 
musahabe>, 22.15 yaz şarkıları "Lauta 
refaka.tile,, 22.45 müsatıabe, 28.45 dans 
musiki i. 

Antalyada Hararet Gölgede 40.Derece 

Antalgatla bel•digenin geni gaptırmakta olduğa park 
Antalya ( Hususi ) - Memleketimizde sıcaklar tahammül edil

mez bir hale gelmiştir. Hararet derecesi gölgede 39-40 dan aşağı 
düşmemektedir. Burada lstanbul'un aksine poyraz sıcak ve lodos 
serin olarak esmektedir, bu sıcak günlerde kasabanın iltica edilen 
yegane yeri Tophane parkıdır. Belediye ihtiyacı nazarı dikkate 
alarak bu parkın yanı başında yeni bir park daha yapbrmıya 

başlamıştır. 

~~~------------···---------~--~-
45 S~ne 

Bilaf asıla Çalışan Bir 
Hoca Öldü - -

Rize (Hususi)- Rizelilerin pek 
sevdiği ve hürmet ettiği simalar 
dan ve pek eski muallimlerden 
boca İbrahim Ef. 80 yaşında 
olarak vefat etmiş ve bütün halkı 
teessür içinde bırakmıştır. Rize 
halkının pek çoğunda talim ve 
terbiye hakkı olan bu değerli 
:ıabn cenazesi kesif bir halk ta
bakası tarafından kaldınlmış ve 
mezanmn başında Maarif Müdllrü 
Ali Bey, merhumun mezayasını 
ve memleketin irfanına 45 sene 
ettiği bi2meti takdirle yadederek 
bu aziz ölüyü takdis etmiştir. 

Fasılasız tam 45 sene hocalık 
yapan ve binlerce insan okutan 
bu halim ve fazilet.kir 1.ata guf-
ran dilemek bir vazifedir. 

Erciş'te 
Gece Bir Muellimi 

Döğdüler 

Erciş ( Hususi ) - Muallim 
Niyazi Bey çarşıdan mektebe 
avdet etmekte iken gece önüne 
iki meçhul tahıs çıkmış, ve 
muallimi davmilşlerdir. Muallimin 
feryadına bekçiler yetişmişler 
iaede mütecavizler kaçmışlardır. 
Kim oldukları araşbnlmaktadır. 
Diyarıbekirde sıcaklar 

Diyanbekir (Hususi) - Sıcak
lar blitün şiddetile devam etmek
tedir. Gölgede hararet derecesi 
kırkı bulduğu için saat albya 
kadar satılmıyan etler sabştan 

· menedilmektedir. 
Balayı Seyahati 

Andifili ( Hususi ) - Limanı· 
mıza bir Amerikan motörü gel
miştir. Motörde kan koca iki 
Amerikalı zengin vardı. Bunların 
balayı seyahatine çıktıkları anla
şılmakta dır. 

1 
Orta Tedrisat 

Tek Çocuk 
Mektepsiz 
Kalınıgacak 

1 

( Baştarafı 1 inci aayf ada ) 
adetlerden yüzlerce defa daha 
azdır. 

fstanbuldan çıkan muallimin 
adedi sekizdir. Bunlardan beşi 
esasen stajiyer olup müddetini 
ikmal ettiğinden dolayı muhtelif 
taşra mekteplerine tayin edilmiş· 
lerdir. Diğer üçü de Vekalet 
inzıbat encümeninin karan üze
rinedir. 

Orta Tedrisat Müdürü 
Bey Ne Diyor 

Dün bir muharririmiz muhte
lif maarif meseleleri hakkında 
orta tedrisat umum müdürü Fuat 
Beyle de görüşmüştür. Fuat Bey 
ıunları söylemiştir: 

- "Kasımpaşada bir orta 
mektep açabilmek için bina arı
yoruz. Bu sene Ululdiyde bir or
tamektep açmaktayız. Kayt ve 
kabul için mektebe emir verdik. 
Hiç bir talebenin mektepsiz kal
mamasına çalışacağız. 

Bu sene ecnebi mekteplerden 
bir kısmı kapanmakta ve bu 
yüzden ) üz kadar muallim açıkta 
kalmaktadır. Bunları diğer mek
teplere yerleştirecek ve boş yer 

kalırsa hariçten tayinler yapacağız.,, 

Üniversite · Kadrosunda 
Hafif Değişiklikler 

Olacak 
Maarif Vekil vekili Refik B. 

dün Üniversiteye gelerek yeni 
:.Jahat komitesinin toplanışına 
riyaset etmiştir. Bu toplamşda 

yeni kadro üzerinde bazı tetki
kat yapılmışlar. 

Öğrendiğimize göre, Üniveı
ıite muallimlerinden Dr. Hakkı 
Nebil, edebiyat doktoro Ali 
Nihat Beyler Ünivenitedeki 
maaş miktarını az bulmakta 
ve hariçte it veya muallim
lik yapabilmelerine müsaade 
edilmesi lüzumunu ileri sürmek
tedirler. İkbsat muallimliğine 
seçilen Nizamettin Ali Beyin de 
Üniversiteyi mi, yoksa Berlin 
ticaret mümessilliğini mi tercih 
edeceği henüz anlaşılamamıştır. 

Diğer taraftan mülga darül
fünun muallimlerinden olup ayni 
zamanda mülkiye mektebinde ho
calık yapan Mithat ve Memduh 
Beyler mülkiye mektebinden istifa 
etmişlerdir. 

Bazı gazeteler edebiyat fakül
tesinden bazı muallimlerin istifa 
edeceklerini yazmışlarsa da bu 
haber doğru değildir. 

Üniversite kadrosunda hafif 
Bazı tadilat yapılması ihtimali 
kuvvetlidir. 

.- ......., 

Resinz Tahlili Kuponu 
... ---

'J'abiatinizi ötrrenmek isti~ orsanız 
resminizi 5 adet kupon ile birlikte 
gônderıniz. lleı:mıiniz sıraya 
tabidir ve inde edilmez. 

İsim, melek 
veya san'at 

bulunduğu 
memleket 

·----

f Resim intişar 
edecek mi? 

. 

-

Resmin klişesi 30 kuruşluk 
pul mUkabilinde gönderilebilir. 

~ 



30 Agustos 

Siyaset Alemi 

Fransız 
Enzpergalizminin 
Bir Manevrası 

Irak hudutlarından gelen haberler, 
ank .,,.e çor k çöllerin sivri ve sarp 
tepelerin yine knnn bulandığı haberini 

etirdi. Hadise yeni değildir. Ara sn~ 
ecnebi' tesirine kapılan ~uri V"e 
Gildani kabileleri, Lozan ahitnamesi 
ile idaresi albna konulduklan fraka 
karşı isyan ederler. Bu isyan hare
ketlerine, nra . sıra, Kürtlerin de 
kıınttıkl:ın olur. Fakat ber :iki un.su
run müşterek ve kombine bir hare· 
keti i"Örülmemiştir. Çünkü din fark· 
hırı ''ardır. Bu ~zden anla~nmaı.lar. 

Son defa vukua gelen Asur ve 
Gild n kabileleri iıyanındn, nçıkça 
iddia edebiliriz ki, ecnebi parmnğının 
tesiri yardır. Çilnkü asiler, çekildik
leri Suriye toprağından tekrar silahla 
lrnk arazisine hücum etmiş ve asıl 
ıııyiııb o zaman vermişlerdir. Gör
dükleri zor karşısında Türk hudutla
rını aşmak ve bizim razimize taş
mak isteyen bir kıSlm Asurilere 
hudut muhafıilanmız a.tef nç.ınnk 
mecburiyetinde kalmış, epey maktul 
verdirerek pü kürtmiişlerdir. 

Şu hale naznran Asuri • Gildani 
kabilelerinin Jrnkn knrşı isyanları, 
dolayısile bizi de nlakndar etmiştir. 
Fakat vak'nnın Cemiyeti Akv ma 
yakmdn intikal ettirilmek istenmesi 
ile güjülen gayret şudur : Suriye 
mandasının Fran a tarafından rnulıa
fo:ı.am lüzumunu iEpat etmek. 

ıBu gayeyi taldp eC!enler demell 
istiyor1arki ingiltere, volttindcn evvel 
lrakın başını boş bırakmış, üzerin
deki mandadan feragat etmekle kal
mamı~, onu Cemiyeti Akvama azıı 
olarak ta kabul ettirmiıtir. Şimdi, 

sıra Suryeyc gelmiştir. Fran anın da 
buradaki mandayı bıraltmnsı bekle
niyor. Halbuki son hadise frakın 
istiklal almıya layık olmadığım gös
termiştir. Fransa, evleviyetle Suriye 
mandasını bır kmamalıdır. 

Bu vaziyet karşısında, gelin de, 
Asurilerin ecnebi tahriki olmadan 
i y o ettiklerini knbul edin, bnkahml 

Süreyya -----· 
D nçl d Tev lfler • 

Dnnçig, 29 - Zabıta komüniıtlere 

ait bir matbaa ortaya çıkarmııbr. Bu 
matbaada propagand maksadını 
güden bir tnkım yazılar hazırlnndığı 

görülmüştür. Üçü italyan komünisti 
ol k üzere 13 işi tevkif edilmiştir. 

SON POSTA 

aatcl 'l'BLIBAFLAR . 
. t-~.. '"> • . . -

u Teme Ta l 

talyan Ve Avusturya Başvekilleri .Ara· 
ndaki Anlaşmanın Ehemmiyeti 

Bükre,, 29 - Bükreıte çıkan 
Kurantul gazetesi bir yazısında di· 
yor ki: 

İtalµn Başvekili M. Muıolini ile, 
Avusturya Başvekili M. Dolfüs nra
sındn elde edilen anlaşma sulhun 
temel tnşı mahiyetindedir. Merkezi 
Avrupaya yeni bir nizam vermek 
maltsadmı gözeten ı;iyasct ancak 
kuvvetle ve bu kuvvetin verdiği 
hakka l!lahip olduğunu ispat den bir 
ndam tarafından batnrılabilir. 

Bu adam Musolininin ta kendisidir. 

Amerlkada il K lkınma 
Ve Otomobil San yli 
Vaşington, 29 - On gün sonra 

tatbik edilecek olan otomobil annyil 
kanununun tatbilrnb otomobil milli 
tica.ret odasına tevdi edilmiştir. 

iş haftaııı işçiler için 35, memurlar 
için 4'0 saat olarak tesbit edilmiftir. 
Patronlara en çok it olnn dewede 
eaJb günlük ve 48 sııntlik bir he.fta 
yaphrmalnnnn müsaade verilmiştir. 

Nüfu&u 250,000 den az olan şe
hirlerde işçi ücretleri saatte 40 cent , 
500,000 nüfuslu şehir] rde 41,50 cents 
ve daha fazla nüfuslu şehirlerde 43 
cents olarak tayin edilmiştir. 

Memurların haf:tnlılt ücretleri 14 
ve 15 dolar olııcakbr. Çacukl rın 
çalışmalnn yasakbr. 

ort Grey ÖldU 
Londra, 29 - Ağır surette hasta 

bulur/an ve uzun müddettenberi göz
lerinden muztnıip olnn vikont Grey, 
ölmüştür. 

1905 ten 1916 sene ine kadar 
İngiltere hariciye nazırlığında bulun
muş olan Lord Grey, İngiltere 
tarafından Almanyay harp ilanından 
biraz önce Avam Kamaral!lındn İngi
liz siyaseti hakkında yaptığı meşhur 
bcynnatile tanınmıştı. 

Beyn milel At ar1şları 
Oıtant, 29-Avrupanın en iyi cin 

atlarından on ikisinin iştirakile Os
tnntda apılan beynelmilel yarışta 
Pel aoldo harasında yetİ§lİrilmiş 
olan Cofrioli tarafından sevkedilen 
Crapon ndlı İtnlyan nb birinci gelmiş 
ve hüyül· müki\fatı kaummıştır. 

Bir Deniz F ci sı 
Bilbao 29 - İki bnlıkçı gemisi 

çarpı§mış bir gemi diğerinin üzerine 
bindirmiştir. 12 ölü ve kayıp vardır. 

Edebi Homan 

ABkeri tayyarecılikte en mühim me elelerden biri de fotografçılııdır. Res
mimiz, Lympne tayyare mektebinde İngiliz tayyarecilerini fotoğraf tatbikatı 
yaparken gö termektedir. 

-
---------

Berlin, 29 - Alman propagnnda 
nazın M. Göbels "şark vilayetlerine 
adnkat yürüyüşüne,. iştirak edenlere 

hitaben bir nutuk söylemiştir. Göbels 
Almnnyanın bugünkü ... a%İyetioden 
bahsederken demiştir ki: 

- Bu müşkül kışı geçireceğiz. 

Almanyada kimsenin üşümemesi ve 
aç kalmnmaın için 4 milyon işsize 

yardım teşkilntlnn yapacağıı.. Bu su
retle inkılıibımızın ııadece milli değil, 
nyni zamanda içti ai oldu~uou da 
ispat edeceğiz. .... .c;:aa..,,_ ______ ~~~ 

Hltlercller içik 
Hududund 

Liyej, 29 - Bel_ga ajansı Belçika 
Alman hududunda birçok hiidiseler 
kaydediyor: 

Moremet jandarmalan Belçika 
topraklarında yq!unu şavırdığmı söy
liyen bir Hitlcrci süvariyi hududa 
kndnr götürmüştür. 

Beş Hitlerci Renland'a kadar gi
derek halka hoknrel etmişlerdir. 

Bir jandarmaya ağır suretle ynra
lamış olan bir Hitlerci tevkif edil

miştir. 
Duseldorf'da bir Belçik lı tüccar 

ilci gün hapis edilecektir. Bu tüccnr 

netice nlmasından çok memnun 
kaldı. Bilhassa kendi evine yine 
gelmelerine pek sevindi. 

- Bana bir sürpiriz yaptınız. 
Alacağınız olsun! 

DUny Pamuk lstoku 
Nev) ork 29 - Dünya pamult 

stoku 39,407 ,000 balyadır. Geçen sene 
40,666,000 bnlya idi. 

1t lyada F iz addi 
Roma, '29 - Faiz haddinin aza

mi nisbeti yüzde alb olarak tesbit 
edilmiştir. İtalyan bankasının ihtiyat 
altın mevcudu yedi milyar on ekiz 
milyon lireti bulmuştur. 

köy p :uırlarındnn ötebtri almak 
ecnebiler için yasak olduğu ha.ide 
bir köy pazarından alışveriş yap· 
maklıı müttehemdir. 

fındam Phrippona söylenmiş bir 
fikir olamadığını Grettaya izah 
ettirmek istiyordu. 

Gülerek cevap verdi: 

Burhan C hit 
Diyordu. 
İhtiyar kadı.n !sveç .seyahati

nin son gccesı bırdenbıre mey· 

- Bakalım Gretta lc:endisine 
bitişik odada yatmamı isteyecek 
mi? 

efihleri de zevklerini ancak Paris 
sefahethanelerinde temin edebilir
ler. Orada akademi ile kumarhane 
üniversite ile meyhane karşı 

yn, ilim adamı ile kaldırım, 
yo ması yan yana, en müthi 
vatanpen·erle en mallll kozmopo· 
lit el eledir. 

Dünyanın en kuvvetli ihtilal
cileri Pariste yetişir, ve arzın en 
parlak kokotJarını da Paris terbiye 
der. 

Ahlak, sef hat, ilim, şehvet 
P · e bir kazanda kaynar, fakat 
bitibirine zarar vermez. 

Günde Uç dört yüz bin ecnebi 
Parise gelir ve yine o kadarı 
çık r. Bu yüzbinlerce insan Parisin 
ilirn ve şehvet müesseselerini 
gezer, paralarını Pnrisc- döker ve 
dönerler. 

