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30 Ağustos Başkuman
danlık harh1nın tafsilatı 

7 inci sayıfamızda 

Umumi evler ve kadınlar 
hakkında nasıl muamele 

1 k [ Yeni talimatname] 
yapı aca 11 inci saylfadadır 
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Tayyare Bayramı 
Başkumandan Harbinin Ve 

Zaferin Yıldönümü 

• 
11 sene evelki büyük taarruzun bugüne alt aafhası ve batkumandanla Garp cephesi 

kumandamuın taarruz aıra•ında 'Ahnmış reshnled 

Dü.y ük Zaferin Ru&'Un Zmfer ve Tayyne liay· t, tayyare timsali, po'is lrıt'aları 

Y ramımızdır. Bu iki bayramın kut- itfaiye müfrezesi ve otomobiHeri 
ıldönÜmÜ lulunm~sı ıçın. bugü~ şehrin şehirin bandosu, sivil mektepler 

Bug·· (J ) ~ k muhtehf yerlerınde bırçok me· ve teşekküJJer iştirak edecek· 
un O Agustos baş u.. · ı·kı 

~and l k . . rasıın ve şen ı er yapılacaktır. !erdir. 
an ı meydan muharebesının A k - · d · · 

~l\ birinci yıl dönümüdür. Bu mu - sS erı 9mle5ratsıın plr0og30ramı şku dur: . Teftrş.ten. ~on;a en .kıdemsız 
qar b . k" . • .. . aat , en , za a ar bır zabıt ıstıkJal harbı He baş 
1 e edır ı mıllı mucadelenın K ı d k d ı ~ d · 
ıtitt," k . . . . . o.or u uman an ıgan a tebrı· kumandanlık muharebesi hakkın· 
t. ı ınuvaffa ıyetını lemm etmış- kat kabul edilecektir d b" h't b d b • k 
ır 8 . . · a ır ı a e e u.unaca ve 
'akıau muhare~e~ır kı.vatan top.. Beyazalta Üniversite meyda· buna kolordu kumandanı tara-
~ rını ecnebı ışgalınden kur • nında saat 10 da toplanacak lut- fından mukabele edilecektir. 
di~ıştır. Bu muharebe ile elde e. atla askeri ve sivıl mekteplerin Nutuklardan sonra mızıka Is· 
f ~ll büyük Dumlupınar muzaf "' ve sair teşekküllerin saat 10 bu- tildal marşmı çalacak ve baz1r 
d~l'ttetidir ki Türk milletini mad - çukta teftiş ve muayeneleri ya· bulunanlar selim vaziyetini ala-
b·· esaretlerden kurtardıktan başka pıJacaktır. caklar ve bu suretle meçhul as· 
li~~Uk inkılaplara imkan vermiş • Merasime askeri mektepler, ker selamlanmış olacakhr. 

muhtelif sınıflardan mürekkep kıt- (Devamı 4 Uncu sayıta&) 

11 sene evel Gazi ve Fevzi Pat• Hz. Akdeniz kıyısıo~a 

Askeri Terfi 
- . . • ! - - Jİ' 1 

Listesi -
Ankara, 30 (A.A.) -Reisicüm

hur Hazretlerinin ta.sdiklerine iktL 
ran eden askeri terfi listesi sudur: 

Ferikliğe terfi edenler 
0

Mirliva Cemil Cahit Paşa. 
Mirlivahğa terfi edenler 

.. '. . - ---- -

Jeymaniye, erkanıharp izzet T oa· 
ya, erkanıharp Mümtaz Çınar, er
kanı harp Ahmet Ekrem Kandiye, 
erkanıharp Nurettin İstanbul, erki 
nı harp Ömer lskenderpaşa, erka· 
nıharp Asr.m Erzrum, erkanıharp 
Abdülmecit Bursa, erkanıharp 

Piyade miralayı Fehmi, baytar C d t 1 k d ev e ş o ra. 
miraalyı Sadettin, miralay Hasan \ Erkanıharp Tevfik Soma erki.-
Fahri, süvari miralayı Nidai, er· n ha ll.t ff t t b 1 ' k" 

ı rp "lnuza er s an u , er: anı· 
kam harp miralayı Kemal, miralay ı J S h b tt' Ed' k"' 

ıaı·p e a e ın ırne, er anı 
Şevki, miralay İbrahim, askeri li- h K- l t b J k"' h 

1 
arp enan s an u , er anı arp 

seler müdürü miralay Ömer Cemil, A u·· k.. k"' h N . . . . sım s up, er anı arp e~et 
pıyade mıralayı Azmı, Harbıye u·· k''d k"' h Hakk C . 

• •• •• .. A • s u ar, er anı arp ı umaı 
mektebı muduru erkanı harp mı· b ı · k- h F · y ·1 . . . a a, er anı arp eyzı eznecı er, 
ralayı Salım Cevat, tabıp mıralay e k"' h F t A t 1 "-"' ... r anı arp ua n a ya, erıı;anı 

Mazlum Beyler. harp Ahmet Kemal Filibe, erkanı .. 
ErkAnıharbiye miralayhğına harp Mehmut İstanbul Beyler 

terfi edenler · 

Erkam harp Mehmet Ihsan, 
Yenice Varna, erkanı harp Meh
met Fahri Bolu, erkanıharp Meh· 
met Kafkasya, erkanıharp Mehmet 
Cevat Ortaköy, erkanıharp Yümnü 
Harput, erkanıharp Hasan Nazmi 
Gönan, erkanıharp Zeki Sü • 

Erkanıharp kaymakamhğına 
terfi edenler 

Erkanıharp Raif Bursa, erkanı
harp Behzat Mahmutpaşa, erkanı .. 
hap Hulusi Maraş, erkanıharp Ce· 
mal Eskicuma, erkanıharp Emin 
İstanbul, erkanıharp Sami Sivas, 

(Devaını 8 inci saydada) b .. l\tilli ınücadele hareketi henüz 
\i}"'k d u Mustafa Kemalin kafasın'" 

't~ &adece bir plan halinde iken 
li litk ınilletinin artık ecnebi esare
(~~en kurtulabileceğine, bahusus 
~tı •ili rnisak) gayesinin tam ve 
ı .. 'ltrauz olarak tahakkuk edebi .. 

Bir senede millet orduya Romanya Kralı, metresi 
36 tayyare verdi Kral Karol Yahudi. madamı Hıristiyan 

"C~"· 
l'ok t•?e. inanan hemen hiç kiımse B gün 16 
~ele ~ıbıydi. O vakit mHli müca .. U yeni tayyaremize at konacak 
bil l'lJn en kuvvetli taraftarları 
I~ \ZiUet içinde esir olarak yaşa -
~ ~ tan ,ecnebilere esir olarak öl
•o e len, silahları elden bıraktıktan 
~it llra. öldürülmek akibetine 
Sit ~t olmaktan ise düşmanlar ile 

ett~ışa~~k. merdane ölmeği .t~rc.ih 
l'o l lerı ıçın bu mücadeleyı ıstı .. 

t ard 1 ı. 

~e 'te başlangıcında bu kadar zor 
lerı tıe~icesi o kadar şüpheli görü -
•en ~ı~li ınaksat nihayet üç, dört 
"uz~ ı~ınde Gazinin kurtarıcı kıla
fecı Ugu ve Türk milletinin büyük 
~h.;karlığı ile hakikat sahasına 
a ı ... 

