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Askeri bahisl~r ı 
Alman yanın harp gem ileri 

~ld Nlalıamızclıl 
Spor sa;f~sı 
kadın sayıl ası 

J\ ~"'•rtealden itibaren 

15 
sen Bey vakası 

lncı y 

Hanımlarımız nasıl 
giyiniyor 
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O Ağustos : On Sene Evvelki Halis 
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'I' .. '-'llrg Vatam 
I)~ 
ltıl ŞJnandan kur-

~u, halas güne
, tıne kavuştu 
~ 30 Ağustostur. Bu ğün 
~ ..... ~et Türkivesinin zafer 
~'tt•rıı.l~r. Zafer bayramı ise 
~het bayramıdır. Çünkn 

._t.._ °'zaferi olmasaydı Türk 
~~-. tbed' 
L~ b• 1 surette bayramdan 
~ ..... lr 6lke halini alacakh 
~ ) Urlc 11>illeti yer yüzUode 
\tlb~ •ıaaıaıc hakkını bile kay· 

30 A _?lacaktı. 
~ar lllıtoı en bllyllk bir bay• 
'ittt t. Çiinkü Türkiye COmhu

'" erıı. r .ıu .~ t 1 o gün atılmııtır. 
~~ ınstos en biiyük bir bay-
' •r. Ç" k ı. tab k uo ü milli misak o 
"' tQ 

8 ~U,.k etmiıtir. 30 ağus· 
~lctı buyuk bir bayramdır. 
\ n.a bukaddeı Tilrk inkilibı 

"' •tlaaıııtır "" A.. • 'd raıtos en büyük bay-
~di:'° Çtıokn Türk vatanını 
~' b t~eıı düşaıan kuvvetleri 
NA!_n. tıiı:ııete o gtln uğramııtır. 
ıL ~~ """" hlhrRlr hir h•r• ·-
"'il k 'q Ttlrlr milletini 610 m-
~~1,~ran halis gtıneıi Yatan 
~tl:dan o gün doğmuştur. 

~llııd btıynk bir milli bayram 
~itti t Ktlip geçici fa bsi ke
~ ~.) 'llııutı:ııak, ve bizi böyle 
~~ u:•nıa kavuşturmuş bOyllk 
~ lllilli ordu kumandan
~~ labitierine ve askerlerine 

Qaelc ~~ takdis hislerimizi ar
~ıı. •r •azifedir 

~ nr t • 
~ ~Qıla •raftan 30 Ağustos ay· 
~k ta~' bir tayyare bayramıdır. 
~"'et er terefine milli orduya 
~elll~e !~kdiı vazifesi yapmak 
1ı.._· 'elle •çııı tayyare cemiyeti 
~~ _ ~ olduğu gibi bugiln de 
ttl.ı~'fertcek, her hangi bir 
~ıcte 

1 
tarafından, her hangi 

a.. td. apıfacak yardımlan ka ... 
.~ "tekr ile ~e ) ır. Şimdiye kadar bu 
' ~k t'Pılaı ış olan yardımlar 
-ı.. "eıite •~e tayyare alınmıştır. 
~~ "'t 1 

e tayyare cemiyeti-
~ ~~br~trverane hizmetini 
l._~IZ 
l&~ 

' 11Yada silktln 
h~'dtid 2 Yok 
ite lo ,; .. 6 (A.A) - Dnn, ge-
'-~'kılustus ·kıyam hareketi 
~ıt ~etı,,ar olarak sivil, askeri 
~'tıd~11tir. ra:··~nda tevkifat icra 
~k .e. '•bık v~ıf edilenler meya· 
~t t~lld1,1111 Bıtbao valisi ile sa-

1ti • kumandanlarından 
etdır 

~«!il 
tt~tıdrat(\tkar talebe 
~de._ tel· ( A.A ) - Paoieden 
ltbe'' Çık~~eı nehrini Oxfor'da 
~lltı daQ ak i• niyetlener. 5 ta
~ll~'~dır. fa111 Vi_ndsor'a vasıl 
~I 1•debh Murnaıleyhima bu 

~eçidilld ead'da Boulte; ka· 
tdiıe,. t1.!0 rd Desborough 

~e-atrdir. 

ANKARA 
e 

•AFYON / -'~ 
0UMLU \.-.. 
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Keriman H. Askeri terfi listesi 
y ann trenle geliyor Rfttbeleri terfi edilen zabltlerlmlzlo lslmlerl 

tezahüratla karşı- Ankara, 29 ev AKIT) - Ali 
tasdike iktiran eden askeri terfi 

)anacak belediyeye 
gidecek ••• 

Dünya güzeli Keriman Halis 
hanımın pazar gfinO Semploo 
ekspres"ie Paristen hareket etti· 
ği gelen haberlerden anlatı!mak-
tadır. · 

Dünya güzelini "arşılama pro
gramı dün toplanan komisyon 
tarafından tesbit edilmiştir. 

Keriman hanım yann saat 
11 de ekspresle şehrimize mu
vasalat edecek, Türk hudutların· 
dan itibaren karşılanacaktır. 

Sirkeci istasyonunda gar da· 
biline ancak 300 davetli girebi
lecektir. Maamafib garbaricinde 
istiyen bulunabilecektir. Hergiin 
1aat 8,45 de Sirkeciye muvasalat 

(Devamı Z ncl ıa11ılada). 

listesini bildiriyorum: 
8 inci kolordu kumandan vekili 

mirliva Hasan Abdullah Pata F e
rikliğe, on betinci fırka kuman
dan vekili miralay Hüseyin Avni, 
ikinci kolordu 11 inci fırka ku
mandan vekili mirala y Ahmet A
dil, lzmir müstahkem mevki top
çu kumandam miralay Mehmet 
Zihni, Sekizinci kolordu on birin
ci fırka kumandan vekili miralay 
llyas, betinci kolordu beıinci fır
ka liva kumandanı miralay Salih, 
birinci ordu sıhhiye mütahassısı 
miralay Hüseyin Avni, Sıhhat iş
leri dairesi reisi miralay Ali Re
tit, dokuzuncu kolordu üçüncü 
fırka lva kumandanı miralayı Ap
ti, birinci kolordu on altıncı fırka 
kumandanı Şevki, Mayin ve torpi· 
do kumandanı (Sabık deniz müı· 
tepn) Mehmet Ali, harbiye dai· 

resi reiıi muavini Hayrullah, le
vazım itleri reisi muavini Mehmet 
Refet Beyler patalığa terfi edil
mişlerdir. 

Erkanı harbiye miralaylığına 
terfi eden Kaymakam Beyler tun
lar dır: 

Mehmet Cemal (Manisa), Ri
fat (Yenimahalle), Ziya (Preve
ze) Nuri (Preveze), Emin (Kara
hiıar), Remzi (Toy gar) Fadıl 
(Manastır), Suphi (Erzurum), 
Rıza (Elaziz), Adil Ozmir), Arif 
(lstanbul), Sadık (Eyüp Sultan), 
Mehmet Rasim (Edirne) Beyler. 

Erkanı harp binba,ılığına 
terfi edenler 

Behçet Mustafa paşa, Mehmet 
Adapazarı . 

pjyade miralaybğına terfi 
edenler 

Vefık Kasto"nooi, Nuri Urla, 
(Devamı 6 ncı ıuıgdada) 

İngiltereden 

Takdimi düşünülen 
nişan hakkındaki 

tahkikatımız 
Jqiltere Kıralı Betinci Jorj 

Hazretleri tarafından Reisicüm
hur Gazi Hazretlerine ihdası mü• . 
taaavver olduğu Londradan ha • 
her verilen Garter nip.nı hakkın
da alakadar mahafil nezdinde 
dün tahkikat yaptık. Y alovadan 
gelen haberlere göre bu yolda bir 
nİf&D ihdası için LOndradan biç 
bir Utimzaç vukubulmamıftır. Bi·· 
naenaleyb bu busU.ta ademi ma• 
lGmat beyan edilmektetiir. Diler 
taraftan lttanbulda bulunan in • 
ıilis sefiri Sir Klark Ruj Cenap• 
lan da kendisinin re.men böyle 
bir tasavvurdan haberdar olma •• 
dıinu aöylemittir. Lakin haberin 
tekzip edilip edilmiyeceii soru • 
lunca remıen malOmatı olilıachiı· 
nı bu huaua baklanda tekzip sa • 
libiyeti olmadıimı da ilave et • 

"d" l IDl7 .. ır. . 
...Şimdilik hu h~ber yalnız Pa · ' 

riate çıkan Şikaıo Tribün pzete
ıinin Lbndradan .aku&alan lt'an 
ile tee:nfit eder bir mahiyette kal
makla beraber böyle bir niıamn 
bir Türk vatandq tarafmdan k&- . 
bul ve taliki, bir tetkilitı esasiye 
meselesi oldulu anlqılmaktadır. 

Son yapbimıız tahkikata göre 
Türk vatandqmm ecnebi bir dev 
let nitanım alması 1340 senesin .. 
de Büyük Millet Meclisinin bir 
içtimamda müzakere mevzuu ol • 
muıtu. O zaman T eıkilab Esasi • 
ye Kanunu :ayihası ve layihaya 
yazılan 89 uncu madde müzakere · 
olunuyordu. Bu madde rütbe ve 
niıanlann ilgasına dairdi. Meclis 
eıki devrin rütbe ve niıanlanm 
kaldırdığı gibi bu arada ecnebi · 
bir devlet tarafından verilen veya 
verilecek olan ni§&Dlarm da ka • 
bul ve taliki bir mesele oldu. 

Rütbeler esasen meşrutiyetle 
mülga idi. Münakaşalar böyle bir 
maddenin T etkilitı Eauiyeye ya• 
zılmasına lüzum olmadığı merke
zinde toplandı. Layihanın bu mad 
desi tayyolundu. Bugün ortada 
yazılı değil, fakat fili bir memnu
iyet vardır. Bizde rütbe ve nitan 
olmadığı gibi ecnebi devletlerden 
niıan aldığımız da yoktur. Böyle 
bir teklif tahakkuk etse onun 1340 
müzakerelerine nazaran bir mec· 
lis, bir kanun meselesi olmasına 
kuvvetle ihtimal verilirdi. Kari • 
lerimizin daha etraflı fikir edin • 
meıi için o vakitki zabıt ceride •1 

ıinden bu müzakerenin ecnebi . 
ııitanlarına ait kımımı a~en nak 
!ediyoruz: 

Hakkı Tarık Bey (Giresun) -
Efendim! Ecnebiler tarafından 
verilmit nişanlar vardır. Bunlann 
talik olunmasını burada zikret· 
mek liznn gelir mi idi, ıelmea 
miydi? 

( De1XUm 9 ncu ıa111f ada)_ 



Sayıfa 2 

Kontenjan 
Kararnamesi 

Ve labrlkatUrlerln 
vaziyeti hakkında 
iktisat vekillnln 

beyanatı 

VAKIT 
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~nııııumııır· lzmir rıhtım şirketi işindeki "•ınıııııuıııı' 
f rüşvet ve sahtekarlık davasının sonu 1 
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Şirket müdürü, muhasebecisi, hukuk müşaviri 
ayrı ayrı hapis_ cezasına mahkum oldular 

§ 
fi 
'E 
1§ 

~ 
E. 

lzmir. 29 (Hususi) - lzmir rıhhm şirketindeki rüşvet, sahtekarlık, evrakı imha maddesinden § 
"§ dolayı Asliye ceza mahkemesinde muhakemeleri görülen ıirket mUdilrleri hakkındaki muhakeme ~ 
E bitmiş ve karar bugün tefhim edilmiştir. ~ 

~ Karara nazaran ıirket murahhas ve müdilrü rUıvet ve sahtekArlık ile evrakı imhadan dolayı ~ 
E tenzilen birer sene ilçer ay ve d6rder ıün bapıe, muhasebeci bir ıene iki ay bapıe ve hukuk ( J 
~ müşaviri G~d .Fran~o Efendi de rQıvet işinde fer'an ıimethal olduğundan dolayı 52 gün hapse _i 
'§ mahkum edılmışlerdır. r 
s -
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go Afuıtot tfS.! 

Keriman~ 30 
------_,~ 'l', 
( B~ taralı l raci '°gf 3() 

r ••• o 
eden ekspresin ge 11 til• 
liçenin gelmesi mOnasebe0•11111_.,ıaii.l. 
rın için değiştirilmiı ve 
hattının tenha buluodoi' 
saate alınmııhr. 

Tren Hadımköyünde bit 

kadar duracak, kırlliçeyi bıoit 
belediye reisi muavini fit 
ve bir heyet karşılayacakt•·tit· 

_:ıece• 
namına bir buket veru 

S. kecid• 
Keriman Hanım ır ~·· 

den indikten sonra bele ~d· 
gidecek burada belediJ• ~i. 3o 
Muhittin Bey tarafından ~ 

lktısat Yelim Musiıta Şeref a. 
11 Eylillden itibaren tatbik 

edilecek olan yeni kontenjan ka· 
rarnamesi sıhhi maddelerden ma· 
ada bilumu«ı mevadın ilha· 
Iini kontenjana tabi tut maktadır. 

Avrupamn Merkezindeki Buhran 
H••••••••••••lll•••1•11•tltlllllllltllll•11ıt•ıtııı1111111e111111ee11111111111111111ıe .. 11•1111 .. 1•11e•eıeın 

Almanyada Hükômetle Bitler ara
sındaki Mücadelenin Devamı 

kabul edilece~tir. _/ ~ 

Rizede ~ 
~· 

Filomuzu Hallı ti' ~-:ıo 
kun tezahür• ~ 

karşdacb ~ ~itti, 
lttanbulda bulqnaiı ve timdi· 

ye kadar Teşviki Sanayı kanunun· 
dan Ye kontenjanın birçok mad· 
delerinden istifade eden falirika· 
tarler bu vaziyet karıııında dün 
aanayı birliğinde fevkalade bir 
içtima akt etmişlerdir. 

Bu içtimada Iıtanbul meb'usu 
Vasıf Beyle Istanbul Halk fırkası 
idare hey' ati reiıi Cevdet kerim 

lBeylerle 200 e yakın fabriktör 
haı1r bulunmuıtur. 

içtimada evveli, kararnamenin 
!et!i .. tizerine birlik idare h~yeti 
tarafından iktıaat Tekili Mustafa 
'Şeref bey DezdiDde yapılan le-
ıebbüıten bahsedilmiştir. . . 

Mustafa Şeref bey sanayicile
rin mtirabhaslannı kabul ederek: 

- Son kararname memleket .. 
lllraç imtiasını korumak için ya· 
lılmıı muvakkat bir tedbir ol· 
auğunu yalnız ilç ay için yapıla
cağını ve kontenjan listesine Uç 

'ay için 3,S milyon lirahk me• 
vaddı iptidaiye konduğunu Te 
bu ihtiyaçan fazla talep edile· 
Fek mevaddı iptidaiye için ibra· 

1cat Yesikaları mukabilinde emval 
ithal edileceğini aöylemiftir. 

Vekil bey bu muhık ıözler· 
den ıonra: 

- Her ıube sınıf aralarında 
toplanarak mevaddı iptidaiye te· 

1darik kooperatifleri tqkil eder· 
:ler.se, üç aylık listedeki mevaddı 
f iptidaiyenin derhal kooperatife 
! erileceği gibi gelecek listelerde 
' fabrikalara muktazi makine te 
~cdek parçaları ile mevaddı ip· 
tidaiye ihtiyaçlannın kAmilen koo· 
peralife verileceğini ilive etmiıtir. 

Bundan sonra da tarife kanu· 
nunun mevaddı iptidaiye faslın
daki tenıilitla muamele vergisi
nin mükerrer alınması hakkında 
B. M. Meclisinin Teırinisani iç· 
timaında milatacelen teşebbüsat· 
ta bulunacağını beyan etmiştir. 

içtimada vekil Beyin beyanah 
çok iyi bir tesir hasıl etmiş ve 
vekil Beyin kooeeratif hakkın· 
daki noktai nazan fabrikatörleri 
harekete geçirmittir. 

Bilhassa birçok fabrikatörler 
bu hususta fikir dermeyan ede· 
rek ve kooperatifin teıkili için 
icap eden muamelenin biran 
enel ikmalini idare heyetine 
havale etmiıtir. 

Ancak bazı fabrikatörler koo
peratif teşkilile birlikte derhal 
faaliyete geçilerek mevaddı ip
tidaiye temini hususunda Anka· 

Başvekilin bir nutku : "HükUmetim istihlis hareketinin 
gayesini takip etmi,tir. Dibi boş fıçıdan, yani tamirat 

borcundan kurtulduk. ,, 
Mfiınter, 29 (A·A.) - Vest'e

falya köylilleri kongresioin dünkü 
içtimaında bqvekil M. Von Pa
pen, bilyllk bir r.utuk iratetmiı
tir. 

Komllnistlerle milfrit milliyet· 
perverlerin son zamanlardaki 
mahkumiyetlerine telmih eden 
mumaileyh, fÖyle demiıtir.: Her 
iki taraf ta siyasi rakiplerini 
kanun harici yapmak iıtiyordu. 
Kaaunun katil ve intikamı mft. 
bah '" eals g&rnı .. ı ~':Jom>
du. AfakiJik kelimeli, bir tahkir · 
kelimesi te1Akki olunuyordu. 
Devletin vaıifeıi, ıiy&11 ablakıa 
bu derecede ıukut etmeıine 
ruOcadele etmektir. 

Mumailey. MarkOsizimin aleyinde 
bulunmuı ve Pruıya ile onun 
hllkfımdarlarının rehberi olmuı 
olan ezeli kaidelere yani bir mil· 
let idaresinin ancak onun kanun• 
Jannı ihtiyari ol11ak kabul 
eden kimselere tevdi edileceti 
kaidesine sadık olduğunu söyle
miştir. 

M. von Papen, ı6zlerine fU 
suretle de•am etmiıtirl 

"Hitlerin son beyannamesinde 
sarfetmiş olduiu tiddetli ıözler 
ve kullanmış olduğu eda, devleti 
idare etmek hususundaki iddi
alarma hiçte uygun dü~memek· 
tedir. Ona, kendisini takip eden 
akalliyetin blltün Almanyayı tem· 
sil etmekte olduğu suretinde 
bir iddia da bulunmak hakkını 

veremem. Hitlere karşı mücade· 
le ederken ıenelerdenberi tek 
bir fırkanın keyfi tahakkümüne 
karşı mücadele eden milyonlarca 
Almanm gayesini takip etmiş 
oluyorum. 

t stlhlas hareketi 
"ldirem altmdaki hükümet, 

ilk günlerinden itibaren, bilyük 

----------'""""""'""""" rada teşebbllsatta bulunmak üz
re bu heyetin de Ankaraya gön
derilmesini istemişlerdir. 

Bu teklif bOtnn fabrikatörler 
tarafından kabul edilmiş ve An· 
karaya her şubeden iki murah· 
has olarak 24 kiıiniıi izamına 
karar verilmiıtir. Bundan maada 
kontenjan kararnamesinde mev
cut 3,5 milyon liralık iptidai me
vaddın da sanayi birliği tarafın
dan tesbit edilecek listeye göre 
taksimine karar verilmiştir. Fab· 
rikat&rler kendi hisselerine dQ
şen mevaddı iptipRiyeyi alarak 
faaliyette bulunacaklardır. 

milli istihlAs hareketinin gayesini 

takip etmiıtir. Almanyada her· 
kes, bu gayenin filviyetini takdir 

etmelidir. Zira bu gaye memle

ketin yeniden ihya ve imarını 

hazırlamaktadır.,, 

Bu gDn tamirat namı verilen 
DAnaideler fıçııındın Esatirde 

(dibi boı fıçı) kurtulmuı bulunuyo· 

r\lı..-La~nne koııferanıt her 
tarfta yeni Omitler uyandırdı. lk· 
tisadi taalinin ilk ıarb meydana 

getirildi. 

Son ıenelerde b6k0metin itti
rlk mecburiyetinde kalmıf oldu· 

ğu buıusi teıebbllılerdeki umumi 

menfeatlan temin etmek için hu· 

ıuıl bir kontrol teıkilltı vucuda 

ıetirilecektir. Almanya için eaaa 

h bir mesele olan itılıliğe kartı 

mncadele edilecek olup htıkOme· 

ti bu huıuı için vui bir program 

meydana getirilecektir • 

Buhran ve Almanya 

M. Von Papen diyorki : 

"Buhranın son nokt11ı artık 

uzakta değildir. Şu halde mah

sul vermekten hali kalmıyacak 

olan Alman cihazmı iktısadi kal· 

kınmaya itlirak edecek bir bale 

koymak mevzuubahistir. 

Mecburi bir istikraz akti fik. 

rinden vaz geçtik. Vergi s'stemi 

devlete karşı mükellef olanlar 

için bir ikraz mahiyetinde ola· 

cak olan bir takım şebadetna
meler sistemi ile islab edilecek· 
tir. 

Yeni amele angaje eden mU

esseselere de, alınan beher ame· 

le başına 400 Mark heaabile, 

bu kabil şehadelnameler verile
cektir. 

Bu ıuretle ı. 700,000 amele 

iıe alınmış olacağı tahmin edil· 

mektedir. Yeniden amele kayd. 

eden mileaseselerde Dcretlerin 

ten z.ili ve fakat iıe ait kollektif 

konturatolara riayet edilmesi 
iltizam olunmaktadır.,, 

Nazilerle merkezciler araıında 

bir koaliıyon vlicude getirilece· 
iind en bahsediliyor. Mlifrit mil· 

Jiyetperverlerin parlimento aleyh· 

tarı olan battı hareketleri ve ta· 

Yırları dolayısile buna inanmam. 

B&yle bin koaliıyona ait gizli 

bir fikir. mOttefik fırkalann mll· 
1 

tekabilen imhHı demek olur. 
Halbuki hali hazarda · Almanya, 

İci e bulunmakta. olduö-u m~ 
zayeka dola~mila. bu fibi paılA· 
mento koridorları manavralarına 

tabammOl edemeı. 

Hltler Berlln'e 
gidiyor 

Milnih, 29 (A.A) - Hitler, 230 
milfrit milliyetperver meb'uHlar 

parllmentonun kDıat celıeıinde 

ittihaz edecekleri hattı hareket 

bakk1Dda son talimatı vermek 

için bugiln Berline mtlteveccihen 

hareket e
0

decektir. 

Bunun için boynk bir koofe· 

rans akti mutaıavverdir. Hitle· 

rin etraf1Ddakiler diln Hitlerin 

bu seyahatten bilistifade Nazi· 

lerin merkezlerle koalisyon Yl1· 

cude getirmeleri ihtimalini ileri 

ıllrmek ıuretile Von Papen tlze. 

rinde bir tazyik icra edeceğini 

beyan etmekteydiler. 

Fakat başvekilin Münster'de 

irat etmit olduğu nutuk ile Nazi 

rilesasmın 11siyasi ihtifalin suku· 

tunu,, takbih etmesi, bu plinla· 

rm tatbiki Omitlerini ıuya dtı· 

şUrmilş gibi g<Srllnmektedir. 

M. Fon Papen'ln 
nutku 

Munuster, 29 (A.A) - Havas 

Ajansmdan: Dün V. Sterfalia 

köylüler kongresinde nutuk irat 
' eden M. Fon Papen kendisini 

ccdadm ananelerinin sadık bir 

muakkidi olarak göstermiı ve mil· 

Jetin idaresinin ancak balkın ve 
Almanya devlet reisinin itimadını 

kazanmış olan ıahsına terk ve 
tevdi edilebileceiini beyan et-

mittir. 