( Paris} te günde bir kaç yüz 
genç kız kadın olur, ve her dn
ki.kada binlerce çift aşkın en 
yüksek heyecanı ile sarsılırlar. 

.. İşte (Paris) in bu manzarası 

. ny c malum olduğ(ı halde 
yuıe her devlet genç t lebeJerini 

oraya gönderir. Parisin talebe 
mahallesi adeta beynelmilel bir 
renk gösterir. Bu fikir doğrudur da. 
Çünkü hayat hiç bir zaman yal· 
nız taş duvarlar arasında dev
rilen kitaplaı·dan anlaşılmaz. 

Hayata her cepheden gömıek 
ve tetkik etmek için Paris gibi 
her ç~·t hareketleri yaşayan bir 
§ehir liizımdır. 

Orada isteyen ilmin derinlik
lerine başını sokacak bir temiz 
ve yüksek irfan köşesi bulur. 
İsteyen aşkın tarihinin başından 
bugünkü sefahat aleminin en 
modem icatlanna kadar her çeşit 
ı:ev'k ve şehvet sahnelerini seyre
der. Velhasıl P2rıse ne maksatla 
giderse onu temin edecek vasıta 
bulur. 

Paris bir bonmarşe gibidir. 
Aradığınız her şeyı bulabilir
siniz. 

Ahmet Reşit ve nişanlısı eski 
pansiyonlarına yerleştiler. 

Madam Phrippon :seyahat dö
nüşünün böyle hoş ve hayırla bir 

dana çıkan bu nişan meselesi 
daha Pcris'te kararlaştırılmış ve 

kendisine bahsedilmemiş zanne
diyordu, pansiyond Ahmet Re-
şitle genç kızın. .o~~erı bir kat 
üz rinde fakat bırıbırınden uı:akb. 

Pnrise dönüşlerinın ikinci k· 
şamı pansiyona döndükleri zaman 
~arip bir manzara karşısında 
kaldılar. 

Madam Phrippon Ahmet Re
şit'in eşyasını genç kızın yanındaki 
odaya geçirmişti. . ~ daha bir 
şey söylemeaen ıhtıyar kndm 
Paris'lilere mahsus bir geveze
likle izahat \•erdi: 

- Pardon Reşit, sızı daha 
geniş bir odaya aldım. Eski oda
nızı kütüpane yapalım. Orada 
çulışır, yeni odanızda yatnt.sınız. 

Ve gülerek Ahmet Reşid'in 
gözlerine baktı: 

- Münasip değil mi? 
İhtiy r kadın bu hareketle 

onların ürprwne mukabele 
ettiğini anl tıyord . 

Ahmet Reşit onun mak dun 
antadı. Yalnız bunun kendi tara-

Madam Phrippon ince bir is
tihza ile dudaklarını büktü: 

- 1stemezse odadan odaya 
geçilen ara kapıyı mıhlatmak 

kabil. 
Genç kız bu muhavereyi mer

diven başında gezdiği çiçekleri 
vazoya yerleştirirken dinliyordu. 
Madam Phrippon ona döndü: 

- Değil mi, matmezel, dedi. 
istemezseniz nradaki kapıyı çivi· 
leteyim. 

Gretta elindeki kırizantemleri, 
arı güll ri birbirinden yırmakla 

mesgul görUncrek cevap verdi: 
Madam Phrippon, siz san gül· 

leri seversiniz değil mi, bakın 
size ne kadar çok getirdim. 

~ 
Nişanlılar Paristeki mesai 

hayatlarına tekrar başladılar. 
Ahmet Reşit gazeteden çok 

istifade etmiye başlamışh. Zaten 
gazetecilik içinde yetişmesi onun 
bu meslekle pek çabuk açılmasını 
temiD etmişti. Şüphesiz bunda 
fitri istidadı, mesleğe karşı aşk 
derecesine varan düşklinlüğü de 
lmil olmuştu, 

Sayfa 5 

Gönül Yşlerl 

Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

1zmitte Necdet Beye: 
Arkadaşlarınızın sözlerine k -

pılmayınız. Uzaktan işittiğiniz 

dedikodulara ehemmiyet verirse
niz meı'ut olamazsınız. Siz kwn 
hal ve hareketine bakınız. iti
mat telkin ediyorsa, sizi sevdi 
ğini gösteriyorsa, söylenilenler 
yalan demektir. 

* 
Mnfkara'da Nesrin Hnmma: 
Kız ve erkek rüştlerini ıspat 

ettikten sonra evlenmelerine 
kimse mümanaat edemez. Kay
nananıza bakmak mecburiyetinde 
i eniz kendisine, hiçbir işe karış
mamak, saadetinizi bozmamak, 
rahabruza halel vermemek şartile 
yanınıza alacacağınızı söyleyiniz. 
Nişanlınızı da Lu şarb kabul için 
kandırmıya çalışın. Siz nişanlınızla 
anlaşbktan sonra istediğiniz 
gibi hareket edebilirsiniz. 

* Mnrdinde H. N. Be~ e: 
Karınızla kavganın sebepleri

ni araştırınız. Kim kabahatlı i e 
o taraf bir az müsamaha gös
ternıiye mecbur olmalıdır. Bu 
işlerde kadın erkeğe itaat eder. 
Siz onun üzerinde milessir olabi
lirsiniz. 

lf
T. F. A Bey: 
Bir evde üç evli kardeş otu

ramaz. Erkeklçr ne kadar birbir
lerini severlerse sevsinler üç ka
dın bir arada yaşayamaz. Onun 
içindir ki evde istiklal aranır. 
Ev müstakil olmadıkça aadet 
temin edemez. 

Düz • 

HANIMTEYZE 

t Ü tUnd H v 
ekoru 

Pari , 29 - Fransa hava kulübQ 
düı hat üzerinde dünya rekorunu 
resmen kayt etmiştir. Kodo ve Roı· 
ın'm Ncvyorktao Rodoa ve Rodoa'tan 
Raynk arasında olan bu rckorlan 
9104 kilometfe 700 metr dir. 

Filhakikn beynelmilel h va uıul
lerine göre 8500 kilom tre düz hat 
üzerinde nşıladıktan aoora bir ıvaziyet 
teşkil edilebilir. 

On beş günlük tatild gaz~ 
tedeki yokluğu anlaşılmıştı. ŞeR 
onu hararetle karşıladı. 

- Çalışma devresi başladı. 
işler mühim. Dünya politikası yeni 
yeni şekiller alıyor. Muhtelif ce· 
reyanlar knrşısındayızt diyordu. 

Ahmet Reşit büyük bir mesleH 
aşk ve zevki ile işe başladı. 

Artılc gazeteden aldığı para 
ona tamamile yetişiyordu. Ban• 
kadaki parasınn el sördügU yoktu. 

Zaten imdi Gretta ile her 
zaman beraberdiler. Öğle yemek
lerini de ayni lokantada buluşup 
yiyorlar. Ak,şnml n Gretta müze
lerdeki etütlerinden erken çıkbğı 
için gaze~e idarehanesine uğruyor; 
onu bekliyor, hatta ona yardım 
ediyordu. 

Sonra beraber çıkıyorlardı. 
Eski program değişmemişti. 
Haftada iki akşam tiyatroya 

gidiyorlardı. o akşamlar bir yerde 
hafif bir kahvalb yapıp tiyatroya 
gidiyor. sonra ( supe) ediyorlardı. 
Bu akşamlar zaten muayyendı. 

Haftada iki gece olmakla b~ 
raber Parisin elliye yakın tiyat
rosundan hemen her birine gide
biliyorlardı. 

Gretta bermutat programı 
kendisi tanzim ediyor. Ahmet 
Reşiti işinden başka herhangi bir 
m galeden kurtanyordu . 

t Arkası nr) , 
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Amerika'da 
Bina Buhranı 
Başladı 

Sivri yükseklikleri semalara 
kadar dayanım 

Birçok Amerika binaları 
Daireler da, tıpkı Ameri-
Boşalı.IJOr kan fabrikaları 

gibi büyük bir buhran geçirmek
tedir. Her biri 30, 40, 50, 70, 80 
kata kadar yükselen bu binalar, 
bilhassa Nevyorkun Manhatten 
denilen semtini kaplıyorlar. Bu 
binaların şimdi birçok katları 
boştur. Hele birinci kattan onun
cu kata kadar olan kısımlarda 
hiç kimse oturmak istemiyor. 
Zira, gratsiyel denilen bu bina
ların yüksekliği okadar fazladır 
ki sokakların genişliği ne kadar 
geniş olursa olsun · ihHyaca kafi 
gelmiyor. Bu yüzden yanyana 
yapılmış olan gratsiyeller biribir
lerinin havasına ve güneşlerine 
mani oluyorlar. Bu suretle bina
ların ilk on katı, aşağı yukarı 
birer bodrumdan farksız oluyor. 
Nevyorkta, başgösteren bina 
buhranı işte bu sebepten ileri 
geliyor ve mesela bütün şimali 
Amerikanın değil, bütün dünyanın 
en yUksek binası olmakla maruf 
bulunan Empire State Building 
20 inci asır mimarisinin en kud-
retli bir ş:ıheseri olmakla beraber 
ticari ve iktısadi hesapsızlığın da 
en kuvvetli bir timsali. olarak 
kalacaktır. Çünkü, bu nevi inşaat 
teşebbiislerinin iflas etmesi üze
rine, daha uzun, çok uzun sene
ler bu binadan büyiik bina ya
pılmıya teşebbüs e'dilmiyecektir. 

-tc. 

Almanya'da vukua gelen 
son idari, siyasi ve 

·--P-r_o_fı-es-ö-.r-ı içtimai değişiklik
• ler neticesi ola-

Muhaceretı rak muhtelif mem-

leketlere hicret eden Y ahudileıC 
den mühim bir kısmı da İngi1te
reye müracaat etmişlerdir. 

Bunlar 700 ile 1000 arasında 
miktarları değişen bir profesör 
ve fikir adamı kafilesidir. İngiliz 
darülfünunları, bu müracaata müs
bet cevap vermişler, İngiliz ilim ' 
müesseselerinin Alman fikir adam
larım kucaklarına kabul etmekle 
büyük bir şeref duyacaklarını 
bildirmişlerdir. 

Bu anlaıma neticesinde Al-
nanyadan İngiltereye gidecek olan 
ilk kafile 700 profesörden mü-
rekkep olacaklardır. Bunların be
raberlerinde kadın ve çocuklar 
da vardır. Almanyada kazandık

lan maaıları aynen İngilterede de 
kenailerine verilecektir. 

* Radyolarda hüner gösteren 
artist ve 1&ire arasında en 

ole. Kazanç- fazla kazanç te-
. . min eden bir ka-

/ ı Bır Artıst "dındır. Bu kadımn 
adı Miı Bel Cox'tur. Bu kadın eski 
bir ilkmektep muallimesidir. Uzun 
müddet mekteplerde çocuklara, 
muhtelif h&yvanların seslerini taklit 

etmiş, bu sayede büyük birmeha
ret kazanmıştır. Şimdi, ayni tak
litçiliği Nevyork radyosunda yap
makta ve ıünde 100 dolar al
maktadır. 

--·- • 
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TARİHİ MUSAHABE ' 

Kari Mektupları 

Sarayda Bohçacı Kadın.. Verdiğiniz 
- - - - Haberi11. Doğrı· 

Avrupa Hükümdarları Fakir Bir Musevi Olması Ltizım 
• J\a.dıköy Modada Adnan Beye: 

K d d 1 d t Gazetemize malümat verece .. a 1 n ı n an m a ğiniz zaman mevsukiyetine dik-

8 ki 1 kat etmenizi rica ederiz. Bir da-- e iyor ar vanın müdafaası, doğruluğu ile 
kaimdir. Halbuki sizin verdiğiniz 

~ ) haberde birçok yanlışlıklar vardır: 
l f , · 1 - Bahsettiğiniz adamın da-
1 \ • madı yoktur, daha yeni evlidir. 

r . - 2 - Ayya~ değildir, şimdi 
~ ağzına içki hile koymaz. Bir va-

kit içerdi, evlendikten sonra 
bıraktı. 

. \. '·t) '1) 3 - İsviçrede tahsil gör-
~t(ı müştür. 

4 - Mükemmel F ransızc ı 

1580 tarihinde Fransa hükfı
meti lcıpanya ile harbe tut~şmuş
tu, ispanya kralı ikinci Filip'in 
kudretli donanması Fransa sa
hillerini yakıyor Fransız do
nanmasını mahvetmiye çalışı
yordu. O tarihte hükümeti biz
zat idare eden ransa Kraliçesi 
Katerin dö Mediçi İstanbulda, 
(Ester Gira) isminde bir Musevi 
kadınına müracaat ediyor. Os
manlı donanmasının Fransaya 
imdat etmesini, bu kadın vası
tasile valide Safiye Sultandan 
istirham eyliyordu .. Ayni zaman
da, istanbulda bulunan ecne
bi sefirleri de, devletçe gö
rülecek mühim bir işleri olursa, 
daima Gira 'ya gördürüyorlar ve 
kendi hiikumetlerine bu tkadının 
saraydaki kudret ve nüfuzu hak
kında uzun raporlar gönderi
yorlardı. 

Avrupa siyaset alemine kaaar 
nüfuz eden hu kadın, Balatta fa
kir bir ailenin çökük tavanlı bir 
evinde dünyaya gelmişti. Daha 
heniiz küçlik yaşında büyük zeki 
eserleri göstcrmiye başlamış .. pek 
genç yaşında bir takım el işleri 

satmak bahanesile sarayın harem 
dairesine çalmış.. git gide saray 
kadınlarının ruh ve mizacını kav
rayarak id,eta sarayla çarşı ara
ıında bir komisyoncu vaziyeti 
almıştı. 

Fakat Gira 'nın taşkın zekisı, 
bunu da kifi görmiyor; daha yük
ıek bir mevki elde etmek isti
yordu. Nihayet birglin gelmiş, 
Valde Sultanın her meselede mü
taviri ve her işte vasftası h kmU
ne geçmiıti. Hükumet işlerinde 
büylik entrikalar çeviren Safiye 
ıultan, Gira vasıtaaile büyük men
faatler elde ediyor .. harem daire
sine altın akıtan bu kanal aaye
ıinde debdebe Ye saltanat içinde 
6mfir sürüyordu. 

Gira, bununla kalmamış, o 
devrin en mahsuldar bir servet 
membaı olan gümrükleri de ilti
zama almıştı. Devletin hazinesine 
giren para onun ellerinden akı
yor; onun verdiği paralarla ye
niçerilere ulüfe dağıtılıyordu. 

lf 

Gira'nın ,ikbal yıldızı barla-

dıkça, hasetkarları da çoğalmıya 
~aşlamıştı. Devir, öyle bir devirdi 
ki: Hançer, kılıç, zehir işliyor .. 
En küçük bir menfaat için, en 
bü} ük mukaddesat pervasızca 
feda ediliyordu... Günden güne 
artnn gümrüklerin varidatına göz 
dikenler çoğalmışb. Fakat, bun
lan Gira 'nın elinden almıya kim
se cesaret edemiyor; onun sa
raydaki kudret ve nüfuzunu ko
layca kırmak mümkün olmadığı
nı herkes biliyordu. 

Fakat zaman, öyle bir zaman
dı ki: Yeniçerileri ele geçirenler, 
en muhal olan şeylere bile mu
vaffak olur]ardı. ,.. 

(1008) senesi Ramazanının bir 
cuma günll idi. Şeyhislam Sun'ul
lah Efendinin huzuruna müte
hevvir bir yeniçeri' heyeti girdi: 

- Bre, efendi!.. Bize ulüfe 
diye verdikleri fasit akçe ile al
dığımız mekülat helalmıdır?. 