t:. ~hbuyük Türk zaferinin insanlık 
""J • 
~i·b. •ne verdiği ahlaki ders şudur 
~~~r millet için bertaraf edilmesi 
)()~ansız hiç bir düşman tehlikesi 

Ur. Yalnız bu tehlikeye karşı 
Mehmet Asım 

(DevaDl! 4. lliıcU ııayılada) 

Tayyare cemiyeti reisi Fuat Eey ve tayyarelerimlzden blri 

Ankara, 29 (A.A) - türk tayyare gelecek senenin 30 ağustosuna 
cemiyeti reisi Rize meb,u•u Fuat kalmıştır. Hu sene yeni 16 tay-
bey Anadolu ajansına 'u beyanatta dl 1 
bulunmuıturı yaremİl şu a arı a acakhr: 

Büyük Türk miJleti bu sene Amasya, Bozöyük, Çine, Eskişehir, 
kahraman ordusuna 36 tayyare Gc,·,·c, İzmir · BurnO\a, İt.mir · Karşı· 

vaka İzmir rençperleri, lzmir tüccar ve 
hediye etti. 30 ağustos hayra- ~snaİları, Jstanbul . Bakırköy, İstanbul • 
mmda 16 tayyaremize ad koya- Beşiktaş, lstanbul - Küçükpazar, Manisa, 
cağız. Yirmi tayyarenin ad kon• l\Iidya, Ödemiş, S;ıravküy. 
ma şenlikleri muhtelif sebeplerle g · .<Deva.mı: 6 mcı aayı.fM@ı 

ederek onunla evleniyor 
VlY ANA, 26 - Romanya kra .. 

h Karol, kızıl saçlı yahudi kızı ma· 
dam Lüpesku ile pek yakında ev • 
lenecektir. Mevsuk bir memba .. 
dan verilen bir habere göre, izdi
vacı itmdiye kadar geciktiren amil 
Madam Lüpesku'nun yahudi ve 
avamdan olması idi. 

Kral Karol bu manileri kat'i bir 
surette bertaraf etmiştir. Madam 
Lüpesku, yahudi kal.makla beraber 
ortodoks kilisesine kabul edilecek. 
tir. 
Madamı asil yapmak için de bir 

çare bulunmuştur. Avrupalı bir 
prens madamı evlatlık olarak ala· 
cak ve kendisine bir esalet unva · 
nı verecektir. Prens, mali bir fe -
dakarlık mukabilinde bu teklifi ka Madam Lupeaku 

bul etmiştir. j bir emri vaki olacaktrr. 
Bütün bu formaliteler bu sene Madam Li\J>esku haf1ilıanrda 

z.a. rfında nihayet bulacak ve iz~i • ~inayadadır. Kral Karol da orada
:vaç gelecek ıenenin başlangıcınd~ ıo.'1ır. 
·-
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Japon donanması 
Manevrayı bir milyon 

kişi seyrediyor 
J apc.'' donanmaamın manev • 

rala-.. Y ol•hama açıklarında bat· 
lamı§tır. Manevrayı sahilleden bir 
milyon kiti dikkatle takip ve ıey -
rediyorlar. 

imparator Mikado, Hiyei ge .. 
miıiyle, hemen hemen bütün do -
nanmayı teftiş etmittir. Manevra• 
ya 161 harp gemisi ittirak etmit -
tir. 

Gemilerin mecmu tonilatosu 
850.000 dir. Donanma 6 mil uzun • 
luğunda 2 1 2 mil genitliğinde .. 
dir. Reımi geçit eınaaında 180 tay
yare uçmuıtur. 

Müzede bir hırsız 
LONDRA, 28 (Hususi) - Dün 

Jeol~ji müzesinden 1000 lira kıy • 
metinde bir laf çalındı. Hırsızlık , 
on dakika zarfında yapılmıştır. 

Amerika maliyesi 
HAYD PARK, (Hususi) 

Maliye nazırı M. Vadin, Mösyö 
Ruzvelti sayfiyesinde ziyaret et -
mittir. Bu ziyaret esnasında, ma -

Bulgaristanla beş senelik bir 
dostluk muahedesi imzası 

Sofyada çıkan Utro gazetesi, ı manya - Sovyet Rusya münase -
başv~kil lamel Paşa Hazretlerinin batı üzerinde müzakereler yapıla

Sofya ziyareti esnasında Bulgaris- caktır. 

tanla bir doatluk muahedesi imza 
edileceğini haber vermektedir. 

Türkiye - Romanya 

Şimdiki halde Romnya; Sovyet 

Rusya ile münasebatında, Londra

da imza edilnıiş olan mütecavizin 

"Küvantül,, adlı Romanya ga - tarifi misakının hudutlarını teca -
zetesi, RC'.manya hariciye nazırı 

M. Titülesko'nun Ankara ziyare .. 

tinden bahsettiği sırada bu ziya -
retin zannedildiği gibi, fevkalade 

görü,meler için olmadığını , yaz -
maktadır. 

Ankarada Romanya - Türkiye 
münasebatı tetkik edilecek ve Ro-

vüz etme.meğe kat'i surette karar 
vermiştir. 

Romanya ile Sovyet Rusya ara

sında doğrudan doğruya siyasi ve 

iktısadi münaıebat ancak Sovyet • 

lerin Besarabya hakkında kat'i 
beyanatta bulunmaları şartile ka -
bil olacaktır. 

Mübadele için Yunanis
tana bir teklif imiz 

Atinada çıkan Proiya gazetesi , 
muhtelit mübadele komisyonu iş .. 
lerinin bir an evvel bitirilmesi için 
müşterek bir anlaşma yolu bulun .. 

ması etrafında hükumetimiz tara -
fından Yunan hükumetine bir tek
lifte bulqnulduiunu yazmaktadır. 

· Atina gazetesinin verdiii ha • 
bere göre Yunan hükuımeti bu tek
lifi nazarı dikkate almış ve tetkike 
başlamıştır. Bu mesele Yunan na • 
zırlarının Ankarayı ziyaretleri ıı .. 
raunda müttereken tetkik edile -
cektir. 

!~~n:~~~~;a~ii7;:;n·3~a :~;:~ Lort Grey y~;::·b:;"·r~;;;;;"·;:~:i Arnavutluk 
lira verebileceğini söylemiştir. f 

1
. sınden /stanbul halkına! 

Kazım Paşa Hz. Meşhur lngiliz dip- TY.~r"ttaTş, . . İ ltalya ile aralarında 
ur ayyare cemıyetı, bu E 

GemW.-, 29 (Hususi) - Vilayet lomatı ö)du sene de 35 .. ~~yyare almıştır. J gerginlik 
hududunda vali Abidin, Fnka İ Bunlardan uçu lıtan~ulun yar· ~ 
r~isi Sadi Beylerle Gemlikten bir LONDRA, 29 (A.A.) _ Nort _ \ dımile orduya hediye ediliyor. ~ Tiran, 29 (Huıusi) - Arna-
heyet tarafından kar•ılanan Mec- ( Istanbul hava filomuzun ~ vutlulda ltalyanın ara11nda hisse· "' humberlaud kontluğunda Faile - -
liı Reisi KaAzı p b ld' adedinı· 12 ye rıkaran bu ür =---= dı·ıe b" • l'k el B m ş. uraya ge 1• don' daki evinde ağır aurette haı - I .. T 

0 ır gergın ' var ır. u ger-
Halkla konuıtu. Belediyede isti· -. j çelik kanadın bayram günü ~ ginlik, M. Muıso'ini'nin bazı tek-
rabat etti·• Cumaya kadar our- ta bulunan ve uzun müddettenberı Y 'lk"" d d t k . E ı·fı . . k l Z dd ı; .. • • . eşı oy e a a ma merası- ~ ı erını, ra ogonun re elmc-

d 8 k gozlerınden muztarıp olan vıkont 1 · d ti' · 1 t'kb l h = · d 1 sa a, on gün ah esirde ve .. .. .. mme ave ısm. s ı a arp- ~ sın en i eri j'elmeldedir. Fakat 
kaıaluı•d• ıtetkikat yaparak Grey ,olmuftur. . lea:in'-1 a,., Q&ac•i ş~~tıdeD a M. f,\~iain jekijflp, 'İjı\I; 
Istanbula döneceklerini baoa 1905 ten 1916 seneııne kadar i belli. Mavi semaJarı kara bu· g aetli bir ültimatom mabivelin· 

ı ·ı h · · 1 ... d bu i '· .., "" = ,,.,.,t iu•• , ra .. ~rtiırh ,, !lııı1 \ , 
söyledıler. Ziya Vehbi ngı tere arıcıye nazır ıgın ~ • j lut ıibi kaphyarak gelivere· ~ dedir. 

lunmuş olan Lord Grey, lngıltere cek olan müthiş lrnvvetlere 5 Teklifler şunlardn: 
Bursa, 29 {Hususi) - Buzün k k ı ·ı = 

~ tarafından Almanyaya harp ilariın s anca tayyre uvvet erse mü· § 1 - ltalyan l~Ultürüyle yetit· 
Büyük MiHet Meclis.i Reisi Kazım d = d f k b'I ı v b' = dan biraz önce Avam kamarasın a i a aa a ı o acagını ır an ?. memiş olan memurların, ltalyan 
Paşa Y alovadan Gemlik yolile - b d k = 
Borsaya geldi. Bursa valisi fırka İngiliz siyaıeti hakkında yaptığı ~ atmn an çı arma. ğ kültürlivle yetitmiş veya doiru-

me"hu; beyanatı ile tanınmıftı. ~ Bunu diitünmiyenler istikba· ı dan doğruya ltalyan memarlarla 
ve belediye reisleri Gemliğe ka- T ~ le kıymet vermiyenlerdir. Asıl ~ tebdili. 
dar giderek karşıladılar. Bir çok Lord Edvard Grey, 1862 sene - - -

l G B 
. d d v ld v •• yet ~ Türk milleti bu tehlikeyi her § 2 _ Bütün Arnavutlu'- askeri 

memur ar emlikle ursı ara· sın e ogmuş o uguna gore - = 'd ı. t · 'fO k t = " 
. . 1 k § zaman 1 ra"' e mış, r ay- ~ binalarsnın, ltalya harbiye ne-

sında toplanarak Paıayı se.•a·mıa- mı·, ya•ında vefat etmı•tır. Para = · · d t = 
T T • T A :_ yare cemıyetme yar ım ve e- g 

dılar. b h ·1d h t zaretine satılması . ir ta 11 en sonra sıyası aya a g berru ile hava kuvntlerimizi ~ 
Bu akcam Halk Fırkasında ı Ed d G 1905 t l ·ıt = = 3-Halenlngiliıolanpoliı amir-"' atı an var rey e ngı e § kalplere emniyet vuccek bir ~ 

ziyafd verilivor. re hariciyesine geçmiş, Fransa ile ~ bale g~tirmiştir. ~ !erinin ltalyanlarla tebdili. 

Fevzi Paşa Hazretleri 
Bur11, 29 ( Huıusi) - Fevzi 

Pa,a Hı. aktım Tayyare sine· 
m11ıı:da te!Dsilde bulunduktan 
sonra bugün buraya hareket et· 
tiler. Fevzi Paşa Bursadan pek 
memnun oldujunu söylemiştir. 

Muntazam borçlar 
müdürlğü 

Ahan, 28 - Maliye Veki!eti 
muntazam burçlar müdürlüğüne 
altıncı derece maaıile Muhasebe 
umum mildOrlüğü bOtçe mOdürü 

•Eaa1a Beyin tayini ili taadika 
iktiran etmittir. 

Bügük harbin menşe
lerine dair kıtap 

Londra, 28 (Hususi) - Harbi 
umuminin meaıeleri hakkında, 
perıembe gOaü yeni bir eser 

neıredildi. 1924 de, Makdonalt, 
hari.ciye nazaretiain dosyalarınm 
intiıarsna mOaaade ettiiinde~beri 
bu barb"umuminin menşelerini 
tetkik eden 9 uncu kitaptsr. Hu 
eser 1909-1913 arasında Avrupa 
ebwalt Ye bilbaua Türk .. Italyan 
ihtillfıaa ve Balkan harbine da· 
irdir. 

fak · · · ~ o u ·· · t b "k = 4 - Ecnebi devi etlerle Arna-itilaf, Japonya ile itti ııyasehnı § cayram g nu senı e r1 e ~ 
- ı k h · b = vutluk arasında balen cari olan takip etmit, 1607 de Rusya ile an· ~ ge cet tayyare eyetıne u ff 
- ·ı ·ı d · h b - iktısadi İnuabedelerin iptali. 

1 k ı "k' "f mıntaka = vesı e ı e e ız ar uyuraca· E 
aşara ram ı ı nu uz - E v •• • • = 5 K 1 K k 

b 
.. 1 .. t•• :: gınm kuvvetle umıt eden ıda· j - apanmış o an atolı 

sına o muş u. E • i k ı k 
U 

A h b" k t E re heyetimiz şimdıden tükra· 1 me lep erinin te rar açılması. 
mumı ar ın opmasına a - :: 1 :. 

i nını arıey e•. ~ 6 - Mektep ve liselerde (tal· 
kaddüm eden aylarda Edvard f.111ııı, 1111 ıııııuı 1111ıııuuı • ,1111111 y ,,11111ıı11111ıııı11111 11rıı11ııf;. yaocaDJn mecbuı i okutulması. 
Grey aulhün muhafazası için ça - 7 -G6rcedelci Fran11z mekte-
lı~.mıt, Avusturyanın 1914 .te Sır- Belçika - Alman hudu- binin yerine bir ltalyan mektebinin 
bistana gönderdiği ültimatomda açılması. 

duoda bir çok hadiseler verdiği 48 saatlik mühleti uzatma- Zogo bu teklifl.rden 1, 3, 5 ve 