Rize, 29 ( A.A) - 1)111 ~ ~~ 
16 da filomuz limanıanJI ~ ~ ~J 
tir. Havanın yağmurla ' 1 

8 ı '~ olmasına rağmen mntead ~ ~, 1)' 

törler filomuzu kar!•~·~ 'I ~ 
binlerce halk sahile bırı~ 1 ~i 
lunuyordu. Şehir bayrakl 'f ~· 11 

nalılmıştır. Filo kumaııdt" ~ ' 
raya çıkarak villyet • 111' ~ 1 ~ 
ziyaret etmit ve valı ' I \ · 19 

iadei ziyarette bulunmut ~ - ~ ~ 
lıdan ayrılırken on bir ~ , ~ 
ablmıştır. Hava bugüD ~ 
gundan halk coıkun t ~. 
göstermekte, mot6rler •• Z ~., 
larla zırhlıların etrafınd~ ~ı, 
yapmakta. ve zırblılan ı , ~ı~.İtı 
dirler. Cıvar k6yler balkS 1 ~ 

k . . aıbt' ita 
muzu g6rme ıçın r ~ Ş'ı 

etmektedirler. _/ ~ ·~ _____ ,,,_. ti t·~~ 

\eni bir gaze~ ~· 
Mersin, 29 (A.A) - ~ ıı, 

Ege ismiyle halkçı ve ~ ~' 
bir gazete intipra bati' ~lı 

Yeni aygırlııt ~ı 
~ \~i 

Mersin. 29 (A.A) -'.tJrr Al ' 
Artvin ve ikisi Sinop ~bl"' ~i~ . 
ait altı merkep aygın ıf 

buraya getirilmiıtir. ~~~ 

el' ~~ 
Sanatory~~ ~ 

Vali ve belediye reitl • 
B. dün Erenk6ynodeki 

0 
cemiyetinin sanatoryodl~j- ( ~i 
miştir. Muhittin B. ba~t~lı ~ ,t 

rüşmilf, gördüğll telll11., 

tizamdan memnun oldu 



~1932 
ii .. . "---···-: 
n~n lşaretleril 

~i\ ;-....... _ : i:y ~tustos ...... v;; ... 
ao, .. Yare Bayramı 
' e11 ~loda Türkiyenin taliini . •"n .. 
:t'eıt l'• lhur · 30 ağustos sulhü 

.... u ........ _. "' ıu .. h .. \it, Ba u alkeden bir harp 
il f>u 

1 
tkumandanlık harbi 

lı.rp ~ ~~•narda kazanıldı. 
l'ibit. itinunün manası müıta· 
d 

1Ye id ı .... 
ltııııd eo OJısını muharebe 
~ ~ fırkalara, tayyarele· 

~ lıltr, a ara, tel örgülere, blok 
'ttdi oııı, lnlatmıı ve Türk te • 

lt', ta kabul ettirmi§ olma • 

tL 3e l" 
~. Rtııtoı K" .. k 
tii...~bltiJ uçu Asya ve ne· 
C'lid~t e Avrupa sulhünün ilk 
~ t. denebilı"r Ç" k"' b ~· oq . • un u u 1• ~.. e 1•ted · ... · · '"il 'iıı ıgımız sulhü ver • 
lıaı 'n •tos gününü, yani Dum 
..... ~t p adaı~ ölülerini, bunla • 
~:~il ~Çasını düımanı den.ize 

~" iİatij:Yhedenleri, ve tel ör • 
~ ~do" de~ avcı hattında Ak
~~lii)'ijaru ~n~nleri hatırlarken 
.ı..~i:~ .. fte ıkı idealin el ele 
~ "•Un" 
~ı~ , ... u unutmamak lazım • 
~' RUıtos Yalnız vatan top -
~ln ::Peryalist orduların a 

/ ~ '\ltiall E: rtannadı. Orta Ana· 
~ tol>uk~e kıyılarına inen mil· 
~ 't lr arı altında saltanat, 
~ "-ııi hap harfleri, fes biri biri· 

1 '"de d atn_ur oldu. Ve bir ciyfe 
~ ~ ~İ)lai e~ı:ze ... döküldü. 30 ağus· 

. 'f ~ltbo dugu kadar içtimai 
Ji Lı ao ,ıı: ın remzidir. 
,, ~· sustoa d·· b" 

\;~lll ltı unyaya ır mem· 
'I ""~~adderatını nüdaracı 
I ~ t<i~ı: :=, laf ebeliği ile, hu • 

\ ~\l • rtarınanın imkansız 
1 'lsı8 ;.~at. eden bir şaheser • 
- \.._e~e]k~rk~~eı_i ile, Sakarya • 
~ ~te, 1 T urkıye, nihayet 30 

\..~i ; evvelki Türkiye hak -
,.. ~ Vl"lı'"""' tolıit,t,a.,.; ;ı_ 'tO 

~ ~ • f 1\ sonraki telakki ara • 

r&ll ~- d~;~· anlamak istiyenler 
ı,l'ıtı 0 rnatlarmm konu!f u§ 

M ~Si~,.~ dikkat etmelidir. 
f"' " 1 nt1 
11' ~· ler· bo· a arın taııdığı katil 

, ıı-· 1 1 f'J 
Ş 11'1i~. N r ı ın gibi kafanızda 

~. 'tllıa.d:ler -~örec:.k~iniz? 
~G..ı ~\l'- n gorecegınız şey şu· 
~"'~ l(l11e 
~· )el'e k illet kudreti arttıkça 
\:ittir. I)· ar§ı alınan tavır de • 
~•ttı 1Plonıatların dilleri yu 

~ IJ>J r, 
t h. :-•oltıat) 
\ ""'" d'IJ a~ın çelik çenelerini, 
ah. 'tıı_,. t 

1 erıni Türk cepheıin -
~tU .. Qa ~tl~ a.lrut: hamleden kızaran 

,.fi ~llf'ı11 evı yumuıattı ve dip· 
ır~ \tıı:.•i hit helindeki (Sevr) mua • 
•rr J1 \"- h· alrnumu gibi eridi. 30 
bl"' ~~~de ltııt k lllilletin emperyalizm 

~f'dea~d~11emetinin ve zaferi· 
~ . ııeu ır. 
~"" 11 

•ulh · · I~.. h..ı . ıçındeyiz ve sulh 
\i ı "'\lefırn · d" 8 . teot'\uıı ız ır. u ıereflı 

l~i . ak İçin her an 30 a - . 
. ..J \:. ' 'n •nıanlar gibi olmak, 

d r
1

,, ~ ltıec~lh. için kuvvetli bu· 
~· lttıtan .. Urıyetindeyiz. 