Diye bir fetva istenildi. .• 
Şeyhislim meselenin esasını bil
miyordu. Boş bulundu. 

- Helal değildir. 
Dedi... Bu söz, Yeniçerilerin 

büsbütün hiddetini artırdı: 

- Yahudiye Gira kadın 
gümrükleri iltizam eylediği için 
bize bu kalp akçeyi verirler. 
Çoluğumuza, çocuğumuza haram 
yedirirler.. tez, bu karının k~tline 
fetva ver. 

Diye bağırdılar. O zaman 
ıeyhülislamın etekleri · tutuştu. 
Anlamıştı ki: Tehlikeli bir işe 
aürükleniyordu: 

- Zemmiye ve yahudi.yenin 
katli caiz değildir. Varın; arzıhal 
edin. Bana getirin; elbet te pa
dişahımıza arı.ederim. 

Diye, işin içinden sıyrılmak 

istedi.. Yeniçeriler, bu fetvayı 
koparAmaymca, söğüp sayarak 
Sadrazam vekili olan Halil paşa
nın konağına gittiler. Divanhane
yi işgal ettiler. Bağırıp çağırdı
lar. Muhkem ayak bastılar. Bu 
manevrayı çevirenler, esasen Halil 
Paşanın mensftplan idi. Buna bi
naen paşa saraya karşı büyük 
bir teliş gösterdi. Hatta: 

- Ağalann bu talebi kabul 
edilmezse fitne büyüyecek .• Hatta 
padişahımız bile büyük bir teh
likeye girecek. 

Diye haber gönderdi.. Saray, 
kendi hayat ve saadeti iç.in her
kes" ve herşeyi feda etmiye alıı
mıştı. Halil Paşaya derhal: 

- Her ne suretle olursa, fit
ne yatışhrılsın. 

Diye cevap yollanıldı.. Paşa 
da esasen bu cevabı bekliyordu. 
Çavuşbaşı Ömer Ağa ile kapı
cılar kahyası Nasuh Ağa, Gira'yı 
alıp Paşakapısına getirmeye me
mur edildi... Gira, bütün bu gU
rültüyU haber almış; MuS&Vİ ma
hallesinde bir eve saklanmıştı. 
Lakin, saklandığı yerde buldular. 
Kollarını bağladılar. Bir semerli 
ata bindirdiler. Pa,akapısına ge
tirdiler. Merdiven başında attan 
indirilirken zorbalar her taraftan 
etrafını ihata ettiler. 

Zeki Gira, akıbetinin ne ka
dar feci ve vahim olduğunu an
ladı, Kendisini kuşatan bütUn o 
kindar simalara karii ağladı, ıız

ladı: 

bilir. 
Daha sayalım mı·a 

Kldırım istiyorlar 
Balatta Hcıisa mahallesinin 

ıokaklan yazın tozdan, kışın ça
murdan ve selden keçilmez bir 
haldedir. Buranın sakinleri daimi 
bir azap içersinde yaşıyorlar. 

Bu sokakların hiç olmazsa 
Arnavut kaldırımile tamir edil
mesini belediyemizden ve Fatih 
kaymakamlığından rica ederiz. 

Balat Hacıiıın m~ıallesi 
sakinlerinden: }.semi 

Çorlu Belediyesinden Bir Sual 
' Çorlu beledjyesine soruyoruz: 

1 - Çarşıya esnaf için bir 
hela yapılmazsa 

il - Temizliğe dikkat edil
mezse 

III - Susuzluğa nihayet ve
rilmezse 

iV - Mahalle aralarında bu
lunan ot yığınları ortadan kaldı
nlmayıp, yangınlara sebep olursa 
bunlar bir beledinin en esash 
vazifesi olduğu halde Çorlu bele
diyesinin bunlara lakayt kalması 
neden icap ediyor, efendim. 

~"'orlu: Kariiniz T. O. 

Kadmlar ·Neye Yol Parası 
Vermiyorlar 

Kadınlar bizimle müsavi ol
duklarını iddia ettikleri bu asırda 
ve en çok yollan onlar eskittiği 
halde niçin onların para kaın
nanlarmdan yol parası alınma
dığını soruyorum efendim. 

Sfıke okuyucularınızdan: Z. ].;. 

- Bütün malım, mülküm •İ-

zin olsun... Hak dinin dahi ka- [ Cevaplanmıı ] 
bul ederim ... Tek bana lnyll\ayın. _ _ 

Diye yalvardı. Fakat bütün o ______ .., ___ .._ ___ .. 

tehevvür dalııaıı araaında bu 
sözleri işiten olmadı... Hançerler 
havada parladı. Gira yere yuvar
landı. Al kanlar içinde çırpınmı· 

ya başladı. 

* Gira'nın ö!ilmü, sarayda hiç 
bir tesir uyandırmamıştı. Hiç 
kimseye vefası olmıyan o çatılar 
altında yine herkes gil)Uyor, 
herkes söylüyor, herkeı yenı 
menfaatler temin edecek vaıı

talar düşünUyordu. 
Zavallı Giramn ayağına ip 

takarak, ıokaklarda ıilrükleye 
ılitükleye .at meydanına getirir
lerken, Safiye sultan, bu eski mu
hibbesinin ölümünden de istifade 
etmek istiyor .. 

- Tez, adamlar koşturulsun .. 
cümle malı defter edilsin.. bir 
çöpü dahi zayi edilmeden aaray 
hazinesine getirilsin. 

Diye emir veriyordu. 
Yalçın kaya 

Sıhhat Mektebi mezunlarından H. 
llhımi Beye: 

Bn huıustaki temenniyabnın 
doğrudan doğruya Sıhhiye Veka- • 
letine aöndermeniz lizımdır. 

* 
Edreınitte takeiJ mahallinde kalı .. 

noi izzet Ağaya: 
Bin ayarhk gümüşün kilosu 

bizim purmızla 19 liradır. Tonu 
19 bin liradır. Bizim o yazıda 
250 lira Tiirk lirası değil lngiliı. 
lirasıdır. 

]\asaba da mukim Fazlı oglu Vehbi 
Efcn<li~e: 

Bu kabil şahsi işlere ait neş• 

riyat yapamayız. Dahiliye Veka
letine şikayette bulununuz. .. 

H. A imzalı mektup salııbine: 

Yazınız şahsi mahiyettedir. 

Dercedemiyeceğiı. 
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~~Bu Sayfa Bu Sa.lJ/ ada l 
Haf tada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

9ünyr: Matbuabnda ÇıkanJ 
Mer~kh Hikaye, Yazı Ve 
Mak~ .~ l ~ri ~~Jacak~1n17 .. 
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Sıril T olley 
isminde biri 
~olf oynarken 
bir vurutta 
topu 300 yar
da ileri at
mıştır. 

Gülün dikeni yok
tur. Çünkü diken büyümemit 
bir dalın alni uçlu fekline derler. 
Halbuki srölde diken dediğimiz 
ıey nebabn bir yaprağıdır . 

...--r.==::r:==-:oıı;V"'------....--=-=ımm--~ 

Dünyanı" en soğuk yeri : Afrikanın tam 
göbeğinde üstüva hattı üzerinde bulunan 
Kenya dağı dünyanm en soğuk yeridir. 
Bu dağın buzla örtülü tepesinde suhune
tin sıfır altında 150 oldu~u q-örülmüştiir. 

ı>>.~\ 
d Vaktôle John !l•Y., r iaminde bir lngili:ı: 

~ '!; Kenya dağım sa
_l.-1 tın almıtlır. Bunun 

Bu bir mezar 
taşıdır. Üzerin· 
deki yazıyı oku· 
mak mümkUn 
olamamıştır. 

Dünya Matbua
tında Gördüğümüz 
Garip Şeyler 
/ngilterttde 
Çıplaklar 

İngilterede bu sene deniz 
banyoları, bütün efkarı umumiye
yi isyana sevkedecek derecede 
ahlaka uygun olmıyan bir ıekil 
almıştır. 

Plajlarda kadın ve erkeklerin 
giydikleri mayolar, vücudü tama· 
men meydana çıkarmaktadır. 

Fakat asıl rezalet geceleri 
başlıyor. Kadın ve erkekler ma
yolarla parklara dağılıyor ve 
hafif elektrik ışığı altında haki
katen isyan ettirici bir hayat 
yaşıyorlar. 

Bazı yerlerde banyo y;panlar 
vftcudün hiçbir tarafını 6rtmiyen 
mayoları da atarak çıplak yıkan
makta, sudan çıktıktan aonra 
sahildeki cazbanda ayak uydura-
rak dans etmektedirler. ' 

Makined•n 
Sun'i Kalp 

lngilterede Aberden tehrinde 
doktor Henderson isminde biri 
tarafından makineden bir kalp 
icat edilmiıtir. 

Bu adam ıehlr haatanesi baş
hekimidir. Ve bu ıun'i kal~le 
ilmek üzere bulunan bir çocuju 
kurtarmııtır. 

Çocuk kötürüm olmuştu. Ar
bk ölmek üzere idi. Doktor son 
bir fimitle kendi keşfini tacrübe 
etmek istedi. Bu makine saye
ıinde hastayı on ıün yaıatmış, 
felç yüzünden itlemiyen kalp ha-
rekete gelmiı, adaleler canlanmıf 
ve kurtulmuştur. 

Çocuk hali gece iUndüz mü
ıahede ve tedavi altındadır. 

Fakat doktorun muvaffakiyeti 
bir mucize addedilmektedir. 

Hafıza!Jını 
Ka.11bttd•n Kız 

* 
Geçen gün fngiliz ıahillerinde 

bir kız bulundu. 
Bu kız denize girince hafı

zasını kaybetmiş. Kim ve kimin 
nesi olduğunu hatırlamıyor. Nerde 
oturduğunu söyliyemiyordu. 

Polis kızı giydirdi, karakola 
götürdü. Gazeteler kızın resmini 
neşrettiler. Kız annesini görünce 
tanıdı ve hafızası avdet etti. 

için ödediği şey 10 
koyundan ibarettir. 

Başlı Başına Konser Veren Çocuk 

Bu Çocuk 
Altı 

Yaşındadır -

• 

K ürilc artist kentli ı.rlcı l11rını 

kcRdi falıgor 

Burada resmini gördüiünUz 
l>u kliçük kız Şikagoda herkesin 
hayretini davet eden bir harika
dır. 

Altı yaıındad1r. Fakat bir 
musikiıinas kadar mu•affakiyetle 
piyano çalar. 

Bir opera artiıti gibi ıarkı 

Sarışınlara 
Ehemmiyet 
Vermignrlar 

Avrupa ve Amerikada radyo 
kampanyaları spiker olarak sarı
ıın gilzelleri kabul etmiyorlar. 
Esmerleri tercih ediyorlar. 

Bu sırada Bertin ve Londra-
da açılan iki radyo ıergiıinde 
bu mesele nazarı dikkati celbet
miştir. Bütün kumpanyaların spi
kerleri esmer kızlardır. 

Doktorlar radyo kumpanyala-
nq.a bak veriyorlar. Çünkü ıarı
tınlar çabuk nezle, bronşit oluyor 
ve seıleri çabuk bozuluyormuş. 

... 

s.hneJ11 ,/onalar g11p•r11Tt allıış 
toplrıyor 

ı6yler ye fazla olarak prloluını 
kendi heıteler • 

Ge~ende bir ıün aahneye 

iCenup 
Kumarhanelerin
de Kolaylık 

Fransanın cenubundaki kumar 
ıehirleri, son zamanlarda mOıteri 
celp için kumarcılara kolaylık 
gösteriyorlar. 

Evvelce yalnız muayyen bir 
mikdara kadar kumar oynana
bilirdi. Şimdi ise bu kayıtlar kal-
dmlıyor. Herkes istediği kadar 
miktar üzerinde oynıyabilir. Ev
velce oyuna girebilmek için mu
ayyen bir para lazımdı. Bugün 
o kaydı da kaldırdılar. 

Buhranın ne garip neticeleri 
var değil mi? 

Fakat Piyano 
' Çalar, 

Söyler, 

Eder 

Şarkı 

Dans 
Ve ..• 

K•çik artist k11nfli ı•rkılaruaı lı•İtli 
h11st•li~or 

çıkmıf, piyano ile, ıarkı Ue, danı 
ile bütün bir ıeceyi iıgal etmit 
ve alkış toplamııhr. 

lımi Jean'dır. Dana mektehe 
bile başlamamıtbr. 

ICamdan 
Deniz 
Gömleği 

Bu ıene açık mayolardan fikl
yet edenlere müjde: Gelecek 
sene deniz hamamlarında camdan 

gömlek giyilecektir. 

Deniz gömleği yapan fabrika
lardan biri tecrübe ile meşgul

dür. 

Bu gömlekler bilhassa aüneş 
banyosuna pek elverişli olacak

br. 

Dünyanın en seri gemisi : Bu 
remi 80 sene evvel Amerika
lılar tarafından yapılmıştır. 
1856 tarihinde yapbğı bir se
ferde saatte 21 mili bahri 
katetmiştir. 

Şu 
Garip 
Dünyada Olanlar 
japonga 
Hariclge Nezaretinde 
Ziyaretçiler 

Japonya Hariciye nezaretinde 
bir ziyaretçi nazın görmek iste
diği zaman derhal salona alınır. 
Ziyaretçi karbnı içeri gönderir. 
Nazır kabul etmek isterse, ziya
retçi derhal içeri alınır. istemez· 
ıe ziyaretçiye red cevabı veril
mez. Fak41t derhal odanın pence
releri kapanır. Elektrikler söndü-
rülür. Ziyaretçi bir müddet bek
ler, nihayet sabrı tükenir ve ken
diliğinden gider. 

* 
Tokyoda bir köpek sokakta 

para çantası bulmuş. Çantayı 
ahnca polis karakoluna götür
müş, Çantayı açmışlar ve jçin
de hayli para olduğunu ıör
müşler. 

* Sakinleri Olmag•n 
Bir Şehir 

İngilterede Hertfordıire mın
takasında otellerile, ıinemasiJe, 
otobüİ ve otomobillerile, evleri 
ve yollarile itfaiye teıkilitile, 
bulisa her manaaile bir tehir 
vardır ki içinde yalnı:ı. insan 
yoktur. 

Çünkü bura11 lnfiliz ıinema 
kumpanyalan tarafından film çev
rilmek için yapılmıı bir ıehirdir. 
içinde insan yaıamaz. 

* 
Amcrikada Oreıon ıehrinde 

bir mektep çocuğu biıikleti ile 
taşıyabileceği küçük bir radyo 
makineıi yapmıştır. Makine elJe 
tutulan yere bağlı bir sepetin 
içindedir. Makine batarya işler. 
Bataryeyi tekerlekler işletir. An
ten de bisikletin önilndedir. 

* Dünyanın en mükemmel hırsıı. 
habercisi Japonyada, Tokyo şeh
rindedir. Bu bir imdat işaretidir. 
Bir mabede konmuştur. Mabede 
bir hırsız girdiği zaman yerlere 
bastıkça etrafta kuşlar ötmiye 
başlar. Hırsızın şliphelenmesi:ıe 
imkan yoktur. Bu suretle rahat 
rahat yakalanır. 
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Şeyh Gül Hanımı Sevmişti Onu 
Almak İstiyordu 

Her ağacın altuida Ye ıurada 
earada karulmut çadırlar, ıeril

aaİf balalar vardı. Ziyafette prap 
lçen.ler bu hahlann 1%eriae yab
JOI"· Derin bir uykuya dahyorlardı. 

Kurt aordu: 
- Bunlar sarhoş mut 
Doğan: 

- Öyle anlqılıyor, dedi. 