sını temine gayret ederek Sırbiıta- L=egc, 29 (A. A '-Belga Ajansı 7 inci maddeleri kabul etmemiş· 
nın şayanı kabul olan her şeyi ka • Bflçıka Alman hududunda birçok tir. Fakat fena vaziyettedir. Eier 
bul etmesini iıtemitti. Sırbistan , hadı'ı•ltr kaydedı'yor ·. R 
bu tavsiyeye göre hareket ederek 
Avusturyanın metalibinden çoğu -
nu kabul ettiği halde Avusturya, 

Sırbistandan tam teslimiyet iste • 
diği için harbe mani olmak imki. -
m elden gitmittir. 

1916 da gözleri ağrıyan Edvard 
Greyin vazifesine devamına imkan 
kalmadığı için kendisine lordluk 
tevcih olunmut ve Loit Corcun 
ba9vekilliğe gelmesi üzerine 11 ae
ne -devam eden hariciye nazırlığı

na nihayet vermitti. Selefleri için • 
de hiç bir kimse bu kadar zaman 
lngiltere hariciyesini idare etme • 
miştir. 

Ken<liıi 25 senelik iiyaıi haya -
tmm hatıratını ngre~~t bulunu-
~. -

.. omayı ltlemnun etmezee, mem-
Moremet jaodarmalars Belçika leketini mUtkO!Ata ıolcacakhr, 

topraklarsnda yo'uou şafardığını ejer Musoliniye l:oyun eymiş 

söyleyen Hitlerci süvariyi hududa ıörünüıse Arnavutlukta bir ibti-
kadar götlhmüttür. lil çıkmHı imklnı vardır. 

Beı Hitlerci Renfand'a kadar 
giderek halka hakaret etmiş· 

ferdir. 

Bir jandarmayı ağır surette 

yaralamış ol~n bir hitlcı ci tcv. 
kif tdılmiştir. 

Duscldorf 'da bir balıkçı tile· 

cat1 iki gün hapis edılccektir. 

Bü tüccar köy pazarsndan öteberi 

almak Almanyada ecnebiler iç'n 

yasak olduğu halde bir köx, pa· 

zarından alıt verit yapmakla 
mUtcebimdir. 

Bir marş hazırlanıyor 
Ankara, 28 - Cumbu,iyetin 

onuncu yıhnda halk kOtleleri ta

rahnda n söylenmek üzere bir 

onuncu yıl marşı tertip edilmek· 
tedir. Marşın güftu Behçet Ke· 

mal ve Faruk Nafız Beyler ta
rafmdan hazırlanmıştır. 

Bestesi Cemal Raııt bev ta· 
rafından yapılacakhr. Mırf, 
Cümhuriyetin on yıllık feyz ni, 
TOr&C tarihini ve Türk eaerj sini 
anlatmaktadır. 

Takas yüzünd 
Tacirlerin 2ararlar 
meydan verilmiyec 

Ankara, 29 - Ellerinde t 
vesikuı bulunan ithalat tıc 
rinin zarar gördükleri etrafın 
telaşlarına mahal yoktur. Al 
dar makamlar, tacirlerin elle 
deki vesikalar yüzünden ı 

görmemelerini temin tedbi 
almağı düşünmektedir. Maall1 
bu tedbirin mahiyeti henüz 
lum değildir. 

Maliye vekaleti vekili H 
bey şu beyanatta bulundu: 

- Tak as sistemi kalktı, 1 
par asım ~ ontenjanla beraber 
viz no"tasından tutmak e 
kararlaştmldı. Hu nokta e 
olarak kabul edilince maliye 
bu cihetten te,kilitını ikmal 
mesi zarureti basıl oldu. Bu 
barla merkezde bir kambiyo 
müdüriyeti tefkil ediliyor. 

lzmir ve lıtanbu'da me~ 

kambiyo murakiplikleri tak• 
edilmektedir. Diğer bazı mU 
viliyetlerimizde bu nokta 
tetkilit yapıhyor. Merkez: bür 
bütün memleket döviz hare 
hnı idare edeck, vaziyete g 
hUkümete yeni yeni tedbir 
almak fırsatır11 ver~cektir. 

Ray otobüsleri 
Ankara, 29 - Otomobil 

kamyonlarsn şimeodiferlere 
hiı rekabetin önünü almak ü 
re Devlet dem ryollar idares 
sipariş ett ıği ray o~obüsleri 
güne kadar geliyor. Halkın b&J 
larlar otohüs fiyatına, hatta ~ 
ha ucuza seyahati için bir tar 

• hazsrlanmaktadsr. 
Ray otobüsltri Anlcara isti 

yonuncl•• eık •-" :Y• ~y 

saatlerde hartket tdecektir. 

Ankara valisi 
Ankara, 29 (Hususi) - D 

Ankara valiıi Nevzat Bey Ç1ft 
çılıkta yapılan yeni paHja gi 

rek tetkikatta bulunmuıtur. 

Asuriler hududumuz' 
geçmediler 

Irakta" i isi Asurilerin lr 
kuvvetleri tarafından hududdf 
muza tardedildikleri bakkıll, 
Ankarada malumat yoktur. Al 
kadarlar bu haberin isi As.I 
lerin C zre kaı111 civarmda S' 
riye • Irak ve Türk hudutları 
bir!eştiği araziden Suriyeye ~~ 
mit olmalanndan galat olduF. .. 
söylemektedirler. Asilerin hu~ 
domuza iltica etmek istedikl,t 
takdirde aletle mukabele g8 ~ 
r~k tardedilccekleri tabii olm•~,., 
beraber baZ1 lıtanbul iaıeteld-ı 
n.n yazdığı gibi bugüne k• ,t 
da hiçbir asi kuvveti hudut~• ti' 
mııagirmiye t~,ebbüs etme1111f 

Menedilen birgazetı 
Ol' 

Ankara, 28 - Hale~t~ ~Ot' 
tet'r tEımuhd•) ıaıete11nın f ,,. 
kiyeye ithali Heyeti Vekile lı 
rarile menedilmiştir. 

Olçü nizaamnamesi 
.. . .~· Ankara, 28 - O !çiller 11ıı ti 

namesi bugün~ü Resmi G•'ecU 
ile netreditmiştir. Birinci fall•di~ 
umumi hükümlrrden b•b•' 1J 
mtktedir. ikinci faahnda uıuo ~ 
ölçlilerinden diğer fa11llar~• 11111

1, 
telif h0k6mlerdtn babıo uouj,. 
Nizamnam-eııin tatbikı için lk !A 

Yeki etirıce bir talimato•31e 7
p 

pılacakhr. 
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ır anket ve yanlış 

bir hüküm 
Jc Fransız muharriri Leon Piyer 
t ;nt, Türk gençleri arasında yap
~~ anketi Tan ıazetesinde neır-

tı .. 
io· Ak le· n ette anlattığı Jeylerin Tür-
•' d~!'Yİ ne kadar temsil edeceğini 

111 
Utünrnek istemem.. Çünkü bir 

~~hlleketi, bir hadiseyi, tanımak 
1~ ıorulacak sualler alına • 

ctJ cevaplar bir hakikati, bir 
o llf\ı . f le ) ı ade etmekten daima uzak 
l hlıtlardır. 

h Anketlerden bir topluluğun 
e:ınlelerini, istikametlerini tayin 
~ek mümkün değildir. Çünkü: 

t ~aıtaya, hastanın tuunından 
)' t en sözlerle ilaç veriJmez, bün -
e)'e bakılır .. 

\' Mücrime kendi ıözlerile hüküm 
t~~ll'lez, objektif delil aranır. 

ltı .•r adamın, ben iyi adamım de
f tııne inanılmaz, onun kütle i
'11deki akiıleri tetkik edilir. 

t\t Anketlerin yegane faydası, dur· 
ıtı ·tı havalarda dedi kodulara ze • 

Bu sene tifo fazlacadır 
Günde 12 vak'a var, böyle giderse 

aşı merkezleri açılacak 
Son haftalar zarfında lstan· 

bulda Tifo vukuatı çoğalmııtır. 
Sıhhat müdürlüiü icap eden ted· 
birleri aldığını bildiriyor. Tifo 
ile Sıhhat vekaleti yakından ali· 
kadar olmutlur. Günlük hasta
lık vukuatı Yeki et tarafından 

ehemmi)'etle takip edilmektedir. 
Din ~u muele baldunda Sıbhat 
Vekili Refik Eey ıunları ıöyle
miıtir: 

9 ay hapis 

"Son zamanlarda lstanbulda 
~ıh hat Vekaletinin r.aıarı dik· 
katini celbeden en mühim me· 
sele her sene bu mevsimlerde 
görülmekte olan tifo vukuatının 

bu ıene biraz daha faıla o~ması

dır. B"' da telif edilecek miktarda 
deiildir. Her nne bu me.vsimde 

biz Istanbul febrinin tifo noktai 
naıarından vniyetini ve .vukuat 

•• 
Universite'de istifa 

1 

adedini yevmıye 7 · 8 olarak 
g6rürken bu sene bu adedın 12 
ye kadar çıktıjını g5rdük. icap 
eden tedbirler alınmakla beraber 

vatandaşlarJmızın t.fo aşısına 

ehemmiyet vererek aıılanmala

rını rica eduim. V ekllet lüzum 

görürse, yani vakayi bu yüksek· 

tikte devam ederse aşı merkez· 
leri açılacaktır. 

Orta tedris 

SOHBETLER 

Evvela Rejimin 
masuniyeti ... 

Büyük harbin sonunda, 1>ir çok 
memleketlerde, siyasi rejimler de
ğiıti. Rusyada çarlık, Almanyada 
imparatorluk, bizde hilaf et yıkıl • 
dı. 

Bugünkü cemiyet içinde, tarihe 
karııan eski idarelerin meddahlı • 
ğını edecek fert yoktur. Çarlığın 

zulmünü çeken, imparatorluğun 

ceberutunu bilen, padişahlıiın ve 
hilaf etin kara taassubu ve cahil 
yumruğu altında inlemİ§ olan ne
siller, bu yıkılan müesseselerin 
seyiatına pek yakından aşinadır • 
lar. Her halde Türkler, eski devir
lerin acısını çok çekmit, istibda • 
dm pençesinde inlemiş, sarayın 
keyfine buyruk iradelerine kur -
ban olmuı insanlardır. ldrakL ye· 
rinde, tuuru muhtel olmıyan her 
Türk, cümhuriyetçi milliyetçi ve 
laiktir ve bugünkü neslin vazife
si, gelecek neıillere, eski idarele • 
rin seyiatını, hilafetin mazarratla• 

111 ha%ırlamaktır. 
"1 Bir inkılap hareketi, bir içtimai 
t\rıu anketlerle izah edilemez. 

1
• ~eaeli bir gazeteci, 1789 sene

._'tı.de, ihtili.ldan üç gün evvel bir 
ll~et Yapsaydı : 

Bir bahçıvan iftira 
atmak suçundan 

mahkum 

eden yok 

iki muavinin isteği 
kabul olunmadı 

Üniversite idare heyeti dün top-
Dün dokuzuncu ihtisas mahke • lanmış, geç vakte kadar mefgul ol 

meainde Beykozlu bahçivan Emi • muftur. Dünkü gazetelerden biri 
nin muhakemesi neticelenmi, ve E edebiyat fakültesi müderris ve mu· 
min cürüm taınii ıuçundan 9 ay avinlerinden bir kaçının istifa et • 
hapıe ve 24 lira para cezaıına mah tiklerini yazıyordu. 

Yeni vaziyette de
ğişiklik yüzlere 
varmamaktadır 

rını paditahlık ricalinin ve padi • 
§ahların mahiyetini anlatmak, öğ· 
retmektir. 

Yarınki nesil, Türkün tarihe 
altınla yazılmış zafer destanlarını 
naııl bilecek öğrenecekse, fena i
dareleri, beyinsizlikleri, hırsızlık • 
ları, casuslukları ile bu memleke
ti uçuruma sürükliyenlerin de kim
ler olduğunu öğrenecektir. Öğren
meıi elzemdir, §arttır. 

l' - Kral rejimini mi, cümhuri -
d~ rejimini mi iıtiyoraunuz desey-

ı .. 

liet kes: 
- Kral diyecekti. 

'o F •kat ayni adamlar, bir kaç ~n 
. nra ihtilal dalgaaı içinde kralı 
11tk~ ar edecek hale ıeldiler. 

324- 9 temmuzda bir anket ya• 
l>rlıa idi. • 

1••tnbulda verilecek cevap: 
- P\diu.h k ·d· 
11 t un ço yaıa ı ı .. 

1 e•nıutda ayni halk tokak-e.r: , 

d -Y •taıın hüriyet.. Diye dol -
\lrdu .. 

İlüc li~ç bir içtimai hareket, hiç bir 
d ılap, bütün kütle tarafından 
L.•ha evvel parmak kaldırarak ka-
11\ll edilmit hareketler değildir • 
b\i F •kat kütlenin içinde, cemiyetin 
.,.11Yeaindeki opjektif değitmeleri 
~etı)er kütlede doğacak yeni fu
l, n büyük feflerde kendini bu • 
"-C.iını ve onların tuurlarının da
tia· e~elki düıünceleri alt üat et • 

•ııı elbette bilirler. 
r~ 0nun için, içtimat hareketleri 
j~~~ere sorar.ak değil, kütleyi ob • 
"' kf· bir tetkikten geçirerek anla-
\. ıınkanı olabilir .. 
~ ranıız doıtumuz, Türkiyeyi 
l )Je 1·· d•v• . • b• ojl' oraıe ıgı ıçın ır taraftan 
~'fi dedi kodu havaaı uyandırdı .. 
~taraftan da uıul ve mütahede 