• • 
1 b. ısınd' ti . "·"'Qı'nd ı~ ~i, 30 ağustosu 
~"\ll'\a a tnıllı müdafaanın 
'h-~olan hava kuvvetleri • 
~~~~ ad~ediyoruz. Türk 
~ 't'İl'Jc h llludafaa11 demek 
~ "-~, hav asının müdafaası, 
. l)ac_k Udutlannın açık bı • 

~ ~~it, bir fekle ıokulmaaı 
~ "~ı~toau h ·(L~.e., v n u fuurlu davaaı· 

.~ell ar ki daha iyi anlıyo· 
. •ene ·ııA l il ttı nu ı orduya Türk 
'~"'l'd Urunu ifade eden bir 1, c 

h et).. . 'Çen sene Türk ha· 
Q~ "'tın 3 
fi~''tıe "r·~ 7 tayyare veril· 
~· ll11, 40 Urk fuuru Türk ha
~· 3() tayyare daha hedi-

t l. -~Ust 
\ "'lt lklillet osun~ davasını an 

'llr •ıfatıle daha fU -
ette •elaınlıyoruz. 

Sadri Etem 
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Istanbul bugünü nasıl tesit edecek? seçUği namzetler 

Bugünkü milli bayrama ait program 
30 ağustos zafer ve tayyare 

bayramı bugün büyük merasim· 
le tu'it edilecektir. Daha dün 
akşamdan itibaren her taraf bay· 
raklarla donanmıştı. Hazırlanan 
programa göre, bu sabah saat 
dokuzdan ona kadar Kolordu 
lrnmandanlığında tebrikit kabul 
edilecektir. 

Merasime gelecek kıt'alar ve 
mektepler saat onda Beyazıt 
meydanında yerlerini almış bu
Junacaldardır. Üçüncü Kolordu 
kumandanı tarafından yapılacak 

teftişi mütealup merasim başlı· 

yacak ve en kıdemsiz zabit ta· 
rafmdan istiklal barbı ve Başku
mandaoJak muharebesine dair bir 
hitabe irat o:unacak, Ko~ordu 
kumandanı tarafından buna mu
kabele edilecektir. Bu arada 
Halkevinden bir zat da bir nu
tuk söyliyecektir. 

Bundan sonra askeri mektep 
muzıkaları hep birJikte istikJiJ 
marşını çalacak, kıtaat ve mek· 
tepler selam vaziyetine gelerek 
meçhul askeri stlimlayacaklardar. 
Badehu verilecek iıaret üzerine 
merasim geçişi baıhyacaktır. 

Beyazıt meydanmda inşa edi
len tribünde kolordu kumandanı 
lstanbul valisi, meb'uslar, devair 
rüesası ahzi mevki edeceklerdir. 
Evveli muzikasile birlikte harbi
ye mektebi geçecek ve bunu 
ihtiyat zabit mektabi, askeri tıb
~:,., ve;. baylar: mektepleri. deniz 
harp mektebi, deniz lisesi, ku· 
leli ve Maltepe askeri liseleri 
takip edecektir. Bundan sonra 
farka muzikasile birlikte piyade 
alayı, istihkam bölüğü, muhabe-

Kontenjan ve si
pariş vesikaları 
Yeni kontenjan kararnamesi 

mucibince bir EylOle kadar si
paritte bulunan tacirlerin ticaret 
odasına müracaat ederek isim
lerini yazdırması mecburiyeti 
vardı. 

Ticaret odası bu kabil müra· 
caatları tesbit için bir defter 
açmış ve müracaatlar için de bir 
formül kararlaşhrmışhr. 

Kararnamenin emrcttiii esas
ları ihtiva eden bu formül de, 
müracaatlar doğrudan doğruya 

lıtanbul ticaret odası reisliğine 
yapalacak ve siparişin nev'i, mik
tarı, tarihi, ve verildiği mücsse· 
senin ismi vazıh bir ıekilde ya· 
:ıılacaktır. 

Bundan mada spariş vesaiki, 
mukaYele veya mektupların mu
saddak suretleri, musaddak tel
grlflar, kopya ve ıparit defteri 
malın Türkiyeye sevkine dair 
konşimento, sigorta tanırları,ordi
nolar ticaret odasına verilecektir. 
Bu vesaikte katiyen hak ve silinti 
olmıyacakbr. 

Ticaret odası reisi bu vesaiki 
derhal oda idare heyetine tetkık 
için verecek ve üç günde bütlin 
muamele bitmit olacaktır. 

lhraeat tesbtt 
komisyonları • 

Yeni kontenjan kararnamesi 
üzerine lstanbulda teşkil edile· 
cek ihracat tesbit komisyonlarına 
Ticaret odası namına mnrabba1 
seçmek için dOa Ticaret odasi 

ra taburu, mızraklı süvari bölü· 
ğii, topçu taburu, tay~·are timsali 
polis müfrezesi, itfaiye bölüğü 
ve itfaiye otomobilleri mehter 
takımı sivil mektepler, sivil te
şekküller ve cemiyetler geçe· 
cektir. 

Merasim geçişini yapan kıtaat 
ve mel<tepler Beyazıt· Divanyo
lu - Sultanabmet • Sirkeci - Köp· 
rü - Şişhane karakolu - Galata
saray - istiklal caddesi yolile 
Taksime gidecekler ve oradan 
yerlerine döneceklerdir. 

Tam zevalda Beyazıt ve Seli
miyeden 21 pare top atılacaktır. 
Merasimde izdihamın önüne ge· 
çilmek için belediye ve zabıta 
tarafından icap eden tedbirler 
alınmıştır. 

Bundan başka saat dörtte Ye· 
şilköyde Boğaziçi ve Eminönü 
tayyarelerinin isim konma mera
simi yapılacaktır. · 

Yine saat dörtte Beyazıt mey· 
danmda Halkevinin müze ve 
sergi şubesi tarafından hazırla· 
nan kitap panaymnın açılma 

merasim yapılacaktır. Bo panayır 
dört gün devam edecek bUtün 
kitapcılar burada kitaplarını teı· 
hir edeceklerdir. 

Saat altıda Halkevinde lıtan
buldaki kıtaat ve müessesab as· 
keriye mümessillerinden mürek· 
kep zabitan hey'eline 100 kişilik 
bir ziyafet verilecektir. 

Gece fener alayları yapılacaiı 
gibi Radyada lstik1'1 martı ça• 
hnacak, Cümhriyet andı teren· 
nüm edilecek ve Başkumandan 
muharebesi hakkında konferas 
verilecek, şiirler okunacaktır. 
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)Umumi maaş per-( 
\ şembe günü i 
\ Umumi maaş perıembe gO· ' 

Doğancılar meydanında fırka 
muzikası, Beyazit meydadında 
Üsküdar hal,k bandosu, Taksim 
meydanında Şehir bandosu milli 
marşlar çalacaklardır. Geceliyin 
Taksim, Beyazit, Doğancılar, 
Kadiköy ve Beşiktaşta havai 
fiıekler atılacaktır. Bunlardan 
başka Halk f1rkası klüplerinde 
ve muhtelif yerlerde eğlenceler 

tertip olanmuştur. 
Zafer ve Tayyare Bayramları 

geçen senelere nazaran daha 
güzel ve feYkalide olacağı tah
min edilmektedir. 

Talebeye konferans 
Kadıköy cihetindeki mektepler 

talebesi Süreyya paşa sinemasın· 
da,· ÜskOdar talebeleri Halk 
fırkası merkezinde, Beıiktaş ta
lebeleri 19 uncu mektepte, Bey· 
oğlu talebeleri Calata1aray lise
sinde, ve lstanbul talebeleri Da
rülfünun konfrans salonunda top 
lanmışlardır. Kolordu tarafından 
gönderilen konferanscılar talebe
lere harbin ve zaferin safahatını 
anlatmışlardır • 

Meb'us Beylerle 
devalr rllesasıoa 
lstanbulda bulunan meb'us 

Beyefendilerle tetrifata dahil de
vair ve mOessesat rüesasının 30 
Ağustos zafer bayramı m6na· 
ıebetile bugün aaat dokuzdan 

ona kadar Kolordu merkeıinde 
yapılacak tebrik merasimini mil· 
teakip Beyazıt'ta resmigeçit ma· 
hallindeki tribllnO tqrifleri rica 
olunmaktadır. Elbise jaket atay, 
silindir ıapkadır. 

Politae : 

Hamalların kavgası 
. Cibali tlltün hamallarandan Ali, 
Ömer, lımail, Demir, lbrahim, 
Hüsnü, Mehmet isminde yedi 
hamal bir iş yOzünden kavga 
etmi9ler, birbirlerini sopalarla 
döğmfitlerdir. Kavgacı hamallar 
yakalanmıılardır. 

~ nü verilecektir. Eylülün birin· ~ 
i de batlaması lazım gelen ey· i 
~ tam, eramil ve mütekaitlerin ~ 
~ üç aylak maaşlarının tediyesi, ~ 
~ araya cumanan girmesi dola- ~ 
~ yısile, cumartesi gününe hıra· ~ . 
~ kılmıştır. 3 eylül sababmdan ( 
~ itibaren tayin olunan kiıelerde ~ 

Beş el sllAh 
Erenköyünde Bostancı istas

yonu müdürü Vedat Beyin hiz· 
metçisi Mustafa e•e hırsız gir· § tediyata başlanılacaktır. ~ 
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ismet Pş. Hz. 
Bir müddetten beri Heğbeli 

adada bulunmakta olan Başvekil 
ismet paş Hz. dün akşam Yalo· 
vaya gitmişlerdir. 

Hariciye ve'dli Tevfik Rüıtn 
ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

beyler de YaJovaya gitmişlerdir. 
emnmı111111tmtınt1111nıımıııımm11ıımıu111ıuııııtt11ıını1111ıımııumnaı•m"111ıaı• ... 

umumi meclisi fevkalade bir iç
tima akdetmiştir. 

Bu içtimada Suat, Rıfkı, Hü
seyin S:ıbri Beyler komisyonlara 
aza olarak seçilmişlerdir. 

iptidai mevad flatları 
Şeker ve kahveden sonra, kö

sele, ipek, demir gibi iptidai me· 

vad fiatında gafrı tabii vaziyet· 
ler iÖrüldüğünden ticaret müdü· 
riyeti bu husu•ta tetkikata baı· 

lamışhr. Sanayi müdürü Refik 
B. bu mevad üzerinde ihtikir 
yapılıp yapalmadığını ayrıca biz
zat tetkik etmektedir. 

diğini zanederek beş el silih at
mıf, balkı heyecana düıiirdüğiln· 
den yakalanmıthr. 

Bir dayak 
SiJivrikapıda oturan Rüstem 

ile K·ork, Miçu, Mihal ve Aleko 
alacak yüzünden kavga etmişler, 
dört Rum Rüstemi iyice döğ· 
müşlerdir. Baıından yaralanan 
Rüstem hastahaneye kaldırılmış, 
dayak atanlar yakalanmışlardır. 

Esrar çekerlerken 
Beyazıtta Çadırcılarda terHkçi 

Mehmedin dilkkinında esrar içil-
diği haber alınarak dün gece 
ansızın araştırma yapılmış, Mesut 
Avni, Muıtafa, Süleyman, sarı 
Mustafa isminde beş ki7i kabak
JarJa esrar çekerlerken yakalan· 
mışlardır. Dört kabak ve iki ok· 
ka ur"r mi'sadere edilmiıtir. 

Ticaret . borsasında 
Ticaret ve zahire borsasında 

yalnız iki muamele olmuştur. 
Buğday fiah dOn 7 kuruştu. 
Onn de ıebrimiıe 20 vagon 

602 çuval buğbay gelmiştir 

Arif Ef Sülryrn:ın f:f. Necmi Ef. 

Saim Ff. 

Ihsan Et. Ahmet l'..t: Nihat Ef. 

Rıfat Ef. M.KemalEf. Mustafa Ef. 
Avrupaya tahsil için i'Önderil

mek üzere Kastamonu erkek li
sesi de on bet namzet ayırmış
br. Namzetlerin on ikisi 931 se
nesi mezunlarındandır. Resimle-
rini takdim ettiğimiz bu Efendi
lerin numaraları ve isimleri şun· 
lardır : 

246 Saim, 243 Arif, 155 Sü· 
leyman, 112 Ihsan, 47 Mustafa, 
69 Ihsan, 193 Abdülkadir, 72 
Nihat, 25 M. Kemal, 90 Necmi, 
92 Ahmet, 153 Rıfat Efendiler. 

Üç namzet de geçen senenin 
mezunları arasından seçilmiştir. 
Numaraları ve isimlerile bugünkü 
meşguliyetleri şunl::rdır: 

188 Ali Osman (Ankara ziraat 
enstitüsünde tahsil etmektedir. 
61 Ihsan [Mülkiye mektebinde) 
47 Vehbi [Sinop hususi muha
sebesinde memur] Efendiler. 

Talebe birliğine 
nmnımrmm mmnt ı • 

Dilimiz 
Hakkında Gazi 

Hazretlerinin 
bir telgrafı 

Milli Türk talebe birliği Ana
do'udaki seyahatleri esnasında 
s;vastan yeni dilimiz hakkında 
bir temenni telgrafı çekmişlerdi. 
Bu telgrafa Gazi Reisicümhu· 
rumuz şu suretle mukabele bu· 
yurmuşlardır: 

Dilimiz çok zeng;ndir, güzel
dir. Bunu ortaya çıkaraçaklar si
zin gibi duygusu derin, yorul
maz Türk gençleridir. Türkçe
mizi günün en ileri bilgi diJi 
yapmak değerli araşhrmanızdaıı 
beklenir. Sizlere uğurlar dilerim. 

Gazi Muatafa Kemal 
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Türkçe:ı·e 
Çeviren 

Ö. Rıza 

Kadından sonra Aşenden de gidip 
mektup aramıştı ! 

. Aıenden ~erae .. devam e~iyor· ı d.e~di.ğin "mal,, ları aldvm. Sipa· 
du. Her ıun Göteden, V anki • rıtımızi bu kadar sür'atle gönder· 
mandan, sanat', hayat ve ıaya • diğinden dolayı müteşekkiriz.,, 
hatten bahıediyorlardı. "R,, run ne demek istediği an· 
Aıenden her aün dersten sonra lqılıyordu. Atenden "titredi. Bu 

Kuk idareıine giderek mektup ıo ıatarlarm ifade ettiii manzara 
ruyordu. Bütün mektupları bu i- dehıet verici idi: 
dare vaaıtuile geliyordu. Afenden Karanlık ve soğuk bir sab:ıh .. 
"R,, dan talimat almayınca ha- Yağmurlar yağıyorken gö:zü hajlı 
r~ket edemezdi. Ertesi gün kendi- bir adam duvara dayanmış duru· 
ıın~ ~enevredcn mektup geldi. yor, ve bir zabit yüzü sararmıt bir 
lngılız konıolosu, Kayporun vize halde emirler veriyor, askerler 
için müracaat ve Franaaya girmek kur~unlarmı atıyorfar .. 
üzere hareket ettiğini haber veri· Kim biliri .. Zavallı Kaypor ne 
yordu. it ciddi safhaya ıirmitti. müthit bir korku içinde idi!. 
Aıenden derhal dıtan çıkarak do- A~enden yerinden fırlıyarak 
lapnıya baıladı. Yolda madam Kuk idaresine ko;.;tu ve Cer.evre 
Kaypora raıt geldi. O da Kuk i- için bir bilet aldı. Tam bu ıırai::ı 
daresine müraceat ederek koca- Madam Kaypor da i;eri sirdi. 0-
ıından mektup gelip gelmediğini nun ıelişi, Aşendeni korkuttu. 
10rdu. Atenden adamı ıelimlı • Kadın pek bitik bir haldeydi. 
yarak koauıtu: Saçları darma da;nık, yüzü ıö~ü 

- Kocanızdan haber var mı?. peri;andı .. Ölüden farksızdı. Ke· 
- Hayır!. limeler ağzından müşkülatla dö • 
- Mektup ıöndermedi mi?. külüyordu. 
- Henüz bir mektup alama• - Mektup var mı?. 

Clım. - Henüz gelmedi madam!. 
Jkiıi birden yürüdüler. Kadın - Lutfcn bir kere claha bakı-

çok muıtaripti. Fakst poıtaların nız!. Bulunmadı~m.do:.n emin mi· 
teıev' ··~ü ona biraz teselli ver • siniz. Kuzum bir d~h:ı bakıru~!. 
mekte idi. Madamın ıcsindcki tcuarruk3.r 

VAKiT 

Komşu hırda ve bizde 
H1 nı llnJ lf """"' IUUJIUflltlUHlftlfllUUllH M111mı11nmm111m111111 

Bu sene 
üzüm mahsulümü~ 
bizde ·diğerlerin

den daha çok 
Memleketimizin bu seneki ku· 

ru üzüm reko lesi 55 bin ton 
tahmin edilmektedır. Eu miktar· 
da geçen senenin rekoltesinden 
yüzde kır fazladır. 

Memleketimizde bu sene mah· 
suıün bereketli o!masma muka· 
bil Yun n'standa üzüm reko'.tesi 
bu sene r.o .tsandır. 

Geçen sene Yunanistanda 131 
bin ton o!an reko!te bu ıene 
ancak 66 bin ton tahmin edil· 
mektedır. 

Fransa ve şimali Afrikada 
üzQmlerde ·hastalık o!duğundan 
bu Si!neki rekolte pek azdar. 

A~·usluraJyanın° ise ctnup kı· 
sım 'annda üzüm hastahğı çok 
tahribat yapmıııa da şiıual mın· 
tak• sı mahsulü iyidir. 

ispanya ve sair Akdeniz mem· 
JeketJerinde vaziyet normald1r. 

Amerikanın bu seneki mah· 
ıulü geçen seneden fazladır. 

Üziim rekoltesi 1,941,300 ton 
olarak tahmin edilmektedir. Ge
çen sene l;u miktar 1,436,060 
ton idi. Maamafih bu miktar 
Amerikanın normal o•arak kabul 
edilen 2,250,COO ton rekoltesine 
nızaran azrltr. Aıenden, artık madamın eline eda, ka bi parç~l:yordu. Kfttİp bü

bir mektup ıelmiyeceğini biliyor- tün gözleri totkik ederek cevap 
du. Fakat madama bunu ıöyliye- ' ... ~i: bir mektep lAğvedlldl 
mezdi. Ertesi gün Aıenden dera -- Yok, efendim!. iki sene evvel F azh paşa yo· 
alıyorken madamın rittikçe ıa • Mad:lm, derin bir çıj!ık kopar· kuşundaki sabık 1 nam hatip 
bıraızlandıiını ve ıinirlendiiini mış v:: mektebi binasında tesis edilen 
farketti: - Allahım ! Al!ahım ! Diye in- Çenberlitaş muhtelit orta mek· 

- Buaün derei bu kadarla kes· lecıi~ti. ., tebi binasının müsaadesizliğinden 
ıek olmaz mı?. Gözferiııclen yaşlar b~§amyor· .~"c-gayrı m•~tıt u1.ma.sı~aan oorayı 

- Hay, hay .. Mektup sormak d s· d '-'k k.. . . bu sene llgvedılmıştır. 
u. ır ar.ı e or aıbı duran E kt b' 0 n ıı· · b 

J·çı'n mı' a·de k · ? :l •.. k .,_. • .. 1 u me e ın çy z e ıyı u· .ı ce ıın.. m:ı am yere auşece gıuı s:ıraıa:aı. 1 t 1 L • d k l . d k' 
- EYet r. . . .. .. an a ec:,!!llD en iZ ar cıvar a 1 

0:-·~ı: bu ~~ah~ı aoren kopek, ar.ı~ lnz orta mekteplere erkekler de 
- Birazdan ben de gideceğim. 
Kadın gitmi~, bir kaç dakika 

aonra Atenden de aynı yere gide· 
rek mektup aramıfb. Madam Kay 
por dairenin ortaıında duruyor, 
Ye mektup iıtemekte urar ediyor• 
du. Kadının yüzünde renk kn.lma
lllıfb. Kendiıl idare kitibi ile çe· 
ldpnekte idi: 

- Kocam Paritten muhakk•k 
mektup ıBnderecekti. Burada ba· 
na ait IHr mektup bulunacak! Bu· 
nu mutlalra vermeli.iniz!. 

- Canım! Size ait mektup yok. 
- O halde posta ne Alllan p-

lecek7 
- Akpm bette ı .. 
- Ben de o zaman tekrar ıeli· 

rlm •• 

Madam Ka7P0r korku ve teliı 
içinde çıkıp sitti. 

O da mühim bir hldiaenin vu· 
im buldujuna kan.idi. Ent•i ıa
ltah, Ateoden ona drmiif, fakat 
7ÜZÜDÜD ifadesinden korkmuttu• 
Onun bütün ıece ıözlerbıl JUID• 
madıiı anlatılıyordu. Madam 
deni ortaemdaa keaerek : 

- Affedersiniz! Dedi, ıbe bu· 
IÜD den •eremi1eceiim, huta
Jllll .. 

Madam, Atendenin cevabım 
Wdemeden dıtan kotmut ve ak· 
ta1D üatü, artık kencliaine derı ve
remireceiini bir teüere ile bil· 
dirmifti. Madam ymıeklere ıel • 
miror ve ıörünmiyor. Yalım her 
IÜD Kule iclaroaine bq YUl'UJOr • 
da. Oaua bütün IÜDÜDÜ, bütiiD .. 
ceaiDi müthit kotlnalar ve klbut-
lu ~iade ıeçlrdill be.belli idi. 

Atenden bir lraç ıGn aonra ıu 
mektubu alclı: 

"Azla doetum ! LoaNndea llD-

aya~:~~ uze:mde ~u~~§, ve m: Vefa ile pertevniyal liıelerine 
ler.:ı .L:ı fa. kınz hır !-5.c h:ıvhı taks;m edilecektir. Bu mektebin 
m!~tı. Madoım Kaypor or.a deh· ı ı mual im eri de diğer mekteplere 
ıet!e b:ıl..-tı. Onun iç!ni k~miren tevı.i o:unıcakbr. 
,Unlerdenberi bilttin hayabnı Kadıköy erkek liıeai Fran11zça 
ıarıt.n ti:~he, artık ~üphe ol • muallimi Sallhittin Bey Balikeair 
maktan çıkımı, o da hak'katı an• muallim mektebi mUdürlüjüae, 
lamııtı. Madam, ıabkta bir deli C~mburiyet klz orta mektebi 
ıibi çırpınıyordu 1.. aıbık tarih muallimi ilhan Bey 

-10- Pertevnlhal tarih muaUimllğine, .. 
Gızi 0Jman pafa tOrkçe mual
limi Etem Bey erkek muallim 
mektebi tllrkçe mualllmlitlne, 
Pertevniyal tarih muallimi Şefik 
Bey Gazi Osman paı tarih mu
allimliğine tayin edilmitlerdlr. 

Sahne arkasında 
Aıenda, Cencvredoa S... ye 

ıitti... Buraaı, barba ittirak ed~n 
mühim devletlerden birinip mer· 
kezi idi. Fakat bu devlet, için İ· 
çin ikiye aJl'llmlf ıibi idi. Harp 
aleyhtarları pek Soktu, ve bir ihti· 
lal vukuu beklenbordu. 

A,enden, vaziyeti tetkik ecle· 
rek tedbir alacaktı •• 

Elincle mühim bir para ftl'dı. in 
ıikere Ye Amerika sefirleri ona 
her lrolayhlı ı&sterecelderdi. Fa· 
kat Atenden miimldin mertebe 
bunlardoa uzak kalacak ve reıml 
memurların vazi1etlnl nqikletti· 
recek bir teY yapmiyacaktı. Onu 
ıön4ereal•, ıeflr.._ ou dair 
hir ~1 bilmemelerini bile tereih 
9'1iJOrlardı. Sefirler, meçhul bir 
ajanın, kendi arnları biWında 
~alı1111uı11clan kufkullamyorlar, 
ve abnıJ01'4iu. Sonra bu menıle .. 
kette harp aleybtarlan ile lelatar
lan buladuiuntlan mıdcabil ce.,.. 
hede de biri hulaa•rak ve bir .... 
yan vuku buldup takdirde onla· 
nn liderlerini elcle edecek ve on .. 
lara llmn olan parayı vereeekti. 

Fakat Hflrler iti ça1miıtludı. 

Barı gazeteler KandiW Jfseai 
mldiri Akıl Beyin yerine sabık 
Kabataı mldOrO Mahmut Beyin 
nak!edildiğini yazmitlarse de A· 
kal Bey yerinde kalmıı ve Mah· 
mut Bey Erenkly H1eıl finlr 
muıllimliiine nakledllmiftJr. 

Leh Harlelye 
mOsteşarı 

Bir mlcldet enel ıelırimlze 
gelerek Ankaraya da giden Le
hialan Hariciye mnıteıarı M. Bek 
ve zevcesi memleketlerine din· 
mele liıre Romanya ••parile Kas 
teaeeye hareket etmltler, nhhm• 
da Leb meflri M. Olşofaka ile 
Roman1a 1tfiri M. Karp Lela •• 
Remen konsoloılan tarafınd.o 
te11I ecHlmfılerdir. 

128olgann tabltyesl 
Bir kıç ,Oa evvel komijoiıtJik 

tabrikAbodao auçlu olıa;.tk yaka· 
lınao 12Bulıar tahldkabD lehlerine 
neticelendiji için dilo tabli7e olma· 
IDUtiardır. 

• 1 A 

rabıta vardır ki onu g8nlll seçer 
ve tabiat emreder; kuvveti zaaf 
ile, ciddiyeti zarafet Ue, sabır 
-ve ıatracffmUJU ?IKKat ve nas::,a· 

ıiyet ile velhasıl bazı sai ile bir
leıtirir. Befer için zaruri olan 
ve ayna zamanda fert için sokan 
ve huzur vadeden rabıta itte 
budur. 

Bu münasebetle ailenin doğ
masına ve vaşamHıaa sebep olan 
duygudan bab1edeceğiz; Bizim 
değiJ, berıeyi yoktan var eden u\ı 
varlttan eaed olan ba duygunun 
belH batfı ISci farfkaeı vard1r ki, 
biri harikulade vttıat ve ka..
veti, dire!i de garip Ye yekta 
iıttbale kablliyetldir.Bu biı, inta· 
111 biitOn rubl ve biltün ıuurile 
ıarar; rubua, eo kaTi ve en ciddi 
en aaıik ve ea derin melekltına 
dokanarak mQha17eleyi, a18fek
kireyi ve b,uayı ur1ar. MDdrike 
bile bu ıar11atadan mHuo· kala· 
maz. ÇGakU 1evJi ve idrak, ha
kikatta ayrı ayn toyler de;ildir: 
tevıi, bir taraf hakkındaki ( dl1· 
ılince) lerimizio her ıeyi etrıfile 
teemmlil ctmekıizin aOrat ve le· 
halOkle biri birini kovalayarak 
tezabllrOndeıı ibarettir. Eu itibar 
ile (aevıi) 11in daima bir (idrak) 
oldu}u aauhakkakbr. 

Şairleria, qkı bir Ama teklin
de taıvir et111elcri ıı!a m11bik 
deiildir. SeYJİ, YarbiJmıııA YO 
mukaddcrabal111n mOphem ve 
eerareuıiz dbetleriae naur ıt• 
~ekte dijer bUtOn laialwimiıe 
tekadclllm ettitindeaclir ki ıilr 
Ue pek ko!ı1 ltatdaıabilir. 

O filr ili 1alaız bı,•b• ei• 
lencui, fikrin ıineti değil, fa· 
kat ulvi ruhlara aöre, l:ayabn 
~ir parç11ıdar da. Eflltuna ı&re 
a.:C, illla._ tanfaoclıa sıl•cleri· 
lea biİ tebe,1llç Ye hatt• bir 
laeuyqcbr. Scvsi lobe7,0çlcrio
dekl ifratla, ea ıcakJı akibetJerı 
me1dM v•rc:liiMai biliriL Fakat 
bu, biızat ·~ dtjil. lnaıaa 

• 
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....., SO Ah.tos 1932 VAKiT 
~ avıfa 5 -, 

f" .. .. ki lstanbulun •uyu 
\ıUmru er ...... -. . ... -

TERK 0 
Yarın güneş tutulacak! Bir hakaret 

S .. .. . d d k Mahkeme cezanın 
l<ontenjan - mua-

Yene - kapılar 
Paket işleri 

Bu kusuf yuz sanıye eyam e ece ' k k 
· · ... d·z· • k ,..,. ı b · · A · ıs atına arar Hıikumete devre z zr- Bır ço a ım er unun ıçın merı- d' 
ken kumpanya tekli!~ kaya koşuyorlar ! ver 1 

Köroğlu gazetesinde neşrettiği 
ler yapıyor yazı ve resimlerden dolayı gaze• Şe1ır· . 

'-llau •ınızde bulunan gümrlikler 
~ ınildürü Cemil bey ile 
laltU eıı bir mubarririmize n:u