Hakikatte bu adamlar ıarhot· 

tan fazla delirmip benziyorlardı. 
bunlar arasıra lıcalluyor, dimdik 
yiirüyor; büyümiiJ; mahmurlaşDllf 
gözlerle etrafa bakıyorlardı. lç
lerinden halılara serili kalanlar 
iae uyumamakta, gök yüzüne 
dikdik bakarak bir ıeyler mırıl
danmakta idiler. Yllzlerinde, 
baygın ve süflft bir ihtirasın ifa
deıi okunuyordu. 

Halılar üzerinde yatanlar ara
sıra kalkarak kollarım açıp yü
rüyor, sonra görünmeyen bir şeyi 
bcakla1Dlf. gibi kollanın kapı
yor, başlarını o kucaklanan şe

yin üzerine alıyor, sonra Uzcrin
den kalktıldan halılara dönüp 
tekrar } atıyorlardı. 

Bunlar bu garip haller içinde 
yerlerine uzandıktan sonra peri 
gibı beyaz 'kadınlar ağaçların 
arkasından be1irere"k uyuyanların 
ba~ ucunda çöme1mck'te ve on• 
lann kulaklarına bir şeyler fı 1-
damakta ydılar. Yatanlar ikaı ıp 
o tul or, kadınların uzattıkları 
kadehleri İçİ)'Or ve tekrar yere 
düşüp sızıyorlardı. 

K nlar, yatanların he)>sİne 
birer kadeh sunduktan sonra 
ıki <ar in yanına da geldiler. 
Kadehleri onlara da uzatblar. 
Fakat Kurtla Doğan yilz çevire
rek yürüdüler. Kızların bir ikisi 
pldü. Birisi: 

- Bugün ;çmiyor musunuz? 
Dedı zarar yok, ') ano elbet 
ıçcniniz. 

Biri de: 
-Küçük beyler! dedi. Neden 

cenneti özlemiyur, neden kaçı

yorsum z'? 
Doğan döndü ve: 
- Bizi bugün affediniz! dedi. 

Vakti gelince biz de sizin şara
buuzı içer, sizi memnun ederiz. 

Kurt: 
- Haydi, kardeşim, haydi! 

dedi, çünkü bu halıları gördükçe 
göıumde uyku tütüyor, ve ıarap, 
fU kızlann göı.leri gibi parlayor. 

Yurüdiiler. Uzaktan bir su 
şırıltı m duydular ve ona doğru 
ılerled"ler. Berrak bir su ey ışığı 
altında bir elmas gibi akıyordu. 
ikisi de çömelip içtiler, ellerini 
yüzlerini yıkadılar ve Oblrdular. 

Eb"aflannda yine bir takım 
kaclmiar dolqıyorlariiı kalktılar 
1aiç bir kimsenin yatmadığı, hiç 
bir Jca nıın dolaşmadağı bir yere 
vardıl .. r ve kOllufllllya ba1Jadılar. 

Kurt sordu: 
- Şu gördiik1erimizia n a

nası ne? 
O g n cevap ~erdi: 
- Go düklerimiz:n man nı 

a k için kör ıveya sağ r 
o le e ek. Şeybülcebel deni-
J n du ı rif Güt Hanımı sevdi. 
Onu a mak istiyor. 

Kurt, i~ni derinden çekti ve: 
- Y elllİn ederi• ki. dedi, 

bu herifin canım cMeone9e 
16uderirdim. Bunu 7aparsam, 

bizi de sağ 'bırakmazlar, fakat 
bqka çare de yok 1 

- Hakh11n Kurt! Sen bu İfİ 
bu akşam da ziyafet .aofrasmda 
yapmak üzere idin. Bana kalırsa 
biraz sabredelim t Belki kurtu
luruz. 

- Ya yakit geçer ve Taziyet 
telifi edilemiyecek bir mahiyet 
alırsa ..• 

- Zannetmiyorum.. Dikkat 
etmedin mi? Glil Hanımın mü
cevherleri arasında murassa bir 
bıçak ta vardı. Kendisi bu bıçağı 
kullanmaktan aciz değildir. Ona 
itimat edebiliriz. Bize gelince, 
icap ederse bu dağlılann unuta
mayacağı bir şekilde ölürüz. 

Hem yürüyor, hem konuşu
yorlardı. Birdenbire büyük bir 
çam ağacının arkasından beyaz 
bir kadının çıktığım gördüler. 

Kurt: 
- Durmıyalım ! dedi. Bize 

yine bir kadeh uzatacaklar! 
Fakat kadın onlara yetiŞti ve: 
- Durunl dedi. 
Bu ses Mesrurenin sesi idi. 
Durdular. Mesrure ric.a etti: 
- Beni takip edin. Size söy-

leyecek sozüm var. 
Mesrure de e!irıdeki sürahiden 

kadehini doldurdu. Gençlere 
uzattı. 1kisi <le: 

- Teşekkür ederiz 1 dediler 
ve kadehi reddettiler. 

Mesrure: 
- Aferin, dedi, ve kadehi 

yere dökerek önden yürüdü. 
Arasıra ağaç.lann gö~esınden 

} ürüyor, arasıra açıktan gidiyor
lardı. Nihayet, çınlçıplak bir 
kayanın yanma varddar. Bu ka
ya, mahuLuçurumun kenarında idi. 
Kayanın tam brşrsında bir tepe, 
ve tepenin üzerinde ağaçlar ara
sında büyük bir kapı görünüyor
du. Mesrure belinden bir anahtar 
çıkararak, etrafa bakındıktan 
ıonra kapıya a'°b. Ve iki kardcşe: 

- Guin! Dedi. 
Girdiler. içerisi kapkuanbktı. 

Mesrure kapıyı kapadı ıve 'kar
deşlere bakarak: 

- Burası nispeten emin bir 
yerdir. Dedi, yahut ben <Öyle 
z.annediJ orum. Şimdi sizinle daha 
ışıklı bır yere gideceğiz ve ko
nuşacağız. 

Mesrure bir dile Doğanı, bir 
elile Kurdu tutarak yürüdü. Yol 
düz ve )'Umuşakb. Gitgide ay 
ışıiuu gördüler~ ve bir magara
nın ağmıda durduldannı anladı-
lar. Mağaranın ağEı ça1ılarla W
tülmöştii. Uçurumun -diplerinden 
yükselen bir taş dimdik uzanıyor 
ve dışarıda gördilderi ıkayaya 
ulaşıyordu. Mesrure bunu• göste
rerek anlattı: 

- Masyef kalesini hariçJe 

bitittiren biricik yol budur. Bir 
de o daracık köprU ftl'. 

Kurt bakb baktı sonra: 
- Çok fena, çok tehlikeli 

bir yolt dedi. 
Mesrure: 
- Haklısın! dedi. Fakat Du· 

han ile Reyhan bu yoluda pçe
bilirler. Bu yola:da alıpkbrlar. Bu 
yol geçildikten sonra aolda dağın 
tepesine varan bir yokuf var. 
Bu yokuşa varılına ıelimete 
ermek, h6rriyete kaVUJmak iften 
değildir! Gtm doğmadan enel, 
her,ey olur biter. 

(Arkası var) 

SON POSTA 
lBtaubul 

BORSASI 
29 -8- 1933 

Perelar ( S.tıı ) 

~· l:uru 

r re•e·llıl -.oo 211 kmoa 122,-
1 dolar 147.00 1 t!lln AYU&. 25,-

IO fr. Fr nı ı ltl,50 1 pu.eta 17,50 
IO liret 123,- 1 Mark 5lJ,O!J 
tO '"· ee1,ı a IJ7,00 l detl 24,00 
IO .araı..ı Z,- 1 :P .... 29,-.. ... MlF• m,- 20 '-1 23,J() 
IO lenı Jti,{ 3> dlau ~s.-

l fletla ·~- 'c.. •• .., -.-
Ç9kler 

r o ctrı 181.'0I 
Ne• • rork { ,6Tl3 
Parı. rnJ6 ..... _ 8.9C5 .... , !,18l3 
Atlaa M,80 
c. ....... :.44 
Wya lfl,8!t5 
~r•m ,1729 

Yar,..,a 
P<'.f • 

llkret 
e.., .. .... , .. ,. 

15,,8775 
C,41 
t,6725 

·~ "2075 
a,875 

80,125 
3',9J75 .... 

HlaH Senellert 

Ur J 1 
, ıııaak.(Nama) 9, .O A-de1 u !lı OOY. 37,50 
• (Ha•tle) 9,'i::I Şt<rk D. Y. •4 , J 
• Cllll.- •) t l6,- '•. TramY<a, 48,51) 

c-a.ıı baaıc. .. J,- Üaktld• eu ı ı,oo 
•• btll • 5,91 
flrketl Har !T• 15,00 lerkoa %7,51) 
Hafit 0,91! Ha.al'•al 27.-
~-ciolu .. eov. 23,1 "..Jeloıa 13,0J 

0 e;,t.1 t>. ~ ~ 8.-..nead "41.2) 

Eaham va Tahvlltl 

J iri\ L1ra 
11113 !knPnlyell ~ ,00 Rııft 3,6() 

'-dllrau TramY•1 4,97 
11t llra•ı Dıhl.1 97,00 Rı tım IB,00 
01S7u11u M • 54,50 o.,,.n.taı ... 170,-
batd•' tertip t ~ Te. • lı!: 41,.>U 

• • 11 11.73 l:. olnrllc . -.-
BORSA HARİCi 

Tehvllat - Me•kOkal 
J.!Tl\ J.fra 

TM. ,., 922,CO 
lns. • JO,~~ 
fr. 0 l,.'\S 
ltı.• • H.,s~ 
.......... 37.UO 
İ)aıık ol (Ô• 8.) ~ 

-ıReııll 41,'Jıl 
4Va..ll ~ 

Jnce hr,fb'r I~ aJ .aa 

t(:O ulw •yaı 1 '4.ı,5J 
ha..,•I ........ wil,JJ 

~ . ...,, 
\' a..&ıı • fJ. 1f 

"··""'~, .. -~,. 
• • •iMi 93..111 

\hawıeı • • • ıııu • t.;MI 
-~-~----

buıüıt ıauam.ıo 

ı&rıueıııltt r. 

Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasından:· 

Meşruti.> et mahallesinde Zonguldan Ticaret Odası binasını tev- . 
si ve ikmal etmek üzere inşası mukarrer olan •e 3558 lira 3f ku
ruş bedeli keşifli üçüncü kabnın inşası Eylülün 9 uncu Cumartesi 
zünü ibalesı icra edilmek üzere 20/81933 tanhinden itibaren yirmi 
pa aüddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmUftur. Plin 
keıifname ve şartnameyi görmek istiyenlerin Zonguldak Ticaret 
Odaıma müracaatlan lnzumu ilin olunur. 

Başkumandan Meydan Muharebesi 

Türk Ordusu Kat'i Zaferi 
Bugün Kazandı 

Bqwalı ı lncl 
ıayfada) 

Boyllk Gui 
glinqin ilk ıtık· 
larile beraber 
TQrk ordueuna 
"Hiicum!,, emri
ni verdi. Bütün 
telefonlar timşek 
hızile iıledi ve 
bu emir tam vak
tinde birlikleri
mize yetittirildi. 
Bu emirden bi
raz sonra cephe
nin ftziyeti büs
blltün değişti ve 
şu mülhit man• 
zarayı alch: 16 

IDCI fırka Çalkö
yiln şimalinde ge
nq bir kıvrım 

yapmıı, 61 inci fırka Çalderesinin 
fimal sahasında kuvvetli bir dir
sek çevirmiş, l 1 inci fırkamız 
Ça1kı5yün cenp tarafını kuşatmış, 
Beşinci fırkamız Selkisaray ın şi
mal k6fCSİDi bıtmllf, 23 llncil 
fırkamız Aslihanlar'ın şimalini 
adamakıllı çevirerek kilitlemiı, 
üçüncü fırkamız ağaç köyün 
şimalini baskılamış, süvari kolor
dumuz da düşmamo Kızdtaş dere-
sinden kaçması tehlikesini önle
mek için bu istikamete doğru 
harekete geçmişti. 

Anlıyorsunuz ya .. düşman kuv
vetlerinin büyük kısmı 30 ağustos 
sabahı Çalköy mıntakasında çep 
çevre ıarıldııştı. Bu geniş çenberi 
çeviren kuvvetlerimiz tam bu sıra
da yıldırım fiddetile bep birden 
taarruza başladılar, zaten peripa 
bir yığından ba ka birşey olmı
yan düşmam büsbütün karışhr
dılar. Kaçmak le kurtulak im
kansızdı. Düşman bu imkinsızlığa 
rağmen bir kurtuluş hareketi yap
mak, Türk çeııberini yarıp Dumlu
pı~ istikametine doğru yürümek 
istedi, fakat mümkün mü? .. Mu
hasara kuvvetlerimizi yerinden 
bile kıpırdatamadı. 

Vakit öğle olmUJ, gün yan
lanmıştı. İşte bu S1.rada Tiirk or
dusu öyle fiddetli bir taarruz yap
dıki düşman kuvvetleri taham
mül edemedi ve bel kentjğinden 
kırıldı. 

O dehfet manzuasım gözil
nü:ıiin önüne getirebilirsiniz: 

Düşmanın tamam yedi fırkası 
var, fakat sımsıkı bir çember 
içine hapsedilmiş... Bu çemberi 
çeviren kuvvttlerimiz, allakbullak 
bir kütle halindeki düşmana 
durmadan, dirllenmeden hücum 
ediyor, gülle, bomba, kurşun, 
süngU biribirin~ karışarak düş
man yığmınıa iiatftne fe1iket 
yağmuru gibi dökiilüyor. V.e bu 
çember arasında sıkışıp kalan ~ 
perişan kütle er geçen dakika
da biraz daha kırılıp eriyor. 

"'şte Dumlupınar meydaa mu
barebesi denilen eşsiz savaş blyle 
başladı. akşama kadar, artan ve 
çoğalan bir şiddetle devam etti. 
Muharebe aqam giinq battık
tan bir saat sonraya kadar sür
dü. Arbk difmamn eler tutar 
yeri katmamıştı. Düşmanın birinci 
ve ikinci kolortlulanam karargah
ları olduğu gibı elimize düşmüştü. 
4 üncli, befinci, '9 :üuıcü, ~ 2 .inci 
ve 13 üncü dllflllan fırkaları 
tamamen, birinci ve 7 inci d~
man fırkaları da 'kısmen esır 
edilmişti. Alınan ıganaim sayıl
mayacak kadar çoktu. Bu fır
kalara ait bütün toplar, otomo
biller, 1kamyon1ar, butün silahlar 
ve a~rırhklar da -elimize geçmişti. 
Yine bu hengimede düşman or
dusunun bqkumadanlığını ]ene
ral T rikupia ıle kolordu lmlldlP
danlennelaa Jeneral Dİyellİa .. 
dalla Wrçok WJlik riltbeli -~ 
ler de eair olnıutlardı. 

Size, düşman bqkumandam 
jeneral Trikupiain nasıl esir edil
diğini de anlatmadan 2eçmiye
ceğim: 

Damlupınar meydan mulaare
beai devam ederken Jeneral 
Trikupia Türk çemberiıaiıı içinden 
kurtulut imkanı olmadığım an
lamış ve yanında buluaan 1200 
kişilik bir kuvvetle, son bir ümit 
olmak fizere bir gedik .aramaya 
başlamıı. Dilşman başkumandanı 
bir dağ eteğinden giderken an
swn bizim 80 mevcutlu bir is
tihkam bölüğümüzle kar§ll•flDlf· 
istihkam bölüğünün kahraman 
kumandanı, birdenbire karşısında 
1200 kişilik düşman kuvvetini 
görünce askerlerine derhal mevzi 
ahp dÜfllıana ateı açmaları em
rini YCrmİf. 