~•.tıı &ıılıiı yüzünden Türk inkrli -
li .

1 
l 789 Franıız ihtilalinin tesi. 

ı e. h 
~ ıza etmeğe çalııtı. Müphem 

J) lazler söyledi. 

ı. d 0İrudur .. Türk inkıJibını ıark
i~i\ a, rarpte de F ranıız teıirile 

C •bne~ iıtiyenler vardır. 
L_ -1 ~tekıler, farkın bütün hare
""t erı · F 

kUm edilmittir. Edebiyat fakülteıi reisi Fuat 
Bu adam Beykozda kaıap Hak- Beye sorduk. "Böyle bir haberin 

kı Efendinin dükkanında 97 çak - aslı yoktur,, dedi. Yalnız bir· iki 
mak lafı bulunduğunu ihbar etmiş yeni muallim üniversiteden ala • 
fakat yapılan muhakemede kasap cakları maaşın azlığını ileri süre -
Hakkl Efendi, cürüm sabit olma .. rek hariçteki vazifelerine devam 
drğından, beraet etmişti. Bu bera- etmelerine müsaade edilmesini is-

e mu eiumumilllct;::" temi!lerse de kendilerine buna im 
rafından Emin hakkında cürüm kin olmadığı cevabı verilnittir. 
taınii davaıı açılmıfb. Yukarıki Yoksa iıtifa etmit deiillerdir. 
karar bu dava neticeıinde verilmit
tir. 

Komünistler 
Ak,amın yazdığına göre zabıta 

komüniıtlik tahkikatı neticesinde 
lstanbulda muhtelif semtlerde a • 
mele arasında tahrikat yapmak 
cürmünden maznunen on dört ki· 
tinin ifadelerini almıtbr. 

Şevket, Tevfik, Rü,tü, Kazım, 
Mehmet, Şükrü, Hüıeyin, Liitfi i . 
simlerinde sekiz kiti ile diğer altı 
arkadaılarından mürekkep olan 
maznunların tahrikat yaptıkları 
tesbit edilmi, ve bunlar nezaret al
tına alınmıtlardır. 

Dün polis müdüriyetinde bize 
lstanbulda bir komüniıtlik meıe • 
leıi olmadığı ve yazılanların ta -
mamen aaılsız olduğunu ıöylemif -
)erdir. 

tttt......-ılllllff.....,_llllllCMNıMttlllNIJ ......... hlntl""•IHfltllnttll""'l""tttı"'"""" 

faan milletin ideolojileridir. Ve 
onarın kafalarında br müthiş kor
ku, eyfel kulesi gibi dikili durur. 

Yeni kontenjan 

Yeni kontenjan kararnamesine 
merbut listeler tefrinievvel bida • 
yetinde mer'iyete girecektir. 

Bunlardan maada iıtiınaen kon 
tenjna haricinde gümrüklerden 
geçirilecek etyaya dair bir karar • 
name tatbik mevkiine konmu,tur . 
Buna göre 933 tarihinden evvel 
gümrüklere gelen mallar, fatura • 
tarının lktııat Vekaletince tasdi • 
kinden sonra gümrükten çekilebi
lecektir. Kararname Samsun için 
ithal olunan 55 ton çimentonun da 
gümrüklerden geçirilmeıine mü • 
saade etmektedir. 

VAKiT-, 
GUndellk, Slyaat Gazete 

Iatanbul Allkara Caddeat, VAKTr yurdu 

Telefon Num•r•l•rı 
Yazı işleri telefonu: 24379 
idare teldoou : 243i8 

ft>lfl'&t adruı: lataot>ı.I _ '/AKM 
Posta kutuau No. te 

Bu tıpkı ba,larında camdan bir 
1 

Abone bedelleri: 
küp tatıdıklarını sanan ruh hasta "l 'ti rkı re l!!cnebl 

larının illetine benziyen bir haldir. I seneli'· 

Bu korku Avrupa korkusudur .. 1 
t1 aylık 

1400 Kr, 2700 Kr. 
u~ .. 

Orta tedrisat müdüril Fuat 
bey dün sabah Ankaradan gel
miş, orta tedrisat kadrolannı 
gelirmiıtir. 

Kıdro liıteai Maarif nkili Re
fik bey tarafından tasdik edil· 
mittir. Fuat bey cumartuiye An
karaya dönecektir. Kadrolar hak
kında Maarif vekili Refik bey 
dün bir muharririmize demiştir 
ki: 

11Y eni ders HDHİoe ait orta 
tedrisat kadroıu Yeklletin müte
bauıı daireıince bazırJanmıı mO
dür ler enclimeaince tetkik ediJ
miı olarak geldi. Yeni vaziyet 
ıudur: 

Yeni olarak memle"ette beı lise, 
on beı orta mektep daha açıla
caktır. Vaeler Malatya, Kütahya, 
Yozgat, Karı, Deniz'idedir. Or
ta mektepler ı ıe Bergama, Ay
valık, Edremit, Karaman, Mardin, 
Osmaniye, Zıle, Develi, Elbistan, 
Sima, lık'ip, Hopa, Düzce, 
Bartın ve lstaobulda Ulu köyde· 
dir. Kadrolardaki tcbeddüUerin 
adedi ise umum memlekette 
128 dir. funlar~an 14 dü terfi 
suretile, 32 ıi muallimlerin ken
di iıtekleri üzerine. 36 11 Veki· 
Jet inzibat lıomiıyonunun göster
diği lüıumla 46 11da bazı mek
tt plerde bazı deralrrin tevhidi 
veya idari r:olctai nazardan gö
rülen lüzum üzerine yapıJmııtır. 
Görülüyorki deiitiklik yazıldığı 

itJı.ıi nı, ~anıanın, tunun bunun 
"~~· t emtıaıı sayarlar.. Bu bir 
t~ı} enıperyaliıt zihniyetin i•leme 

' ' 3 aylık 
Bu korku, onlara ne yapılırsa Av· 1 aylık 
rupanın falan, filin memleketine 

1 

tOO • 
ı:w .. 

J\00 • 
soo • 

gibi yüzlerce adetten ço'.< noksandır 
Iıtan~uldan çıkan orta tedrisat 
muallimlerinin adedi ıekizd ır. 
Bunların ua1en sitaj yer olup 
müddetini ikmal ettiklerinden 
do!ayı taşraya tayin edılmitler 

dir. Diier üçii de ve~ilet inzibat 
encümeninin kararı üzerine tebdil 
edilmitlerdir. 

l\ttd• .,. 
dj ır.. Her hareketi ancak ken 
ı.._ eıerj ... · L· • • 
·~ele • .ın uır netıcesı ıaymak, 

•~ · ._etlerde kendi hareketlerinin 
~•r~ .. 
~ıt b• tını aramak, tereddiye uğra. 
ı. .. l dır emperyalist kafanın itleme 

ı ır, 

"Ş•rlctak"I ı· · · 4\f)( ı ere re ınce; bunlar ıçın 

1 
llln Ucretlerı ; 

benzetmek ihtiyacını verir. 
B k 

J'lcarl llAnların llAn "lthlfl'lerınd" aanll· 
u orkuyu kafasında taşıyan 

nıl :so kuruttan hıttlıtt, ilk .. hır"ck' z~ 
adam, oriJ. inal esere mutlaka ko""-., kurııta kadar tıkıır. 

ya demeyince rahat edemez. 1 HUJlık, rıulıı, dt>rnrıılı llAn "e""'"reo alt 

Bizim inkılabı farkta garpte böy ıs3 ,, tenıııtı ""'dır. 
anlıyanlar onun orijinalliğini, ta - Keıımı ııınııuın bir ııatırı ıo kuru1tur. 

nıyamazlar.. / KUçUk fllnlar: 

M. Leon Piyer Kent le onlardan Bir defası 30 lkl d"ruı M oı; detıw I\~ 

Büyük bir vapurla 
seyyahlar geliyor 

Veneclikten haber verildiiine 
göre lükı seyyah vapuru (La Rei
ne Marie) Yuıoılavya, Yunanis -
tan limanları ile lstanbulu ziyaret 

Eski rical arasında ,sadrazam • 
lar, şeyülislamlar, nazırlar, sefir • 
ler arasında hırsız olanlar vardı 

1 

cahil olanlar vardı, budalalar ve 
casuılar vardı .. 

Tarihten: "büyüklerimiz,, diye 
seçip aldığımız isimlerin yanında 
"kötülerimiz,, de mevcuttur. 

Yarınki neıif, o büyükleri ne 
derece tebcil edene, kötüleri de Q 

derece takbih etmelidir, Memle • 
keti fena idare etmiş, çalıp çırp • 
mıf, dütmana satmış olanlar,ı da 
öğrenmelidir. Bir musibet, bin na• 
sihattan hayırlıdır. Yeni nesil eski 
devrin muıibetlerini mihaka vura. 
bilmelidir. 

Bunu yapabil.mek için, her şey
den evvel, eski devirleri tahlil e • 
derken, mücrimlerin isimlerini or. 
taya koymanın cürüm sayılıp sa • 
yılmıyacağını tesbit etmeliyiz . 

Her halde bizce, eski devir ri • 
cali mihaka vurulurken, şahsın 
masuniyetinden evvel yalnız ve 
yalnız rejimin masuniyetini nazarı 
dikkate almamız lazımdır. 

Selimi izzet 

Musip bir tashih 
Doktor Nuri Fehmi bey hak· 

kında tabiiyetten iskat karan 
verildiği evvelce yazı lmış iıe de 
keyfiyet ahiren tashih edilerek 
alikadarlara tebliğ edilmiıtir. 

Nuri Fehmi bey, güzide eaerle
rile, ilmi telebbülerile ve kıymetli 

hizmetlcrile tanınmış çok değerli 
bir doktorumuzdu. 

Bu muı·p karardan dolayı 
muhterem do'<torumuzu tebrik 
ederiz. 

Atina elçimiz 
Ati na sefirimiz Enis Bey dUn 

Ankara vapurile Yunaniılana ha • 
reket etmiıtir. Eylülün ilk haftasın 
da Yunan nazırları ile birlikte tek· 
rar gelecektir. ~\> uncu ve yahut yirminci asır 

•ı~~••ını metot ve sistem mana
~ll a .. •n~azlar.. Avrupa onlar 
f,1 lözluk değil, gözdür. Ve ka-

biridir. 1 dört ı/etası 7~ \'e on detaaı 100 kuruştur. 
Türk inkılib ·ı 1789 araunda- 1 c.ıc: aylık llA.Jı verenlerin bir .detaaı mecca· 

: etmek üzere yeni bir seyahate çık· 
m11tır. 

•ltHtttlnt"'lfllllllltfttllfftttHmıtHftt"""""'ltl IHrftdtwmitmllllllnnllllllMIUJlffl-

1 Zarrepte çıkan (Novesti) raze- ya kralı on üçüncü Alfonıun kızı 

~i~~da~i bütün ölçüler beyne). 
e ıhnın değil, ancak fian Teya 

• 1 1 e 1 nendir. Dllrt ııatırı ı;:ec:en llAnların tıuıa 
kı farkı ba,ka bir makalemizde an aatırııı.n ııe, kuruttan henp edfllr. 

latanya çalıpcajız.. j \-. .....ıııı1 
Sadri Etem 

tesinin verdi~~ bir habere na~aran 1 prenses Beatrice ve diğer bir çok 
j vapurda lngılız pren11eslerınden maruf ıahsiyetler bulunmakta • 
Louise, Lady Cable Te sabık lıpan ~ dır. 
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Tayyare bayramı Büyük Zaferin TAK V 1~. M~-ı!!'!!!!!!1r~-~~~~~~~:~~ ~-~ 

Başkumandan 

zaferin 
(Ba~ tnrafı linci aayıfada) 

Bundan sonra üniversite kapısı 
önünde hazırlanan tribünde bulu· 
nan ~o ordu lrnmandanı önünde 
merasim geçişi yapılacaktır. 

Merasim geçişine iştirak eden 
kıt'alar ve Harbiye mektebi Be
yazıt, Divanyolu, Sultaoahmet, 
Salkımsöğlit, S rkeci, Karaköy, 

Şişhane yokuşu, lstık :aı cad
desi ~olile Taksime çıkacak 
ve oradan kışlalarına gidecek 
lerdir. Sivil teşekküller Beya
zıltan ve mektep talebeleri ile 
polis ve itfaiye müfrezeleri 
Karaköyden itibaren harekette 
ııerl::'!:st bulunacaklardır. 

Gece asker ve talebe tarafın
dan fener alaylara yapılacak ve 
saat tam 12 de Beyazıt ve Se
limiycden 21 pare top atılacaktır. 

Tayyare cemiyeti bu merasime, 
tabii cesamette yapılan bir tay-

yare timsalile iştirak edecek ve 
bu timsalin etrafında bulunan 
küçük hanımlar tarafından halka 
tebrikler ve tayya modelleri atı
lacaktır. 

Tayyare bayramı 

lstanbul halkının ynrdımlarile 
ıimdiye kadar Istanbul namına 
"12,, tayyare ahnmııhr. Bu sene 
a!ıoan üç tayyareye bu gün Ye
şılkayde nat 16 da merasimle 
ad konacaktır. 

Bu adlar "Bakırköy,, 0Beıik
taş,, ve "Küçük pazardır,,. Bu 
merasimde Galip Bahtiyar, Rif
at, Fuat beyler tarafından halk 
namına birer hitabe söylenecek, 
tayyare cemiyeti namına Rük· 
nettin bey tarafından cevap ve· 
rilecektir. 

Bu merasimde Maltepe askeri 
)isesi mızıkası Iıtiklil ve Cüm
huriyet marşını çalacak' halka 
ıerbet ve bisküvit ikram olu