dtj e7b gfimrilk mesele:erine 

Terkos şirketi ıebeke tesisa- -~ te sahip ve umumi neşriyat mü· 
tınan Istanbul Belediyesine dev· ~ dürü Burhan Cahit B. aleyhine 
redilmesine hükumetçe karar Tam kil•ufun ııeçeceif Yunus Nadi B. tarafından ika-
verildiği ve önümüzdeki kinunu me CJlunan ve nöbetçi üçüncü ~ fll beyanatta bulunmuştur: 

•~ı kontenjan vaziyeti 

~tblk l E~lül 1932 den itibaren 
~j edılecek olan yeni kon
~pl'Q karaınamcs'nin tatbik iç'n 
tir. tden tedabir ittihaz edilmiş-

sanide tesisatın belediye tarafın· mao miltemadiyen fo!oiraflar ceza mahl' emesinde görülen ha• 
Yarın güne• tam küsufa uğra· ~ k d Lr..k - dü v ..... 

dan satın alınarak o tarihten Y alınacaktır. aret avasının ou mu n ... -
yacaktır. Bu mühim hadiseyi 1 · E ı d d v ız itibaren belediyece iıletileceği ri mişhr. vve ce e yaz ıgım 
yakından tetkik ·etmek istiyen Küsuf esnasında jupiter güne• 1 · d 

evvelce yazılmıştı. gibi davama geçen ce sesın e 
k muhtelif ilimler Amerikaya koı- ıe, utaritde jupitere pek yakın dd. k Haber aldığımıza g&re Ter os iddiasını serdeden i ıa ma amı 

-lıay ene memurları 
şirketiJe lstanbul belediyesi ara- muşlar ve haıırlanmışlardır. Tam olacaktır. hakaret kaadmın mevcut bulun• 
smda bu mesele etrafında mü- küsuf öğleden sonra olacak, Güneşin küsufu ilim adamla- duğunu ve suçun bütün unsur• 

'C .. 
zakerct ceryan etmeğtedir. Amerikada saat ilç buçukta gü· rının güneşe ait hadiseleri tetkik lan tamam, madde tayin sureti ve 

Müzakeratın mevıuunu, terkos neş gözden kaybolacaktır. eta.ıelerine vesile teşkil ettiği için neşir vasıtasile hakaret olduğunu ~ell urnrük bütçes'ni yapar-
lfı. 11111•Yene memurlarının ma
le.~~'Qı 2~ • .30 - 40 lira o!arak 
'etites~taııştır. Bu suretle tasnif 
lflC'QtGkade muhtelif mahallerde 
ltrı ib lbuayene baş memurluk· 

tesisatının mübayaasıodan sarfı Küsufun görülebileceği saha alimler yüz saniye devam edecek söyJemiş, Burhan Cahit Beyin 
nazar edilerek Kanunusaniden 100 mil mesafedir. Küsuf 100 bir it uğrunda büyük masraflar 480 inci maddenin aon fıkrasına 
itibaren işletmenin yeni şerait saniye devam edecektir. Birçok ve fedaklrhklar ihtiyar etmekte· tevfikan - 1 ila S sene hapisle• 
ve mukavele ile belediye tara- memleket ilimleri tetkikata iıti· dirler. cezalandırılmasını iıstemişti. Ge· 
fından ıirkete devri teşkil et· rak etmek istediklerinden ağus· BiltOn ümitler küsuf esnasında ne aynı celsede maznun vekili 

8tı dası hasıl oldu. 
)etJ .ın.eınurlar kıdem ve ehli
-..:•ne göre tayin edildi. Bi
~elb leyb yeniden muayene baş 
~~eJ1dluldarı ihdas ve saire gibi 
dit, lilat mevzuu bahis değil· 

mektedir. Şirket belediyeye im- tosun 15 inden itibaren küsuf hava ıeraitinio mOsait olması, ve müdafaası sırasında mUekkilinin 
tiyaz müddetinin hitamına kadar sahasında rasatlarla meşgul ol· bu yilz saniyeden llyıkile istifa- beraetini talep, olmadığı takdir· 
yani on beş sene vaziyetin bu muşlardır. Gilneş tutulduğu za· deye imkin bulunmasıdır. de verilecek cezanın ıskabnı ri• 
şekilde idamesini teklif etmiştir. , ____ , ... .,._____ •• , 11111.munııııımnıııı-ıaınııııııııııııımıınıımuP 
On beş sene sonra imtiyaz 
müddeti biteceği için tesisat 
ve şeoeke eski mukavele muci
bince belediyeye intikal edecek· 

Şarklı Talebe 
Kongresi 

GUmrUk kapdare 

~' Muahedclerin, itiliflarıo ve 
~ ""latın vermiı olduğu sala-

tir. Mısırda teşekkül eden Şarklı 
Şirket erklnına kalırsa bu tek- talebe kongresi ihzar heyeti na

)etle b ' 1 b. k )etle . uaut arımızm ır ço 

)jf hem belediyenin, hem de bal-
kın menfaatleri lehinedir. mına şehrimize gelen heyet ki-

ltrdıtınde gümrük kapılarımız 'r. Bu kapılardan bilhassa 
!bttı~ hududunda bulunanlaıın 
~İılerini değiıtirmck zarureti 
ft;u olmuştur. Cu husustaki 

Çünkü tesisat sP.tın alındıktan tibi Seyit Fethi Rıdvan yarın 
sonra şebeke belediye veya baş· Adana ve Halep tarikile Mısıra 
ka bir şirket tarafından işletil- avdet edecektir. 
diği takdirde şimdiki şirkete on Evvelce yazdığımız gibi Şarklı 
beş sene müddetle muayyen 

p Ykt tıasları tesbit edılmiştir. 
~ e Yakında hududa uzak olan 

llltQk lcapılarının yerleri hu· 
Y•knı bir mahalle nakledi-

miktarda bir para verilecek, ay· talebe kongresi heyeti Mısır Da
rıca şehre gelen suyu çoğaltmak rülfünunu Ali lbrabim paşanın 
şebekeyi ıslaha, bu da 2,5 mıl· riyaseti altındadır. Ve Mısır Da· 
yon liraya nıiltavakkıf olduğuna rülfünun müdcrrislerile talebe-

urc t•mol l~ · ' &.. lS .. aa~-·~.~, ..... naen m teıe ıma . ır. 

Paket muamellb 

~ Bir çok tacirler bir kiloluk 
'-~ler içinde kontenjan harici 
~' t Yapmaktadırlar. Bu bu· 
' latanbulda tetkikatta bu· 
"e t iım. Bu tetkikat neticesi· 

ruıa olan su ücretlerini meseli 
Ankarada olduğu gibi 22 ~uru- Heyetin hedefi Şarklı talebe-

nin içtimai işlerile meşgul ol· 
şa çıkarmak zarureti hasıl ola-
cakhr. maktır. Seyahatler mübadele et· 

mek, fikirler teati etmek, elhasıl 

Molllson dönüyor 
ttı,a~re paketlerle nakliyat me- Nevyork, 29 (A.A) - Şeraiti 
~t~\. halclnnda bir karar veri· havaiye salah kespetmiı oldu-

r. ğundan tayyareci Mollison, dün 
'l'tı-' SJat 10 da ikamet etmekte ol· 
t rkdlll kongresi duğu otelden ayrılarak tayyare 

~l(U içinde ıehrimizde top- meydanına azimet etmiştir. Mu
~~ 111 takarrür eden Türkdili ıiıaileyh, zevcesine şu telgrafı 
~dlrtai için Dolmababçe sara- çekmiştir: 
,, hazırlıklara baılanmıştır. "Saint Gean ve oradan da '" r~ ilk toplantısını Eyliilün Gıoydon'a hareket etmek üzre 

't•nde yapacakhr. şimdi havalanıyorum.,, . 

ijir Mektup Ve .. Cevabı 
-7-

- Kilçük Roman -

.Atulıattid : .At.. $. 

~ bu gözle görünce kıı- ı dar her §eyini arattırdı, bir mek· 
~111-~n .~nanabi!ir ~i ki, bu tup, bir. iıaret, onun gö~ünde ~a· 
~\_ .ıonlunde, Şınuı Beyden bancı bır ~rkek bulundugunu gôs· 
~Ot? l>•r erkelin gölgesi gezin- terecek bır delil aradı. Onun ya· 
~lir• ~ e ıezmemesi temin olu· zı yazdığ~ masanın gizli bir gözü 
~it ~ lllı?. Böyle bir hak olsa var mı dıye baktı, piyanonun i· 
~Ot dm onu dinler mi?. Nasıl çini bile karıttırdı, yorgun düttü. 
' ~- biziaıı erkeklerin birçok Saide gibi genç bir kadm Şinasi 
~~'el· ~~rının b&i!ta erkekle Bey az çok yafı geçkin sayılan bir 
i:"l •ct· 1lııu, beğenmediğini ka • erkekle kanaat etmeyip bir baı-
~1-~1k~ ~e ~~ itte kalender o· kasını sevmez mi? "Saide bunu 
Ş~· tu gozle bakıyorlar. yapar mı?,, diye kendi kendine 
~ 1 Bey, Saidenin de, pek soruyor ve bu ıuale cevap veremi
~ıı· d~. olıa bir gözdeıi olabi· yordu. 
.. ;~ 1 duıümneğe bile dayana· Saidenin ruhu, dütünceıi ona S l'e bu fikirleri kafasından kapalı; karı koca bugüne kadar 
"'~ ~~flyOr, bqka §eyler dü· ıanki reımi yqamıılar. Bunun 
li. k_ ~ .... ıetıyordu.. kabahati kimde?. 
"q:~ı derd· . .b. ı 
~\' & S • ını unutur gı ı o • Bir ant Irk kapı çalınıyor gibi 
,~~.birini ıeviyoraa?,, geldi. Gündüz ahçı meselesinden 
\ -., de)• •• ınl J1lkmrya başla· kalan bir korku ile titredi. Bu va· 
'doı...: libı Saidenin ~ekmesini kit kim gelir? Polisler gelmit ol· 

&mır. dikiı kutuıuna ka- . mumlar?. Dinledi. aea yok. Ya· 

Şarklı talebe arasında kültür ra
bıtaları tesiı etmektir. 

Seyit Fethi Rıdvan B. ile ar
kadaşı Türk Talebe birliği reisi 
doktor MuıafferB. ile görüşerek 
kendisine Şarklı talebe kongre
sinin maksat ve hedeflerini izah 
etmiş. Türk Talebe BirJiği reisi 
bu faaliyetin müsmir bir netice 
vermesi için çalışacağını vadet· 
miştir. Bundan böyle talebe bir· 
liği reisi Şark talebe kongresi· 

vqça içeri odaya geçti, balkon 
kap11ını açtr, uzandı sokak kapı· 
ıına baktı. Kimseler yok .. Balko· 
nun parmaklığına dayandı, soka· 
ğa balmnya batladı. Tramvaylar 
durmuf, geçnelr seyreklefmi9 .• U
zakta bir gramofon sesi var .• 

iki kedi yaya kaldırımının ke· 
narında oturmuılarr biribirine 
bakı9ıyor, sanki konufuyorladı; 
biraz ıonra biri kalktı kaçtı, öte· 
ki de hemen arkasından fırladı .. 
Kaçan durup kovalayaru tımıa • 
lamak istedi. 

Karııda apartnnanın kötesine 
ııkıtmıt baraka kahveden bir a· 
dam bir kürek atef çıkardı. Yaya 
kaldırımının kenarına döktü .. So
kakta, evlerde, her §eyde bir uy· 
ku kokusu var .• 

Gecenin serin havası Şinasi Ha 
1il Beye biraz sükun vermit gibi 
idi. "Yatsam acaba uyuyabilir 
miyim?.,, diye dütündü. Yatıp ta 
uyuyamamaktan korkuyordu am
ma korktuğu gibi olmadı, aabaha 
kartı idi, yattı ve hemen uyudu. 

Vll 
Şinasi Halil Bey erteıi gün, da

ireden döndüiü zMnan karıııru 

Dadayda zelzele 
f eliketzedeleri 
Daday 29 (A.A) - Vali Be· 

yin t"ıebbnılerile teşekkül eden 
bir komisyon faaliyete geçmiştir. 
F ellketıedelerin ihtiyaçtan ve 
bilbaaaa hHara uğrıyan evler 
bir b~y'etle tetkik Ye teıbit edil
miştir. HilAliahmer merkezinden 

gelen liçyüz lira komisyona ve· 

rilmiştir. Halk bu yardımlardan 

çok memnundur. 

Bir kaçakçının 
tevkifi 

Sigara kağıdı kaçakçılığından 

suçlu olarak dokuzuncu ihtisas 

mahkemesine verilen Hasan Ef. 

don tevkif edilmiıtir. 

lllttttltllltlllftttdll----··-----------··· 
nin Türkiye heyeti reisi sayıla

rak kendiıile temas edileck ve 

muhabereler yapılacaktır. 

Mısırlı arkadaşlarımız gelecek 

kış Mısırda toplanacak kongre· 
de Türkiyenin biltün Şark mil· 
Jetlerine örnek teıkil etmesini 
ümit etm~ktedir. 

ca etmişti. 
Dün üçüncü cezanın tefhim 

ettiği bükme giSre, hakaret fili 
vaki ad ve suçlu purhan Cabit 
Bey 448 inci maddenin ıon hk· 
rasile bir sene hapse ve 200 lira 

para cezasına mahkum edilmiıtir. 
Ancak, mahkeme Burhan Cahit 
Bey hakkında verilen bu ceza• 
nın, hakaretin iki taraflı olmaıı 
dolayısile, ıskatına karar ver
mştir. 

Bir suiistimal davası 
Üsküdar • Beykoz yolunun in• 

şasıoda suiistimal yapmaktan 
suçlu Emin, Yusuf, Hayri, Rasım, 
Habip, Ser mühendis Şevket, 
Muhasebeci Hulki, Mehmet, Ce· 
laletlin, Beykoz belediye tah
kuk memuru Arif, Ali, Memi~ 
Cemil Beylerin muhakemelerine 
Ağırcezada baılanılmıştır. Dava 
şahit celbi için 31 Teşrioievvele 
bırakılmıştır. 

Ekmek fiatları 
lstanbul Belediyesinden: Ağus• 

tosun otuz birinci çarşamba gü• 
nünden itibaren ekmek sekiz 
buçuk ve francala on üç kuruş• 
ur. 

evde buldu. Karı koca, Şinasi çevirip sokağa baktı. Eğer kocası 
Beyle çocuklarının yattıkaln o· ona bir ıual sormasaydı "havada 
dalar arasındaki küçük salonda yağmur sıkıntısı var!,, diyecek ıa• 
kartı kartıya geldiler. Şinasi Bey nılırdı .• 
rengi ıarı, kaıları çatık, ağır bir Şinasi Bey elleri pantalonun 
tavurla: ceplerinde, kapıdan piyanoya 

- Neymit doktorun hastalığı? doğru gidi~ !eliyor. ve . •inir.d~n 
diye kaynataaını ıordu.. bacakları tıtrıyor, dızlerı kesılı • 

- Rahatsızlığı hiç, ütümüt bi· yordu. H~r ıeyi inkar etmeğe ka
raz .. Rüstem anlamamı§ beni te· rar vermışken karısının bu kayıt• 
lata dütürdü .. Beni ann~min ana sızlığı onun bütün karar ve plan• 
senedini aratmak için çağırtmı§· lanru bozdu ve hemen dütünme
lar. Senet bende idi. Bu sabah den: 
yolladnn. - O mektubu sen mi bana yol• 

Şinasi Bey kansının yüzüne 
baktı. Onun ne ıeıinde bir dar • 
gınlık var ne tavrında bir deği • 
tilik! Sanki ne Güzideden haber 
alm19 ne de Şinasi Beye mektup 
yazmtt ! Sakın o mektubu baıka 
birisi yazınıt olmasın? • 

Saide Hanım kocasına ce\•ap 
verdikten sonra kapıya doğru git 
ti, Sarayı çağırdı ve elindeki ço· 
cuk çamqınnı vererek: 

- Bak düğmelerini diktim, de
di, Nimet Hanıma aöyle, olursa 
bunu giydirsin .• 

Sonra döndü, pencere yanında 
bir ıandalyeY.eJiOlurdu ve· ~a9ım 

ladın? diye aordu .• 
Saide koca:ıma baktı ve sanki 

bu sualin altından ne çıkacağını 
anlamak ister gibi: 

- Ben yolladım, dedi, Rüstem 
beni §aşırttı! Çocuklar yalmz, ha• 
her vermek te istedim .•• 
-Hım ..... . 
Biraz sonra gene Şinaai l3eyı 

- E, ıen benim orada olduiu
mu nereden biliyordun?. 

-Tahmin ettim .. 

- Ben sana Maltepeye aittill• 
mi söylemi§tim ! • · 

- Hat~rlamıY.orum •• .. 
(Bitmedi). · 



Sayıf a 6 

Askeri 
'(Ust tarafı 1 inci sayfada) 

Emin Bursa, Latif Har put, F et
hi Şehremini, Nuri Fatih, Ragıp 
Erzincan, izzet Harput, Naim 
Harput Refi Adana, Nuri Hırkai
şerif, Kemal Istanbul. 

Piyade kaymakamlığına 
terfi edenler 

Ihsan Yusufpaşa, Sadri Aka 
Asaf Vefa, Emin Kasımpaşa 
Süleyman Yere patan, 

Cemil Kozan, Abdürrazzak 
Gemlik, Nazım Bursa, Asım Di
vrek, Cemal Urfa, Sadettin Of, 
Şükrü Tokat,lbrahim Çanakkale, 
Faik Bağlarbaşı, ls'.llail Hakkı 
Sivas, Hamdi Erzincan, Lütfü 
Fatih, Cemil Diyarıbekir, Ab
durrahman Istanbul, Sait Sıvas 
Ibrahim Su!tanahmet, Me~met 
Dimto~.a, Süleyman Eskihamam, 
Nazif Usküdar Fehmi Beşiktaş, 
Kemal Aşıkpaşa. -

Mustafa Çihangir, t'{ecmi Eski
şehir, Rıza Usküdar, Omer Şem
si Rıza koska, Salih Karnca Ah
met, Tevfik Konya, Hakkı Har-
but, Arif Niğde, Mazhar Istanbul, 
Muhittin Berut, Cemaleddin Si
vas, Rıza Aksaray, Ali Adana, 
Ziya Edirne, Hakkı Üsküdar, 
Hasan Bahri Batum, Avni 1 rab-
zon. 

• 
Binba,ılığa terfi eden piy acie 

yüzbaşılar 

Şemsettin Üsküdar, Cemal 
Kastamoni, Hamdi Şam, Sadık 
Kırim, Hakkı Erzincan, Tevfık 
Bozüyük, Fehmi Bağdat Huifisi 
Beşiktaş. Neş'et Erzincan, Halit 
Van Cemal Kastamoni, Hakkı 
Rusçuk, Hamdi Bandırma, Ha
san Balıkesir, Kasım Erzincan, 
Hayri bayburt, Hasan Kırklareli, 
ÇelaleJ.lin •• Af!y~n, Sadık Pazar
cık, M.«J~met .Qpye, Cemal Er
zincan, Salahattin Yenibabçe, 
Fikri Cerede, Arif Lüleburgaz, 
Hasan Kampiya, Vehbi Geg
boza, Ali Kasimpaşa, Mazhar 
Sultanahmet, Sadi Vefa, Zekai 
Haseki, Necdet Yenice Vardar, 
Ali Maraş, izzet Süleymaniye 
Gülçük, Zühtü Istanbul, Şevket 
Dibakiye, Süleyman Fatih, Naz
mi Amasya, Salim Sivas, Necip 
Ünye, Fahri Çe!'gelköy, Saffet 
Ahırkapı, Hadi Usküdar, Enver 
Beykoz, Hüsnü Hafızpaşa, Kadri 
Isparta, Hal?)di Maraş, S2tkı Ço
rum, Tarık Usküdar, Cavit Har· 
put, Hasan Karamürsel, Remzi 
Kabasakal, Hasan Harput, Lütfi 
Beşiktaş, Vehbi Taif. 

Piyade birinci mülizimliğin
den yüzbaşılığa terfi edenler 

Kazmı Tarabzun, Hikmet, İs • 
tanbul, Hayri Üsküp, Hakkı Yan 
ya, Talat Sinop. Mustafa Bursa, 
~hdurrahman İstanbul, Saim 
l" ophane, Aasaf Aksaray, Şevket 
Sıvas, Raif Pirziren, Muhiddin 
Kayseri, Nuri Salihli, Ahmet Sa
lihli, Şefik Ketan, İbrahim Kütah
ya, Nuri Isparta, Durmuş Bolu, 
Naci Düzce, Hilmi İstanbul, İb
rahim Manastır, Naci Edirne, Ce· 
mal Piriştine, Atıf Is tan bul, T ev· 
fik Silifke, Vedat Diyarıbekir, E
min Beypazarı, Ethem Harput, 
Mehmet Elaziz, Ihsan Gerede, 
Emin Koluva, Hidayet Harput, 
Hidayet Tarabzun, Naci Musul, 
Şükrü Bulvadin, İsmail İstanbul, 
Rahmi Erzincan, Seyfi Karamür· 
sel, Seyfi Muıul, Naim Harput, 
Tahir Eyüp, Cemal Nişantaş, Rem 
zi Kabata§, Remzi Isparta, Lütfü 
'.Antep, Nurettin Çengelköy, Ve • 
cahettin Pirlepe, Seyfiddin V arna, 
Mehmet Selami İstanbul, Muzaf
fer Beykoz, Bedri Manastır, Cela
fecldin Osküdar, Nedim Adana 
Celal İstanbul, Mehmet Ünye, 
:Adnan Psküdar, Ethem Erzincan, 

Necat Aksaray, Şevket Maraş, 
Şükrü Oluborlu, Zeki Siirt. 
Hakkı İstanbul, Bali Kocamus

tafapaşa, Süleyman Afyon, F ah
rettin Isparta, Nejat Mana:;tır, 
Hüsamettin Manastır, Ihsan İs
tanbul, Seyfi Rize, Celal Erzincan, 
Sait T arabulusu garp, Hidayet 
Y anya, Sıtkı Denizli, Yaşar Ak
saray, Reşat Süleymaniye, Nazım 
Selanik, Tevfik lnadiye, Halis 
Kemalpaşa, Avni Sıvas, Hüseyin 
Hırkaişerif, Nuri Samatya, Kazım 
lşkodra, Sırrı Erzincan, Remzi 
Mardin, Sabri Vidin, Mukim Er
zinc:ı.n, Zeki l:;tanbul, Nurettin 
Razlrk, Nafiz İstanbul, Cemil Se
l.inik, Hak!u 'f rabzun, Naim Zile, 
Cemal Ga1at:ı, Talat İstanbul, Ta
hir Antep, Nazmi Manastır, Hay
rettin Tophane, Süleyman Girit, 
Q3man Gergök, İdris Kocamus· 
tafapaşa, Halil Aksaray, Tacettin 
Razlık, Bekir Erzurum, Salim Or
du, Ragıp Manastır, Hakkı Sivas, 
Akif Halep, Abdulkadir İstanbul, 
Kemalettin İstanbul, Ihsan Kasım 
paşa, Nuri Silifke, Talip Erzurum, 
Emin Serez, Bedri Süleymaniye, 
Nafiz Pirlepe, Zeki Yanya, Saim 
Samatya, Tahir Kasım paşa, Nu
rettin Bakırköy, Tevfik Trabzun 
Saim İstanbul, Kazım İstanbul, 
Emin Ortaköy, Avni Erzincan, 
Tevfik Gedikpaşa, Abdülmecit 
Selanik, Kuddusi İstanbul, Ziya 
Palanga, Şakir Baybort, Cevdet 
Üsküdar, Rıza Aydın, Meki Mek
ke, Emin T arabulus, Muslaf a 
Serez, Nurettin Kuruçeşme, Şe • 
rafettin lstanbul, Cevdet İstanbul, 
Mustafa Bakırköy, Tahsin Aada • 
na Cemal Selanik, Nuri Silifke, 
Recai lat n ul, met aTit 

Harput, Nazmi Harput, ' ' :A'.Jiattin 
lstanbul, Sırrı Girit, Hamit İstan 
bul, Kadri Süleymaniye, Sakip 
Van, Reşat Kasımpaşa, Kemal E
dirne, Hikmet İstanbul, Tevfik 
Harput, Cemal Kavala, Aziz Mu
sul, Kemal Edirne, Şefik Aksaray, 
Kani Se!anik, Ali Bayramiç, Ka
zım İstanbul, Rıza Trabzun, Ta
lat Beykoz, Bahri Kavala, Nuri 
Maltepe, Rıza Elaziz, F ahrettin 
İstanbul, Şefik Erzincan, Hakkı 
Sarayköy, Tevfik Sayda, Celal 
Beşiktaş, Celalettin İstanbul, Ha
san Bursa, Lütfü Akhisar, Naci 
Üsküdar, Şefik Kadıköy, Celal 
Nişantaş, Celal Selanik, Salih Is
parta, Yahya Kadıköy, Nuri Fa
tih, Neşet Varna, Rıza İstanbul, 
Sadık Aksaray. 

Piyade birinci mülazımlığına 
terfi eden kiyade mülizımları 

Sabri Se!anik, Kadri Manastır, 
Mustafa Soma, Mustafa Bursa, 
Abdurrahman Bitlis, Fehmi Ko-
suva, Celal Çorum, Kamil lneiöl 
Hü~eyin Nişantaşı, Cemil Malat
ya, Hakkı Eyup, Şahin Kasım
paşa, Adbülkerim Prevze, Hü
samettin Afiyoo. fü:at Naci Is
tanbul, Rahıni Erzincan, izzet
tin Erzurum, Ziya Un'rnpam, 

Suphi Fatih, Fethi Beylerbeyi, 
Enver Trnava, Avni Bolu, Hik
met, Mehmet Cemil Zafranbo1u, 
Bahattin Kayiseri. Zünbül lskiçe, 
Nuri Erzincan Necati Trablus 
Yusuf Erzincan, Ali Erenköy, 
Ziya Erzincan, Kamil Erzurum, 
Cevdet Ergene, Fuat Kırklar 
eli Ne<:meddin Keskin, Muzaffer 
Istanbul. 

Süvari terfileri 
Miralaylığa terfi edenler: 

Şevki Dimetoka, İsmail Hakkı 
Gegen, Fevzi Vodina Beyler. 

Kaymakamlığa terfi edenler: 
Osman Sultanahmet, Necmettin 

VAKiT 30A~~ 
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Terfi 
Aksaray, Abdulvahit Erzurum 
Beyler. 

Binbaşılığa terfi edenler: Mi • 
kail Dağıstan, Abdülvehap Da • 
ğıstan, Arslan Kafkasya, İbrahim 
Ortaköy, Cevat lstanbul, Nazif 
Y enihan, F ahrettin Mahmutpaşa, 
Celalettin Girit, Feyzi İstanbul, 
Sami Üsküdar, Bilal Çırpan, Şev 
ket Nişantaşı, Faik Üsküdar, Av
ni Kuzguncuk, Necati Kırşehir, Ri 
za İstanbul, Mufahham Kadıköy, 
Hulusi Manastır, Hakkı Urfa. 
Talat Selinik,Nazmi Edirne, Salih 
Razgrat, Ali Girit, Sırrı Nişantaş, 
Osman İstanbul, Şevket Odabaşı, 
Hüseyin Erzincan, Sırrı Mirefte, 
Ziya Urla, Ziya Kasımpaşa, Ze
ki Kasımpaşa, Nazif Alasonya, 
Hakkı Fındıklı, Nabi Sıvas, Ah
met Kemaliye, Halit Gelibolu, Ze· 
ki Y anya,Remzi İzmit, Kazım Sı
vas, Sırrı Bursa, İlhami Harput, 
Şefik Van, Burhanettin İğrikapı, 
Ali T arabuJusugarp, Refik Erzin
can, Mahmut Bitlis, Sadullah 
Beylerbeyi, Hakkı Tarahzun, Ce
mal Silifke, Hakkı T arabzun, 
Hamdi Edirne, Ali Avni Sinop, 
Refik Üsküdar, Muhlis Debre, 
Kerim Akoda, Hüsamettin Kasım 
paşa, Rıza Antalya, Liitfü Kasto
munu, Lütfü Gümrük, Salih Par· 
ga, Server İ1J111it, Esat Van, Şevket 
Erzincan, Bahri Üsküdar, Fikri 
Resne, Necdet Haydarpaşa, Sa
dık Nişanla§. 

Şemsettin Üsküdar, Cemal 
Kastamuni, Hamdi Şam, Hafit 
Niksar, Ali Kars, Sadık Kilisi, 
Hakkı Erzincan, Tevfik bozüyük, 
Fehmi Bağdat, Hulusi Beşiktaş, 
Neş'et Erzincan, Halit Van, 
Cemal Kutamoni, Hakkı Ruscuk, 
Hamdi bandırma, ıHüsnü Bahke· 
sir, Salih Erzincan, Hakkı Erzin
can, Mustafa Hasköy, Cemal 
Beşiktaş, Talat Erzincan, Hay
dar Istanbul, Emin Hasköy, Ziya 
Harput, Şahin Tophane, Kazım, 
Kırşehir, Kazım Bursa, Ahmet 
Işkodura,Kami Razgrat Fevzi Is
tinye, 

Yüzbaşılığa terfi edenler: Şe
rafettin Erzincan, Hamit Tırab • 
zon, Abdülkadir Çamlıca, Şev • 
ket, Erzurum, Seyfettin Manastır, 
Hüsnü Sivas, Fazıl Sıtkı Erzin • 
can, Cevdet İstanbul, Zeki Tekir
dağ, Ruhi Edirne, Hüsamettin Ga 
lata, Rifat Elaziz, Fuat Diyarbe • 
kir, Esat Manastır, Kazım Priz • 
ren, Necmettin Erzincan, Enver 
Drama, Talat Seres, Sabri Kara
hisar, Behçet Serez, Galip lstan • 
bul, Fuat lıtanbul, Zeki lştip, Hü 
seyin İstanbul, İhıan Mudurnu, 
Cemal İstanbul, Kirami İstanbul, 
Yaşar İstanbul, Bülent Çengel • 
köy, Muhtar Tırnava, Nihat Kar
tal, Seyfettin Gelibolu, Şeref Is • 
tanbul, Behçet Aksaray, Avni Se 
lanik, Hayrettin Üsküdar, Şevki 
lstanbul, Sedat Kızıltepe, Sala • 