Fakat düşman silaha davra-
nacaiı yerde teslim bayrağım 
çekerek olduğu gibi 80 mevcutla 
kahraman isb1ıkim bölüğümüze 
teslim olmuş. işte düşman bqku
mandauı bu ıekilde esir edilmiştir 

~ 
Dumlupınar meydan ma'lıare

besi bıttikten ve düpnan ordu
sunun büyük kısmı tamamer 
felce- uğTabldıktan sonra Ba.,ku
mandan Büyük Gazi ile b~ük 
Erkanı harbiye Reisi Fevzi Paşa 
ve Garp cephesi Kumandanı b· 
met Pş. hep birlikte muharebe 
meydanından geçerek Dumlu
pınara gittiler ve geceyi orada 
geçirdiler. 

Biraz sonra Garp cephesi 
kumandanı tarafından ordumuza 
fU tarihi n kıymetti tebliğ afin
de.rildi: 

"Afyonkarabisar • Dumlupınar 
büyük meydan muharebeainde 
dlİflllan orduyuaslisinin imha uf. 
hasını teşkil eden 30 ağustoa 
922 muharebesi; şimalden 61 inci 
fırka ve 6 ıncı kolordu ve c~ 
naptan 4 iincti kolordunun ipira
kile süvari kolord11t1111111n te.irinde 
( A.w..Dlar, Çal, &tören) mnta
kaaında ve Çalköy şarlrmda bizzat 
birinci hatta 11 inci fırka Dezcün-
cle balunaıı Bafkumande Mu.
tafa Kemal P.qa Hazretleri De

zareti altınaa cereyan ve neticei 
kat'iyeye ıktiran eyleniiftir. 

Bu mtlbare1'eain cereyanı
umumisin'i mukaddes daftmlz 
lıehİlle kat'iyetle tebdil d:miı ve 
Trikupia ve Diycnis ıgibi ;ea bO
yük kumandanları başlarında 
olduğu halde düşman orduammn 
enkazı tarumarisi .miten.adiyen 
her taraftan kıtaatımızın apşu 
teslimine atı1mışbr. 

Ordularımız için bir hatırai 
tarihiye olmak ve Başkumandanı
mıza muhabbet \'C merbutiyet ve 
liyetezelzel itimadımıza yem IHr 
delil tqkil etmek üzere mezkar 30 
Ağustos 922 muharebesine ( Bq
kumandan meydan mubarebeai ) 
namı verihDiftir. " 

Ovp cepbeaa .lca•••.._ 
ı... 

( o.\' ... ' uaw uJfad. ., 
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T AT ve AB.Kİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl doldu? .. 

Nasıl Yaşadı? .• 

Naııl ÔldiJ? •. 
................................................. 
Üçüncü Kısım No. 4 
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- Şu halde, bu adamı bir 
tu:ıağa düşijrmek için f ttihat ve 
Terakki cemiyeti tarafından ter
tip olunmuştur. 

Dedi ... Dedi amma, ne kadar 
gariptir ki, bu telgrafın sahte 
olduğunu ve buna binaen müte
yakkız bulunmasını İsmail Mahir 
Paşaya da söylemek; ne Kamil 
Paşanın ve ne de Ali Rıza Pa,anın 
nkJına gelmedi. Ve yahut her iki
ıi de, bu mesele ile fazla meşgul 
olarak kendi başlarını da derde 
sokmak istememişlerdi. 

O gün de böylece geçmişti. Ge
c:e saat iki raddelerinde, İsmail 
Mahir Paşanın kapısı çalındı. Bir 
kanun çavuşu. 

- Paşa Efendiye öyleyiniz. 
Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri 
timdi kendilerini görmek istiyor. 

Dedi. Ve derhal Çekilip gitti. 
İsmail Mahir Paşa, bu davet

le, aldığı telgraf arasında bir 
münasebet tasavvur etti. Derhal 
giyindi. Sultan Mahmut türbesine 
doğru ilerledi. 

Bu esnada cadde tamamen 
tenha idi. Paşa, lam bir havaga· 
zı fenerinin dibine gelir gelmez 
birbirini müteakip üç el silah 
patladı. lsmail Mahir Paşa, ne
fes almıya bile muktedir olamı
yarak evvela yüzüstü yere ka
pandı. Ve sonra, tramvay yoluna 
doğru yuvarlandı. 

Bir az evvel İsmail Mahir 
Paşayı davete gelen kanun ça
vuşu, pek uzakta değildi. Bu 
çawş, şimdi de Harbiye Nazın 
Ali Rıza Paşanın konağına koştu. 

Nöbetçi yaverini gördü: 
- Efendim .. ismail Mahir Pa

ıayı şimdi divan yolunda vurdu
lar. Vuranın arkasından koştuk .. 
tutamadık. 

Dedi... Hadise, Rıza Paşaya 
haber verildi. Artık hakikati büs
bütün anlayan Harbiye Nazın, 
derin bir teessüfte bulunduktan 
sonra: 

- Ne yapalım? •. Bu zavallının 
kaderi de böyle imiş. Cenazesini 
Harbiye dairesine kaldırsınlar. 
Katili de arayıp, bulsunlar. 

Emrini verdi... Fak at bu em
rin son fıkrası, sadece bir gös
teri ten ibaretti. Çünkü, bunun 
mümkün olmıyacağını Harbiye 
Naun herkesten daha eyi bilirdi. 

lsmail Mahir Paşa öldü, gitti. 
Fakat bu kanlı hadise, her taraf
ta çok fena bir tesir hasıl etti. 
Cemiyetin ağır başlı erkanı, ce
miyet hesabına yapılan bu ma
nasız cinayetten müteessir oldu
lar. Merkezde; Doktor Nazım 
Bey]e fikren ona taraf tar olanlara 
ağır muahazelerde bnlundular ... 
Arbk, merkezi umumide bir fi
kir ihtilafı başlamış; (müfrit) Jerle 
(mutedil) ler, hissen birbirlerin· 
den ayrılmıştı. Hakikate gelince: 
En büyük anarşi, merkezi umu
mide ve bilhassa cemiyetin tema· 
)'Üz etmiş erkam arasında baş-

Erkanı harp kolağası Mustafa 
Kemal B. 

lamışb. Dün, bir tek gaye etra• 
fnıda toplananlar; bugün muhtelif 
emeller takip ediyorlar.. Hatta 
birbirlerine karşı bile tefevvuk 
ve tekaddüm edebilmek için, ken
dilerine ayn ayn birer poz veri
yorlar.. Kudretlerine iman ettir· 
dikleri taraftarlannın sayesinde 
yükselmek ve teferrüt etmek is
tiyorlardı. 

Selanikte, Y onyo gazinosunun 
üstünde, küçük bir merdivenle çı

kılır, ufak ve zarif bir salon var
dır ... Bir gece, bu salon kamilen 
ittihatçılarla ve ekserisi, 99 uncu 
bölük efradından olan zabitanla 
dolmuştu. Mebzulen rakı ve bira 
içiliyor; bol bol vatanperverlik
ten bahsediliyordu. Söz okadar 
kızışmıştı ki; dinleyenlerden ziya
de, söyleyenler olduğu görillü
yordu. 

Bu esnada, salonun kapısı 
açıldı. Genç bir Erkanıharp kol
ağasısının çaprast ve parlak düğ
melerile yakasında sırma :işle-
meli armalar parladı. Fakat 
salondakiler o kadar söze 
dalmışlardı ki, bunun hiç kimse 
farkında olmadı. Bu erkanıharp, 
cıgara dumanlarından koyu bir 
sisle örtülü masalara göz gezdir
di ve sonra salona girerek yavaş 
yavaş ilerledi. Belki de maksadı, 
orada bulamadığı bir arkadaşını 
sorup gitmekti ... Bir masanın önün
de durdu. Bu masadakiler, inkılap 
yapabilmek için büyük adam ol
maktan bahsediyorlardı. Erkanı
harp, bahsi biraz enteresan buldu. 

Birkaç dakika şöylece kulak misafiri 
oldu. Bu müddet zarfında anladı 

ki, bütün bu konuşanlar ( büyük 
adam ) olabilmek için derin bir 
hasret çekiyorlardı. 

Erkanıharp merak etti. Bu 

zevat, acaba büyük adam olabil· 
mek için ne düşünüyorlar ve 
kime benzemek istiyorlardı? Da
yanamadı. Bu suali sordu. Onlar, 
dalgın dalgın başlarını kaldırdılar. 
Erkamharbe baktılar. Hepsi de 
cevaba hazırlandılar. Fakat içle
rinden biri1 daha atik davrandı: 

- Ben Cemal Bey gibi 
olmak isterim. 

Der demez, masayı işgal 

edenlerin hepsi birden : 
- Bravo .. bravo ... Evet, Ce

mal Bey gibi... 
Diye bağırdılar. 
Erkanıharbin çelik rengindeki 

sert ve ağır nazarları, bir knt 
daha ağırlaşb. Muhataplarının ayrı 
ayrı çehrelerinde dolaştı. Ayni 
zamanda; Cemal Bey gibi olmak 
istiyenlerin mest ve mahmur na
zarlan da erkanıharbin gözlerinde 
temerküz etmiş, cevap ~ekliyor
lardı. Bu erkanıharbin vereceği 

cevap onlar ıçın pek kıymet
tardı. Çünkü bu erkanıharp her
gün ve her gece Cemal Beyle 
temas ediyor, hatta bir odada 
karşı karşıya çalışıyor; şüphesiz 
ki Cemal Beyi hepsinden daha 
iyi tanıyordu. Bunun için hepsi 
birden, Erkanıharp kolağasının: 

- Şüphesiz.. Cemal Bey gibi 
olmak •.. 

Demesini bekliyorlardı ... 
Fakat .. Erkanıharp kolağası, 

cevap vermedi. Ne onlann kanaa
tini kuvvetlendirecek ve ne de 
şüpheye düşürecek hiçbir şey 
şöylemedi Geldiği gibi ağır ağır 
çekildi, salonu terketti .. 

Bir kaza heyeti merkeziyesinin 
rehberlerinden olan genç bir 
mülazım sordu: 

- Kim bu erkanıharp? •.. 
Bir kaçı birden, cevap verdi: 
- Mustafa Kemal Bey. 
- Bizden değil mi ?.. Niçin 

Cemal Beyden bahsettiğimiı. za
man öyle dur~unlaşb. 

Hepsinin bırden ağzı açıldı. 
Fakat hiç kimse bir şey söyle
meden gizli bir yutkunuıla bu 
ağızlar, yine kapandı. Fakat bu 
ağızlardan şayet bazı şeyler işi
tilmiş olsaydı, ibtimalki : 

- Mustafa Kemal Bey. galiba 
kendisini okadar büyük ıörüyor .. 
Ve, bu sebepten dairei rüyeti 
okadar küçülliyor ki.. artık bü
yüklüğü göre!'1ez bir hale geliyor .• 
Onun için, bızden olamaz. 

Sözlerinden ibaret olacaktı. 
Erkanıharp Kolağası Mustafa 

Kemal Beye gelince: merdivenleri 
inerken onun da zihninden şu 
mülahaza geçiyordu: 

( Arkaıu Yar ) 

Yeni N11şrlgal 

sum•r yddızı • kurtulu• yo· 
lunda Saka.ryn'dan Akdeniz'e muhar
riri Alişan }{eşit Beyin bu adlı iki 
eseri intişar etmiştir. Okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. Satış yeri İnkılap kü
tüphnncıi. 

Hollvut: Bolivut'un 8 cü sene 
3G ıucı sayısı çok güzel resimler ve 
zengin münl!erecat ile intişar ctmi~tir. 

·~-«t ' 1 PRZ7mt '$7ilfs: nz =;_., rn K -& 
Resminizi Bize Gönderiniz, 

« « « 
Size Tabiatı·nı·zı· s·· l. l. oy ıye ım ... 
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49 Halil B. : Zekidir. Gözü pek- Sl ::>aJlfi B. : 

çedir. Ve arz.u
lan yerine ge

tirilmediği. tak

~irde hırçınca· 

dır. Menfaat- J 
lerine karşı 

kolaylıkla ka
naatkarlık 

göstermez,şid

rl*ll]li.:l!lı~ıİbi.,ı~ .i ete, sert mu-

ameleye tahammülü kuvvetli de

ğildir. Çabuk teessür gösterir ve 

gayri memnun olduğunu ihsas 

eder. Ba21 hareketleri vardır ki 
kendisini sevdirir. Yemek içmek 

ye giymek bahsinde titiz davra
nabilir. 

• 50 Mehmet B.: Hırçın ve atak 

değildir. Daha 
ziyade sakin 
ve uysal bir 

hali vardır. in

tizam kuyuda

bnı ihmal eder. 
Rahatına pek 
düşkünlük gös
termez. Yara

tıcı değildir. 

TesadÜflere tabi olur. 

nefis mesele

sinde hassas 
ve kıskanç 

davı. uır. Ken

disine ehem-

miyet verilme 

sini, sayılm. 

sını e saydıı 

masım isteı 

Küçük bir ml 

seleye karşı alınganlık göster 
ve iddiacı olur. Kadın. sevgi bah 
sine lakayt kalmak istemez, ner 

sini eglence1erden mahrum bırak 

mıya razı olmaz. T cşvik ve teş

cie kapılır. 

32 Kar ta A. Muhtar B.: Zeki ve 

intiıam perver~ ~f 
dir. Serbest , 
tavırlı olması• 

na rağmen kıs
men mahcup 

ve çekingen
dir. İşlerinde 
aceleyi ihtiyar 

eder. Şahsını 
alakadar eden 

dedikodulara meydan vermek is

temez, ve tarzı hareketini bu en
dişe ile telif eder. 

Başkumandan Meydan Muharebesi 
( Baştarafı 8 inci yf ada ) 

Artık zafer bütün varlığile 
bizimdi, kainat bir araya gelse 
bunu kahraman ve mübarek Meh
metçiğin elinden alamazdı. Vata
nın " harimi ismet " i düşmana 
haram edilmişti. güzel İzmir ve 
baştan başa Ege kıyıları bizi 
bekliyordu. 

31 Ağustosta Türk ordusu 
Başkumandanının bizzat yazdığı 
emirden size şu fıkraları nakle
deyim: 

" Bütün arkadaşlarımın 
Anadoluda daha başka meydan 
muharebeleri verileceğini nazarı 
dikkate alarak ilerlemesini ve 
herkesin kuvayı akliyesini ve me
nabii celadet ve himmetini mü
sabaka ile ibzale devam eyleme-
sini talep ederim. İlk hedefiniz 
Akdenizdir. İleri 1 ,, 

Kahraman Türk ordusu, Ga
zinin bu emrini de celadet ve 
hamasetle yerine getirerek scne
Jerdenberi ana yurttan uzakta 
kalan beldelerimizi tekrar oz 
yurda kavuşturdu. Sıra ile 1 ey
lulde Uşağa, 9 eylülde İzmire, 
10 eylfılde Bursaya ve 16 eyJiilde 
Bandırmaya şanlı Türk bayrağı 
çekildi. 

30 eylülde imzalanan Mudan
ya mütarekesile de, Türkün ya
rattığı büyük zafer bütün istilacı 
devletler tarafından tasdik edildi. 

Türk milletine bu mes'ut gün
leri kan ve can pahasına hediye 
eden muazzez şehit ve gazilerimi
ze bin minnet ve şükran. 

(Harp tarihi profe$ÖTÜ 1. Hakkı 

Beyin notlarından istifade edi/-
nıi,tir.) ... 