nacaktır. Merasim sonunda tay. 
yarelermiz lstanbul üzerinde u
çarak, halka teşekkürler ve teb· 
rikler atacaklardır. 

Eğlenceler 

Bu ~~şam Tayyare Cemiyeti 
men!a:tıoe Taksim bahçesinde, 
~ eşılkoyde Majik sinemasında, 
Üs~üdarda Kızkulesi parkında, 
Inşırah bahçesinde, Güzelorman 
ç!ftliğinde, Caddebostan bahçe
ıı~de, Suadiye plaj gaı.inosuııde 
musamereler verilecektir. 

... Bugün bütün ticaretaneler, ma· 
gaza, lokanta gazino ve alet. 
d"kk- umum 

u an sahiplerile şofo··rı er, ara-
bacılar, mavnacılar, hamallar ve 
bütün esnaf cemiyetleri menıu _ 
ları bir günlük kazançlarını T •~
yare Cemiyetine teberru edecek
lerdit. 

Her tarafta tayyare heyetleri 
makbuz mukabitinde bu teber
ruah top'.ryacakhr. 

Halkevinde 

Bugün Halkevinde saat 6,5 ta 
Kolordu lmmandanile erkanı şe

refine bir çay ziyafeti Halkevİ· . , 
nın temsil tubesinde de Kolordu 
ıerefine Faruk Nafiz Beyin "Kah
raman,, piyesi ilk defa olarak 
temsil edilecektir. 

Ankarada bugün 
Ankara - 30 Ağusto5 Zafer 

Tayyare barramı münasebetile 
cemiyet umumt bahçelerde muh· 
telif eilenceler tertip etm:ştir. 

harbinin 

yıldönümü 

ve 

Bütün lokanta, gazino, bar ve 
kahvehane ler büyü '< bayram do· 
layısile tayyare cemiyetine yar
dımlarda bulunmak hazırlığında-
dırlar. · 

Cemiyet gündüz yapılacak res· 
mi geçitte bir tayyare lems ti ilP. 
iştırak edecek ve iki tayyare 
filomuz da resmi geçit müddetin
ce 2'İ: 1e-I unı~·~, , t p <ı c;ıktır. 

Bir kongre 

Nasyonal Sosyalistler ge
lecek haf ta toplanıyorlar 

BERLlN, 28 (Hususi) - Gele .. 
cek hafta Nurenbergde nasyonal
ıosyalistlerin kongresi toplanacak
tır. Bütün nazırlar, bütün Alman 
hükumetleri başvekilleri, kabine • 
!erinin azaları, Hindenburg na • 
mına, M. Meisner, Rayiş bank mü
dürü Mösyö Şaht, kongrede bu • 
lunmak davetini kabul etmişlerdir. 

Nasyonal - Sosyalist partisi .. 
nin ilk yüz azası ile, siyasi müca
delelerde ölen efradın ailelerine 
de davetiyeler gönderilmiştir. 

Mersin gazetecileri ara
sındaki davalar 

Yeni Mersin sahibi Fuat, mu
harrirlerinden Rıza Atilh ve Şe· 
ref Arif beyler aleyhine Eğe 
gazetesi muharriri Liitfi Oğuz 
bey tarafından bir neşriyatla ha
karet davası açılmışhr. 

Bunun üzerine Yeni Mersin 
gazetesi sahibi Fuat bey de Eğe 
gazetesi sahibi Hasan Basri ve 
Liıtfi Oğuz beyler aleyhine mu
kabil bir dava açmıştır. 

Tevhit edilerek görülen bu 
davalar 11eticelenmiştir. 

Muhakeme neticesinde Eğe 
gueteıi sahibi Hasan Basri bey 
bu davalardan evvel görülen ve 
intaç edilen Sıtlu beye karika· 
törle hakaret davasmda da mah
kum bulunduğu için bu davadan 
Yerilen ceza ile tevhit edilerek 
yedi ay hapis ve yüz lira para 
cezasına, LtHfi Oğuz bey neşri-
yata ilk defa başlıyarak müoa· 
kaşaya sebebiyet verdiği için 
altı ay hapis ve yüz lira para 
cez~s~oa, Yeni Mersin gazetesi 
sahıbı Fuat, muharriri Şeref Arif 
beylerle Eğenin neşriyatına işti

rak eden Arap Kazım efendinin 

esas cezaları mevcut esbabı mu· 
lıaffifeden tenzil edilerek dört 
ay hap:s ve atmışar lira para 
cezasma çarpı ' mışlardır. 

lnhisarlarda yeni teşkilat 
Eylfıl içinde yupılması mukar· 

rer yeni teşki'. ita göre mevcut 
şubelerden yalnız Uir.um muha
sebe ile takibat şub~leri ka'mak
tadır. Diğer şubeler, yeniden 
teşkıl edilecek tülün, müskirat, 
tuz ve fabrikalar müdürlükler ine 
il~~k olunacaklardır. Islahat teş
kılalınm esası, idarenin bütün 
~uamelitını mubayaa ve ima 'at, 
tıcaret ve aatış isminde iki büyük 
parçaya ayrılmaktadır. 

Yıldönümü f BORSA 
[ 1 liıalarında ) ıldız i:arc:tı olanlar uzcr· Çarıamba Pcrıembe 

Başnıakcıleden /Jet·am 

bütün milletçe elbirliği ile hare• 
ket etmek ve iş batına milletin i
çinden en ehliretli kıymeti seçerek 
getirmek lazrmıhr. 

Gene o büyük Türk zaferi o der
se şu hakikati de ilave etmiştir ki 
istiklaline, benliğine sahip olmak 
istiyen bir milletin kendinden baş• 
ka güveneceği hç bir kuvvet yok -
tur. Bu kuvvetin timsali de o mil -
letin kendi öz evlatlarından teşkil 
ettiği ordudur. 

Onun içindir ki milli mücadele .. 
ye girişen Gazi ile arkadaşları -
mn her şeyden evvel işleri mü -
tareke içinde ecnebi işgal kuvvet
leri tarafından dağıtılmış olan 
Türk ordusunu yeni baştan vücude 

30 Ağustos 31 Af us tos 
8 Cema.evcl 9 Ctma evet 

C:ün do~uşu :.~5 5 .,~ ... 
Clln ı a tışı l!l,4tı ııu.ı 

Sabah n .anı'.u.ı 3,17 3.5.:ı 

O~lc nama7.ı l 'l , 15 ı~.ı ı 
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göre bugün bava kısmen bulut'u 
V.! bava mütehavvül istikamet· 
!erden rüzgar! ı olacaktır. Dilnkü 
sıcaklak en fazla 28, en az 12 
santigrat, hava tazyiki 760 miJi· 
metre idi. 
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Sakarya, sonra Dumlupınar muvaf 
fakıyetleri elde edildi. 

Dediğimiz gibi Dumlupınar yal
nız Türk milletini ecnebi eıare. 
tinden kurtarmakla kalmamııtır . 
Türk milletine hiç bir müşkülatın 

karşısında hiç bir vakit aciz ve fü. 
tur getirmemek lazım geldiğini de 
öğreterek onun istikbalini de 
kurtarmıştır. 

Bununla beraber şunu da kay -
dedelim ki milli mücadele ile var
lığını kurtaran Türkiye harbi an
cak milli müdafaa hududu dahi -
linde iltizam etmi§tir. 

On bir sene evvel bugün Dum .. 
lupınarda silahları ile kendi mev -
cudiyetini müdafaa edebilmek ik
tidarını filen cihana göstermis 
olan Gazi Türkiyesi büyük muzaf: 
feri yet ile milli maksadına erdik -
ten sonra her milletten fazla sulh 
tarafları olduğunu da söz ile de • 
ğil , hareketleri ile, siyasetlerile 
İspat et.mittir ve Dumlupınardan 
sonra Türkiyeye karşı tarihi mü • 
cadelesine nihayet verdiğini hey • 
nelemilel bir vesika ile ilan eden 
Yunanlılara hile en samimi dost e
lini uzatmıştır. 

Türk milleti bu samimi sulh yo
lundan hiç hir vakit ayrılmıyacak • 
tır. Fakat hiç şüphesiz mazide gör
düğü acı tecrübeleri de JUla unut .. 
mıyacaktır. 

Mehmet Asım 

Müzeler ve yolların 
as/ alt yapılması 

Bugün 
l!tlAl'ılSlJlı 

18 den 18.30 a kadar Gramofon. 
18.30 dan 19 a kadar Konferans : 
Dr. Ali Şükıü Bey taraf mdan ( Ço
cuk maması nasıl hazırlanır ? .) -
19 dan 19.45 e kadar Cennet Ha 
nım - 19A5 ten 20.30 a kadar 
Hazını Bey tarafından Karagöz -
20.30 dan 21.30 a kadar Udi Sala
hattin Bey ve kemani Nubar Ef. 
refakatile Hamiyet Hanını- 21.30 
<lan 22 ye kadar Gramofon - 22 
den it ibaren Anadolu ajansı, horsa 
haberleri, saat ayan. 

\ ' IYA:SA: 618. l m. -

12.30 plakla me~hur besteler -
13 konser -14.10 -15 devamı-
16.55 plakla Edit Loran orksetra 
sı - 18.25 keman ve piyano kon -
seri - 20 askeri konser - 23 plak 
la konser. 

BUDA.PEŞTE: 550.5 m. -

13.05 plakla konser - 14.30 
Koro halinde teganni - 17 masal 
saati - 18.30 salon konseri -
20.1 O bir sesli film.- 21 flarınonik 
konser - 23 çigan musikisi 
24.:W piyano . 

BOKRf:Ş : 394.2 l.L -

13 plak - 14 plak - 18 radyo 
orkestrası - 19.15 orkestra kon~e
rinin devamı - 20.20 Romen mu 
sikb i - 21 M. Stefanesko keman 
çalıyor - 21.45 Mari Fortino pi -
yano çalıyor. 22.15 keman - 23 
konser. 

\'ARŞOVA: 1412 m. 
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Rüşvet almaktan 

nıahkiımiyet 

Beyoğlunda Bursa sokaiı11d' 
rakı imal ederken yakalanar,) 

muhkeme altına alınan Mdaın fiİ' 
n il Zaf irci ieminde bir taht'' 
dün dokzuncu ihtisas nıahkeırıe' 
sinde muhakemeleri yapıhtUf '. 

Madam Nina beraet etmis Zafitl 
~ · 

altı ay hapse 20 kü:sür lira p•'' 
cezsına mahkum olmuıtur. 

Bir beraet, bir makiımi!J11 

Kocaeli vilayeti inhiıar mefl1ııf' 
!arından Raşit Efendi ile Hüıefİ~ 
dün dokuzuncu ihtisas mahkeıı'le" 
ıinde rÜ§vet almak ve vermek •" 

çundan muhakeme edilmi§ler ~d: 
şit Efendi Altı ay, Hüseyin Efet' 

1 

.. h . ...,~ 
uç ay apıs ve para cezaların• .,.. 
kum edilmişlerdir. 

Müzeler idaresi, T opkapı ile 
Sultanahmet, Gülhaoe parkı yo'
larının asfalt olarak yapılması 
ıçın belediyeye müracaata karar 
vcrmitlir. 

13.05 plak - 13.23 gaze~e ha
hcderi - 13.35 plak - 15 .. )5 plak. 
16.15 plak - 16.35 plak- 17 

1 konser - 18.15 Solo konser - Fatih M l .. d .. r· .... defi: 
19.33 plkla hafif besteler - »~ ,ı Emıa·k·a mut kurd uguEnu"pd• 

Bu müracaata sebep, otomobil· 
le gezen seyyahlann bu yollar
da toz içinde kalmaları ve sık 
sık şiı<ayet etme 0 cridir. 

Ayasofya avlusundaki 
dükkanlar 

Dün evkaftan, belediyeden. 
tapudan müntchap bir lıtbmin 

heyeti Ayasofya av:usuna g:de
rek tetkikat yapmış ve oradaki 
dükl<anlara kıymet koymuşlardır. 
ru dül<kanların yakında istimla· 
kine başlanacak ve burası tanıım 
edilecektir. 

. .... · ı me ru e en V 

~dc~bıyat - :n hafif musiki - Korucu Mehmet Çelebi nı•b•1" 
....1.uO ~·adyo gazetesi - 22.10 Ma lesinde 41 No. ıu dükkiu 960 
dam Ojeni U minska keman çalı - Jir a ve 125 ve 127 No. ıu dU~ 
yor. -23 dans havalan - 23.25 kanlara da600 zer yüı. liradın Ji 

spor haberleri - 23..!0 dam; ha - lıra kıymettedir. Mezkür grısl 
valannın devamr . likin müzayedtıi 17 Ağuıto• 93 .. 

UP:lAiR,\D: 431 m . - tarihinden ) O ey '. ül 933 t• 

12 plak - 13.05 radyo orkestra tib ine kadar 25 gündür. ~·-
sının konseri - 19 madam B. De- tiplerin 10 Eylül 9~3 tarih

111
' 

cennic şarkı söylüyor- 20 orkest- müs.ıdif Pazar günü saat 10 d• 
1 

.. tt." 
ra rnn~cri - 21.30 piyano konse Fatih Malmüdür.üğüode mu 1 
ı·i - Profesör Loris .Margaritis ta- şekkil mlizayedat ı.orn iıyo11 u;) 
raf mel an. müracaatları. (421 

ltO:\IA -4 l I ,~ m. -

20.10 haberler - 21 plak _ 
21.30 spor - 21.45 orkestra kon -
seri. 

PAldS: ll'.!ll,2 m. -