hattin lstanbul, Sabri Van, Vasıf 
Fatih Beyler. 

Topçu terfileri 
Miralaylığa terfi edenler: Ha

lit Eyüp, Melımct İstanbul Bey • 
ler. 

Kaymakamlığa terfi edenler: 
Hüsnü Kastamonu, Raif Samat • 
ya, Kemal Y anya, Zeki Erzurum, 
Kemal Selanik, Hilmi Çemişke • 
zek, Hakkı Erzurum, Sıtkı Siirt, 
Riza Erzincan, Süreyya Selanik, 
Mahir Kırklareli, Riza Siirt, Sup· 
hi Köprülü, Mehmet Tırnava Bey 
ler. 

Binbaşılığa terfi edenler: İb -
rahim Edirne, Emir Erzurum, Zi· 
ya Amasya, Macit Bursa, Mes'ut 
Di~arbekir, Ali Rados, Riza Kas· 

L i s t e s i_ ~ .. 
. Ak H·· ·n Errvan, tamonu, Tevfik Samatya, Sadık 

Şam, Salahattin İşkodra, Tevfik 
Tırablus, Mustafa Dağıstan, Kad • 
ri Ağaçkakan, Fehmi Edirne, Bas
ri Üsküdar, Hakkı Edirne, Musta
fa Dağıstan, Şerif Van, Nurettin 
Gelibolu, Sabri Manastır, Hasip 
Erzurum, Ali Şumnu, Halit lstan· 
bul, Mithat Diyarbekir, Ulvi Is -
tanbul, Cevdet Midilli, Raşit Yan 
ya, Remzi Şumnu, F ahrcttin Cer· 
rahpaşa, Edip Manastır, Hakkı Sü 
leymaniye, Hakkı Kayseri, Rüştü 
Üsküp, Ömer Serfice, Nusrret Dı· 
rama, Muzaffer İstanbul, Rifat 
Bursa, HüMrnettin Y anya, Hilmi 
Selanilı::, Zeki İstanbul, Rifat Is -
tanbu], Rifat İstanbul, Sadık Bur 
sa, Hu!usi Çeşme, Mehmet Beşik

ta,, İdris İşkodra, Şührü Erzin -
can, Bürhanettin Rados, Zeki Ke 
maliye, Kenan Edirne, Fahri Si • 
vas, Şükrü İstanbul, Emin Ma • 
nastır, Kazım Sivas, Şükrü Nevre 
kop, Tevhit Euincan, Bedri Bur~ 
sa, Ali Biga, Cezmi Üsküp, Hüs
nü Urfa, Suphi Kilis, Fahri Er • 
zurum, Kani Şibinkarahisar, Muh 
tar İstanbul, Recep Selanik, Nail 
Karacaahmet, Şefik Mecdel, Yu -
suf Erzincan, Besim Harput, Beh
zat Erzurum, Hilmi Diyarbekir, 
Cemal Daridere, Bahaettin Bur • 
sa, V ehap Erzurum, Münir Erzin 
can, Vasıf Menlik, Hıfzı lstan • 
bul, Emin Bursa, Nazım İstanbul, 
Vehbi Adana, Haydar İstanbul, 
Hidayet Harput, Kiyasettin Ko -
zan, Sıtkı Ayasofya, Sabri Diyar
bekir, Rüstem Gümülcüne, Hıfzı 
Is tan bul, Şefik T ırnava, Nuri Be
şiktaş, Sırrı Selanik, Remzi Tar -
sus, Ethem Gergük, Tevfik Sivas, 
Nıizını ı~u.roerı, I'fuı CLLlll D i:lllhe -

sir: Ferdi Üsküda~, ' Ferit Gümii
şane, Kemal Beşikta,, Cemal Be
şiktaş, Reşat İstanbul, Mazlum 
Alasonya, Rasim Girit, Kazım 

Van, Emin Harput, Nihat İzmir, 
Riza Sultanahmet, Şevki Kırşe

hir, Faik Edirne, Şerafettin Be • 
şiktaş, Hüsnü İstanbul, Hakkı Bo· 
yabat Beyler. 

Yüzbaşılığa terfi edenler: 
Lfitfi Gedikpaşa, Tevfik Afyon, 
Demirhan Kafkasya, Vehbi İstan
bul, İbrahim Erzurum, Ali Giril, 
Abdülkadir Kadıköy, Şerafettin, 
Feriköy, Ahmet Cizre, Avni Var
na, Bürhanettin Cerrahpaşa, Raşit 
Kastamonu, Ali Edirne, Ahmet 
Halep Beyler. 

Mülazim evvel olanlar: Nuret-

tın saray, useyı . Ü kiidatı 
mettin Fatih, Ilharnı 5 tkö1• 
Galip Manastır, Enver Çenge 

Beyler. f edell 
Birinci mülazimliğe ter 1

1 
J(ıb• 

ler: Hikmet Tırablus, Ceına tJat. 
rıs, Ragıp Sarıyer, Ser~et J{llif 
din, Şemsettin Deınir~ısar, Mıl • 
Dedeağaç, Ziyaettin Edırne, ıtıı. 
hittin Edirne, Hakkı Er~incan, 
şit Üsküdar Beyler. i 

istihkam terfiler 
. Et • 

Binbaşılığa terfi eden~erf eyıİ 
hem Van, Talat Diyarbekır, dül • 
T ırabzon, Seyfi Edirne, . .Ah ıat• 
kadir Üsküp, Kazım Edırne, J(o
fi Gorice, Sırrı Üsküp, F erhakt 

5
jr, 

f H · Bah e 
camus~a apaşa, ayrı . ıer· 

Nuri Üsküp, Ali Arap3ır Be~ Jts! 
Yüzbaşılığa terfi edenler· ııııı.İ 

sim Van, Hikmet Tatlıca, 1{~3,jt 
Mirahur, Cemil Beşiktaş, LJI• 
Isparta, Celalettin Halıcıoğ~~· ttitl 
vi lgin, Zeki Edirne, Cela e 

1 
, 

Aydın, Lfüfullah Gelibolu J3e 

ler. . del' 
Birinci mülazi;mliğe terfı e 

ler: Nusret Erzur\llıl Bey. . l 
Jandarma terfiler . 

ıııı• 
Livalığa terfi edenler: sB 

ralay Osman Nuri Bey. g59 
Miralaylığa terfi edenler: J'O 

Fahri, 262 Aziz, 292 Ziya, 612 

mal Beyler. Jet: 
Kaymakamlığa terfi edetı • , 

733 Nuri, 375 Mustafa, ~? 1';s 
mil, 712 Yusuf, 296 Bedn~. 6r/J 
İbrahim Ethem, 677 Hüsn\Jı 

Abdürrahman Beyler. 639 
Binbaşılığa terfi edenler: ~f''' 

Fettah, 1661 Numan, 1542 Rı 
•' ı· S.000 0-1•1 'SO'S-0 0-•••t ............ \' 

tafa, 1582 İsmail Hakkı, 157~,.tı· 
ya, 1561 Şevki, 1564 Hasan 6~s 
sin, 2342 Asnn, 1171 Cemil, 1 'tJ'' 
Cavit, 1632 Kadri, 1645 J{et~ı 
1648 Refik, 1638 f eyzulla~, 16'/J; 
Şevket, 1650 Hüseyin Avnı, 1 bilı 
Mustafa Kemal, 1629 Ali N~jtl• 
1620 Recep, 1646 Bürhane ''1'' 
1329 Abdülkadir, 1249 ibralı'>· 
1284 Şükrü, 2648 irfan, 1326 11lj 
rif, 1519 Mahmut, 9637 N3ı 
Beyler. 

Yüzbaşılığa terfi edenieı-: rJİ' 
3599 Hakkı, 3280 Zeki, 3378 ,,ı, 
zamettin, 3392 Sakip, 3377 S• t' 
3160 Ali Kemal, 3372 Bürha11;91 
tin, 319 Cevdet, 3386 Nail, 3 

Münir Beyler. Jel' 
Birinci mülazimliğe terfi e 645 

ler: 3504 Hayri, 3589 Rıfkı, 3 
lbrahim Etem beyler. J 
Muhabere t~rftle~,f 
Kaymakamlığa terfi edell 

dar İstanbul Bey. Jıeı1'' 
Binbaşılığa terfi edenler: 1',_d•' 

zi Van, Remzi Ser es, lrf an 05 • 
köy, Ziya Tırabzon, NazJ111 
küp Beyler. . J-1~5 

Yüzbaşılığa terfi edenler· ttlr 
nü Üsküdar, Cevat Merlt'ler~e 1 

Hüsnü İstanbul, Muhittin Ne~ıtifl 
hir, Zeki · Kasımpaşa, · Mııh~le" 
Nevşehir, Hayri Erzincan s;. e 

Birinci mülazimliğe ter ~J11et 
denler: Haydar İstanbul, rAe tıJ.f~ 
Manastır, Ali Manadır, M~aırs' 

Sa- Erzurum, Abdürrahman 

tin Kadıköy, Memduh Erzurum, 
Orhan Erzincan, Abidin Bursa, 
Hayrettin Van, Mekki Mekke, 
Abdullah Gevgili, Salfıhattin Ma
nastır, Tevfik Edirne, Riza lstan· 
bul, Salahattin Diyarbekir, Fik -
ret İstanbul, Abdullah Hasanka
le, Selami İstanbul, Fuat Sivas, 
Galip Erzurum, Aziz lstanbul, 
Sait İstanbul, Sadrett!n Konya, 
Cavit Tortum, Hamdi Isparta, 
Muzaffer Dcdeeğaç, Cevat Priz • 
ren, Selim Tıra~zon, Ihsan Erzin
can, Hasan Kenan Kadıköy Bey
ler. 

Hava terfileri 
Miralaylığa terfi edenler: 

Lim Erzincan Bey. 
Kaymakamlığa terfi eden: Ze

ki İstanbul Bey. 
Binbaşılığa terfi edenler: Mu

hittin Eskişehir, Şevket Selanik, 
Nuri Nif, Muzafferettin Taşka -
sap, Fevzi Erzincan, Mazlum Üs· 
küp Beyler. 

Yüzbaşılığa terfi edenler: lh • 
san Beşiktaş, Rahmi Beykoz, Bed 
ri Seres, Suphi Üsküdar, F ahret-

Beyler. tl 
Demir yolu terfil.efıı, 

Binbaşılığa terfi edenler 'J3ei ' 
at İstanbul, Hilmi Beşiktaş 

ler. . sııli"' 
Yüzbaşılığa terfi eden: 

Fatih Bey. . dt~1 

Birinci mülazimliğe terh e 
Kemalettin Giresun Bey. 

(Devamı 10 ncu sayıfadaJ. 
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lll~alsiz bir zaferle neticelenen Başkumandan muharebesi 
0~unda Yunan ordusunun başkumandanını nasıl esir ettik? 

Urk Pi ordunun izzettin Paşa kumanda • 
sındaki birinci kolordusu Utakı 
işgal etmek üzere yürüyüıüne de
vam edecek. ikinci ordu sağ ce· 
nahta ve Kediz vadisi ile lzmire 
doğru harekette bulunacak. 

- İzmir - Uşak demiryoluna 
çıkan en kısa yol.. 

gibi bir şey söylemesini bekliy .u· 
muı gibi uzun boylu horoz gibi 
bir tercüman seslendi: 

lt . Yade ve topçula -
~-- .. eşı l> • .~ )" erış an bir suret -
~ tih · . Unanlıların başına bir 

eıı "ıı " 1 •nın. r ılr t ı un,nı 1 
1
! 1

• Sağa sola kaçı· 
L~lı kayb 1 

ar taınamile zapt ve 
r • ;_' etraf ettiler· Başkumandan 
•if ·1iler y ı~a toplanan zabitlerle 
J • .~ Yol~·unu tuttu. 
ıts ~ Uı • · l'ı ilaaa 

8
.. erınde hareket etmek 

L~ d~. nu U\'ariler için çok müş
~~I nara" 
' i\tı k ~en yol boyunca 

h>aııı.. esılerek bırakılmı• 
t • ~ ""ına h. . y, 

rıİ U~e ~l>ta to ınılerek kaçılmış 
l • ~ ~ilde k f' ınuhtelif araba, yol 
W )ı: ~IJ> k ~ nııştı. Hele yollara 

~ l'oktu a nıış otomobillerin sa-:o· 'le . 
't )ıu·ı t daJ·.ı'k 
,ı' ., •· a d k ~~ 'i\td urma mecburi • 
'.r~. iJ~ daşı:;· ~eneral Tirikopis ve 

tle~ı ı hın ·· k"lA .. d gJ ~i~ 'l(erı d .. muş u at ıçın e 
1 bJette k agılrnış perişan bir va
tit '4Q •• aça b 
JI• A..ııf tdj n inlerce askere te-

b akerı Yorlardı. 
titl 1t4~ er . 
, , ~~.. tından g;ce~ın karanlığında 

l 

~~.tın~ bit !lerlıyenlerin kim ol
ıu... tnıy-.r k T' 'k . . "l'İn .. e ırı opısın ve 

~~l'ot] aleyhlerinde küfürler 
•rıa. ardı 
i~· atı} af ih . 

ı.i 1~-çe k Tirikopis; bunları 
ı~~ •oyje endisine duyurulı:µak 

ııi• ~ Çık:eıı küfürleri anlıyor ve 

59 
h lleraı rtnadan ilerliyordu. 

~- 't()ltn .. \>e maiyeti yollarda 
~e 'Q "'§ c" ,. 

~~İt> }( u.z ı tamlar arasın· 
ı~ l~~l e. keçıJere gelince hayret 
\'~ası kalmıştı. Hemen bü-

i ' ' h~r~ Ordusu sefil bir vazi-
~ 1 ~etıher· a t~planmıştr. Bir kaç 

~ '\' lıtı 1 daglarda aç ve biilaç 
. lttil'd an neferleri ve zabitleri 
l")' e:-ı k 
tı"!arq :.ırınlarmı doyurmak 
~ l 

4)).4'.fl 
h~l!aıınaınına ellerine ne geç· 

'ıı, ate aınışlar veyolun iki ta-
a~a t Yakarak bunları kı-

~il' aılamıılardı. 
~L_~k ak 
~~ek bs eri.er de bu katıkla· 
1 11\e da ... ulabılmek için köyün 
~ il ... hRılnıışlardı. Köyde ma-
t " ı r lllard •Yarlardan ve ihtiyar 

~li ıi!·han ba~ka kimse yoktu. 
a t 

't %~·td Utan herkes dağlara 

' ı .. 
~la.kır '~at sonra köyün evleri 
~~ h ~lrnıştı. Kafi derecede 
hui; aınıyan palikaryalar 

'~t 
8 

ay kavurı~yorlar, bir 
" b~lonra çıkacak olan can
i' eın .. 1l'ik

0 
• ege uğratıyorlardı. 

r l>ı, h· 
.ı.' hi.. . ır aralık buradaki 
ııı • ınr 
~, • tak •zam altına almak 

·. at. K' ? N ? N ~ · ım.. e.. e 
l'e 

d~ •on ı· eL Re ıp de ne koyun 
~· C\~ek b , 

t 11' k ulamıyan neferler-
"e ıalllı d ~·ı ~e... a köye yer yer a-
lıı Re b l 

'ıı '>'et b aş adılar. 
i ~~'O.tı, l> u sıralarda köyün bir 
Q~~h,eu~t~!an bir kaç silah 
~~ 11'di, ( tr hercü merç husu
~ '')al Çenteler geldi) diyen 

fr
1
()"lar ~.r boyuna havaya silah 
~. "e b· 

lltJ' tatik ır taraftan da he· 
'tdı. Nt'tıetaiz kaçmıya sava-

~ 
11 

butni ereye gidileceğini hiç 
~" e )l..,. ~ordu, Hatta Tirikopis 
"""' t-il.Ca" •i ~ '~t\ada . ~ını şaşırmııtı. 
~ha b 1 1~1nci bir felaket ha 
~\tk ~e rtıııti. 

~ \>a_.ı.llröten .. . . 
rl ıı 1.tı8 j..,.· uzerınden Murat 

h. ••l t k' 
'ıJ • 1"~ ~ a 1P eden yol ke· 

~· ar, h 
'e"'b ah l! • 1 i fi er bir yıldırım te· 
"i .. tar Um"d· ·ı 

\1. 'ond·· 1 ı ı e parlıyan 
'4. urrn ·· .. 

~ ' O h l Uftu. Banaz yolu 
tı' a de 
q nereye gidile • 

~1}'et it 
tl e 

11 
artısında ne Tirl

e de k· er anı harbiye 

sinin düşünmeğe ve kafa yormı· 
ya vakitleri yoktu. Önlerindeki 
Yunanın bozgun ordusunu topla
mak imkansızdı. Esasen onlar 
çoktan Murat dağının yolunu tut· 
muşlardı .. 
Başkumandanlık her ne emret

se cemaat gene bildiğini okuya· 
cağı için jeneral susmıya mecbur 
oldu .. 

Orman, yolsuz, dağlrk bir yer· 
de yüzbinlerce kişiden mürekkep 
ordu!lun hali pürmelalini burada 
tasvir etmek imkansızdır. Gece-
nin zifiri karanlığında önünü gör· 
miyerek uçuruma yuvarlanan, 
kafasını ağaçlara, ayaklarım taş

lara çarpa çarpa yürümeğe meca· 
li kalmıyan Yunanlılardan yol ke
narlarına yatmıı kalmıt olanların 
sayısı yoktu .. 

Bu döküntüleri toplamak da ge 
celeyin imkansızdı. 

Bu gecenin fecaatini Yunan 
başkumandanı hatıratında §Öyle 
tasvir ediyor: 
"- Gece karanlığı bastığı va· 

kit kol kendisine emin bir saha 
bulamadrğından geceleyin de Mu 
rat dağının tepeleri üzerinde yü
rüyüşe devam ediyordu. Saat 22· 
de kol, Murt dağının cenup mev• 
kilerinden birinde tevek!kuf etti. 
Efradın yorğunluğu her türlü 
haddin fevkine çıkmııtı. Tevakkuf 
edilen sahaya geri kalmıı efradın 
gelişi sabaha kadar devam etti . 
Efrat; evvelki günlerin yorgun • 
luğundan başka o günün saat dör
dünden saat yirmi ikisine ka.dar 
bila fasıla aç olarak duruyorlar· 
dı .. 

Murat dağı mevkiinde kuvvet• 
lerin artık daha bir günden fazla 
yürümeğe mecalleri olmadığım 

ve Uşak ~ehrinin serbest olaca· 
ğını ümit ettiğim için yürüyüşün 
ertesi gün de devam etmesine e· 
mir verdim .. ,, 

Burada jeneral Tirikopis güya 
kolu tevakkuf ettirdiğini hatta is
tirahata çektiğini anlatıyor. Ha· 
kikat ise büsbütün baıka vaziyet· 
te idi. 

Çünkü: O emir vereck, emir 
dinliyecek ne kumandan, ne de 
kıt'a vardı .. Tevakkuf eden bizzat 
Tirikopisin karagabı idi. 

Onlar da altlarındaki beygirle· 
re güveniyorlardı. 

Jeneral Tirikopisi takip eden 
ordumnza gelince: 

Her iki yolu tutarak o günkü 
vazifelerini yaptıklarına kani is
tirahata çekilmitlerdi. 

Sabahleyin günet doğarken 
yalnız Türk ordusundaki kahra· 
man asker ve zabitlerle kuman
danların değil, bütün Türk dün
yasının yüzünü güldüren manza
ra görüldü. 
Düşman ordusu, topunu, tüfe

ğ ini, makinelisini terkederek dağ
lara firar etmiş ve dünkü muha
rebe meydanı bugün adeta bir pa
nayır halini almıştı.. Ancak dö -
küntüler arasında yüzlerce, bin· 
Ierce insan ve hayvan cesetle • 
ri, mecalsiz palikaryalar da kal • 
mıştı. 

Bugünkü vaziyeti daha evvel 
gören Türk ordusunun kahramn 
kumandanları, batkumandan ve 
erkanı harbiye reisi ile cephe ku· 
mandam, o gece Dumlupınann u
fak bir evceğizinde toplanarak ha 
rekatı kararlaştırmıtlardı. 

- Sol cenahta yürüyen birinci 

ikinci orduya mensup beşinci 
kolordu ise doğrudan doğruya 
Tirikopisin izini takip ederek ya
kalıyacaktı. 

Ertesi günü bir taraf tan harp 
hareketlerini idare eden asker· 
lerimiz, diğer taraftan Yunanlı
ların terkettikleri binlerce topları 
derhal ateı vaziyetine geçecek 
tekilde hazırlanınışlardı. Hemen 
tetkil edilen bataryalar, arabalar 
ve otomobillerden kollar bile tet· 
kil ebnitlerdi. 

Anadoluyu zapt için getirilen 
bu son sistem Yunan toplarnın 
gene Yunan ordusunun kafası üze 
rinde patlaması kadar zevkli bir 
şey olur mu?. 

Yunan toplarını çekmek için ta 
lrlandadan getirilen İngiliz kata• 
nalarının Türk silahlarını taşı

masından büyük muzafferiyet 
ne olabilir?. 

Askerlerimiz muntazam hare· 
katı ile ilerlerken Yunanın baş • 
kumandanı; bozulmut olan Yu -
nan fırkalarının zabitlerini topla
mış akibetlerini düıünmeğe da • 
vet etmitti. 

Filvaki Yuna kolu yürüyütüne 
devam ediyordu. Fakat piyade ve 
süvarimiz de dakikadan dakika
ya dütmana yaklaımaktaydı. 

Tirikopiı saat 12 de Karacahi
sar köyüne gelince telaş haddi a· 
zamiyi bulmu§tu. Zira gelen bir 
haberde Türk orduıunun yaklaş -
makta olduğu bildiriliyordu. 

Yunan ordusunu açlık, yorgun
luk ve bozgundan yürüyecek hali 
kalmamıştı. Fakat ne olursa olsun 
yürüyüşü bıralmıamak ve biran 
evvel Çine dağlarından kurtula • 
rak Utaka, timendifer hattına ka 
vutmak istiyordu. 

Köy halkı Yunanlıların geldi
ğini haber alır almaz, çoluğu, ço
cuğu ile davarını alarak dağlara 

savutmuştu.. Yunanlılar köyde 
kalan ihtiyarları topladılar. 
Trikopis elinde haritası .• Köylü 

lerden malumat alıruya baıladı ... 
Rum tercüman vasıtasile cereyan 
eden bu muhaverede muhatap 
köy muhtarı Hacı Mehmet ağa 
idi.. 

- Önümüzdeki yollar nasıldır? 
- Ha efendi sen ne diye bu 

yollara saptın.. Buralardan kut 
uçmaz, kervan geçmez, bizim ke
çilerle çobanlardan başka hiç kim 
se bu yollan bilmez. Güzelim tosa· 
yı neye bıraktın. Orada şimendi
fer de vardı .. Çabuk giderdiniz.,, 

Tirikopis Türk köylüsünün yap 
tığı bu alayı ya sezmemişti, yahut 
gafil görünüyordu. 

- Uşaka giden yol nasıldır?. 
Hacı Mehmet ağa sözlerine de

vam etti: 
- Siz Uıak'a mı gideceksiniz? 

Öyle mi?. O yol hepsinden ber
battır. Hem ne diye Uşağın yolu
nu soruyorsunuz? Mustafa Ke -
malin askerleri çoktan Uşağı al
dılar ..• 

işte bu son söz Tirikopisin ak
lını batından almıftı. Zavallı 
haıkumandan henüz Uşağın Türk 
ler tarafından zaptedildiğini işit
memitti. Bu da esasen doğru de· 
ğildi... Fakat o kadar şaşırmıştı 
ki .. Bu sözlerin mantıki olup ol
madığını bile araştırmadı. 

Hemen aorduı 

- Alkanlar köyü üzerinden yol 
vardır, amma .. Keçi yolu .. Teker 
teker geçerseniz belki gidersiniz .. 
Bunun için de bir gün lazım .• 

Son satttlrle 
Jeneral Tirikopis son saatlerin 

yaklaşmakta olduğunu hissetti •. 
Canı sıkılıyor ve hiddetinden mü· 
temadiyen dişlerini gıcırdatıyor· 
du .. 

Yunan zabitleri bu son sözleri 
işidince artık yürümenin, kaçma
nın beyhude olduğunu anlamışlar· 
dı. Bu son söz jeneral Tirikopi
sin de müthiı surette kuvvei ma· 
neviyesini kırmıştı .. Amma, ne ya· 
pabiHrdi?. İster istemez ölüme gi
deceklerdi •• Derhal hareket emri· 
ni verdi. 

- Nereye?. 
- Meçhule ..• 
Başı bot (bakyetülsüyuf) yola 

düzüldü .. Jeneral da zabitlerin a· 
rasında ilerlemeğe başladı .. Niha
yet 1155 rakımlı tepeye, o civa· 
nn en yüksek noktasına varan j~ 
neral tepeye çıkınca geoit bir ne
fes aldı ... 

Karacahisar yolunda bir çok 
Yunan askerlerinin döküntüleri 
geliyordu. Biraz istirahat lazım •• 

istirahat çok sürmedi. Sağ ta· 
rafta boz renkli zemin üzerinde 
boz renkli bazı cisimlerin görül -
düğü haber verildi. 

- Bunlar kim?. 
-Türk ordusu olmaıın?. 
- Evet, Türk ordusu. Tepeden 

olduğu gibi farkediliyordu. O hal
de iş bitmiş demekti .• 
. ~irjkopiai takip eden 16 mcı 
fırkaımz, zaferin verdiği neıeyle 
elektriklenmif gibi ilerliyordu. 
Yemek, içmek, istirahat bu fırka 
için değildi .. Manganın son nefe· 
rinden kumandana kadar herke· 
sin ağzında, kafasında bir tek ke · 
lime vardı: 

- Durmıyahm .• 
Fırka topçusuna yol açmak ü· 

zere fırka istihkam bölüğü de bu 
esLada ilerliyordu .. 

Hiç bir ıeyden korlmııyan is· 
tihkamcıların üç mangası birden
bire kartılarında Yunan efradını 
gördüler. Hem de öyle yakı ki ...• 
Bir kaç yüz metre bile yok.. 

İstihkamcılar bu vaziyet kartı· 
sında hiç istiflerini bozmadılar • 
Yalnız gerideki takım kumanda· 
nına, o da bölük kumandanına 
haber göndererek ilerlediler. N-: 
zaraı var? .• Karşıdaki mağlup ve 
münhezim bir ordudan kim kor· 
kar?. 
Takım kumandanı hayvanım 

!:ıiirerek ileri geldi. Üç mangası da 
Yunanlılara hayli yaklaşmıştı ... 
Fakat birdenbire o civardaki fun
dalıklar gerisinden bir Yunan as· 
lceri ayağa kalktı. Biraz sonra 
bunların bir, beş, beı yüz deV.il ' .. 
binlerce olduğu anlaşıldı ... 

İsmail onbaşının sekiz Hs:•:k 
mangası ise bu vaziyet ile iki yüz 
adım mesafede binlerce eli silah'ı 
Yunanlı ile karşılaşmıştı. 

Ne olaçaktı?. Bu kadai- silahlı 
içinde hiç olmazsa bir kaç yü:!. kişi 
birer el silah atsalar .. 

Zaferin neşesile sarhoş gibi ol
muş İsmail çavuş bunları dUşU-

.. ··? nur mu .. 
Silahını kavradı ve uzaktan '.· 

ğırdı : 
- Davranmayın Yuan ga' ur· 

cukları .. Yakarım vallahi.. 
Kartı taraftakiler sanki onun 

- Atmayın vire Turko.. Biz 
t:!slim olazağiz .. 

Üç manga hareketini sıklaştır• 
dı. Takım kumandanı da yakla.§tı. 
Bu bir tek manga genit araziye ya 
yıldı. Ve bir tek manga bu sayısız 
düşman askerlerini çember iç:ne 
aldı .. 

T al.:ım kumandanı seslendi: ' 
- Silahlarınızı yere atın .• 
Elektiriklenmit gibi herkes si· 

lahlarını attı ... 

Biz teslim olacağız amma, bi • 
zim büyük kumandan da ister tea· 
lim olmak ..• 

- Haydi gidin haber verin .• 
Hakikaten askerler gidiyorlar, 

biraz sonra gelerek cevap veriyor
lt.r: 

- Daha büyük kumandan gel· 
ı;in, diyor •• Vire biliyorsun canın 

dan korkuyor .. Hani beni Türkler 
keseler, diye... l 

* • • 
' Takım kumandam bölük ku• 

mandanına o da gerisindeki kıt• 
alara emir verecek .. Fakat geride 
ki kıt'alar çok uzak olduğunu dü· 
tünen bölük kumandanı, bölüğü· 
ne emir veriyor: 

- ileri! •• 
Şimdi binlerce kitilik toplu, tü• 

fekli Yunan kuvvetleri arasında 
iki yüz mevcutlu bir Türk bölüğü 
ve onun başında da bölüğün genç 
kumandanı mülazimievvel Celal 
Efendi ilerliyor .. 

Karıısında Yunan Aıyayi sügra 
ordusunun baş.kumandanı, en bü 
yük nitanları hamil, ferik jeneral 
son ekselans Tirikopis cenapları 
bulunuyor .. Etrafında Yunan or • 
dusunun medari iftiharı jener~ler 
ve ümera bulunuyor .• 

* * * Tercüman korkak sesle söze 
baıalad: 

-Bölük kumandanı bey .. Son 
')k..elans jeneral ve maiyeti bura• 
da mevcut Yunan f ırkalan teılim 
olınak istiyor .• 

- Pekala be oğlum.. Ben de 
te · · ., rlmıya hazrnm .• 

- Fakat bu meyanda icap e· 
den merasimin icrasını yani ke'l.• 
diaine resmi tazim ifa edilmeıini 
talep ediyorlar •• 

- Ben böyle merasim bilmiyo• 
rum. Esaretin merasimi silahnu 
bırakmak ve teslim alanların gön• 
dereceği yere gitmektir .• 

:/. . ~ 
Jeneraller arasındaki fiskoslar• 

dan sonra tercüman gene gelerek 
dedi ki: 

- Peki amma, siz üç bölüksü
nüz.. Bu kadar kuvveti nasıl tes· 
lim alırsınız?. 

Celal Bey tam bir Türk askeri· 
ne yakışacak ciddiyetle ve gür bir 
sesle cevap verdi: 

- Bir saat evvel vaziyeti ha· 
1:-e> veririm. Şimdi neredyse ku· 