Tüccar Vapurları Limanımızda Toplandılar 

Hususi vapur sahjpJeri aralarında yapacakları tirketi henüz kurama• 
dıklnrı, kuramayınca da eylul iptidasından itibaren ayrı ayn faaliyette bu
lunamıyacaklan cihetle hususi vapurların hemen hepsi İstanbulda toplan mş 
gibidir. Deniz yollan işletme müdüriyeti bu vnziyette memlek~timi
zin bütün ihtiyacını yalnız başına temin edecek vaziyette kalmı ve butıa 

karfl koymak için de hususi vapurlann bir kısmını kiralamıştır. Re mimiz.
de bu suretle kiralanan vapurlardan (Samsun) un ilk cferine hazırlandığını 
görüyorsunuz. Hususi vapurlar ancak şirketleri teşekkül ettikten •Onradır kl 
foaliycte geçeceklerdir. • 
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Kar_a Ceh_e_nnem 
Turp Ektim 
Şalgam Çıktı 
Hikô.gesineUggun 

Her Hakkı Mabluzdur 

ı... ... z. Ş. Tefrika No. 7 ~-• 

Artık Sefaletten 
Kurtulacaksıiı 

Gel Zengin Bir Efendi Güzel Bir Kız Arayor~ 
muş, Hanımlar Gibi Yaşayacaksın ~ 

- Kız geldi mi?. 
Mehmet Bey, geniş bir nefes 

almıştı. O ekseriya pek inatçı 

olan Padişahın öteki kız üzerinde 
israr etmesinden korkuyordu. Bü· 
yük bir sevinçle cevap verdi : 

- Evet velinimetim; içeride 
hazır.. Ve fermanı şahanenize 

muntazırdır. 
Mahmut, derhal cebinden altın 

iılemeli yarım daire şeklindeki 
tarağını çıkarmış, sakalım tara· 
yarak kendine çeki düzen venniye 
başlamıştı. 

- Arzuyu şahanemiz pek ye
rini bulmadı amma, ne ise.. Bari 
kız güzelce bir şey mi? .. 

Artık fırtınanın tamamen geç
tiğine emin olan ve sevincinden 
kabına aığamıyan Mehmet Bey, 
mübalağalı el hareketlerile cevap 
verdi : 

- Şevketlim!.. Eğer şu gök 
kubbenin altında bir başka eşi, 
menendi varsa.. boynum kıldan 
ince, kılıçtan keskin ... 

ikinci Mahmut bu tavsiften 
birdenbire gevremişti. Ağzı, i"e· 
nişçe bir tebessümle yay.tarak 
aordu: 
~ - Gözleri siyah mı? .• 
~ - Hem de İzmir siyahı, tev· 
kettim .. tamamen tab'ı tahanenize 
muvafık... Gelmesi irade buyru· 
luyor mu? •• 

- Gelsin.. gelsin ... 
Tam, Mehmet Bey kapıdan 

çıkıyordu. Mahmut onu durdurdu: 
- Mehmet!.. 
- Ferman.. efendimiz ... 
- Kız, bizim kim olduğumuzu 

bilmiyorya? .. 
- Hayır efendimiz.. Hem, ne 

.. b t? munase e .... 

- Öyle ıse, şimdi kız bizi 
kim olarak tanıyacak. 

- Haşa.. haşa, efendimize is
nat layık değil amma, eğer ten
aıp buyuwursanız.. Birkaç kere 
kullandığımız ismi kullanalım. 

- Yani fU •• Mısarçarşısı aktar• 
lar kahyası İbrahim ağa. 

- Evet efendimiz. 
- Münasip... Şu halde, ICız 

huzurumuzda bulundukça bize ta
zimat yapmaktan sizleri affedi
yorum ... Otur, Rıza .. Sen de otur 
F etbi... Şöylece serbest olun •. Kı
za renk vermeyin ... 

Bir iki dakika sonra Mehmet 
Bey kızın elinden tutmuş oldup 
Halde kapıda görünmfittli. Yil· 
zünde ıaffet ve masumiyet par
layan kızı odadan içeri çekiyor •• 
onun hicabım tadil edecek söz
ler söylüyordu. 

İkinci Mahmut kızı görür gör
mez büsbütün gevşemiş. 

- Peh.. peh .. peh ... hakika
ten dilber şeymiş.. kırk bir kere 
maşallah ... 

Demekten kendini menede
memiŞti. 

* Padişah, ertesi günü fstanbula 
avdet ederken neş'esine payan 
yoktu. Kırk bir yaşına geldiği 
halde, bu geceki kadar unutul-

1 

maz hatiralar bırakan lezzetli bir 
hayat geçirdiğini hiç hatırlamıyor
du. Kendi sarayında atk ve neş'e 
ile fıkırdaşan gözdeler ve saray-
lılar, onu memnun etmiyor .. Bir 
tek işaretle sahip olduğu kadın· 
lardan hiçbir zevk duymuyordu. 

Fotini şimdiye kadar tebdili 
kıyafetle gezdiği hovardalık 
alemlerinde, gördüğü kız ve 

kadınlara tefevvuk eylemişti. 
Onun içindir ki ıabahleyin yalı· 
dan ayrılırken: 

- Mehmet!. Kız, biraz fazlaca 
toy amma •. Bunu burada alakoy. 
Kendisine ayrı bir oda ver. 
Evelallah, sonra sana emanet. 
Ara sıra gelir, eğlenirim. 

Demişti. 
F otiniye gelince ; onun düşün

cesi büsbütün ayn idi. Hayat, 
ona büsbütün bir elem ve ıstırap 

olmuştu. 
Kendisi, anasız babasız bir 

kızdı. Kendiaini bildi bileli, Ye
niköyde (Barba) isminde ihtiyar 
bir babkçımn yanında yaşıyordu. 
Kimin kızı olduğunu kaç defa 
Barbaya sorduğu halde, bu suale 
bir türlü cevap alamamış.. Her 
defasında, Barbanın çehresi du-
manlanmakla kalmıştı. Bundan 
da anlıyordu ki hayabnda mü· 
him bir ıır vardı:. Aklı 
erdiği gündenberi hayatının bu 
muammasım halletmiye uğraşmıf, 
fakat mavaffak olamamıştı. 
Her halde, taliin bir haksızlığına 
kurban olduğunu hissediyor .. se· 
fil ve perişan bir hayat içinde 
yuvarlanıp gidiyordu. 

Dün, Beykozdan Barbanın 
hemşiresi gelmiş.. ihtiyar balıkçı 

ile bas başa vermiş.. uzun uzadı
ya görüştükten sonra: 

- F otini.. artık barba, çok 
ihtiyarladı. Sana bakacak haJde 
değildir.. zengın bir efendinin, 
güzel bir kız aradığını haber al
dım. Seni oraya götürüyorum. 
Haydi bakahm.. artık sen de bu 
sefaletten kurtulacaksın.. hanım
lar gibi yafayacaksın. 

Demişti... O, zaten taliin en 
acı hükümlerine alıştığı ıçın hiç 
ses çıkarmamış, kadını takip ede
rek Beykoza kadar gelmiş .. Meh
met Heyin yalısına teslim edil
mişti ... Kapıdan içeri girer girmez, 
vücudunu latif kokulu yağlarla 
oğmuılar, aaçlannı büyük bir 
dikkatle taramıılar, ipek göm
leklu ve elbiseler giydir.Jllitler, 
bir gelin gibi süılemişlerdi... O, 
zeki bir kız olduğu için şahsına 
verilen ehemmiyete bakıyor; her 
halde mühim bir adamla karşıla· 
şacağım anlıyordu. 

- Tuhaf şey, ben buralara 
bezelye dikmiştim, Konserve ku· 
tusu çıktı .. 

(MEKTEP iŞLER!_) 

Gazi Terbiye 
Enstitüsü 

Gazi Terbiye Enstitüsü Orta
mekteplere ve orta dereceli mes• 
lek mekteplerine muallim, İlkmek
teplere müdür. ve müfettit ve 
umumiyetle beden terbiyesi, resim 
iş dersi muallimi yetiştiren bir 
müessesedir. 

Kayıt ve kabul şartları Maarif 
idarelerine, Muallim mektebi mü· 
dürlüklerine tebliğ olunmuştur. 

Müsabakalar 2 ve 3 Eylül 1933 
tarihinde yapılacaktır. .. 

Osküdar'da ~ahtt Hanıma: 
Üzülmeyiniz. Bu kabil hadi

seler bayatta herkesin başına 
gelebilir. Henüz yaşınız müsaittir. 
Bir sen• sınıfta kalmak belki de 
hakkınızda bayırlı olacakbr. 
Çünkll bundan sonraki senelerin 
derslerin kavranmasında müıkil· 
lit çekmezsiniz. 

* 
Meliha Hanıma: 
İsmetpaşa kız enstitüsünün se

nelik yatı ücreti 275 liradır. 
Maaşı 55 liradan aşağı olan me
mur çocuklarindan yüzde on ten
zilat yapılır. Diğer yata mektep· 
lerinde birden fazla ücretli çocu-
ğu olan herkes için ikinci kar
deşten yüzde on beş üçüncü kar-
deşten yüzde yirmi tenzilat yapı
lır. Dersler 11 eylülde başlar. 

-
Mektepçl 

tt G'MYR i 

Kocaeli icra dalreetnden: Se· 
her hanıma 10000 lira vermeye borçlu 
lJ zunbey çiftliği hiısedarlarından Ra
bia hanımın borcundan dolayı satılma
sına karar verilen kıymet ve evsaftan 
şartnamede yazılı 65 parça tarlası 4/ 
10/933 ı;arşamba saat 14-16 ara~ında 

ıcra dairesinde satılacaktır. ~artnamesi 
24/9/933 tarihinden itibaren 1143 nu
marada a<:ık olup tayin edilen günde 
takdir edilen kıymetiu yiizde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en çok art
tıranın taahhüdü baki kalmak iizere 
arttırma 1.3 gün daha temdit edilir. 15 
ınci giinde en çok arttırana iha
le edilecektir. Şn kadar ki mubammea 
kıymetin ) 1üzde yetmiı beşi yine elde 
edilmezse satıo düşer ve borç temdit 
edilir bu gayri menkul üzerinde bir 
hak veya milkiyet huıusile faiz vı 
alacaklara karşı bir iddia veya itirazda 
bulunacakların ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte mürıı<·aatları aksi takdirde hakları 
tapn sicilile sabit olmıyanların satıo 
bedelinden hariç tutulacakları ilan 
olunur. (6824) 

Bu adam kimdi?.. Genç mi, 
ihtiyar mı?.. Güzel mi, çirkin 
mi idi? .. Bugüne kadar erkekler ,------------.. 
hakkında hiçbir fikri olmadıgw 1 1 Çanakkale 
için, bu cihetleri de düşünmüyor- ŞEHiTLERiMiZi ZiYARET 
du. O, sadt-ce artık sefaletten ... 7 EylQI • Perşembe 

kurtulduğuna memnun oluyor.. ---------•-•ı' 
Hiç ümit etmediği halde birden· O Ankare Malul Oazller Cemiyeti 

skUdar Şubaal HeyeUnden: 
bire içine giriverdiği bu muhte- 30 ağustos çarşamba günü şubemiz 
şem hayata hayretle bakıyordu. açılacaktar. Arkadaşların aaat lS te 

Arkaaı var) C. H. F. merkezine gelmeleri. 

fy m • 
Terfi Listesi Çıktı ! 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 

E. H. AlAeddin, - Manastır, E. H. 
SaJAhaddin • Üsküdar, E. H. 
Bahaeddin - İstanbul, E. H. Sır
rı • Girit, E. H. Ömer Lütfi -
Erzincan, E. H. Nihat - Beyazıt, 
E. H. Abdülhalim - Nışantaş, E. 
H. Raıit - Bayburt, E. H. Rük
neddin - Hopa, E. H. Asım -
İştip, E. H. Nami • Çamlıca, E. 
H. Hasan Fehmi - Gedikpaşa, 
E. H. Hıfzı - Taşköprft, E. H. 
İzzet·Hanya, E. H. Saim, istanbul, 
E. H. Bedri Ergene E. H. Kizım
Erzincan, E. H. Şevket .. Erzin· 
can, E. H. Cemil - lşkodra, E. 
H. Cemil Erzurum, E. H. Ab
düsselam - Haçm, E. H. Vahit -
Selanik, E. H. Hüsnü - İstanköy, 
E. H. Hüseyin - Babaeski, E. H. 
Rahmi Davutpaşa, E. H. Şükrü • 
lstanbuJ, E. H. Sabri • Yenizağra 
E. H. Razi - Manastır, E. H. 
lbrahim - Erdek E. H. Haydar • 
Üsküdar, E. H. Nihat - Ştlınni, 
E. H. Celil - T opane, E. H. Bekir 
- Cesrimustafapaşa Beyler. 

Erkanıharp binbaşıbğına terfi 
edenler: 

Salih - Afyonkarahisar, Hiliı -
Erzincan, Rasim - Bursa, Ekrem· 
Amasya, Arif .. Y avedut, Hilmi· 
Nişanta~ı Beyler. 

Piyade miralaylığına terfi 
eden kaymakamlar: 

lrf an - fstanbul, Hakkı • So· 
ğukçeşme, Şükrü • Hopa, Münir .. 
Erzurum, Ziya - Erzincan, Oıman• 
lstanbul, Saffet • lstanbul, Hasan· 
gergiik, Salahaddin .. Y anya, 
Sami • Soğukçeşme, Sabri • Ruı· 
çuk, Osman - Ayazpaşa, Reşat • 
Manastır, Tahıin • Hırkaiferif, 
Şevket - Toptaıı, Aglh .. Gemlik, 
Mehmet Azmi • Bayburt, Ali -
Çarıamba, Nail • Elbilstan, Hü
seyin - Sultanhamamı, Nizım .. 
Manastır, Silleyman .. Filibe, Ztıh
tü • Süleymaniye, Veyıl • Sam
sun, Refet - Diyanbeklr, Tahsin .. 
Trablusgarp, Etem - Trabzon, 
Nazmi .. Bayramiç, Hulusi - Siroz, 
Rüştü - Kasımpaıa Beyl~r. 

Kaymakamlığa terfi eden pi
yade binbaşıları: 

Mustafa - Büyükçekmece, Veh· 
bi - Harput, Fevzi - Sivas, Nail .. 
Van, Arif fbrahim .. Naklibent, 
Ömer - Kütahya, İzzet - Manyas, 
lsmail • Çerkeş, Fehmi - Siileyma· 
niye, Kaum - Bozdoğan, Ömer -
Kasapilyas, Kamil - Çankırı, Ni
met - Çengelköy, Mustafa - Erzin
can, Asım - Zile, Ziver - Kapı
ağacı, Hayrettin- Beşiktaş, Sıtkı -
Eğrikapı, Tevfik - Y anya, Naci -
Erzincan, Ali - Karagümrllk, Ha
şim - Ahmediye, Hulôsi - Şümni, 
Bekir Sıtkı - Erzincan, Hayri • 
Yenipazar, Ethem - Ayasofya, Yu
ıuf • Niğde, Şevket Hamdi • Kırk· 
lareli, Mitat Abdulbalim • Draç, 
Ahmet - Şehzadebaıı, Raufi -
Tophane, Hallin .. lstanbul, M. 
Agih - Kızıltoprak, Kemalettin • 
iıtanbul Beyler. 

Binbaııhğa terfi eden piyade 
yüzbaıaları: 

Ali .. Akıehir, Abdlillatif .. Van, 
Yunus • Gence, M. Zeki • Kasım· 
paşa, Kamil .. Urfa, Ihsan - İstan· 
bul, Mustafa - Konya, A. Yakup
lstanbul, A. Sabri - İstanbul, Muı
tafa - Osmanpazarı, A. Lfıtfi - ls
tormca, M. Emin - Trabzon, Adil 
Edirne, Salahaddin - Davutpaşa, 
M. Nail - Nasliç, Ali· Küçükmüs
tafapaşa, A. Saip - İstanbul, M. 