~~~~~~~---____......... , 
ESKİŞEHIRDE 

Şimdi ayrı ayrı çalışan muba
yaa komisyonu ile levazım ve 
sevkiyat şubesi de ytni teşki!att 

Cü11zhuri9etin onuncu yılı 20.30 ~!. l\1iyahı !·cmin ''Ni~an 
lılar,, komedisi - 21.10 sohb~t _ Vakıtve Haber 

Gazetelerinin sA
1
f JŞ birleştirilecek tır. a 

t:'unlardan başka inh ·sarlar 
mamulatınan, bu arade sigarala
rın daha nefis o:ması ambalaj· 
tarının zarafetini temin edecek 
bellibaşlı tedbirler alınmaıı da 
mukarrerdir. 

Cümh~riyetin yıl dönümünde 
genç:erin, çocuklarımızın geçir
diğimiz büyük in!<1 lap'arı kavrı

yacak bir şekilde koof~ranslarla 
müsamerelule İrşat edilmelerine 
bilhassa dikkat edilecektir. 

Maarif müdürlüğü. onuncu yıl 
dönümüoüo büyüklüğünü daha 

'>1 30 l ·ı . . . .... ·· oc a mus1 <:ısı Rı~ard Ştrav _ 
s ın eserleri - 23.30 son haberler 
"''"';ı-1~•-••••uıeo*'"""'"'' R• _ ._..:.n,. 
şımdıden anlatmık iizere bu ıe· 
neden itibaren bilhaua yurt bil
gisi mu111im1erini Türk inlu'ibr, 
c ümhuriyeti hakkında faıla a 'ika 
~öatermeie davet edtcektir. 

MERKEZ 

SONPOS1J\ 
Kütüphanesidir J 

---



Bülendin evlenmekten vaz geç- Fakat kadın, genç Hanımefen-
f'" . Harbiye - Fatih hattana işliven 

753 numaralı ~atman Fahri efen 
dinin idaresindeki 54 numaralı 
ikinci mevki araba saat 22,45 
de Saraçhane başıoda iken ma· 
kinede Ani bir kontak olmuş 
ve arabanın her tarafı derhal 

11•nı anlamı,tı... Bülent onunla, dinin halinden bir feyler sezdi de-
ııtf Parası olmadıiı için evlenmi - di ki: 
Yodru... - Bir şey söyliyecekseniz söyle 

Bir an durdu .. Naaıl olmuştu da yiniz. Kendilerine haber vereyim .. 
on Parasız bir kızı, zengince bir Genç hanım gene tereddüt et • 
erkeğin alacağım ümit etmişti?.. ti: 
liayır, böyle bir hareketi, böyle - Bir ıey söylemiyeceğim, de. 
bir ınuhabbeti Bülentten bekliye • di .. 
lrıeıdi.. - Şu halde beyhude bekleme-

Silkindi: yin, her halde pek çabuk gelmez
- Hayır, keyfim kaçmadı. ke

detlen.medim... Kederim, derdim 
)ok• ... 

Fakat ıeai titriyordu.. Şimdi, 
O.,han Kayanın imalarını hatırlı -
Yordu .. 

- Kim bilir timdi benimle ne 
1'.dar alay edecek ... Acaba Bülent 
0 na. ıneaeleyi olduiu gibi anlatmıt 
'lrııdır?. Ahlikıızhfını bu derece• 
)'e vardırmıt mıdır?. 

liayır, buna inanmak istemiyor
du.. Artık bunu dütünmek te is
lemiyordu.. Bir tek iıteği vardı; 
buradan kaçmak, git.mek, evine, 
~ha yurduna kavu,mak istiyordu. 
Gitmek ve Cafer Ali Beyin yazıha 
~~ainde i!ine ba,lamak, alın terile 
~andığını yemek, o kazançla ya 
t~ak iıtiyordu .. 

Aynaaının kartısına geçti, ke~ 
dine baktı ve kendi kendine ko • 
llııttu: 

- Günay, kızım, kendine gel!. 
Bütentle evlenmek için genç ve ıü 
ıe) olmanın kifi aeldiğini sandın. 
Aldandm.. Onunla evlenmiyorsun 
tli1e bralar bağlıyacak değilsin ,_? .. 

ler. 
· Bunun üzerine genç hanım, çan

tasını açtı... Bir para çıkardı, ka· 
pucunun eline sıkıttırdı Ye ıöyle • 
diğinden kendi de korkarak keke. 
Jedi: 

- Sizden bazı malumat istiye • 
cektim .• 

Kapucu parayı avcunda sıktı ve 
o da ezilip büzüldü: 

(Devamı var) 

Katil ele başı 
Rizede tutulmuş Bur

saga götürülmüştür 
Bursa 28 - Bursa soyguncu· 

!arının elebaşısı ve azıhıı olan 
Rizeli Hüseyin namındaki ferir, 
Rizede tutularak bug6n ıebri
mize getirilmiıtir. 

Jandarmaların muhafazası al
tında bulunan ve boynundan 
ayaklarına kadar zincirle baj'.ı 
olan şerir, adliye önünde oto
büsten indirildiği vakit etrafını 
büyük bir kalabalık sarmııtır. 

HOıeyin adliyede iıticnp edil
dikten ıonra tevkifaneyc g&tü-

alevler içinde kalmıştır. Y o'cular 
yürümekte devam eden tram
vaydan canlar mı kurtarmak 
için kendilerini yola atmağa 

kalkmıılardır. Bu kargaşakhk ve 
hengame esnasında yolculardan 
Sofularda Salih Efendi sokağın: 
da l 8 numaralı evde oturan 
Server Hanım ve aynı evde otu
ran Beyoğ:u T ebhirane memuru 
Reıat Efendi, KJrkçe~melerde 
Selcbanba,ı lbrahim ağa mahal
lesinde 44 numaralı evde oturan 
lfakat Hanım kendilerini tram
vaydan aıağı atmışlardır. 

Bunların içinde Server Ha
nım ile ifa~ at Hanım başla
rından Retat Efendi de elinden 
fena halde yaralanmıılardır. Di
ğer bir Reıat Efendi ile vatman 
Fahri efendi kuvvetli bir 
elektrik ceryanına kapılarak 
baygın bir halde yere ıeril
miılerdir. Vak'adan sonra etraf
tan polisler yetiımiş yerde yatan· 
larıa etrafını çeYreleyen büyük 
kalabalıiı dağıtarak kazazede 
kadınları Hasekinisa hastanesine 
ve Cerrahpaşa hastanesine kal
dırmıılardır. 

3,5 lira hırsızı 
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Basık tavanlı bir odaya girdiler. 

İhtiyar, misafirlerine yer gösterdi. 
Latife ederek konuşuyor, güldürü
cü şeyler söyliyordu. Kirli bir min 
derin altına elini sokarken: 

- Size kahve pişiremiyeceğim, 
dedi. Şimdi silahlarınızı muayene 
edin .. 

Ve minderin altından kurşunlu 
bir martinle kısa fil dişi kabzalı 

bir hançer çıkardı. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
ne gelince, dizginleri çekiyor 
durakhyorlardı. Süvari çok ac 
le karanlıklarda akisler yapan b 
sesle ihtiyarı çağırıyordu: 

- Hey.. İhtiyar .. Nerede ise 
meydana çık .. 

Rahim, bahçenin önünde biri 
miş süvarilerin adedinden hr her 
siz, kıhcmın kabzasından y11ka!l\ 

mı~, J)ll ~t:rser' adamı tepelemek 
zusunu yenemiyordu .. 

Fakat1 onun ihtiyatsızlıkları 
Uzun uzun muayene etti. San

ki elindeki demir parçası canlı bir 
mahluktu. Ona şefkatle bakıyor- daima göz önünde tutan Meh.me 
du: Rahimi bir kolundan yakalamıı, y 

- Bu gördüğünüz hançer, diye rinden k"ımıldamasına mani oluy 
söze başladı. Kırk iki senedir ya- du... Rahim, daha çok bu süvar· 
nımdan ayrılmadı. Silahlarımın nin kendilerin oyun ettiğine kızı 
hepsi babamdan yadiğardır. Ba· yor, arkadaşları gibi onun da i 
bam, oğlum bunlar seninle meza
ra gidecek.. Mu haf aza et dem it· 
ti .. Çok itime yaradı. 

Rahim, ihtiyara bakımıyordu 
bile.. Piştovlarını muayene ediyor 
uzun kılıcım, yağdanlığından çı -
kardığı yağla temizliyordu. 

İhtiyar itlerini bitirdikten son• 
ra ayağa kalkt:. 

kembesini deşmek istiyordu. 

Süvari son derece hiddetlenmi 
olacak ki, dış kapıyı bir tekme il 
parça]adı. Bahçeye daldı, ev 
doğru ilerilerken gene bağırdı: 

- ihtiyar ... 

Süvari evin bir kapıaına doğr 
ilerlerken Mehmet, arkalarında 

- Çocuklar, dedi.. Şimdi biz bir gölgenin yerlere sürünerek e 
bahçeye çıkacağız.. Süvariler bi- ve doğru koştuğunu gördü.. Ka 
ze uğrıyacaklar.. Siz gizlenirsiniz. ranhkta pek fark edi1ememekl 
Benimle konufacaklar. Siz bir §e beraber, onun ihtiyardan batkaı 
ye karıımayın.. olmadığını da anlamıftı. Fakat 

BahçP.ye çıktılar.. Bir az evvel ne münasebet... o bir az evv 
hava berrak iken timdi gök yüzü-

Sirkecide, Fıadak ude hının- ıüvariler yanaımadan eve d 
da 18 numında otuımakta olan nü kara bulutlar kaplamışb. Etraf . . 

zifiri karanlıktı. İhtiyar, Rahimle gdıt~ışti... Şimdi nereden çı 
ntJ~e~~~~.,ltht'Hl~~~~n:ır'.7'!~r-~~..,..-~....,.~~--.,. • ._..1,.~_..,,.,;en. öa- u •• 

• ·R«ifllllimeon baİlnfı ~ - Halanı biç bir tefin farkına 
~clır.. Bir kere evime, 
&naına, ... 11, iyi yürekli Şitli
)e lcaT9111·a .. 

.a,__ •• 
4'UUl .. IDI• •delfai 
"itin Terİ , 

lla bhahat bulma.,, 

O.a .. DIİ bakla kabahat bUla. Halk du.. d• b• k 
--·· ımanı ıye ır ço • 

l>.tndan biri ...tea'df r lann malı alınıyor 
- Glnay!. Bet~ it (A. A.) - Volf 

. Gana,. 1r1aı11t.. Bu Ka~ ... •J • ,,. ............ 
lirii •. in.il cnap vermedi. F'a· it k••• .. ._ 
~ te1ırar çatnldı.. tiMcl• •e•tatlİlr IOIJa&at. ko

lallroaa p)dr. Kaya dedi ki: ml•flt MJa .u. .. WJrap • 
- Öile Tapuru Ue lstanbula ine halli tef1dlltlır ... • elll..W .,. 
~ Bblale ıelir miıin?. teteiftir. 