v;. yı külliye gelir .. O zaman karış· 

- •" ~. 
mam ... 

~': * * 
Evvela Yunan ordusu başku-

mandanı jeneral Tirikopis daha 
sonra diğer jeneraller ve nihayet 
askerler teslim alındılar .. 

Artık Yunanlılar Türkün düş• 
manı değil, elinden silahı alındık· 
tan sonra Türkün lütüf ve atifeti• 
ne iltica etmit birer esirdiler. 

Yunan ordusu başkumandanı 
(1,;;tf en sayıfayı çeviriniz) 
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jeneral Tirikopiı kendi hatıra· 
tında bu teslim sahnesini çok de· 
ği9tiımittir. 

Güya, jeneral etrafa emirler 
vennİf, harp etmek istemittir .. 
Fakat maiyetindekiler buna razı 
olmamııtır. Tirikopis bunları söy· 
lerken "ıecaat arzederken merdi 
kıpti sirkatin söyler,, mısraını ha
tırlatıyor ... 

Bu vaziyette olan bir kumandan 
be§ on a&kerle neden Türk diliiver 
lerine kartı koymamıştır?. 
Fırkasının bir tepeyi saatinde zap
tedememesinden müteessir ola
rak ıerefini kurtarmak için ken· 
di tabancaaile beynini pa:-;oı!ıyz.n 
Türk zabiti; jcncral Tirikopisin 
yerinde ola aydı ace.ba yalnız laf. 
la: 

- Atacaktım. .. Kesecektim ... 
· D d"' mı.. er ı .... 

Fakat bu vaziyet kar§ısında je• 
neral Tirikopise de hak vermek 
lazım .. Zira kahraman Türk aske· 
ri jeneral, ordusunu o kadar kor· 
kuttu ki "Türk,, kelimesi i9itilir 
işitilmez jeneralin fücceten vefat 
etmediği gene bir kahramanlık e· 
seri değil midir?. 

Esir Ceneraller alayı 
Yolda yürümeleri için Yunan 

Jenerallerinin hayvanlara binme· 
ıine müsaade edilmitti. Jeneral 
Tirikopis artık arzusuna nail olu
yordu .. Yani Uşak'a giriyordu ••• 
fakat ne ehemmiyeti var .. Başku· 
mandan ııffatile değil de esir ıı· 
fatile ... 

O gün ve ertesi gün yürüdük
ten sonra "Uşak,, a vasıl oldular. 
Türk ordusunun baıkumandanile 
garp cephesinin kumandanı ve el'· 
kanı haTbiyei umumiye reisi "U
fak,, ta idiler. 

Esirlerin muva.aalatmdan sonra 
Türkün muzaffer ba§kumandanı 
Yunan mağlQp ba~kumandanile 

görütmek arzusunu izahar etti. 
Acizlerine, korkaklıklarına bak 

miyarak ta Anadolunun göbeğine 
kadar sokulan Yunan ordusunu 
ide.re ve nihayet mağlup eden bu 
zatı görmek isliyol'lardı. 

Ceneral Tirikopiı ile ikinci kol
ordunun kumandam Diyenis bat 
kumandanımızın huzuruna ıevke· · 
ti ildi .• 

Biri galip, diğeri esir olan iki 
hqkumandan kartı kar§ıya gel
diği oda, mavi, beyaz renklerle 
boyanmıt Hacı Anesti için hazır· 
lanmıfb. 

Ordusunu ıevk ve idare için 
"Uıak,, a gelecek olursa bu odada 
ikamet edecekti?. 

Fakat talii harp o kadar tid • 
i:letli oldu ki .. 

Bu odaya onun vekili geldi .• 
Fakat esir olarak .. 

Jeneral Tirikopiı ile &rkadaıı 
Diyeniı üç Türk pqasının kartı· 
sına oturdular .• Tirikopiı çok mah 
zun, fakat Diyeniı .daha memnun. 
Büyük Gazi büyük bir nezaketle 
bu esir düımanlarla gÖrÜf tÜ .. Yu
nan jenerallarırun ellerini aıktı ..• 
Hatırlarını aordu .. Yunanlılar bu 
nezaket kıırtısında daha çok u· 
tandılar •. Gelen kahveleri sıkıla 
ıılala içtiler .. 

Biraz aonra takriben ıöyle bir 
muhavere cereyan etti: 

- Esaret, tarihte bir çok büyük 
kumandanların batma gelmit f e· 
Jikettir .. Bundan dolayı ıizi teali· 
ye ederim .• 

MlULlltafih aizin ve ordunuzun 
bu hale gelmemesi için bir çok 
tedbirler vardı .. 

Bu esnade Gazimiz önündeki 
liarita,. itilerek izahat veriyor· 
Par .• 

itte Dumlupınar müdafaa hat· 
tı .. Eğer Yunan ordusu bu hattı 

VAKiT 

Bir Kad•n Terzisine Bakılırsa ... 
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Hanımlarımız Bu Sene 
Çok fena Giyiniyorlar! 

932 Yazı horoz ibiği kırmızı, gök 
rengi mavi ile geçmektedir ... 

Mavi, kırmızı.. Mavi, kırmızı .. 
Yeşil, sarı fakat işt~ gene mavı, 
gene kırmızı ... 

Ağır, ağır yürüyerek Tepeba
şını geçtim. Bir tramvaya at'a· 
dım ve Laleli apartmanları önün
de indim. Dördüncü dairenin 
ikinci katına çıkarak bir apart· 
man kapısı çaldım. Bir dakika 
sonra da lstanbu!un en maruf 
kadın terzilerinden ikbal hanım· 
la konuşmıya başlamıştım. 

- Hanımefendi; bu seneki 
yaz modasına hangi renkler ha
kimdir? 

- Mavi, kırmıı.ı efendim 1 
·- Tevekkel değil.. Taksim· 

den geliyorum. Günümün mev
zuu da kadın elbiseleri olduğu 
için her gilokünden fazla dikkat
liyim. O kadar çok mavi ve oka
dar çok kırmızı gördüm ki .•. 

ikbal Hanım gölümsüyordu, 
dediki: 

- Evet bu senenin yazı bil
hassa bu iki renkle geçti. Horuz 
ibiği denilen kırmızı ve gök reo
ği mavi ile.. Maahaza bence renk 
modası bir azda sözde kalır. Her 
şeyden evvel kendi renğine uya· 
rını düşünmek . llzımdır. Bence 
modaya harfiyen uyanlar giyin· 
mek hususunda bir az da kendi 
fikri olmayanlardır gibi geliyor. 

- Renklerde bu aeneki kadar 
tezat görülmemişti zannediyorum · 
hanımefendi. Bunun sebebi sizce 
nasıldır? 

- Katiyetle tahmin edemem 
tabii... Maahaza bu sene, dahK 
ziyade tebarüz etmek arzusu 
hakimdir, zannediyorum. 

- Tebıırüz etmek? 
- Evet.. 

lstanbul • Paris 

- Peki .. lstaobul hanımları en 
çok nerenin modasına uyarlar 
efendim? 

- lstanbula modanın nerden 
geldiği pek belli olmaz. Zevkle· 
rimizde o kadar derin tahavvlll· 
ler vardır ki .•. Aşağı yukarı her· 
kesin modasına göre kendimizde 

temaylll görürüz. Bununla bera-

almıı olsalardı İzmir timendiferi
le kamilen ve saHımen kaçmak i
çin bir kaç gün kazanmış olurdu. 
Bir kaç gün de Utak hattında mü· 
dafaa edilseydi bu suretle kaza· 
nılan günlerde bütün kuvvet As· 
yadan kurtulurdu .... 

Filhakika Yunan ordusundaki 
idaresizlik, beceriksizlik yüzün· 
den Yunanın 12 fırkaaından 7 
fırkcuı kamilen mahvolmut 5 frr· 
ka da dağnık ve batı bot İzmir 
yollarına dökülmüştü .. 

Jeneral Tirikopis bu sözler Ü· 

zerine ağzı açık kaldı .. Bütün ka· 
bahati Hacı Aneıtiye yükliyor ve 
güya bu suretle kendisini haklı 
göatennek istiyordu .. 
Vakıa jeneral Tirikopis bu 

isnadında haksız değildi.. Fakat 
bundan bizi alakadar eden ne?. 

Türk hatkumandanı gösterdiği 
bu lütüfkarlıktan sonra esirlerin 
karagahlarma sevkini .emretti. 

iki mağlup jeneral aüklüm bük· 
lüm dıtan çrktılar .• 

Zek~ Cemal 

ber en çok Paris modasının te· 
siri altmdayız. 

- Paris modası kaç günde 
gelir? 

- Epeyce uzun sürer. Hele 
şimdi gümrük müşkilatı da var, 
Model çıkarmak hususunda .. 

- Şu halde moda bütiln haı
metine rağmen yürüyüş müsa· 
bakasında haylı geri demek ha· 
nımefeodi? 

- Evet.. Baş~<a yollarda bil
mem ama .. lstanbul · Parts yolu· 
nu en aşağı iki ayde yürüyebi
liyor. 

- Sonbahar modalarında bir 
değişmiye, eteklerde uzanma ve 
kısalmıya dair yeni haberler var 
mı? 

- Sonbahar modalarını anla· 
mak için vakit biraz erkendir. 

Biraz evvelki yürüme meselesini 
unutmamak IAzımf Eteklere ge
lince, uzuntuk devam ediyor, kı-

salma niyeti görünmüyor.. Bence 
bu niyeti göstermemelidir de .•• 
Çünkü uzun eteğin çok faydası 
vardır. Evvela kısaları uzun gös
teriyor. Uzunlorı da •.• 

- Kısamı? 
ikbal H. güldü: 

- Hayır, ioce .. 

- Alelumum " müşteri ,, nin 
ahvali ruhiyesi haylı değişti de
oiy,or. Siz kendi müıta.rile.riniıt de 

böyle bir degiştne buluyor musu· 
nuz? 

- Ne gibi? 

- Meseli uysallık, kolay be-
ğenmek, sinirlilik gibi .. 

Evet anladım Bakınız ben on 
sekiz senedir çalışıyorum beye-

fendi. Eskiden müşterilerim da
ha uysaldılar, bu muhakkak. 
Fakat vaziyet son zamanlarda 
Hayli değişti. 

ÇnnkU her kes biraz dikiş 
öğrendi. T erıilik mektepleri ço· 
ğaldı. Şimdi tam manasile terzinin 
fikrile hareket eden kadınlar çok 

azalmıştır. Modaya kendi gusto
ıunu da hakim etmiye oğraşan
lar çoktur. Bunun neticesi terziye 
gelenlerden çoğu eskisinr:en 
daha sinirli görünüyorlar. Terzi 
de bittabi sinirlenmekten kendini 
mcnedemiyor . 

Nasıl glylnlyorlar 

- Hanımlarımızın giyinişlerini 

nasıl buluyorsunuz? 

ikbal Hr.ım kaşlarını çattı, 
gülmek istedi, yüzünü buruştur· 
du: 

- Busene için çok fena bulu· 
yornm, dedi. Ev kıyafetlerini ta· 
bii bilemem. Fakat sokak kıya· 
fetlerini hiç beğenmiyorum. De
sen kötü, biçim kötü.. meseli 
margizetlerle şehir içinde dola
ııyorlar efendim .. yahut margizet 
ayarında kumaşlarla. Böyle şey 
olur mu? 

- Aceba ikbsadi buhran mı? 

- Evet. Belki bu bir amil 
oluyur, ucuz giyinmek hususun· 
da. Esasen renklerdeki bolluiu 
bir az da buna atfetmek müm· 
kündür. Malum ya sade renkler 
ağır ve pahalı kumaşları istilzam 
ettirir. 

-:- Ôyle mi .. Pe~i ~u buhran· 

go Al!ıJstoe 19'! j 

Bir Gazetecinin HatıraU 
lrkuçk'ta çok garip bir hadise ol 

hepsi benı seviyordu,, .,n 
l\]ulıarrirl : SoV 

-16 
b' so 

AyrıCft. birinci nevi beyaz havya· 
rı da vardı. Zaten Sibiryaya ıeya· 
hat edenler hiç bir mahrumiyet 
çekmezler. Şaraplara gelince Kaf· 
kasya ve Ermenistan malı olup 

gıda komiserliğinin etiketini 
hamil olmakla beraber Şato·Lafit, 
Margo, Şambcrten gibi Fransız 

ıaraplarmın isimlerini tnşıyor!ar· 

dı. Vamya bana dedi ki: 

- . Burjuvaların iyi nesi varsa 
almak lazımdır. 

- Yalnız etiketleri almanız ta· 
yanı eıeftir. 

Diye cevap verdim. 
Bir çok defalar muhtelif vagon· 

larda kazalar oldu. Böyle bir kaza 

oldu mu müzakere baılar. 
En küçü bir aakathk olsa lokan· 

fa vagonunda Vamya'nın idaresi 

altında mühim bir mütavere baı· 
ladı. Planlar çıkardılar. Teknik 
malumat veren küçük bürutörler 
ortaya dökülürdü. Ahçı çırağına 

kadar herkeı noktai nazarını s.öy· 
lerdi. Sonra trenden iniliyor. ci· 
var istasyonun Sovyeti ile lokomo· 
tif Sovyeti müzakerata iştirak e· 
diyorlardı. Uzunca müzakereler .. 

den sonra vagonun tamirinden 
vaz geçiliri. ve olduğu yerde bı· 
rakıhrdı. Üç vagonla Moskova· 
dan ayrıldığımız halde Çine bir 
vagonla vardık.. 

lrkuçk'ta çok garip bir hadise 
oldu. istasyondan inerek ısınmak 
için bir Siberya tavuk çorbası iç· 
mf§tim. Trene avdette istasyonun 
tek kalan vagona nakledildiğini 

gördüm. Trenin hareketinden son· 
ra kıymetsiz bir eski ıapkarun 
kaybolduğunu farkettim. Hadise 
yi kondöktöre söyledim. O da 
Vamya'ya haber verdi. Vamya 
meseleye fazla ehemmiyet verdi. 

Öyle ya!.. Ben Fransız burjuvası 

memlekete dönünce ır 
treninde ıapka çaldıklat•ll• 

. ı· Jll 
yebilirdim. IUpıta 11 il 
bundan istifade ederek l 

l d" Meıe e hücum edecek er ı. dıl· 
yetlik ıerefine dokunuyor 

Endiıeli endi~eli lokant• 
. d.' Fak ·ık iıtJI nuna gır 1. .a ı . 

b n:ı bir telgraf getirdi· 
lrkuçk'ta bulunmuıtU· arbill 

Jıtru;yon Sovyeti H 
Mokdende bekliyecek 

0 
ol 

d' dell şapkayı murafı ken ın ··bl' 
bana gönderecekti. . Gu Ş 
kendimi zor zaptett1tl1• 
lrkuçk'taki yolda§lara. .lıııı,JJJiill:t.ı~ 
tiğimi ve gösterdiklerı 11 

'k .., lıktan dolayı bir tebrı 
yazacağımı söyledim. 

Çin hududunu aıtıi~ 
trenin bütün halkı beni ,ef'V 
Herkes gelip elimi 11~1• I ~ 
bende Sovyet zihniyetı 0 

• ~ 
iddia etti. Cenubi Çine ~ 
tim. Orada ihtilalcilerle t 

debilirdim. Onun için ~~, 
Çin komünistlerinin b.ı1 dl 
nan Borodine ve MoıkD•• 
ıubeıi reisi Karahan'daJI -eti 

kat hükUmet hariciye nP"' 

Şen' e birer tavsiyenaıne 

Her iki devlet namın• 

ıa.mimiyetle bahsediyor· lfı' 
uzaktan, yakından "Y old ,dtı 
madığrmı da bildiriyorl• ·~~ 

Mançurya~, 
Sarı be!eriyet ile ilk ~ b. 

ma, gazetecilik hay• 'I, 1 

heyecanlı hadiıelerindeJl ~ 
du. Sabahın yedisinde ltf,sJr'~ 
tasyonuna inmistim. A 
ısıtmak için te;iniyordulc-

yet ilk güneı fuaaı eski 
çarptı. 

(De""' 
1. 

••1M.....,t111tnaeı•Hı11uant1Mww ... 11111 ................. ._....,,. ....... ~""'*""""MlllWllllll I wııı1 ımnmınuuuımı-:::ınutnuliHI 

Amerikadan Av- Halkevi kit'' 
rupaya 

Londr~, 29 (A.A) - Ameri· 
kadan Avrupaya miltevecciben 
havalanmış olan Amerikalı tay-

yarecilerden Lee ve Bochkon
dan hi.IA hiçbir haber alınama
mıştır. 

dan siz müteessir misiniz ? 
Evet 

- Nisbcti? 

- Yüzde altmıştan fazla .. A· 

deta dörtte üç nisbetinde .• 

- Müthiş 1 
- Evet .• 

- Son bir sual daha efendim, 
san'atioizden memnun musunuz? 

- Hayır.. Efendim, memnun 
değilim. Çünkü beni çok acaip 

insanlarla kar şılaşhrıyor.. Bazı 

öyle müşteriler karşısında kalı· 
yorum ki model beğenmezler, 

söylenileni beğenmezler, kendi

leri yapmak iıter fakat ayni za
manda ne istediklerini bılirler, 

ne de anlatabilirler. Saatlerce 
kartılarında ter döktürürler. Ge· 
ne her ıeye dudak bükerler. 

Hatta bu sabah öyle bir Ha· 
nım gelmişti ki.. Aman Allah. .. 
Anlıyorsunuz değil mi Efendim? 

- Mükemmelen Hanımefendi .. 

A. S. 

panayırı 
Halkevinin en faideli 

büslcrinden biri de Kit•P 
rıdır. 

Bugün saat 16 da D• JI 
bahçesinde başlıyacak ~ 
neşriyat sergisinin bUf di 
rai~et göreceğini ümit e 

Halkın milli san'atııı dl~ 
şubeleri üzerine tecessOI 

kasını celbetmek üzere 

tarafından Darülfünun dl~ 
nm münasip bir tarafı0 0 
yere Karagöz ve ort~ ti'' 
partileri tertip ettiril1111f. 
oyunların mevzuları yeol 

d.ı.-e' alfabesi, yeni yazısı 1• ~ 
yat hakkında eğlenceli 
teşkil edecektir. 

Ki" ap panayırından eıs, 
bir kitap ve bir meclll111ı' 
alanlar meccani olar•~ dfP 
ve orta oyunu partiJerııı 

fade edeceklerdir. '~ 
--------- ; i ~ 

Mersin b~rsası" 
Mersin, 29 (A.A) _....oO 

borsada 200 kuruıtan l • 
pamuk, 3 kurut 75 "1' 
bir vagon çavdar, 2 1'"~ 
santimden 205 çuval Jıet 
blmışhr. Pamuk piyıı••1 

mütemayildir. 
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~ab ~Ki"Rr··s-·A"HTS'L"E"R .. ····-····ı 1 İki komşu !Gazi Hz. ne lngiltereden 
o ~lına;y;···h-;;;·;;J;;~·Y···;;! Memleket gençleri takdimi düşünülen nişan 

Q·· Birbirlerini ziyaret • • 

ll~~n devletlerin deniz siyaseti ediyorlar hakkındakı tahkıkatımız 

l 
Uzerinde tesir icra ediyor ..• 

6 '1· . °'"n ılYon isterlin mukabilinde inşa 
den· ~cak dört gemi Almanyaya bazı 
~ •ı erde hikimiyet temin edecek 

..---.. ~· tarafından inşa edi
t "Ubı d~ 
it ille unyayı velveleye 
ç1,11d fbur cep krovazörü 
-~ '' tecrübe ediJmek 

l9'le Yel,, e hareket etmiştir. 
L. eylfıtUnd d . . d" . "' k e enıze ın ırı-

·---- •· rovazörün ikmali için 
....:ne 
ti 

1 
Çalııılouştır. Onun 

Old11tu ~u~u yeniJikler pek d-.,
111 

•çın tlcrübesi birkaç 
~- edecektir. 
L'11Y• b 
~e .• u gemitlen başka 
• İQ ~:•~er bir gemiyi 193i 

t zıranında inşaya baş-
• ,: ~na Wilhelnşaven na· ......... . 
~ fh. Aynı sistemden -.:c:fl Ve dördüncü gemi-

hıı ~de'~• bu sene ve 1934 
i"t •tlanacaktır. 
. ~ ~~llıiden teşekkül ede

k ' tamamlandığı zamaü 
tıvvetı . b· erı muvazenesinde 

~ .. '" irnU olacaktır. 
a.r: bu dört gemi saye-

• ~ le denizine hakim ola-
ıe11ı ·1 i d 1 er Rusyanın Bal-

. tetn ti te d 0 arandan daha çok 
~. b •ba çok mühim işler 

' hun.dan başka lskandi-
·._den •fif silibh harp ge· 

ı ~ , daha çok kuvvetli 
~j ~· 
~.ı · -~~d,, ın inıası deniz ai
ti .,; . 'ittitade çok derin tesir 

,, bulunuyor. Bu gemi-

dret 16ı6nden Fransa ye
.•e 26'Q~r inşasına başla-
~' ' . tonluk bir zırhlı· 
'Mıtd~ 81Pariş etmişti. 

desi mucibince 10,000 ton hac
minde inşa o!unmuştu. Geminin 
makineleri 50,000 beygir kuvve-

tindedir. Snr'ati saatte 26 mil· 
dir. Şayet gemi 20 mil sür'atle 

hareket edecek o!ursa 10,000 mil 
katedebilir. Sür'at biraz daha 
azaltılacak o'ursa Doyçland'ın 
kürrei arzı devretmuioe mani 
kalmaz. 

Doyçland'ın 11 pusluk gayet 
seri aJtı topu vardır. Bunların 

her biri 42 ton ııkletinde ve 46 
kadem tulUnd'!dir. Top!ar 38,000 
)ardaya kadar toplannı yetişti

rebilirler. 

Toplar, Altenvolde de tecrübe 
olunmuş ve gayet iyi neticeler 
vermiılerdir. Bunların isabet, ve 
nüfuz lf abiliyeti itibarile de eş· 
siz oldukları söylenmektedir. 

Doyçland bu ağır gemilerden 
batka sek·z altı posluk top, dört 
3,4 posluk tayyare topunu muhte
vidir. Geminin zırhları o kadar 
mükemmeldir ki en ağır toplar, 
torpao veya torpillerin üzerinde 
tesir icra etmiyeceği söyleniyor. 

Doyçland, tecrübeleri ikmal 
olunduktan sonra ealtık donan-
masana ilhak olunacak, ond•n 
sonra bel~i cie bütüa düDY,ay• 

do'aşacaktır, 

Almanyanın Doyçlad sistemin
de dört gemiyi 16 milyon ister
lin sarf ederek inşa etmesi, mü· 
tar~keden evvelki deniz satve
tini yeniden kazanmıya karar 
verdiğini ispat eder. 

lea.İ'Q •gı 10,000 tonluk kro· 

~İri~~rnan kr~va~ö.rlerine Moskovada musikimiz 
~ ıyacagı ıçın on-

~Q 'Qı durdurmuştur. Moskovada sonbaharda bir 
te~''Guı sabık müdafaa Türk musikisi bayramı yapıla-

-..,., ttal ••G · l 930 caktır. Bu milsamereyi Ruslar ,,._tttj runcr,, ın 
Y•tı anlaşılan gizli ra- tertip etmektedirler. Müsamere· 

~l~re cep krovazörleri de en yeni TDrk musikisine ait 
-·--· İQalı. 0,0()() tonluk krova- eserler çalınacaktır. Bunlar ara· 

~~ıaı edebilirler. Denizcilik sında bir çifte telli ile iki or
~~ •tının hemen hepsi, kestra eseri vardır. Bunlardan 
"'t.r 0 nunla hemfikir bu- birisi üç karakter parçasından, 
~. • &tekisi de diSrt Tork oyun hava-

~ vGüiii~ıii•n i:dın ! 
'~eıı Lüpenin yeni bir maceraaı ,- 53 

~;:::;... ~& tipta,._ ~ fali-' , ... 

a. t. •tıin L "" ·· h. k d k 1 ' ,'1' CIİtj uoıuımuı mut ıt çr arken a ya a ananız .. 
~i ' ne de öteki yakalan· Jorjöre jökeyi dikkatle ıüzdü 
~ ~tdu. Halbuki polisler ve Raulü tanıyınca: 
~, '"t~ iki el ıilah bile - Merak etme, dedi, kapıya 

>tt kınııe vurulmadı. Flamanı bıraktım, kaçırmaz. 
~~bna tiddetli bir - Siz gidip bir baksanız daha 

, iti •ı olan Arap yere yu- iyi olur. Möıyö Jorjöre ! 
~' 0 ol kapıdan girdi, Bat müfettit poliılere emir ver-
''-'' "-i~ ~ide yetiten poliıle di. Yakalananları bağlattırdı .. 
'l\e Çtt Pıyı kapadı. Barda mevcut öteki mütterilerde 
,., e efradından bet ki- bir kenara tıkıldı. 

r,;a1caıadığından pek Raul, baımüfettite: 
Ilı \laaffer bir gülüt- - Bir dakika, dedi, adamları· 
..,_ dect· nıza emir veriniz de Arap ile bi-

lir. 1
' IÜnünıüzü botuna raz görütmeme müıaade etsinler. 

J~ Herifi ıöyletmenin tam zamanı .. 
dl: Yanına ıokularak dır. 

JorjiJre memnuniyetinden bu .. 
lıi Pola kapıdan na da razı olduktan ıonra dııarı 

Erc·ğli lıususi nwlla.bfrimizden: 
Geçenlerde Ereğli gençleri, 

Zonguldak gençliğini ziyarete git· 
mitlerdi. Bir kaç gün evvel Zon• 
guldak Halkevi gençlerinden mü· 
teşekkil kırk kişilik bir kafile E
reğlili kardaşlarının bu ziyaretle· 
rini iade ettiler. Zonguldaklılar 

için Ereğlide muazza.m bir istikbal 
merasimi hazırlanmıftı. Zongul· 
dakJıları götüren motör Ereğli 

sporcularının candan tezahüratı a
rasında iskeleye yanaşmıt ve Zon
guldaklı gençler Ereğlili kardat· 
larile beraber Cümhuriyet Halk 
fırkasını ziyaret etmiılerdir. O 
gün Ereğilinin Gülüç ırmağında 
muhtelif eğlenceler ve deniz spor
ları yapılmıt aktama kadar çok 
samimi bir hava içinde vakit ge
çirilmittir . 

30 Ağustoı zafer ve tayyare 
bayramı münasebetile Zonguldak
ta yapılacak muazzam tezahüra
ta Ereğli sporcuları da ittirak e· 
decek ve Zonguldakta deniz ya· 
rıtları tertip edilecektir. 

Tahtından indlrllen 
bir kıral: Şiir 

Fransanın biltün edebi maba
filinde konuşulan en 1Dühim me
sele budur. Sebebi şair Slfred 
Droin 'ın dostlerından birine gön
derdiği bir mektuptur. Fransız 
şairi diyor ki: 

"f ran11da şiir, tahtından in
dirilen bir kıral oldu. Şairler ar
tık şiri ihmal ediyorlar. Çünkü 
münekkitlerle akademi nHı, 
başka işlerlerle meıguldürler.,, 

Şairin bu ittibamı c!oğru mu? 
Hakikatte kitapçı camekanla

rında cilt cilt şiir kitaplarına te
sadüf olunmuyor. Fransız muhar-
rirleri içinde bir şiir mecmuası 
neşrederek edebiyat hayatına 
girenler pek azdır. Buna karşı, 
bu muharrirlerin, tiir için fıtri 
istidatları bulunmadığı söyleniyor. 

"Komedi Fransez,, in Cumar· 
tesi günleri yaptığı şiir günilne 
devam edenler pek çol< tur. Ede
biyat muhipleri buraya koşarak 
şairlerin inşat etttikleri eserleri 
dinliyorlar. 

Fransız akademisi de şiri teş
vik için mükifatlar tertip etmek
tedir. 

Buna rağmen, Akademi, tak
dim olunan eserlerin hafifliğine 
mebni bu mükifatları veremi)'sr. 

çıktı. 

Raul, yerde bağlı olarak yatan 
Arabın yanına diz çökerek: 

- Nasıl, dedi, beni tanıdın mı? 
Ben, Raul ! Geçen aktam iki bin 
frank veren, Voltcr rıhtımındaki 
Raul.. iki bin frank daha iıter mi-

. ? 
ıın .. 

- işine göre .. Fakat her halde 
gammazlık yapamam. 

- Fakat iri Pol sana gammaz
lık yaptı. Kaçmana mani oldu .• 
Fakat ne çıkar?. Nasıl olsa kapı· 
dan çıkarken yakalıyacaklar ..• 

- Hangi kapıdan?. 
- Gizli kapıdan!. 
- Fakat iki tane gizli kapı var. 
Raul tatırmıttı: 