Selami - Beşiktaş, A. Rasim - Raz
lık, A. Haşim - İstanbul, Şadi -
Edirne, M. Nazım - Sivas, Rasim -
Trablusgarp, Mazhar - Fatih, 
Kazım - Bağdat, Hulusi - Harput, 

Sıtkı - Trabzon, Hamdi - Fatih . , 
Hakkı - lzmir, Akif - Van, Tur-
han - Tokat, Hayrettin • Girit, 
Mazhar - Hersek, M. Sıtkı - Van 

' M. Avni - Sivas, Kerim - Aydın, 
Abdnlkerim - Trabzon, M. Fehmi
İstanbul, İhsan -Amasya, Mehmet
~ast~monu, İhsan· Amasya, Ra
ıf • Üsküdar, Sedat - Selinik, Sa
lahaddin - Balat, M. Kizım - Üs
küp, Abdülhadi - Süleymaniye, 
Hayrullah - Kızıltoprak, Burhanet
tin - Selanik, Behçet - Balye, 
M. Şevket - Trabzon, irfan _ Nas
liç, A. Remzi .. Buna, Hayrettin -
Kadıköy, Mustafa - Kastamonu, 
Niyazi - Selinik, Necati - Edirne 

' A. Muzaffer - Edirne, M. Ali -
Şam, Nuri - Üsküdar, Hidayet~ 
Şehremini, Halil - Edirne, Muam
mer - Yusufpaşa, Eşref - Mekke, 
Eyüp - Preıirin, Sadık - Vefa, M. 
~ aik - Harput, lbrahim - Ortaköy, 
Ömer - Erzincan, Mlinip - Galata 
Tevfik .. Erzurum, SalAhaddin ~ 
Manastır, Emin Oktay - Akçaşo
hir, Abdülaziz - Edirne, Hakkı .. 
İstanbul, İbrahim· İstanbul, Mus
tafa - Ilgaz, Hüseyin· Bitlis, Fuat 
Halep, Osman Vehbi • Erzurum • 
Necmettin - İstanbul, Hakkı - Ka-
rahisar, Ahmet Hamdi - Erzincan 
Rüştü - Üsküdar, Refik - Küçük~ 
ayasofya, Fuat - Sultanahmet 
Cemil - Van, Rifat- Girit, Faik~ 
Maraş, Yahya· Üsküdar, Ömer 
Lutfi - Erzincan, Neı'et- Otakçı
lar, Hamdi - Sana, Fuat - SelAnik, 
Hasan - Prezirin, Emin .. Bilecik, 
Sadrettin - Selimiye, Halit - lstan
bul, Hasan - Sultanıelim, Süruri .. 
Midilli, Gıyasettin - lstanbul, Ab
rürrahman, • Sivas, Şefik - ÜakUp, 
Nafiz ... Erzurum, Emin - Stileyma· 
niye, Niyazi • Ünye, Celilettin .. 
Isparta, MO.kerrem - Kayaeri, Ce .. 
lal .. lstanbul, Rif at • Küçükmuı
tafapap, Mllmtaz Ulell, Nazmi -
Akıehir, Abdülkerim - De bre, 
Fehmi - Manashr, Şinasi - Edime 
~uhi Aksaray, Ştıkrü - Van, Naci 
Üsküp, Şevki - Kızıltoprak, lbra
him • Rami, Osman • lzmit, Niya
zi - Kadıköy, Süreyya - Fatih, 
Şeref ettin - Sivas, Abdurrahman -
Sivas, Ahmet - Diyarıbekir, Fah
rettin • lstanbu~ Rıza - Manasbr, 
Ahmet - Erzincan, A. Yümn6 -
Uan, A. GRlip • Selinik, M. Nu
ri - Zafranbolu Beyler. 

Yüzbaşılığa terfi eden piyade 
birinci mülizimJeri: 

S. Münir Bursa, Mehmet Bin
gazi, Etem Sayda, A. Necip 
Preveze, Vahit Kuımpaşa, M. 
Muvaffak Erzurum, Ferit lstanbul, 
Rıza Konya, M. Servet Sülüklü, 
Nazmi Manastır, Adnan Üskü
dar, Murat Bilecik, Lutfi Kasım· 
paıa, Cevat İstanbul, Hakkı la
tanbul, Sait latanbul, A. Rıza 
lstanbul, Rahmi flanaıbr, Hay
rettin Sivas, M. Seyfettin· Erzu• 
rum, Aliettin Fatih, Avni latan
bul, Şadi Bqiktq, A. Bürhanet
tin, Kastamonu, M. İbaan latan
bul, Ali Aksaray, Sıtlo Erzincan, 
M. İhsan istanbul, Sıtkı Harput, 
M. Blirhanettin istanbul, İbrahim 
Ayancık, H. Seyfi Sivas, Ahmet 
Bingazi, F. MünirMaraf, M. Ra· 
sim E!zincan, M. Kemal Çankırı, 
Akif Isparta, M, Sadullah İstan· 
bul Mustafa Niğde, Musa Mardin, 
S. Niyazi fstanbul, Sadi Yemen, 
Rıdvan Bitlis, Cemalettin Erzin· 
can, Behzat İstanbul, Fehmi 
Eyüp, Ekrem lzmit, Hikmet Bin
gazi, Enver Resne Beyler. 

Birinci mülazimliğe terfi eden 
piyade mülazimleri: 

( Devamı 11 inci sayfada , 
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Cemal Eğirdir, M. Ferit Üı
küdar, Hidayet Kasımpaşa, Fah
rettin Manast.r, Vasfi Erzurum, 
1, Ihsan Selinik, Niyazi İstanbul, 
Muammer Çengelk6y, Davut Ma
lazgert. H. Fazıl latanbul, Nev
zat lstanbul, lsmail Köstence, 
F ahrettin latan bul, F abri Eakicu
ma, A. Rıza Metroviçe, Adnan 
lstanbul, Nizamettin Ortaköy, 
Cemal Kütahya, Nihat Befiktaş, 
Celilettin İstanbul, Tahir Kıbns, 
İrfan Van, Nadir İstanbul, Bekir 
Zağre, Cevat Küçükmustafapaşa, 
İ. Nuri hmit, Eşref Batum, Fah· 
rettin Erzurum, M. Saim Sivas, 
Nizamettin Kayseri, izzettin ls
tanbul, 1, Cemal ÇJsklldar O. Nu· 
ri Manastır, İ. Reşat İstanbul, 
H. Tahsin Sivas, Enver Van, Sey
feddin Adana, Aziz lstanbul, Ş. 
Turgut Tokat, A. Ulvi Eyüp, 
1. Ali Bolu. H. Süreyya Hamana, 
Cahit Manastır, M. Nasır Kal
kandelen, Hüseyin Çengelköy, 
Mustafa Ardanuş, M. Lfıtfi Ger
gük, Semih lstanbul, Sıdkı Kal
kandelen, M. Zeki Ortaköy, Ab
dürrahim İstanbul, Fuat Ankara, 
~aşit İstanbul Ş. Turgut Bayburt, 
Hayati Tepedelen, M. Turgut 
Erzincan, Kemal Pürlepe, Süley
man Kastamonu, M. Suphi Erzu
rum, Ali Ortaköy, Şükrü Zağra, 
Sadettin lstanbul, A. Nazıma ls
tanbul, Refet Kastamonu,· Niyazi 
latanbul, Cemalettin İstanbul, 
Nazimi, Bolu, Halil Selinik. Liıtfi 
lstanbul, Nail Beykoz, Rifat Bursa, 
Mücteba Buru, M. Kemal Er
zincan, M. Zeki Krklareli, Kudret 
Preuin, Nuri Edime, Mehmet 
Bayburt, Lütfi lnebolu, Vednt 
Eskişehir, A. Cevat lstanbul, 
Şevki Bursa, Vasfi Tavas, Hakkı 
Mekke, Übeydullah lstanbul, Lüt
fi Edime, Şükrü lstanbuJ, A. 
Kemal Süleymaniye, A. Rıza Fa
tih M. Kazım Kütahya, Hilsa
mettin fulime, Vehbi Manasbr, 
1. Lütfi Sinop, Muhlis Serik, Nuri 
Erzurum, Tahir Kayseri, Şahin 
Bayburt, lbrahim Maraş, Sait 
Selanik, Zeki Erzurum, M. Ali 
lstanbul, F uıl Trabzon, Naci 
Bayburt, Cevat Üsküdar, Kazım 
Avniye, Salih Sivas, Remn ~ik
taş, Abdürrahman Refahiye, Gı
yasettin Sultanahmet, Gazi Sıvas, 
Tevfik Urfa, F ev2.İ Sivas, Kazım 
Bolu, Şefik Eyüp, Süreyya Ma
nastır, Hikmet Beylerbeyi, Nazif 
Kızıltoprak, 1. Hakkı Haliç, Mer
dan Tortum, Bedrettin Tanuı, 
Nihat Huankale, Reki Erzincan, 
Fevzi Musul, Osman Y anya M. 
Aalan Narman, Mllnir ,..... in 
Tercan, Nihat Üsküdar, E. Sincar 

Llahiye lıhaini Üiklidar, Burhanet
Iİll Betikbaf, Rıza Prebol, Etem 
l.tanbul, A. Cengiz Alocre, Ihsan 
Beylerbeyi, M. Zeki Edirne, Ser
ftri Pl'evue, M. Kemti ÜakU-
41.r, A. Refik Bursa Beyler. 

Miralaylığa terfi eden süftri 
bymakamlan: 

M. Muzaffer Kayseri Bey. 
Kaymakamlıia terfi eden aü

Yari biabaşılarc 
M. Klmil Erciş, Abdülaziz 

Erzincan, Fevzi Erzurum Beyler. 
B'nbaplığa terfi eden süvari 

l lhbaşdan: 
M. Fabrettin Gelibolu, Şera

fettin Edremit, Nuri Zeyrek, Ha
nait Rağdat, Niyazi Manubr 
leyle ·. 

Yfu :ıaşılığa terfi eden Süvari 
lairinci mülizimleri: 

YU,. Delwet Beitabalab.t 
Ge8'. Gllmehmet Gewç, Tahir-
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sava Şimali Kafkasya, Ömer Ka-
raçay. Hasan Bingazi Beyler. 

Birinci millizimliğe terfi eden 
süvari mülazimleri: 

Kamil KOçükmustafapaşa, M. 
Hulüai BalıkesirBey ler. 

Talit Üsküdar, Saim Yeni
ban, irfan Erzurum, A. İsmet Er
zurum, 1. Etem Bolu, Cevat Ret· 
ne, M. Bayka Tokat, Şaban Olti, 
A. Fikri Erzurum, A. Tekin Gü
mütane, Behçet Prezirin Beyler. 

Miralaylığa terfi eden topçu 
kaymakamJan: 

A. Tevfik Selinik, M. Nuri 
H~lep, Bekir Erzurum, M. Kazım 
Manastır, Cemil Erzurum, 1. Hak
kı l:ekirdağı, M. Rasim Harput, 
M. Remzi Samsun, M. Sırrı Çe
mişkezek. 

Kaymakamlığa terfi eden bin
başılar: 

M. Emin Edirne, H. Avni Se
lanik, 

Binbaşılığa terfi eden topçu 
yii%başılar: 

Lütfü lştip, Abdülkerim Çi
zan, H. Tahsin Üsküp, Raif El
büstan, H. Kemal lzmir, Refik 
Erzurum, M. Faik Erzurum, Hul
ki Erzurum. Halit Ycnicevardar, 
Siret Erzincan, Enver fatih, Esat 
Gümüşhacıköy, Kemal Girit, Ab
dülkadir Beşiktaı, O. Sadi Bakır
köy, A. Enver Dragman, Zeki 
Trablusgarp, H. Basri Çatalca, 
Abdullah Boyabat, H. Numi 
Kayalar,H. Remzi Bergama, Ka
zım Harput, hhami Hopyar, 1. 
Hakkı Adana, · A. Yaver SOley
maniye, Kemalettin Manasbr, Ce
vat lstanbul, Aziz Ereğli, Mazhar 
Harput, M. Hilmi Elaziz, Fuat 
Bursa, t Ali, Selimiye, 1. Hak
kı Uşak, l. Hakkı Dağıstan, 
M. Sabit Karagfimrilk, Mustafa 
Karahisar, AkkAş Kozan, O. 
Refik Selinik, Mustafa Kema
liye, Cemal Erzurum, Münir f s
tanbul, M. Hilmi, lstanbul, Ziya 
Niğde, Necati, Keylan, Abdür
rezzak Erzurum, Şükrü Erzincan, 
AbdOlkadir Erz~rum, M. Nafiz 
Kilis, H. Sabri Kastamonu, 
Asım İstanbul, Halit İstanbul, 
M. Nuri Sivas, Mustafa Trab
zon, Mehmet Gelibolu i. Hakkı 
Erzincan, 11hami Erzurum Beyler. 

Yüzbaşılığa terfi eden birinci 
mülazimler: 

M. Nail Antalya, A. Muhtar 
T opkapı, M. Saffet Erzurum, Sa
lih Nabcivan, Mehmet Günce, 
Aslan Karabağ, Abdülmecit Ge
ce, Tevfik hmir, Salih Manubr, 
thsan Cihangir, S. Kadem Diya
nbekir, Salih•ddin Ayduı, il 
Nuri Çemişgezek, 1. Necip Bitlis, 
7.ekli l.tanbal, Abcl&rrahim Di
yanbekir Beyler. 

Birinci miillzimliğe terfi eden 
topçu mülhimleri: 

1 
bul, Refik Üsküdar, Orhan Bc
ıiktaş, Alieddin Erzincan, M. 
Ragıp Kemalpaşa, Saim Kırşehir, 
Salahaddin Üsküdar, Adil lıtan
buJ, Aziz Üsküp, A. Celil Gazi .. 
antep, Reşit İstanbul, Rif at Ma
nastır, Mecmeddin Üsktidar, Ha
aan lştip, H~nü Aziziye, Nadir 
Enincan, Emin Oıküdar, Cemil 
lzmir, Mitat istanbul, BGrbaııettin 
Koıka, Süleyman lstanbul, M. 
Arif lstanbul, Mftnip Oıküdar, 
A. Kemal Denizli, Muzaffer Arap
Kir, Cemil Bandırma, F. Kemal 
vsküdar Beyler. 

Binbaşılığa terfi eden hava 
yiizbaşılan: 

1. Hakkı Manastır, H. Na
mık Erzurum, O. Avni Selanik. 

Yüzbaşılığa terfi eden birinci 
mülhımlar: 

Kemal Sandıklı. 
Birinci mülazınılığa terfi eden 

hava mülizımları: 
Neş'et Uşak, Hikmet latan-

bul, M. Cemil Darende, Liitfft 
Siruz, Nadir Erzincan, M. Murev
va lstanbul, Şadi LOJeburpz, 
Bürhanettin Lüleburgaz, Şadi 
l.tanbul, Salahaddin Erzurum, 
Talat 1zmit, Rem2.İ Gümüşhane, 
Abdülbaki İstanbul. 

Miralaylığa terfi eden istih-
kim kaymakamlan: 

H. Pertev Erzurum. 
Binbaşılığa terfi eden i.tih

kim yüzbaşılan: 
Rifat Kastamonu, M. Sait 

Bursa, Hilmi Çorum, Muhsin 
Sultantepe, Refik Berut, Hayret
tin Halep, Feridun Aksaray, Fe
rit Niğde, Enver Musul, Hilmi 
Nevrekop, Mehmet Sandıklı, Sab
ri Boyabat, Ömer Kastamonu, 
Cemil Erzurum, M. Hamdi Cer
rahpaşa. 