- Ha10', ıelemem .. 
.... ... ..,le;iti k•yayı ... 

...ıwL Mültehai Wr sttlUtle ...... 
Ha I... Anladım f •• 

ı...':::n:C-•7A .Wi, kendlalni 
atbı 

...._ la Orhaa Ka,..ı.. aelret • .... ,,.w .. . 
···~- ..... Jnçlma atl11ord11. 

-ıs-
IO, tık H&111111efeaclinin 1 .. 

-~--=·-~ u laaJNtle clurdu. Ziya
eonlu: 

.._ C&na:r Hanım burada mı?. 

.._ ifa,... efendim .• 

411;:-- 'l>emek hail adadan l'elaa• 

Otomobil ltazalarımı 
karıı çare ve ralıllld 
Pırla, 20 (Ha•) - U..t 

rubiyıt eutithl b' balta bir 
koaıre ıktederu, otomobil b· 
zılarıaıa lal•e ıeçmık çarele· 
riai m•kere eclecıktir. 

Prof..ar Ano•aalin teldi ile 
yıpdıcak olın bu ko•ıre hak· 
lwadı, profeslr diyor ki: 

- Bu meaelecle nalaiyaha •• 
ılllsa11 •ar. ciiyecellıillİI? Gı1et 
-.ıt. Soa iltaliatikler otomobil 
kualaraaaa 1llde aekaeaiaia, 
aaakille boıulslljUadaa dejil, 
toflrleıin ruhi laaletleriadea 
nqet eltiii81 111teri1or. Bu me
Mleri tetkik edeceiiL 

Eotn""' ~tltlri 
l>Uili7e ftkAleti lteltdi7e1e 

ewı.... kaJUtlıhDI• _..lskak 
ıarettı ~lrtir blaalanla uldaa
mı11 il••- ....... trr. 

E•leam• claireteriac:le b1••· 
ka .. lalrW ıJ.Pp o1.,,. ku111clat 
bıı1ıa ~lrp it~• ukll•· 
cakbr. 

,_ ... r .... IDe ...,ak ı ~CJ.i prlerifte p••nm11.. tijia'r Wbl B"nll'ncle belirdi. 
.__.. •••"' derlaal cebi- lercli. At ae'Jeriain çok yalandan - Klmdir aece yan11 beni_ ... 
•• elllli ataıak paralanu bak· ıelmekte oldulunu duydular. lh. dıran?. 
_, •• a,. •Pik lir ... m yerin• tiyar, tekrar heyecanla yanlarına Diye yabancıya dojru yuıaml'iıil 
de 1.aıer eatitiai a&rlace hemea ıeldi. Süvari: 
poliee kot•-" •uiyeti bildir· Bu ıefer ihtiyarın 1e1i daha ka • - Gebereaice bunak.. lki 
mlftir.8uaalJ lleriae clerbal talı· bn çıkıyor. attir ıutlaimu parça! ..... 
kikata plpa polis J•pbia arq• Vücüdu daha dinç l'ÖZüküJ'Or. - Ne iati:roraunuz?. 
br•a aetieuiade bu becerildi du: - Onlar neNde?. 
1aakdici• Metli. iaminde biri - Beaden emir almadan hiç bir - Kimler?. 
_........ •h1arık )aulamat feJ yapmayın.. Yerinizden kımd. - Atlılv ... 
•• P••ı• •laadere ve ıa· dwayma.. - Buraya hiç bir ath kelme& 
..-ela• et~. Detli Ye karanlıklarda kaybol. - Peki atlar nereye ıitti?. 

G ...... Ztlrafa lok8fatlcla du. - Atlan :r.ri ahıra .ı..ı.:,;_ bll..a .......... dl~... ~ ..... 
,._._1 odada etarmal&ta oln ihtiyar nereye sitmiıti. iki ar· - Şimdi dofru kalayeye 
LL.. eYIM • bdaı fark edemediler .• Onunla Orada iki yabancı •ar. Onlar 
.,.,.,. e ahnamacı.ı. ura• fazla alikadar olamadılar.. Çün. 
.._ .1--t ., -ki t -.ı........ oda ıece aenin eYintle miaafir 
- ....., a '"9 •'"Wllldaa • kil atlıl•, artık tamami:rle yalda• 1 cL Sö xaı•m ••••ki•• ile ~ .... rlan •• -··'ardı. ~ ar • "yle p,\tinler .. 

• .... da akla ....,. - Bat üatine efe-..ı:- • ...,... ... 25 lirlll Jlatiyarm m, L-L.- DptllDID _.... __ ..,,. s.ı,._ .arac:ub ~ (Devamı ftlllDWI 
.... , z.w ,•k•laa1rak laak• daba ileriıinde idi .. Sokakta~-
illada tahkikata bqlaam1fbr. laa braclir ankapıkudanl"L-~eye -~•r 

uuemaı eTe Vllnlır • 
lirfleflt oteliade mliaflr«en dı.. Bahçenin etrafı çitle çenil • 

.,...._ Jat tlc:carı Meta.et B. mifti. 
ia .... Hatic:e ...._ __. Kth· M,i- n_L• 
catl laall . de..- •-- tr11111ede naaım, bahçe bp111-

•• ..._ tr••nJ clarak nm on metre ilerisinde, meyye a • 
1eriltl• tnm•aJdaa iaerkea dtl· ı-1---- md ·d·ı ll-L
ıerek lrohandaa •e 1ıu..1ndea ~her, ..... ~-~d a ı ı er. ~d e-k 

.. 1 .._. nın llU'IU'ID a cereyan e ece 
JUll ,.. ar. mllrllemeleri zahmetaizce dinliye 

Y .... IJııd• otuna Y orıi efen• bUirlertli • 
elinle 12 Ja,lermctald Temiltel1:- Atlılar ihtiyarm evine yaklqbk 
lil illlhMltki otla ellM• •tza ça J&ftflıyorlardı. Kalabalık at 
IÇlk bir lmtıh ~ı ile kopr• sealeri arasından bir taneıi daha 
kn lladım Enideld iHrinde yakından l'eliyordu. Mehmet, R... 
bir katlana ~rpmıf Ye elin hime lumıldamamaaım •tembi'h e. 
deki pkı kıdmtatazı• .Uae ba derken, bahçenin dıt kapıaına 
tarak 1aıalae111hr. dolru bir atlınm yaldqbjmı ıar

&ulri Etem ""1lbı 
lıonferanaı 

Ba akta• radJOda •laaırir· 
leri•isdea Sadri Ete• Bey ta• 
refaldaa Wr koaferana ••riJ,. 
.tdir. 

dfller •• 
At birden durdu Ye üatiindea bir 

ıüvari atladı. Batmı eve doiru 
çeYirerek aeılendi: 

- Hey •• Baha •• Buraya ıel .• 
.Arkadan bir ıiirii ath claJıa :vak· 

laııyordu. Atlılar, hhçenin 8nG. 

Kimsesiz çocukl 
DarDllceıe1o kimleliz Pİ•d 

lana kabul edilaeai ielp..•:·eı141_. 
kea IOll plenle, ltir 
cald~n• pderllllti il.iM 
tir. Banlar ar..ada---'""--
lar vardır ki, bwalana tı 
le yakındın .... ._ ol 
mecb• aileleri nrclar. ~ 
alrran&.rı •la• ~oculdarm 
rlllce~e kabal edilmeliHi 
ımtla•ı ~fanda1t teblit • 
mt111ar. 

Muhtarlıklar gidiyor 
Haber aldıfumza ılre. 

mlbdeki biriaei klaua 
rea ıebrimiıde buluaa 
mubtarlıtrllr lai• • 

Belediye i:ap 
cDmlaiai alarak 
felile iıtiıal 
feri ıimdkleia t 
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Bir senede millet orduya 
36 tayyare verdi 

'(~ş tarafı 1 inci sayrfada) 
.M.l konma şenlikleri gelecek 

senen;n bayramına kaJan tayya· 
relerin adlan şunlar olac<l kbr : 

Ayancık, Bafra, Bartın, Bohadin, Çar
şanba, Karadenizercyfüi Fatsa, ikinci ve 
üçünCU Giresun, Görele, Jlopa. Samsun. 
Kavak nahiyesi. ikinci, üçüncU dörJüncü 
Samsan Sürmcne,ikinci, üçüncü,dürdüncü 
Trabzon, Zonguldak. 

Utu Türk milletinin havacılıia 
verdiği ehemmiyetin derecesini 
6lçmek için, Tayyare cemiyetirıe 

yaptığı yardımları ele almalıyız. 
Bugüne kadar temin edilmiş olan 
kırk üç milyon lira, tayyarenin 
~arpte ve sulbte bugün ve ya· 
rıd göreceği işleri halkımızlD ne 
kadar iyi anladığına ve takdir 
ettiğine pek canlı bir delildir. 

Tayyareciliğin göreceği büyük 
işleri ve havadan gelen tehlike
lerden korumakta yapacağı hiz
metleri, en yetişgin milletler bile 
ancak Türk milleti kadar anla· 
mış bulunuyor. 

Cemiyet. ileriyi gören cömert 
milletinin kıymetli yardımlarile 
tayyareciliğimizi ileri götürmek 
ve bunun gibi , halkm mal ve 
canını hava tehlikesine karşı 

korumak işlerinde mutlak bir 
muvaffakiyete erişeceğine kani· 
dir. 

Türk tayyare cemiyeti bugüne 
~adar onbir tayyare mühendisile 
172 tayyare makinisti yetiştirmiş 
..tJ'. k" . d ve on ma ınıst te Avrupn a o· 
t. 
Kutmuştur. Bunlardan başka da· 
Ha sekiz genç Avrupada tayyare 
.mühendi:ıliği tahsil etmekte bu· 
lunuyor. 

GGrülüyorki cemiyet tayyare· 
ciliğe hudutlarımız içinde sağlam 
temelJer ve iyi kaynaklar h ı zır· 
lamakta israrla c1evam etmekte· 
dir. Memleket içinde tayyare 
yapmak ve bunıın içinde tayyare 
yapacak insanları çoğaltmak la· 
zım ~ldiğini güzelce takdir e· 
den cemiyet, havacılığımızın sulh
ta Ve harpte emniyetle yaşıya

bilmesi için, gençler arasında, 
havacılık sevğisi, , yaratmağı da 
bir zaruret ve özlü hir vazifesi 
saymaktadır. 

Mekteplerde açılan tayyare 
derneklerinden, balkı ve gençliği 
ay:~ınlatmak ve yetiştirmek yo
lunda cemiyetin yaptığı neşriyat 
ve teşebbüslerden faydalı neti· 
celer alındığını görüyoruz. lzmir 
mektt-plilerinia hak kazandı'·dan 
"Jzmir mekteplileri tayyares;,, 
gcn,tlerimrzdeki tayyarecilik şevk 
ve hevesine en parlak bir misal 
sayılmaya değer. 

Tayyarecilik artık mılli varlık 
ve devlet remzi olmuştur. Tay· 
yaredoe ve tayyarecide kuvvetli 
olmıyan bir milletin var olduğu· 
na; dünyada sözü geçer bir .var· 
lık te,kil ettiğine inanacaklar 
kalmamıştır. 

Bütün medeni milletler, genç
leri hatla kadınlarile bava spo· 
runda türlü havacılık işlerinde 
yaptıkları hareketlerle ''Uçan bir 
nesil,. yaratmak kaygusuodadır· 
lar. Türk milletinin özlü bir mü· 
eısesesi olan Türk Tayyare ce· 
miyeti, dünyanm bu yoldaki ile
ri gidi~ ve dönüşlerini l<ovala
mak ve bu maksatlarla halkımızı 
aydıolatmak ve çalışmak vazife· 
sinin büyük kıymet ve ağır mes
uliy#derini tamameu kavramış 

bulunmaktadır. 
Dün olduğu gibi bugün ve 

sonsuz yanolarda, 1 ürk milleti 

utu şeflerinin idaresinde beynel· 
milel hayatta mühim yerini da
ima tutacak ve hiçbir milletten 
geri kalmıyacak tır. 