- Desene ki gene kaçıl'dık. it

te Jorjörenin yapacağı İ§ bu ka
dar olur! 

- Demek sen polistenıin?. 
- Hayır değilim. Fakat canım 

iıtediği vakit onu maiyetimde 
kullanırım. Sana bir yardımda bu 
lunabilir miyim?. 

(Uat tarafı 1 inci aayfada) madan bahsediyor, bu cevap mı? 
Celal Nuri Bey (Gelibolu) - Ben ecnebi devlet tarafından ve· 

Efendim! Ecnebi hükumetler ta • rilecek ecnebi nişanlarını soruyo • 
rafından verilen nitan ve madal- rum. 
yalar o zaman paditahın iradeıi· Eyüp Sabri Efendi (Konya)
le talik edilirdi. Aalı zail olduktan Efendim! Gerek ecnebi devletten 
sonra fer'i de zail olur. Evleviyet
le talik edilmez. 

Abidin Bey (Sarohan) - Bu· 
nu teşkilatı eaaıiye ~anununa ne 
maksatla koydunuz? 

Celil Nuri Bey (Gelibolu) -
Efendim! Demokraıi esasına, 

halkçılığa doğru gidiyoruz. ( Ooo 
ıeıleri) Handeler) Dikkat huyu -
run bütün zümre ve ıaire imtiya· 
zını kaldırıyoruz. (Alkışlar) 
(Bravo ıeıleri) (Ooooo ıeıleri) 
(Gürültüler) 69 uncu maddede 
zümre, 11nıf ve aile gibi bütün 
ııf atları li.jvediyoruz. Binaena • 
leyh bunu da ilga ediyoruz. Bu 
da kalmaz. 

Halil Bey (Zonruldak) - Rü
tebi aıkeriyeyi neye liğvetmedi • 
niz beyfendi? 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) 
- Demokraıi eaaıında ecnebi bir 
devlet diğer bir devlete nitan 
vermez mi? 

Celil Nuri Bey - Bazııı verir, 
bazııı vermez. Amerikanın yok -
tur. Franaanm vardır. 

Mazhar Müfit Bey - lnıilte • 
renin, ltalyanın vardır ya! Öyley 
ıe bir devlet nitan verirse ahkam 
nedir? 

Celal Nuri Bey - O halde be
şikteki çocuklara da ulemayı mü
tehueııin diye nİf&D, berat vere
lim, bunu mu kabul ediyorsunuz. 

Mazhar Müfit Bey - Ecnebi • 
ler tarafından verilen nitanlar 
talulmıyacak mı, kabul edilmiye· 
cek midir? 

Celil Nuri Bey - Encümeni· 
niz bu maddeyi yazarken demok
rasi ve halk hükUmeti mefhumu
na mülhem olmak üzere bunu 
yazmııtır. Tee11üf ederim ki böy
le bir ıual ıoruyoraunuz. 

Mazhar Müfit Bey - Ecnebi 
nipnlar ne olacak? Cevap veri • 
niz! 

Celil Nuri Bey - Cevap ver· 
dim efendim. 

Reiı - Cevap verdiler efen
dim. 

Mazhar Müfit Bey - Efen .. 
dim ! Bu cevap mı? Betikteki ule 

- Şimdilik hayır, verecejin 
paraları da ıonra verinin. Oze· 
rimden alırlar. Aleyhime hiç bir 
delil de olmadıiı iç.in nasıl olıa 
bırakacaklar. () zaman poıt reı· 
~r..nt 79 A. R. P. adreıine gönde-
rirain. 

- Demek bana emniyet edi-
? yorıun .. 

- Evet ..• 
- Hakkın var, ne iıtiyorsun?. 
- Bet bin frank. 
- Peki. Fakat vereceğin hava· 

diı kıymetli ve doğru iıe ve Sarı 
Klaraya aille veririm. E, timdi 
ıöyle bakalım, iri Polü nerede bu
lurum?. 

- Bana oyun oynadığ için ıöy 
liyeceğim •. 

- Söyfo bakalım ne zaman ve 
nerede bulurum?. 

- Bu akpm, aaat onda, Mavi 
ıazinoda .. Yeni açılan bir yer. 

- Yalnız mı ridecek?. 
- Eevet. 
- Niçin ıidiyor?. 

ve gerekse bir cemiyeti hayriye • 
den ve gerekse mündcris bir hü -
kumetten bir nişan aldım. Bunu 
talik edip etmemek benim hür -
riyetim iktızaaı değil .mi, bu mad
de 67 inci madde ahkamını tak -
yit etmiyor mu? 

Celal Nuri Bey - Efendim! 
Cemiyeti hayriyeler tarafından 

verilen nitanlar gibi Sultan Ha • 
mit tarafından verilen nişanlar gi 
bi murassa osmani, meddi gibi 
bir nişan değildir, bunlar ya bir 
hizmet mukabilidir, ya bir feda • 
karlık mukabilidir, onları iptida 
karıttınnıyalım. Donanma ianeıİ• 
ni de karıştırmıyalım. Düveli ec
nebiye tarafından verilen niıanla 
ra gelince: Esasen biz kendimiz 
tarafından verilen nitanları ka .. 
bul etmiyoruz. Evleviyetle o ni • 
ıa~lar mühmeldir. (Hayır sesleri) 

Meşhur bir bakterl
yolok 

Paristeki Pastor enstitüsü 
müdUrlerinden sabık lstanbul 
bakteriyolojihanesi müdürü Moris 
Nikol Pariste vefat etmiştir. Pro
fesör Nikol lstanbuldaki bakteri-
yolojihaneyi tesis etmiş ve bu 
günkü bakteriyoloklarımııın en 
mUbimlerini yetiştirmiş bir zat· 
tır ki bunların başında merhum 
baytar Adil gelir. Merhum Adil 
Bey Avrupada bile bakteriyo!oji 
sahasında teferrüt etmiş ve yeni 

bir ketfi esnasında ölmüş bir zat
tı. Gene elyevm maruf bakteri
yoloklarımızdan Osman Nuri 
Bey de bu meşhur profesörün 
elinde yetişenlerdendir. Profesör 
Nikolun cenazesi paristeki bütün 
doktorlaran ve akademi azaları· 
nın huzurile kaldırılmış ve ken
disine pek parlak bir cenaze 
alayı yapılmıştır. 

itizar 
Gençlik sayıfamız yazımızın 

çokluğu dolay~sile dereedileme
di. Okuyucularımızdan özUr 
dileriz, 

- Hala Sarı Klarayı arıyor .• 
Yalnız bu aktam orada kütat res
mi olduğu için iri Polü bulamı • 
yacaksın! 

- Valteksi mi bulacağım?. 
- Evet Valteksi !. 
Raul bir kaç sual daha sordu .. 

Fakat Arap fazla bir şey söyleme· 
di. Esasen Jorjöre de suratı asık 
bir halde dönüyordu. Raul onu ko 
lundan tutarak bir tarafa çekti ve 
alay etmeğe başladı: 

- Kaçırdın değil mi?. Zaten 
hep böyle enaice hareket edersi· 
niz. Evvelden tedbirli davranaa
nıza ! Ne ise gene bir §eyler öğ

rendim .. 
- Arap mı söyledi?. 

- Hayrı. Ağzını bile açmıyor. 
Amma zararı yok. Ben icap eden 
tedbirleri aldım, bu akşam saat 
onda Mavi gazinoda buluşuruz. 
Smokinlerinizi giyerek geliniz. 

(Devam edecek) 
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Askeri terfi listesi 
[Altıaca •hifeden devam) 

Harita terfileri 
Kapıakambia terfi edenler: 

Fuat Aksaray, Feridun Eakizağ
ra, Eyüp Kumkapı, Hüınü Beıik
tq Beyler. 

Binbqıbia terfi edenler: Ah • 
met Nevıehir, Hulki Harput, Ni
yazi Çanakkale, irfan lıtanbul, 
Felmll Tırabzon, Nazif Küçüka • 
;JUOfJ• Beyler. 

Yüzbatıbia terfi edenler: Ce· 
mal Manastır, Abdullah Edimeka 
pı, Raufi l.ıanbul, Kadri T ırhala, 
Şükrü latanbul, Cemal lstanbul, 
Fabrettin latanbul, Salim Drama, 
Muhittin lıtanbul Beyler. 

Doktorlar 
Mkalayllfa terfi edenler: Münir 

Mamutır, Şükrü Ayasofya, Faik Ak· 
ara7, Faik Fatih, Niyazi lstanbal, 
Klan Bursa, Fethi Şehzadebaşt, A
ds Sfliıni, Haşim Safranbokı Bey • 
Jer. 

Ka,.•••mbia terfi edenler: Ha· 
pn Amasn. KAzım Ord-. SelA•i B 
CllrM, lbralüm Dh'rik, Sad• Selimi

"' Raif Slft8, Rba Dlyarb*ir, Re
pt Halep, labak Tırabıon, LUUi t. 
hakpafa, Hulhi İnebolu, İbrahim Ee 
kte1mua, Arif Mlrahor, Hüseyin Ni • 
pnea, Abcliilmeclt İstaab111, Celalet. 
U. l'at Galata, Nuri Fatih, Bedret 
Un StlleJDlllliye, Bahir Kıbns, Ce • 
mal Buru, Sait İzmir Beyler. 

Btnaphfa terfi edenler: Niyazi 
Bana, lllmnet lstanlMıJ, Necmettin 
Jatmbal, Besim lataılbul, Muhtar la 
ta.bal, Halit Istanbul, Ke .. ı Trü
ı., Rept Yanya, L6Uf la-nbal, 
MM.ta ı.taahul, Kemal Tqkiprtl, 
SalWI Girit, Halil Ci4e, S•t R-s1*. 
M111ıtar Bana, lbralıt111 latanbal 
~ler. 

Eczaeılar 

Jılka1aJiıja terfi edenler: Salill 
Ndrdat, MNlünnebl Kalbade • 
Ja, Naif Af'Tflll, Vasıf Fatüı Be7 • 
ter, 

Ka,....alaunlıta terfi edenler: Ne
dhn D:lya~r, Fikri ı.tuınaı, Sa· 
dettln ı.tanlMrJ, Kblm Man._, Ce • 
..ı Bnlnan, 1' ... i haMd Billl 
Ç..._, Vuf( 'l'lnıllua beTler, 

Y .... lıta terfi edenler: Sırn 

U'*8p, C.Weüin Jstumal, F•t la • 
tanhl, lbdıvaa lataDbaJ, Arif Kıbns, 
Maammer ı.tanblll, lbrahlm ı.tan • 
bal Bqler. 

Dişçiler 

K;aym•k••bfa terfi eden: Şem • 
•ttin Girit Bey. 

Yiizbaplıja terfi edenler: Sürey
~ SaJU.U, SelAmi latanbal, Kaual 
1-...ı Jle7Jer. 

Baytarlar 
Mlralaylıfa terfi edenler: 8ökrf1 

BJlp, Kadir Afyon, Ziya Bola, Ol • 
maa Xa191rl Be;yler. 

Kaymalramlıta terfi edenler: Ba
-.ı Boaa, Necip t.tanıbul, Cemal Beıı 
....., entet Antal7Bt AWürrah. 
- Nnrekop, Nuretthl Halep, Mas 
Wa BalarldSy, Cemil Yusulpqa, 
Melmet PnTne, Haydar Ankara, 
Slrena Abara7 be;yler. 

Blıa6qdıla terfi edenler: Hadi 
Maı f n, 81ftna Harpat, Vedhf Pir 
pe, Uveya U11ldidar, Saim Usldidat, 
Mednl Istanbal, Mashar Nifde, Ri
fa& lataabal, Saim Ulktldar, Abdili· 
bdir Beflktaf. Hayreıtba latanl>ul, 
S,.f,d ~ t.ma1I Barsa, M-1ettia 
._al, F.krem Galata, KAmn la • 
timbal, Kadri Mekke, Htlenü Kalef • 
Baituü.re, Arif Sofular, Memdalı Ti· 
n--. T ... Istlınbal, Cemll Bay 
fa, Ztn 8hlıtı, Cemil Albmermer, 
Ba7dar KaJMrl, Nihat Konya, Reeep 
BcHnaebft, Sadutwa Iatant>ul Bey• 
ı.r. 

lataal, Bnver Halıcıotla, Rlza Ça
nakkale, Cemil Sütlüce, Mehmet Ali 
Erzurum, Oıaer Maraş, Sadallah l• 
tanl>ul, Faik Tırablon, Sıdn Haklrl. 
Cemal Aksaray, Vedat Ba.bahaydar, 
Ahmet Sa1n9un, Sadri ~ınar, Hilmi 
Nevşehir, ŞfHcrff 'OskUdar, Celal Se
lAnic, SeHm Babalf, Hakkı Kayseri, 
Abdtirrazzak Mq, K~al Manutrr, 
Rifat Ü9kildar, Zlhıü Dimetoka, AU 
Karaferye, Şakir Niğde, Haydar İs
tanbul, Rtştti Barsa, Galip Mustafa· 
pap, Niıamettht Vidltı, Hamit Eyüp 
sultan, Nuri Aksaray, Sami Edirne, 
Alt Kesmeköy Beyler. 

Bhtbqılıfa terfi edenler: Alf Rıza 
Vama Bey. 

Yibbqdıja terfi edenler: Hakkı 
Sürt, Zeki Cibali Beyler. 

Birinci millbinalije t.rfi edenl•r: 
Kemal Eniacan, Fevzi Bal*eeir, A· 
rif Tırülu, Hilmi I.tanbul, Naim 
Çorlu. Mtifit lstanbvl, Şehabettin Us 
ktdar, Milmtu Ka.aıımpap, Kemal 
Enurum, Hamdi ErzincMa, Saip Kar 
tal, Nenat latanbal Beyler. 

Otomobil 
Binbaplıia terfi edenler: Amm 

N8Ypblr, .Nuri Kapıaiası Beyler. 
Yüzba§llıia terfi edenler: Fey:&i 

Mahmutpaşa, izzet Topkapı, Zeki İs• 

tanıbul, Remzi Tırabzıon, Sırrı 'Oskü -
dar, Nusret Yozgat Beyler. 

Naki iye 
Mlralayhfa terfi eden: Cemal Si

TU Bey. 
Kaymakamlrfa terfi eden: Nusret 

B. Yozgat. 

Btnbaphfa terfi eden : ŞUkrU Bey 
Van. 

Ytlzbaştlıfa terfi edenler: Nihat 
Dl;yaıtMıkir, Rüştü Bursa, Refet Priz 

~~ 
J[aymlibfri1111l tmt ~t ~ 

ket Tosya, Jbrahim lstanf»ul, Sami 
Binsazt, Fikri İ1J111lr, Sabri Matla 
Beyler. 

Blnhatılıfa terfi edenı.r: Sedat 
K-., Blrlluettla 0-..af,.e, VUft 
Befiktq, Sanal Çankın, A8lln Saf • 
l'llllbol., Hilmi Çe•kaJ., JPahretUn 
'O'ıldidar, Sadi Nllldalpap Beyler • 

YbbqıJıta terfi effnler: H88&11 
Pilibe, ~t YanJ& Beyler. 

Bahriye 
Kayıaakambja terfı edenler: Ta • 

llt Tophane, Hükı latanbul, Fikri 
Sivrihisar, Remzi İstanbul Beyler • 

Blnbaplıta terfi edenler: Ha•di 
Aksaray, Kadri Kasmpap, Ntym 
Kulalı9ız, ?6!ılımet lUu. Celllettin 
Kuımpaşa, Tar* Kulaksız, Nevra 

To11unt, Osman Nuri l•taııbul. Niya
a Kuuapqa Beyler. 

Ybhqılıja terfl. edenler: Tevfik 
Nipaiaf, Kem&ı.Uia Kumpqa, 
Rahmi Koammtal~ Sb'nı HeT 
beli, luet Mmtafapqa. Sebbettıin, 

Kadıköy, Silren.a TıraM.. V eedet • 
tin Beylerbeyi. Biner 1J911:Mar, W. 
met Kocawtafapap, Mazı .. Bey. 
lerbeyi, LQUi Tırabzon, Rrem lstaa
bal, Bkr- RamellMlar, LtUi Clba • 
H, Abdi Eytipsaltan, Sezaı Eytl.-al • 
tn, Ekrem latanbul, F.krem lltlmeli

hisar, Serafettia 8ultawwwt, Tev • t• U .. didar, Milnif BftleMiear, Na 
d FatUa. Arlf U•ldar, Rltttl Kasım 
pqa, AbdllHcadir Be,kom, Ş...ttln 

Kadıkly. Rlfat Kaennjap, Suat He1 
beli, K-1 Çeqe•&y, 8allhattin 
Fatih Beyler. 

Çarkçı YlizbqılJİ'llla terfi e41en • 
Je'(Jr: Namık Nfpntqı Klmn Beya
zıt, Cemal U.nbpam, Fahri lstubul 
lhun Beşlktq JW,ter. 

Den.iz sanayii ha1'iye a,..1ra .. 
bfma terfi edenler: Nat. lleT Çet • ... 

Levazım Deniz sanayij Jıarbiye biabafı\111 • 
na terfi edealu: Sıtkı Kad*i7, Sa • 

lıflnlllbia terfi edenler: Nazım hiD E~••lt&Ja Beıier. 

VAKiT , 
T A K v 1 M 

Sah Çar.-mba 
30 Atualoa 31 Atustoa 
27 Rebi.ahir 28 Rebi.ahir 
GUn dOğu§U S, f3 5,26 

GUn batJJI 18,48 l!l,44 

Sabab namazı 4,30 4.31 

Öğle namazı 12,15 lt.14 

lklndi namazı 16,58 15,56 

Akpm namazı 18.43 18,44 

Yatm namazı ~.26 20,22 

tln9&k 3,36 3,39 

Yılın geçen l 23-l 235 
,unıert J 

Ydm kalan l !31 130 
sQDlerl J 
HA VA - DUn eıcaklık aaaml 26 ugart 

19 derece olarak teablt edllmı,ttr bu gün 
rtızrt.r motehavvll auratıe eaecek hava az 
bulutlu olacaktır. 

1 RADYO 1 
BugUn 

lST ANBUL - 18 den 1 9a kadar gra
mofon, 19,30 dan 20,30 a kadar lılllrerret 

Hamının lıUraktıe uz, 20,30 dan 21 e ka· 
d&r dar milli bayram tezahüratı ve Cevdet 
Kerim bey taratmdan kontel'&DS, %1 den 22 
re kadar Kemal Nl)'Ul bey ve arbdıı••n 
tanımdan uz, 22 dan 22,40 a kadar or • 
kutra. 

VİYANA (IU7,2 m) - 12,30 lmmer, 
ıa,60 pl&k, H,10 plAk. 16,30 sıtara mual
k181, ı 7,M kon.er, 21,10 orke11tra koıı..eri, 

22,45 dan& 
BO'KRBŞ (3M,2 m) - 13 pWc, H pl&k, 

18 kon.ser, 20,40 pllk, 21 radlo orkutra, 
21,45 tagannl, 22,15 orkestra, 

ROKA (4'1,2 m) - 13,30 haber, M 
ınualkl, 19,30 konaer, 21,20 pille, 21,45 kcıa· 
Mr, 22 koıuıer, 28,80 haber ve musiki. 

BUDAPEŞTE (550,2 m) - 10,15 8& • 

loa. ora.truı, 11,015 kamer, 1'1 plAk, 11 
kmuıer, 21 kOD8er, 22,15 haber ve mualld, 
28 çlgan orlrMtruı. 

OSLO (1071,, m) - 20,80 Uyatro, 22 
koro, 11,115 baılt mUllld. 

KOSKOVA (13°' m) - 11 mwıUd, ır 
mumkl, 18,10 mU8lkl, 19,10 mualld. 
VARŞOVA (Hll m) -13,46 pllk. 14,36 

plAk, 11,10 pWc, 18,40 muafld, 18 98Dfonlk 
~omer. 19,20 mulkl. 21 kamer, 22 komtr, 
23 dan8, 28,50 dana. 

KôNtGVUSTBR HAVZEN (1985 Dl) -
T mUl11d, 11,10 kon.ter, 13 kOD881', 21 kon• 
w, n,ao...~ Jcomerl, 28,ao bar mu· 
tfttııl: 

P.ARİS (1725 m) - 20 plAk, 21 km • 
aer, 21,60 haber, 22,.0 koıwer. 

Yan• 
!8TANBUL - 11dell11 a kad&r gramo 

ton. 11,30 daa ıo,ao a bdar Numaa llq 
w Kuutter baam>'arm ~ --. IO,IO 
dan 21 e kadar Nimet Valt haıımı tantm
daD tagannl, 21 den 22 :79 kadar K1bılr Nu· 
rettin bey, 22 den. U.'° a lradaı' eu1ıut. 

VlTANA (DlT;J, m) - 12.30 bDmer, 
11,40 plAk, 1',10 plt.ıc, 17,50 komer, 21 mu-
llJr,t, 23,10 koaaer. ' 

BO'KRq (SM,2 m) - 13 pWc. H pl&k 
ıı kouer, 19,10 kemer, 20 radyo, 20,40 o
pera. 

ROKA (t41,2 Dl) - 13,SO haber, pl&k, 
1' radyo, 18 muhtellt, 18,30 kouer, 21,46 
opera, 22 ın\J8Ud. 

BUDAP!IŞTIJ (&50,IS m) - 10,11 pl&k, 
13 kOD8er, 18 konııer, 19,45 musiki, 20,U 
aalon orkeatruı, 22 komer, 22,30 çJcan or
keetrur. 

01LO (lOT,, m) - 111laımer,11 farla. 
21 koııaer, 23,45 dan& 

KOSKOVA (1304 111) - 11 JILuGJd, 1'1, 
10 mmlkl, 11,10 mualkl, 19,10 mUSUd. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 pl&k, 
14,86 pl&ll, lf,10 pl&k. 11 mUlllkl, 11,20 mu· 
.ski. 21 komlr, 23,06 daD.I, 21,llO daa&. 

KÖNİVSSTER HAVZEN (1635 m) - T 
jbnııutlk, 7,15 mualkl, 15 kon.er, 17,80 koa 
Eti', 20 opera. 23,20 konııer. 

PARlS (1721 lll) - 20 mu.Ud, 21 ,ıtr, 
21,.0 moda, 21,U kouer, 22,20 vl1oloueL 

Havacılık ve spor 
Hersene 30 Apıtoı GllnOnllo 

ehemmiyetile m6tenaaip fevkall
de bir nOaba neşretmekte olan 

Havacılık 1e spor mecmuası. buene 
bize hakikaten fevkallde Ye 
renkli bir ıayı hazılamııhr. Tabı 
ıan'atının bir kudretini ı&ateren 
bu eserde Faruk Nafiz, AkaGOn
dDz, Behçet Kemal, Neıet Halil, 
Hikmet Feridun, Memduh Nec
det, Server Ziya gibi yazılara 
zevkle okunan muharrirlerin ti· 
irleri, makaleleri ve hllrlyeleri 
yardır. Mahmut Yesarinln bir 
perdelik bir piyesi ilive olarak 
Yerilmektedlr. Karilerimiz bu 
,ezel eserle kOtOphanelerlni ve 
aalonlarma mutlaka ıllalemeli· 
clirler. 

Hariciye Vekaleti mubayaa _ı;..: 
Komisyonun<P: 

Veklletimiı için 13.8.932 tarihinde mDba~••• ~~ 
talip zuhur etmiyen 130 ton kok k6mUrOnDn ıbaleıı 1. • 
Perıembe gOnü saat 16 da kapab zarf uıulile icra edil 
taliplerin tırtaamesini almak ilaere ber ,On Levazım •• 
Hazinei evrak mlidlrlilğüne muracaat'-rı. (4319) 

lstanbul Mıntaka San'at defi 
Mektebi MQdOrlOğiin 

111 ikmal lmtlhanlan aıağıdaki tarihlerde yapılacaktır. 
lerde mektebe mlracaat edilmesi ilAn olunur. 

10·9-93:l Resim (umum) ve malaeme 
11-9-930 FranS1zca 
12-9-932 Fran11zea ve TOrkçe 
t 3-9-932 Smai Elektrik 1ı 
14·9·932 l Heaap, bendeae, cebir, meıleld ve umuaal 

l loji mukavemet, buhar kaıanları,buhar _. ( 
15-9-932 Cebir. 

Deniz Levazım Satınaıma 
Komisyonun~ 

15000 kilo Zeytin Açık mllnakaaa11: 14 Eyl6l 
tamba gllnG aaat 14 te 4 

15000 kilo Yerli toz pker: kapalı zarfla mlhlaka... 1
5
.,.. 

932 çaqamba gllntl ••t l 
Ambar ibtiraca içia Atan ahnacak teker ve ze~k 

melerini g6rmek iıtiyenlerill her gOn ve mtlnakaAya ip-. 
cekleria mBaakaaa gOn ve •atinde mavakkat teminat 
larile birlikte Kuımpata'da Deniz Lmazım aatmalma 
nuna mllracaatlan. (4291) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlütün,...,.,; 

lzmir emrua iatilliye hutaaeal için bir -elik 14' 
ecuya bbbİJ• ile ~ kaleaa Jlbontunr mabemeli arn 
mllnak-.- auretile mllba1aa edilecektir. Mlnakaaa 12 
puarteai sttnll uat 14 te Galata Lram•tafa pap 
ı.t.Dbal lilDUI aabil aabbiJe -.kulmle mtltepkkil lrOllllll

icra edilecePadeo taliplerin ..,taame ve lillelerini ~ 
re Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıblaat umma mtıcltlrlet' 
yat muhaaipJiiine ve lataabul' ela muk6r merkez leftll• 
lujuna mDracaatlan. (4272) 

lstanbul DördUncil icra Memurluğundan: 

Madam Rlyumun M. Lut Brosar zim
metindeki ıtıcatmdin doLıyı mahcuz 
otın ı.pJa'da lcadfye caddesinde ntd 
5 yeni 1 l nammlı hue yine 'Olkiidar
da Y eal mahallede meurlık k&q111 aoka· 
tında eski 85 ve Jeni 79, ıı. 81 numa
ralı iki hane ve 8S nµmarab gazino 
otuz gün müddetle mQzayedeye kon
muftur. Esk( 5 yeni ı ı numarıh hane 
kapıdan ztmlill elftll ~ clltell bir 
methal üzerinde yeril dotıph bir oda 
bir merdiven ala mezktr methılde yerli 
ocaklı bir kömilrJfiğil. mermer su yıl•lt 
ve bit kuyuyu 'Ye çimento düşeli bir 
mııbıh meıkılr methaldeo yoklaya ÇI• 

laldıkta bir sahanlık iiJtrinde iki oda 
bir hala bir merdiven ata, lkfnd kata 
çıbldıtta bir sofa t!lerlnde birisi tahnış· 
il ıkt oda bir hala. üçflncO kata ~ıut
dıkıa yüklü sofa üariade birilinde ta

rasa bavl ild oda ve tofıda el JJkımak 
için ayrıca bit mahal mevcuttur. Elut' 
rlt ve terkos suyu tecblıab 'Vlrdır. Hu· 
dudu: Bir tarafı Gabtlyel Efendi, bir ta• 
rafı 11mf Yani, arkası Ohanyın cephesi 
lcadlye aoklglle tnıhdur. •uahası 79 
arşın mora.._ .. , 81 74 arp milrabe 
baında binadır. Kıymed muhammtnesl 
2423 liradır. Oaudar<J. Yeni maballede 
mezarlık ka11ısı so~aguıdı 85 No lu 
iki hıne ve 85 No Ju gazino mezkQr 
mahallerin UatiiocL: halen 71 No la hne 
ılbnda 75 Nu lu dükkln ve 7'l Na lu 
hanenin ı1bnde 8r No lu gulno lttfı.
Hnde gazino tartftndan ka11ını1ın bahçe 
vardır. işbu mıbaltertn Oııeılnde bulunan 
~ol n•aralardlr. Hepsinin meuh• 
722.S llllD ıcrblinde olup bundan J 9i 
arŞ!na ban eler 176 ırtırn iki bınc1e alt 
bahçeler 38:Ş aroını ~lno bahçesinde 
bir kıt mıhıJiln ~ J 5 artını gazino bıb· 
çesldlr. 7S numanb düklıtn1n zemin 
çimento Ye kırmızı flbl oJDP rıflm \'lr• 
dtt. 77 numaralı .hlncnla zemtn kan 
renkli çini ve antire tıbfa olara~ kmnıze 
çini malbz ocaklı matbab, ~çede "u19 
fçerde .aamıç m..,dıven onunda bilinde 
doltp b11tôuan iki uma oda blr hail 
birinci katıı bir 19erdlven başı Oaerlnde 
bfılnde flhlllf dftnlad• ,&teri bufanın 
Jtl oda • kanda bir merdl•en bqı 
~r dolıp ve balkonu havi bir odayı 

havidir. 4'9 numaralt hanenin ıe19ial 
katında ıeaünl renkli ~l ıathk. bir mv· 

lstınbal yedfncıl fCl"I .tt•mıı-':.. 
borçtan dolayı mahcuz; _. 
1azı kqıdı ki ceman ye~_, 
lfbtl EyJUICln dördUncil pP""f:_ 

dokuzdan ldparen Ketencil 
ban kırşı11nda 34 No. hı 
kAnında bilmilzaylde parayt 
uan olımar. (808) 

fsıanbul yedinci icra ıneOI 

Blr bor~t.a dolayı 
para,. çevrlhueai ID 

bun, ie,Un,•tı• 7ai 
sibl em••I 7 - 9 • 
ııat 1 1 de !itan.....__ .... _ 
yumurtıcılartla 8 N. r;r 
lnlade paraya çe 
olanar, (39!9) 

H•lkewı lcoefer~ . ..:.~ 
Bu ,.,. •• .,. f ,..., 

Halkeftacle A•11•t • 
tan'-laa (E._ 1 

milli mahiyeti ) 
kq,Dferua •erlilecektltt 

Dil ifleriain bByD 

J•t kazaaacbta "' ..,.P 
lerallaQI eatreaan ola 
oıu .. aktatbr. 
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Yüksek Baytar Mektebi 

1 
_ Kabul Şeraiti 

2 
Yüksek Baytar mektebi leyli ve meccanidir. 

3 : Yal~ız lise mezunları kabul olunurlar. 
latanb l' Tabpler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek 
l&to u da bulunanlar Selimiyede Yüksek Baylar mektebi rektör· 
laleli:İ taıradakiler mahalli Baytar müdürlüklerine müracaat et· 

er. 

ttladA) TGrkiye Cnmburiyeti tebeasmdan olduğunu natık hüviyet 
lllL 

lfatırJ.B) .Mütehassısları tam hastane hey'etinden istihsal edilmiş nü
Pot ~ııne muvafık ve musaddak rr.simli bir kıt'a raporu (bu ra· 
"it ~:~•ne baıtabiplerinin resmi mührile membur ve mazruf ola· 
bıa b ıpler tarafından diğer evrakile birlikte gönderilecektir) 
tt.ıeı'•~aneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyanbekir nümune has· 
te Sen, lıtanbul, Çocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana 
Yeıae •ınıun memleket hastanelerinden ibarettir. Buralarda mua