Yüzbqıbğa terfi eden istih
kAm birinci miUlzımlan: 

A. Selahaddin T aflıca. 
Birinci müliı.ımhğa terfi eden 

istihkam mülazımlan: 
M. Rasih İstanbul, M. Bedret

tin Beşiktaş, Naci Selinik, R. 
Fevzi Divirki, O. Nuri Bitlis, 
Bedri utanbul, Hamdi Istanbul, 
Selahaddin Şile, A. Kemal Tekir-
dağı, Bekir Erzurum. 

Miralayhğa terfi eden muha
bere kaymakamlan: 

H. Hilmi Kıbns. 
Binbaşılığa terfi eden muha

bere yüzbaşılan: 
Sadık Marq, lamail T rablus

garp, Abdülkadir Eyüp, Rua 
Küçilkpazar, Mehmet Nevrekop, 
Galip Prqeve, Hakkı Befiktq 
Beyler. 

Yüzbqalıia tufi eden birinci 
muhabere mOlhimleri: 

Cemalettin latuıbul Bey. 
Birinci mülwmliğe terfi eden 

muhabere mtllbimleri; 
SalAhaddin Selinik, Rebü 

Konya, AYni Arapgir, Muhlia 
Huankale, Velabi Erzincaa, ZGla
Ui Bayburt. Abdülkadir Paşabab
çe, , JAtfi ~ BeylU: 

!inb..Wi• terfi eden demir
yolu yilzbaıılan: 

M. Remzi Girit Bey. 
Birinci Mlllrimlije tem eden 

dcmiryolu mllizimleri: 
Halil Kilkit, Doğan Glm&p-

ne, M. Turgut Elqkirt, Enver l 
Draç, Selim lstanbul, Kutbeddin 
Manasbr Beyler. 

Binbaşılığa terfi eden oto 
yüı.başıları: 

Klmil Manastır Bey. 
Yüzbaplığa terfi eden oto 

birinci mülizımları: 
Tahir Matrata, Bekir Sıtlo 

Eliziz Beyler. 
Binbqalıta terfi eden aaldi1• 

7üzbqdan: 
A. Tevfik Diyarıbekir, Y. Zi-
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1 Emlik ve Eytam Bankası llinlan 1 
Emlak ve Eytam Bankası İstanbul 

Şubesi Müdürlüğünden: 

Şubemiz Miitekaidin 
Eytam veEramil iskonto 
Muamelatına ve mua-
melelerin günü gününe 
intacına aşağıda yazılı 
günlerden itibaren baş· 
la nacaktır. 
Beyoğlu 
~a81mpaşa 
Üskiidar 

} 6.9.933 - 11.9.933 - 16.9.933 - 20.9.933 

Eminönü 
Yalova 
San yer 
Bakırk~y 
Adalar 

ı 1 7.9.933- 12.9.933-17.9.933- 21.9.933 

Kadıkö 
Beşiktaş l 9.9.933- 13.9.933 - 18.9.933 - 23.9.933 
Fatih 
Eyüp 
Samatya 

110.9.933- 14.9.933 - 19.9.933 - 24.9.933 

~--------~, _. NAiM VAPUR iDARESİ 4111 
Deniz Yollan işletmesi lzmlr •Ur'et postası 

acENTALARı: A D N A N vapuru 
Karaköy - Köpnibaşı Tel. 42362 Her Perşembe günll 

Sirkeci Mühürdar r.ade han 
Telefon : 22740 eaat tam 18 do 

Do"gru IZMİRE Hareket 

KARADENİZ 
Sür'at Postası 

KARADENiZ . 
vapuru 31 Ağustos perıembe 
günü saat 18 de Galata nhb
mından kalkar. GiDiŞTE: ine
bolu, Samswı, Ordu, Gireaon, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
DÖNÜŞTE: Hopa, Pazar, Ri
ze, Trabzon, Gireson, Ordu, 
Samaua ve lnebol~a u;rar. 

" Evvelce yapılmakta olan 
Çarşamba postası kaJdınlmıı-

tıı. " "4497" 

AYVALIK 
Aralık postaSI 

ANTALYA 
vapuru 31 A;u.toa Pertembe 
günü saat 17 de idare nhb
mmdn blk•r. GIDlş'te Geli
bolu, Çanakkal~. Bozcaada, 
Kllçlkkuyu, Altınoluk, EdJe.: 
mit, Burhaniye •• Ayvalıp; 
DÔNÜŞ'te Aywabk, Burhaniye, 
Edrelllit Altınoluk, Kiçlkka
yu, Bozc.ada, Çmakble .we 
Geliboluya uğrar. ''4496,, 

iKiNCi 
lzmir sUr'at pQstaıı 

SAKARYA 
vapuru 1 Eyltil CUMA on dirt· 
te Galata nhtımmdan doğru 
lzmire ve İzmirdea Pazartesi 
günü on altıda doğru lstanbu
la kalkar. '"4520,, 

Zafl: İçiade askeri terhiı tezkerem 

t»ul•naP eüı.damnu ka7bettim. Terhiı 
tezkeresini yeniden alacajlmdan hilk
•I 7oktw. Şark _....,.....,. em-

eder. 
Tafs ila t itin Galata, GOmrUk kar· 

tıe•nda ite Franaes Han Nol!?. 
~--·Tel: •1041 • {6747 ._ 

latanbnl DISrdUncU lcr• M• 

murlulund•n: Tamamına uç bin 

on dört lira kı) met takdir edilen Ak
sarayda Muratpaşa mahallesinin Hor
hor caddesinde yPui 66 N o. lu hane· 
Din tamamı açık arttırmaya vazedilmi~ 
olup 16,9,!>33 tarihinde f&ltnamesi di
vanhaneye talik edilerek 81101083 tari-

hine mü adif salı eünü saat 14 ten 
16 ya kadar l1rtanbul dördüncü icra 

daireeinde satılaraktır. 

Arttırma)& iştir6k için yüzde yedi 
buçuk teminat akçesi alımr. Müterakim 
•ergı1 be.lediye, vakıf icarem muşteri
ye aittir. Arttırma bedeli muhammin 
klymetinin yüzde yetmiş bcoini bul
duğu takdirde ihalesi yapılaeaktır. Ak
li 'halde en ıob arttıramn taabhildıi 
baki kalmalı: üzere uttuma on:het gün 
daha temdit edilerek 18,10,933 tarihine 
mi.ltadıf Ç&Jlamba gftnti aynı saatte 
muhammin kıymetiaia yüde yetmiı 
~İDİ buldub takdirde ea 10D arttıra· 
na ihale edilecektir. Muhammi.o kı7-
metinin ) üzde ) etini§ b~ tutma21a 
•llo ~ri bırakılır. 200f No. lu icra 
kanununun 1!6 cı maddeeine tevfıkua 
ipotek ahibi alacakhlar ile diğer all
kadarlann ve irtifak hakkı eahiplerinin 
dahi gayri menkul üzerindeki hakla
nnı ve hmuıile faiz ve mesarifc dair 

olu iddialannı evrala müıbitelerile 
yirmi guo ıçinde icra dairesine bıldir
meleri lftzımdır. 

Aksi halde hakları tapu ıicillerile 
aabit olmadıkça salı-. bedelinin pay. 
Jaomımndeıı bar· ç kalular. l~l u mad· 
deyi kanuni~ e ahkamına göre hareket 
edilmek ve daha fazla malumat al
mak ı h ~ enlerin !13312891 dol) a. No. 
aile memuriyetimiı.e nıüracaatlerı ilin 
olunur. (6 .!3) 

TAYYARE CEMiYETiNE 

Hikmet Bursa, Şevket Bursa, 
Zekeriya Narman, Sım Karaçay, 
O. Zeki İstanbul, C~mal OJti, 1. 
Hakkı lstanbnl, Abdülkadir Bc
fiktaf, Nusret lstromça, Salih 
AnadolukaYağı, M, Hilmi Erzuram 
F. Osman Erciş, H. Fehmi Ma
nastır, Torhan Üsküdar, Adil 
Bolu, 1. Nafiz Üsküdar, Halis 
Hasankale, Salahaddin Malatya, 
Suat Nasliç, Saiın lstanbul, Şahap 
İstanbul, H. Niyazi Üsküdar, A. 
Nurettin İstanbul, Ç. Şakir 8ur
sa, Osman Menlik, A. Gümüş, 
Tekin Erzurum, A. Tarık Mudan
ya, Sıddık Gergük, A. Hikmet 
Kasaba, A. Enver Edirne, Hüa
n8 Tekirdağı, A. Cabit Sellnik, 
Hilmi Yenişehir, Kemal Pürlepe, 
Zeki l.tubal, Şerif Baybart, Ni-

•• Gl•'tl&aalray, NaNttia l.taa-
J• Van Beyler. 

CArtum ,.,., - t1aı ttaın,. 11aa..w. •.w. ~ 
YARDIM 

VATAN BORCUDUR 
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Giyinmek için tam manasile tasarruf-İkt1sat-Ucuzluk 

1 Ki - ÜÇ liraya bir takım 
Elbiselik Kumaş 

• 
Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 

Oç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu 
kumaşlara gösterilen umumi rağbet üzerine bu sene elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giginmesini temin etmiştir. 

iplik - Bez - Patiska 
O lngiliz numarasına kadar pamu~ iplikleri; 
90 santim geniıliğine kadar ince, kalın kapot bezleri - Muhtelif 
örtülükler - Perdelikler - Yerli patiska - Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteyiniz - Nümune görünüz 

Ziraat Baakası Adaaa Mensucat 
Fabrikasına 

veya her yerde Z İ R A AT B A N K A L A R 1 N A müracaat ediniz. 

Telgraf adresi: Ad•n• Batik - Mektup adresi : Adana Posta kutusu 87 

BU AKŞAM 
Caddeboıtanı Sayfiye Gazinosunda 

Erenköy T•yyare Cemiyeti menfaatine 

ZArıa ve TATTABB 
Bayramı fereflne muhtefem programh bUyUk 

KIR BALOSU 
Kadıköyüne Sabaha kadar otobüı vardır. Duhuliye 20 kuruştur. 

ncaret l9lerl Umum MUdUrlUIUnden: 
Türkiyede Yangın, Hayat, Nakliyat, Kau Sirorta itlerile ç&lıımak 

üzere kanuni hGkümler dairesinde tescil tdilerelı bupn faaliyet halinde 
bulunan l.taabul Umum Sil'orta Şirketinin Tirkiye umum vekili haiz oldutu 
•elihiyete binaen bu kerre müracaatla btanbulda açacajı acentAhta Şirket 
namına Y an .. n, nakliyat uıorta itlerde meı.W olmak ve bu itlerden 
dotacak davalarda bütiln mahkemelerde mGddel, mGddeialeyh ve üçüncü 
.. huı aıfatlarile hazır bulunm•k iizere Avram Udel Efendi tayin edilditini 
ltlldirmlftir. Keyfiyet Siıorta Şirketlerinin teftit n mirakabaaı hakkındaki 
25 Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık l'Örülmüı olmakla 
ilin olunur. "6823" -

AFIAP REVO HEYETi 
Mısır ve Suriyede l>irinciliii kazaau mqlaur rekua MELEKE 
CEMAL Hanım ırupu ile lataabula plmiflerdir. Bu ıtmden 

~. 81 L V fr UHÇESINDE ıı..ıı1ac.ı.ı.r. 
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Hali tasfiyede Mehmet Balcı 
Kardeıleri Tnrk Ticaret Anonim 
Şirketi tasfiye memurluğundan : 

4 Teşrjnievvel 1983 tarihine miisa
dif Çarşamba gunü ıtaat 14 te • 'amlı 
Hanında 22 numarada berveçhiuti nok
taların müzakeresi için f evkalitde ola• 
rak heyeti umumiye iı timaı akdedile
ceğindeo hisaedarlann yevmi içtimaa 
takaddüm eden on gitn zarfında mev
cut hisse senetlerini makbuz mukabi
linde taafiye memurlarına depo etmek 
auretile i~·timaa İı abet etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - 31,81933 tarihinde hali tasfiyede 

bulunan Sirketin umumi vaziye
tini müş'ir heaabatın tetkik ve 
tasvibi. 

2 - Taıfiye meırurlannın taafiye mu
amelatı hakkmda tanzim ettikleri 
raporun kıraati. 

1 - Murakıp raporunun kıraati, 

4 - Tasfiye miiddetinio temdidi hak
kında karar ittihazı, 

5 - Münfeıih ~ 'irk:etin menkul emvali 
bakiyeaile gayri menkul emnlinin 
bili müzayede aatılmuı için tu
fiye memurlaruİa ıel&hiyet ituı. 

6 - Matlubatı umumiye hakkında 
tasfiye memurlarının teklifi. (6826) ................. 

SalaiW: Ali Ekrem 
Netrifat MGclGrl: HalU Utfl 

n-ADTOLİN 
Herkesin 
GöZbebeği! 

Güzel diıler, güzel te
bessümler yaratır, neıe 
hayatın tılıaımı, saadetin 
anahtarıdır. Size bu kud
reti gayet kolay, gayet 
aeri, gayet kuvvetli ve 

gayet ucuz olarak 

Radyolin 
Diı macunu temin eder. 

Dişlere sağlamlık, ağıza güzellik, çelırege 
şetaret, oiicada sallık verir. 

Bunun içindir ki hıfzıssıhhanın ilk umdesi: 

BADTOLiN dir! 

Galatasaray Lisesi kırtısında klin meşhur 

DAV 1 D 
Gömlek Ticarethanesi 

Beyoğlu İstildil Caddesinde hiç bir tubesi 
muhterem müşterilerine arz eyler. 

Bir Maall~m Aranıror 
Ankara: Türk MaarH Cemiyetinden: 

Tnrk Maarif Cemiyetinin Gazi Antepdeki. Ana mektebi için 
bir ana muallimi lazımdır. Ayda azami 75 lira verilecektir. Ana 
muallimi evsafını haiz isteklilerin vesika ve nufus kiirtlaril• Anka
ra'da Tiirk Maarif Cemiyeti merkezine müracaatları. "4500,, 

~-------ı. Kız • Erkek .--------~ 

AMiLi BAYAT 
Ticaret Lisesi 

le .. nllul • C.lalallu. Tel. a38MI 
Orta Ye Ticaret Uaeal ıo .. mlanaa 21 Atuato•taa itibana talebe ka1diae 
baılanmıtbr. Eaki talebe 10 Eylile kadar kayıtla~nı rnilemete mecburdur. 

imtllwılara 2 E1IG1 Cumarte•İ aiinG bqlaaacakbr. 
-~••rac8111: Her 9Bn .... to d•n te v• 119d ... • (6564)--

.Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 

ALMANA61 
çıktı. Her kitapçıda bulmam. 

.__ .. FıA 1 tiıMır. 4111-f/lf 

~---~bmit ..----.~ 
SIHHAT YURDU 

Sahibi: Dr. Opr. 
CELALnTIN ISMAIL 
~: 1-it, ~ Ne. 152 

Teçbiq.t: llalll'W. ........... 
UltraYiolet, iııfnnıj • (8848) 

• • 

lsta"bul va Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmafa bqlanan 1enl un• mahıulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin ldlodan •• 
ol111Bmak üzere her iıtiyen• aahlmaktadır. Fiatlanmız eıkisi gibidir. Yani ııtanbul' da Sirkeci ·latuyonunda Yeya depofanmızda araba 

::!lim ~::~~~Kristal Toz Şekeriır Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kiıotu 39,!50 Kuru,ııır. 
Ancak en az bet vagon f8keri birden alanlara vagon bapna bet lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
ıipariıler bedelin yUzde yirmisi peıin ve üıt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri heıabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari otdutu gibi en az bet vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon bqına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi: iıtanbal, leker Telefon No. 24470. 