Sıbb olu11mak için bu hastanelerin mensup olduktan Vekaletlerin 
~at •td ve içtimai Muavenet müdfirlliklerine talipler bizzat müra-

C e ~ceklerdir. 
D) Lııe ıehad etnamesi. 

llltıı ! Ahval ve ahlaki şabsiyesi mazbut olduğuna dair Polisten 
E dak ~llsnühal varakası. 

b11t } Terin tahsil ettiği, veya mektepten ihraç edildiği, ve ya• 
1'1ıa lbektebi ikmalden sonra memurin kanununun maddei mah
lll&d~ı nı~cibince hükümetin göstereceği mahallerde muayyen 
ıaı,, ~t. bızmetten istinkaf ettiği takdirde hükumetçe yapılan 
tıltanar~fi maa faiz nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında nü· 

F)••0veçbile Noterden· musaddak kefaletname senedi. 

4 
6rt adet vesika fotoğrafı. 

)ol - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanların 
~li ~·~rafı hükumet tarafından tesviye olunacaktır. (Bunun için 
leıl1::n yaptıkları masrafı gösterir evrakı müsbiteyi ibraz etme· 

S nıdır.) 
- Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. (4290) 

1 '<üksek Orman mektebine ta-
61be yazılma ve alın mi;' şartları: 

2 - Taliplerin Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmalarL 
3 - Yaılarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması. 

lıa11d k Tanı devreli lise mezunu, yabut o derecede tahsilde bu
llleı· Q ları Maarif vekaletince tasdikli lise ve muadili şehadetna· 

4
1 olmaları. 

lt ıa; iyi ahlaklı olduğu ve hiç bir iQ\U~ c~zaya çarpılacak iş 
t.ad le ~ketlerde bu!unmadı~anı bey•o ed~o ve mahalli aabılaeınca 

S 1 h olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olmaları. 
l'e - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma 
rtl1aı aa!Ieme uzuvları tam ve diğer noksanlardan beri, g..!zip yü
t,~ıe. biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden doktor 

6 rıı almalara lazımdır. 
deı.ı - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şeba
~tQı •ınelerini, hüviyet cüzdanını, aşı kağıdını lstanbul'da yüksek 
a-.elct'tı mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya iliştirerek 
)•h ebe yahut bulundukları mahallerin orman müdürlüklerine ve 
ltti~~ en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 20 Eyl6l 932 

1 •ilde mektepte bulunmak üzere teslim ederler. 
~ltı- ~slipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için 
~· daıresinde ve nümuoesi gibi noterlikten musaddak taahhüt 

8 1 Vermeleri lizımcLr. 
'1.tıdık Taıradan gelecek taliplerin yol m11rafı mektebe yazılıp 
)ot tan sonra mektepçe verilecektir. Taşradan gelecek talebe 
~..._ lllaaraflarına ait vesıkaları ve hareket ettiği mahalden yftksek 
'ile il IDektebine girmek Uzere hareket ettiğini beyan eder bir 

/.tı •n beraberinde getirmelidirler. · 
clı.-. e;;e.,, leyli ve meccanidir. T11luil m'ilddeti tlç sene
~nıcın m'llhendi5i yetiftirir ). (40fff) 

TÜRKİYE i 

• 

VAKIT 

Istanbul icra riyasetinden : 

SOtlücede Karaağaç caddesin· 
de 53, 61, 63 numaralı gayri 
menkulde mukim borçlu Mahmut 
ve mezkur gayri menkul hakkın· 
da istihkak iddiasında bulunan 
ve aynı mahalli ve Trabzonda 
Yalı mahaJJesinde Arafil soka
ğında 71 No. h haneyi ikamet
gah olarak gösteren Nevşehirli 
Osman bey oğlu Mehmet Fehmi 
beylere: 

Mehmet Nazım beye 10200 
lira borçlu Mahmut beyin birinci 
derece ipotek irae ettiği Sütlü
cede Karaağaç caddesinde atik 
53, 6 ı, 63, 65 ve cedit 83· 83/l, 
95-97/1, 9712, 97/3, 97/4, 97/5 
numaralarla murakkam gayri 
menkulit dördüncü icra memur· 
luğunca 930-2t numaralı dosya 
ile ikidci artbrma neticesinde 
alacaklı Mehmet Nazım bey uh· 
desinde bırakılmışbr. 

ikametgahları bulunarak ken· 
dilerine tebligat ifa kıhnamayan 
borçlu Mehmet beyle müstebik 
Meho:et F ehoıi beyler hakkında 
vaki şikiyatın tetkiki için kendi
leri hakkında on beş gün müd
detle ilanen tebligat icrasına ka
rar verilmiş olmakla yevmi mll
rafaa olan 22 Eylôl 932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 
de bizzat veya bilvekile lstan
bul icra dairesi şikiyet ve tet
kik merciiodc= hazır bulunmadık
ları takdirde keyfiyetin gıyapla· 
nnda bakılarak halli cihetine gi· 
dileceği. ilan olunur. (3940) 

inadın ve dojum bastahkla11 
' Mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türhe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 

lstanbul döı düncu icra memurluğun
dan: 

T emamlarına 3300 lira kıymet 
taktir edilen Şehremininde Yeni 
bahçede F atmesultan mahallesin· 
de Sulukule caddesinde Koltuk 
ıokağmda eski 81, 81, 1, 3 ve 
yeni 85 numaralarla murakkam 
maa kulube ve bostan kuyuyu 
havi bostan yeriyle üç kıt'a ar· 
sanın tamamlan açık artbrmaya 
vaz edilmiş olup 15 eyl61 932 
tarihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 29 eylul 932 tari· 
hine müsadif perşembe günü 
saat 14 den J 6 ya kadar lstan· 
but d6rdfincü icra dairesinde 
açık arttırma suretiyle satılacak· 
tır. 

Artırma ikincidir birinci art· 
brmada en ziyade beş yüz liraya 
talip çıkmıştır. 

Bu kerre en ziyade artıranın 
Dzerinde bırakılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yilzde 
yedi teminat akçesi alınır, mil
terakim vergi, belediye, vakıf 
icaresi müşteriye aittir. 

icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan baklan 
tapu s:ciJleriyle sabit olmiyan 
ipotekli alacaklılar Ue diğer ali
kadaranın ve irtifak hakkı sa· 
biplerinin bu haklarını ve busu· 
siyle faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gUn içinde evrakı müsbitele· 
riyle bildirmeleri lazımdır. 

Al<si halde hakları tapu sicil· 
leriyle sabit olmiyanlar sabı be· 
delinin paylaştırılmasından ha· 
riç kalırlar. 

Alakadarların iıbu maddeyi 
kanuniye abkimına göre tevfıki 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak iıteyenlerin 932 
• 46 dosya numarasiyle memuri
yelimize müracaatları ilin olunur. 
. (!745) 

Savıfa 11 
• 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Kayıt ve kabul eski talebeden lstanbulda bulunan leyli mecca• 
niJerin 27 Ağustos 1932 Cumartesi gününden ve taşradaki mecca• 
nilerle umum leyli ve nehari talebenin 1 Eyhll Perşembe glinün• 
den itibaren }4 ayıtlerinin tecdidine beşi anılacak ve bu muamele 
5 Eylul Pazar ' e ;i gününe kadar devam edecektir. Tecdidi kayıt 
ancak ücretin veıiimesile kabil ola bilecek muayyen müddetin 
hitamından sonra kayıtiecini tecdit ettirmiyen talebenin yerine yeni 
talebe alınacak ve yerleri kapanacaktır. Yeni talebe namzet ka· 
yıt mu.amelesine 5 E}' liil 1932 pazar tesi günü nihayet verilecek, 
bu tarıbten sonra yeni talebenin duhul imtihanlarıla kat'i kabul
lerine müteallik muamele yapılacaktır. 

Bu sene nehari ahnmıyacaktır • 
imtihanlar umum sınıf ikmal ve mazeret imtibanlarıle Eyltıl 

meı.un~yeti imtihanları Ey!iilün beşinci pazartesi gününden on 
yedıncı Cumartesi gününe kadar devam edecektir. . 

imtihanlarla a1_akası olmıyan talebenin tedrisata başlamazdan 
evvel mektepte ıbate ve iaşelerine imkan yoktur. 

Ücretler ilk kısım talebesi için 275 orta lise ve ihzari ve 
ticare:t kısmı talebesi için 300 liradır. ' ' 

Taksitler üç müsavi taksitte alınacaktır. Birinci taksit kayda 
müteakip ikinci ].inci Kanun üçüncü Mart başındadır. 

ikinci ve üçüncü taksitler aı.ami on gün ihmal edilebilir. Bu 
müddet zarfında taksitini vermiyecek talebenin mektebe nehari 
olarak dahi devamına kanunen imkan yok tur. 

Kaydını ilk taksitte leyli olarak yaptırmış olan talebenin ikinci 
veya OçDncü taksitler zamanlarında her ne sebeple olurıa olaun 
kaydı nehariye tahvil edilemez. 

Birkaç kardeş leyli ücretli olarak devam edecek olur ve 
kardeş olduklarını bulunduklara mahal meclisi idarelerinden mu• 
saddak kardeş mazbatası ile tevsik ederlerse birincinin ücreü 
tam ikincinin ücreti yüzde 15 üçüncünün ücreti yüzde 20 tenzi• 
li.ta tabidir. · 

1452 numaralı kanunun yedinci ve daha aşağı derecelerine 
tekabül eden mikdarlarda maaş alan Devlet memurlarının ço
cukları pederlerinin bu vaziyetlerini resmi bir vesika ile tevsik 
edecek. olurlarsa ücretlerinden yüzde 10 tenzilat yapılacaktll'. 
Bu vesıkanın her taksitte tecdidi şarttır. (4249) 

! l.._ _______ ı_s_t_a __ n_b __ u_• ___ a_e __ ıe __ d_ı_y_e __ s_ı __ ı_ıA __ n __ ıa __ r_ı ______ _.I 
Belediye Riyasetinden: lstanbul'da bulunan Meb'us beyefen• 

dilerle teşrifata dahil devair ve müessesat rüesasının 30 Ağustos 
Zafer bayramı münasebetile bugün saat dokuzdan ona kadar 

Kolordu merkezinde yapılacak tebrik merasimini müteakip Be
yazıt'ta resmigeçit mahallindek i tribünü teşrifleri rica olunur. 
Elbise jaket atay, silindir ıapkadır. (4463) .; .. ,,. 

Keşif bedeli 4795 lira 38 kuruş olan Tepebaşı Belediye kıı
hk tiyatrosu sahne zeminine beton arme döşeme inşası ve bod· 

rum katının bazı aksamının tamiri pazarlıkla 5-9-932 pazartesi 
günll ihale edileceğinden talip olanlar keşif evrakını görmek üze
re Levazım müdürlüğüne pazarlığa girmek için de 360 liralık te• 

minat makbuz veya mektubu _ile aynı günde saat on beşe kadar 
Daimi EncOmene müracaat etmelidirler. (4459) 

Keıif bedeli 923 lira 91 kuruş olan Edirnekapı şehitliğindeki 
abide etrafına yapılacak parke kaldırım kapalı zarfla milnakasa· 
ya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evrakını 

görmek iizere her gün Levazım Müdürlüğüne muracaat etmeli, 
münakasaya girmek için de 69,5 liralık teminat makbuz veya 

mektubu ile tekl'f mektuplarını 19 9 932 pazartesi güoil saat on 
beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (4461) 

Çamhca Kız Ortamektebi 
müdürlüğünden: 

lkınal imtihanlarile leyli ücretli talebe kaydına Eylülüo üçüncü 
Cumartesi günü başlanacaktır. (4305) 
~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~---------

Sıhhat ve içtimai ~luaveuet Yekiıl,~ tı Hudut ve Sahiller 
Sılıhat [nıum Jliidiiı lü~iindrn: 

~stanbul ve Çanakkale merkezleri için• lüzumu olan (430) to11 
yerh ma~en kömürü ile it laffar içi.ı (60,000) kilo kükürt kapah 
zarf usulde 10 Eyiô l 932 cumartesi günü saat 14 te Galatadı 
Karamustafa paşa so~ağında lstanbul Umaoı Sahil Sıhhiye Mer• 
ke~inde müteşekkil komisyonda münal<asası icra kıhnacaiındaa 
talıpler•n şartnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve S•
bill~r Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine ve lstan• 
bul da mezkur oıerl<ez levazım memur:uğuna müracaatları. (4184) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
tS.OncU tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

BRH~ i~ramı ye J~,~ıı lirn~ır 
Ayrıca: 15.000 10,000 Liralık Büyük 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Müklfat Vard11. 
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Cünbüş 
... --------Fabrikası: 

Leyli • Nehari - ilk - Ana - Orta • Lise • Kız • Erkek ' · etti'°' 
Liman cüıdammı zayı . ·oiO 

Y . . . 1 ~ dan eskı91 

Istanbul, Beyazıt No: 39 • 41 Hayriye Liseleri 
enısını a acagım 

hükmü yoktur. (3944 
Maksut o1lu Dursuo 

·································:::::::::::::::-···· 
·•••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

l\]aaıif Vct,:ıleti celil esir.in 5·4-932 tarih ve l 8676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildi ği üzere resmi 

muadeleti tasdik ed:lmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmışur Ecnebl lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 

başlanır. :\r.hari talebt' mektebin hususi otomobil ve otobü:>lerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

ij Göz Hekifl'l .. 
:. D s··ı Şükrıı !! r. u evman 
ii Birinci sınıf mütehassıs .:tı •• ar:, ev 

.. :: I Babıiliı Ankara caddesi nurn 
muamelesi yapılmakt.'.ldır. Talep vukuunda posta ile tıırifoamegöndeilir. Tel. 20530 ... 1 :: ········::::· ......• ····································.:: ....... . ................................... 

Deniz Levazım Satınalma Ko- 'ı~-s-E-v-Rı-sEF_A_t_N~ 
misyonundan: ---1\-Ie-rk-C/.-i -ld-ar-es-1 -\.:ı-l:ı-ta-k-· ii-pr-ü-lıa-şı-B_2_u~-3 

Şufıe A. Sirkeci 1\Iühürd:ır z:ıd : Han 22640 

185 Roda muhtelif Lif ve tel halat: Açık münakasası 7 Eylfıl 
932 çarşamba günü saat 14 te. 

5000 kilo Elvan üstüpü : Açık münakasası 7 Eylfıl 932 
çarşamba günü Slat 15 te. 

5000 kilo Beyaz üstüpü: Açık münakasası 7 Eyliil 932 
' çarşamba günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı malzemenin hi
zasında gösterilen tarihlerde münakasaları icra edileceğinden 
şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
cakların da münakasa gün ve slatinde muvakkat teminat mak
buzlarile b'rlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım satınalma komis
yonuna müracaatları. (4087) 

-
Sabah uykudan uyanınca dilin 
'paslanmış bulunması, midenin 
.rahatsızlıgına aü.mettir. Tabii 
hazmi temin ve iııtibazdan mtıte• 
•ellit avarızdan sizi vikaye 
'edecek olan Eno's "Fnıit Salt'' 
müstalızannı almak için milhlilı: 

haJAbn hudusunu beklemeyiniz. 

Sebah v~ akşam bir bardak su 
derununda bir kahve kaşıgı 

• Fnıtt 5a1t• 
~• • Euo• 
•nn!eıriH: 
nıııeu~n 

fabrilrao•e 
al1m<h 

larüı.uıdc.. 

mıxdan .hBfidir. ~ R U I T SA ~ 

~~ f Sı • •111 L 'r 
•~o aa.ÜMUJC 

'...~ w.a. ı ICZANELERJ>S unua. 

Şirketi Hayriyeden: 
Salacak hattına ait olup hazfedilmiş olan gece seferlerile 188 

190, 484 ve 486 numaralı seferler bugünden itibaren i 1inı ahere 
kadar kemafissabık icra olunacaktır. 

Eczacılar, Ecza Ticarethaneleri, Ecza Komis
yoncuları ile Tıbbi Alat ve Edevat 

lÜccar larının nazarı dıkkatine 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
13213 numaralı kararname mucibince bu kararnameye merbut 

F. listesi muhteviyalt olan bütün kimyevi maddeler, tıbbi müs
tahzarlar ve tıbbi alit ve edevat Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinin müsaadesiyle ithal olunabilecektir. Evvelce E liste
sine dahil olarak serbestçe ithali mümkün olan kimyevi madde
ler için alakadarlar mezkur kararnamenin birinci maddesinde 
zikredilen komisyona müracaatla sipariş vukuunu ispat ederek 
Eylul zarfında bunları memlekete ithal edebilirler. Evvelce Ve
kalete müracaatla evvelki F. listesinde yazılı bbbi müstahzarlar 
için sipariş müsaadesi alınmış olduğu takdirde bunlarında ithaline 
müsaade olunacaktır. Bundan böyle F. listesine dahil bütün mad
deler için siparişten evvel orijinal fatura ve iki sureti bir istidaya 
raptedilerek Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletine müracaat 
edilmelidir. tier ayın yirmisinde o zamana kadar yapılmış müra
caatlar tetkik edilerek kararname mucibince tayin edilmiş olan 
hudut dahilinde ithalata mü53ade edileceği ve binaenaleyh mü
racaatların ayın yirmisinden evvel Vekalette bulunmak üzere ya
pılması lüzumu ilan olunur. (4465) 

lzmir - Pire • lskenderiye 
pc.ıstası 

(Ankara) 30 Ağustos Salı 
11 de. 

Trabzon postası 

(Karadeniz) 31 Ağustos Çar 
şamba 18 de. dönüşte Tirebo· 
1uya'da uğranılacaktır. 

lzmlr ·Mersin postası 

(Mersin) 31 Ağustos Çar· 
şamba 10 da Galata rıhtımın-
dan kalkarlar. (4391) 

1 Eylül Perşembeden itiba
ren Bandsrma ve Karabiga 
postalan lstanbuldan saal 18 
de kalkacaklardır. 

lstanbul üçüncü icra memurluğundan: 

Bir borcun temini istifası için 
mahcuz v~ paraya çevrilmesi 
mu!<arrer Demirkasa, Amerikan 
yazıhane, soba ve saire 10-9-932 
tarihine müsadif çarşamba günü 
Marpuççularda Barnatan han 
ikinci kat 29 Numaralı odanın 
&ntıınde Hat on ikiden itibaren 

birinci açık arttırma surctile sa
tılacakhr. Taliplerinin mahallinda 
bulunacak memuruna müracaat· 
lan ilin olunur. (3943> 

ııııı1111111 ııııııııııııı 11111ıııııııııııı11111uıııııııııııı111ıııııımııııııııınıııııı 

Tarihten ikmale 
kalan gençlere 

mUJde 
Bu sene Ortamektep ve Lise

lerde tarihten ikmale kalan genç
ler için kolayca sınıltan geç
menin bir çaresi vardır : 
(V AKIT) ın neşrettiği Tarih el 
kitabı'ndan bir tane tedarik et
mek ve imtihana bu kitaptan 

hazırlanmaktır. 

11111ııımıı111ııuıııııııııı1111ıııııııııııııı11111111ıııııııııı111ıııııııııııııııı11111 
lstanbul ikinci ıflAs Memurluğundan 
Müflis Mahmutpaşa'da lrfaniye 

çarşısmda 18 No. da elbiseci 
Abrabam llagözyao ve S. O:ia
başıyan şirketine ait tetkikat 
hitam bulmuş ve tanzim kılınan 
sıra defteri alacakhların tetki
kine dairede hazır bulundurul
muştur. Müflis şirket alacaklıla
rına konıurdato teklif etmekte
dir. Bunun müzakeresi ve ikinci 
toplanma ıçm alacaklılarm 
19-9. 932 pazartesi gijnü saat 
14 te ikinci mas dairesinde ha
zır bulunmaları ili~ o!urıur. 

. (3946, 

L:~1 
:: ~:~hea:ıl İnkılap Liseleri Ana ıl <, Orta 

L!se kısım'arı 
MUessisl : NEBIZADE HAMDI 

Resmi ders programlarını tamnmen tatbik eder. lngiliıce ve fransızca tcdrisan ecnebi mekteplerine kat'iyyen ihtiyaç 
bırakmıyaca.k derecededir. Çok kıymetli ve güzide muallimlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir Ana ve 

babalar yavrulannı lııkıl:lp Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalj) ile teslim edebilirler. 
mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene meccani olarak 

TiCARET VE BANKA(;ILIK KURLARI 
lstiyenlere mufassal izabname 
Telefon : 20019 

Yelkenci ve Sadıkzade 
Müttehit Vapurları 

1 Eylulden itibaren Karadeniz hattma her hafta 

Pazar, Salı, Perşembe 
Günleri olarak üç posta yapılacaktır. d 

t Eyltlldeu itibaren on beş glln zarfıo 8 

hareket edecek vapurlar: 
ı EylOI erşembe Dumlupınar ıı Eylül pazar Sakarya 
4 ,, P.azar f rzurum ıs Salı Samsun 
6 ,. saıı monu " 1 mar 
8 ., Perş&mbe Vatan 15 " persembe .. umu 

p AZAR ve SALI PERŞEMBE 
Postaları 

BOPlye 
Postaları 

RIZlye 
kadar giderler. 

tafsilat için Sirkecide Yelkenci Hanında Yelkenci vapllf" 
acentalığına Telefoo 21515 veya Sirkecide Meymenet 
Hanında Sadık Zade acentahğına Telefon 22134 

Fazla 
ları 

~"'11111-••••••• Müracaat edilmesi-----·~-': 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

LJ•keri Fabrikalar Umum Mildiirliiğil ilanları 
50 Ton Elektrolit l;akır 29 - 10- 932 
15 ,, ,, Tutya 22 -10- 932 
80 ,, adi ,, 31 - 8 - 932 .. 

Şartnamelerinde tebeddllllt yapılacağı cihetle hizalarında Y~ 
zıh tarihlerde münakasalarının yapılacağı ilin edilen yukarıd• i 
malzemenin bu tarihlerde mOnakasaları yapılmıyacaktır. Y'~ .. 
şartnameye göre münakasa gllnfiniin ayrıca ilin edileceği ali 
daranın mulumu olmak Uzere ilin olunur. (4464) ~ 

kara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

~. Kırtasiye mağazası 

'\ 

AKBA 
kıtap evı ve kırtas 1 yec ı l i k 

Ana(artalar caddru 
rrıcton: 3377 

Her lisanda gazete 
' mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e ~yası 
ve mektep levazımı 

' 
Her türlü Fotoğraf 
levazı'mı - makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1: •• •• il 
i! Uroloğ f: 
ii Or. Hakkı Rilştil ii 
ii idrar ve Tenasfü yolları birin- i5 
;i ci sınıf mütehassısı 0 PARIS,, ğ 
:: 1 :: 
:: den Dıp.ome r: 
::t.;tiklal Cadde~i Yıldız aparcıman No 322:ğ• .. ........................................................... .......................................................... 

Doktor 

VAK 11 
Yevm!, Siya.at, Gazete 

lstanbul .Ankara =:sı, V AKl'l' ~ 
Telefon Numaraları 

Tahrir telefonu: 2-1879 

ldare telefonu: %4870 

-
Telgrat adresi: İstanbul - .J,!ı.J(tf 

Poııta kutusu No. 46 -Abone Ucretlerl: 

TUrkiye Ecnebi --2700 
I'f• 

Senelik BOO .. 
6 ayhk 750 Ht>O .. 
3 aylık 4.00 sOO .. 
ı aylık 150 / 

ilin Ucretlerl ı 
gurııf 

Resml U!nl:ırm blr satırı ıo ,. 
Ticarl nanıarm blr satın 12.6 ,, 

Ticari U!nlarm bir santiml 25 -KUçUk illnlar: fb 
def-" t Bir defası 30 iki defası :SO Uç urU't1J 

dört defası 76 ve on defası 100 l< fDee"' 
Uç aylık il!n verenlerin blr defası ı-P' 
nendir. Dört satın geçen UAnlarsı1 
satırlan beş kuru§tan hesap edilir· 

Hafız Cemal vAKIT MATBAAsı - ısT.ı\!'1131,)'JJ 
Dahll1 Hastahklar MUtehassısı SAHtEt: MEHMET ASI~T ,.oıP 

Umumi neşriyat mUdUrU: FlK:ııı:~ · / 

Cumadan maada her gün öğleden ------------;I. ~ 
sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstan· cu·· obil 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu .. ---• 
susi kabinesinde c!!lhili hastalıkları Fabrikası: 
muayene ve tedavi eder. 1'~lefon: ıs. 

lstanbul. Beyazıt No: 
tanbul. (2.22.398). a.....;.~~~~---_........-

• 
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h 
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