Şanlı ve şerefli 1 ürk milleti 
gibi, daima büyük şeflerinden 

uur ve kuvvet alan cemiyeti 
de kuvvetli dev:et sözünü bava· 
da lrnvvetli olmak manasına gel· 
diğine kanidir. işte millet ve 
cem"yet bu ülküye yılmadan ve 
yorulmadan erişmek peşindedir. 

islemek muvaffak o'maktır 

İ zmirde kontenjan 
sui istimali 

lımir, 28 - Ecnebi vapur 
lrnmpanyalarının aralarında tröst 
yaparak ihracat malları üzerinde 
tatbik ettikleri tarifelerin yaptı· 
ğı fena h :sirlere ait Yeni Asır 
gazetesinin neşriyah alakadar 
makamlar tarafından tetkik edil· 
mektedir. Vapur kumpanyalarm· 
dan üç senel ik tarifeleri isten
mişti r. Ti~aret müdürü Saffet B. 
bu meseleye dair beyanatında 
keyfiyetin tetkik edilmekte oldu· 
ğunu söyledikten sonra takas 
işine geçerek lzmirde yapıldığı 

iddia edilen suiistimalin asla va
rit olmadığını, kıymet takdiri 
işlerinde azami hassasiyet gös· 
terildiğini, gümrük müfettişleri· 
nin kontenjan suiistimalini tetkik 
ettiğini, haberin bundan galat 
olduğunu beyan etmiştir. 

Geri verilecek cezalar 
Hamam, berber, otel, sinema, 

tiyatrolardan bazılarından küşat 
ruhsatiyesi cezalı olarak alınmıştı 
tarifenin yanlış tatbik edildiği 

anlaşıldığından cezaların sahip
lerine geri verilmesine karar ve
rilmiştir, 

Diğer rubsatiye!erini almayan
lara da son defa o 'arak on beş 
günlük bir mühlet daha veril
miştir. 

Üvey kızına taarruz eden 
Trabzon da üvey kızına taar· 

ı uı eden Sabri isminde biri bir 
buçuk sene hapse mahkum ol· 
muştur. 

Posta kamyonunu 
soyanlar 

Narlı istasyonu ile Antep ara· 
sıkda işliyen kamyonlar birkaç 
gün evvel hırsızların tecavüzüne 
uğramış, yolcuları soyulmuştur. 

Atılan kurşunlardan kamyoaun 
motör kapağı parçalanmış, bir 
yo~cunun etini kurşun hafifçe 
sıyırmıştır. Yo'culardan birinde 
biri altın, diğeri gümüş olmak 
üzere iki torba varmış. Bu adam· 
cağız evvela altın torbasını bir 
tarafa atmış. gümüş torbasını 

atarken sesini hırsızlar işiterek 

parasını almışlar, gece olduğu 

için altın torbasını görememiş
lerdir. 

Hırs• zlar bir seccade sererek 
herkesin ne kadar parası varsa 
üzerine atmasını istemişler, oto· 
mobilin üzerindeki bavulda bu· 
luoan çok .kıymetli eşyanın da 
farkında olmam1şlar. 

Hsrsıılar yolcuların üzerinden 
epeyce para ve eşya alarak ve 
yolcuları döverek savuşup git· 
mişlerdir. Ehemmiyetle takip 
edilmektedir. -
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Gedizde Altı şerir Gümüşane ha 
iki genç kardeş 

boğuldu 
Manisada acıklı bir kaza olmu~· 

tur. Manisa orta mektebi talebe -
sinden on yedi yaşında Hasan ile 
bu mektebin mezunlarından yirmi 
yaşında Ali ismindeki iki kardeş 
havanın sıcaklığına dayanamıya -
rak serinlemek üzere Gediz neh • 
rine girmişler, yüzmeğe başlamış
lardır. 

Bir aralık Hasan, suyun derin ve 
anaforlu bir yerine geldiğini 

farkederek imdat istemeğe başla
mış, ağabeyisi Ali kardeşini kur .. 
tarımağa te~bbüs etmiş, fakat iki
si de suların cereyanına dayana -
mıyarak dibe gitmişler ve boğul • 
muşlardır. 

Kaçak tütün içenler 
Balıkesirin Kepsüt nahiyesinde 

son birkaç gün içinde kırk bir 
kaçakçılık vakası meydnna çıka· 
rılmıştır. 

Bunların ikisi tütün satan, otuz 
dokuzu kaçak tütün kullanan 
kimselerdir. 

Kepsüdün Saraç köyünden Laz 
Ali Osman oğ:u MehmeJ kaçak 
tütün satarken tutulmuş ve üze· 
rinde bir kilo kıyılmış tütün bu
lunarak müsadere olunmuştur. 
Mehmet inhisar memurlarına ve 
jandarmaya verdiği ifadede tü· 
tünü Kepsüdün Hotaşlar köyün· 
den Mustafa oğlu Adilden aldı
ğmt söylemesi üzerine Adilin 
Hotoşlar köyünCleki evi aranmış, 

altmış altı kilo tütün bulunmuştur. 
Hu tütünün bir kilosu kıyılmış 
olup mütebakisinin kıyılmak üze· 
re çuvallara konulduğu anlaşıl· 
maktadır. 

iki kaçakçı ihtisas mahkeme· 
sinde muhakeme edilmek üzere 
Balıkesire gönderilmişlerdir. Di
ğerleri hakkanda da kaçak tütün 
kullandıklarından dolayı kanuni 
takibata girişilmiştir. 

Osmaniyede köpekleri 
dağlara kaçırıyorlarmış 

Osmaniye'de kuduz vakasınm 
çıkması üzerine başı boş gezen 
bütün köpeklerin öldürülmesi 
için vilayetten ora kaymak.amlı
ğma emir verilmiştir. 

Kaymakam Bey, bazı lcimse· 
lerin köpekleri yaylalara kaçır· 
dıklarını haber almış va oralara 
memur göndererek kaçırılan kö· 
peklerden elli tanesini ö!dürt· 
müştür. 

Osmaniye'de ~ öpeklerle ehem
miyet li surette mücadele yapıl· 
makta ve tunlar kamilen öldü· 
rülmekted r. • 

Bir kadın torununu kur
tarmak isterken boğuldu 

Zonguldakta ihtiyar bir kadın 
Çardak denilen Tahta mahalle
de bez yıkarken, torunu suya 
g' rmiş ve biraz uzaklaşınca su 
derinleşmiş, çocuk feryada baş· 

lamıştır. ihtiyar kadın suya at· 
lamış, fakat çocuğu kurtarayım 

derken dibe giderek boğulmuş· 

tur. Çocuk bir mucize kabilin · 
den suyun yüzünde kalmış ve 
sırtüstü, cer ey ana kapılarak ak
mıya başlamış etraftan yetişen· 
ler tarafından kurtarılmıştır. Ka
dının cesedi nebirde_n çıkarıl· 
mı§tar. 

pisanesinden kaçtı 
Fakat jandarmamız tarafından altı 

saat içinde tutuldular 

Yakalanan hapisane ka~kınlar. GilmUşaneye getirllirke 
Gümüşhane, (Hususi) - Ha • 

pisanedeki azılı, katil ve şakile~ 

den yedişer seneye mahkU.m iki 
ve henüz muhakemeleri bitmemiş 

olan 4 ki ceman 6 kişi, bulunduk
ları kovuşun duvarını delmek su • 
retiyle gecenin karanlığından isti .. 
fade ederek kaçmıya muvaffak ol
muşlardır. 

Firarı müteakip jandarma ku • 
mandanlığınca 8 kol üzerine çıka• 
rılan jandarma müfrezeleri bu fi. 
rarileri daha aradan 6 saat geçme· 

den Gümüşhaneye 25 K. m. mesa• 
fede T enbeda ormanında yakala • 
mışlardır. 

Gerek kaçan katiller ve gerekse 
halkımız bu ani yakalanmadan bir 
daha ve yakından anlamışlardır ki 
cümhuriyet hükumeti vatand&Jla• 
rı rahatsız edenler için katiyen 
merhamet göstermemektedir. 

Bu azılı katilleri yakalıyan 
jandarmaları.mız ile onların başın• 
daki Mazhar çavuşun mesaisi tak• 
dire şayandır. 

Izmir 9 ·Eylül panayırı 
Kurtuluş bayramında açılacak, büyük 

tenzilat hazırlanmıştır 
lzmir, 29 (A.A.) - lzmir 9 

Eylül panaym 9 eylül lzmir kur
tuluş bayramıoı müteakip açıla
caktır. Panayir sahasındaki pav· 
yon inşaah ve medhal bitmiştir. 

Memleketin muhtelif yerlerinden 
gelen tüccar, panayirin inşaah 
ve vaziyetini ümidin fevkinde 
güzel bulmaktadırlar. 

Pavyonların beşte döldü kira
lanmıştır. Panayıra iştirak et
mek veya ziyaret için gelmek 
istiyenler bu lundukları yerin ik
tisat ve tasarruf cemiyetine ve· 
ya ticaret odasına müracaat 

ederek panayır için lımire 
gitmek istediklerini söyleyince 
kendilerine derhal vesika veri· 
lecektir. Vesikanın ibrazı üze· 
rine deniz işleri iş,etme mü· 
dürlüğü bütün hatlarda yol
culara yüzde 30 eşya % 50 dev· 
Jet Demiryollan yo'culara % 40 
250 kiloya kadar eşyaya % 50 
Şark demiryollarında yolculara 
% 40avdette eşya meccanen nak· 
Jedilec.!ktir, lzmir Kasaba ve 
Aydın dem:ryollarında yo~culara 
ve eşyaya % 50 tenzilat yapıla · 
caktır. Bundan maada bu iki 
1'umpanya takriben % 80 tenzi-

Dinamiti karıştırırken 
eli parçalandı 

Adaoa'da Sugediği mahalle· 
sinde oturan Mehmet çavuş oi1u 
Muzaffer kömür pazarında her 
nasılsa eline geçirdiği bir dina· 
miti karıştırırken dinamit birden· 
bire patlamış ve zavallı çocu~un 
sol eli bileğinden kopmuıtur. 

/ latlı ve üçer gün devam etmek 
üzere iki tenezzüh katarı tahrik 
edecektir. Fazla tafsilit için bi· 
lfımum şimendifer ve denizişletme 
müdürlüğü Seyrisefain acenteierine 
müracaat edilir. Güzel lzmirin bu 
seneki kurtuluş bay~amının em
salsiz tezahürabna yüzbiolerce 
halk iştirak edecektir. 9 eyliil 
panayırıoın açılması müoasebe· 
tile en aı yarım milyon vatan• 
daşın lzmiri ziyaret edeceğine 
muhakkak gözile bakılıyor. 

İzmir ilk üzüm mahsulü 
bmir, 29 (A.A) - Bu senenin 

ilk kuru üzüm mahsulü borsaya 
arzedilmiştir. Havalana soğuk 

gitmesi piyasa açıbşını 13 gün 
geçe bıraktığı gibi iyi malların 
da yetitmesine ve piyasaya arzı
na mani olmuştur. 

13 kuruş ile 24 kuruş arasında 
1,245 çuval üzüm. satılmışhr. 

Geçen sene 15 ağustosta açı
lan piyasada 1, 162 çuval üzüm 
17/32 kurnş arasında satılmışb. 
Geçen senenin ilk piyasasına iyi 
üzümler arzedilmişti. Aradaki 
fark bu sene henüz iyi üzümlerin 
borsaya gelmemesinden ileri g~l
mektedir. 

Bir kamyon devrildi 
Midyattan Cizreye gitmekte 

olan Cizreli Hacı Ali efendiye 
ait kamyon; yolun dar bir yerioİ 
dönerken devrilmiş ve çamurlu· 
ğun üstünde buluban kamyon 
sahibinin çocuğu Kemal efendi 
l<amyoııun altında kalarak ölmüş
tür. Oteki yolculara hiçbir şef 
olmamıilır. 
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Mahsur düşmanın çevrilmesi 
nasıl yapılmıştı? harekatı 

h .. ~nadfl.a zaferini temin eden 
11Yuk taarruzun son gününde 

Orduınuz tarafından yapılan ha· 
tekita ait tafıilatı aşağıya ko
Yuyoruz: 

Garp oepbesi kumandanlığı l 
le il. ordularla süvari kolordu
suna Dumlupınar ve Aslıhanlar 
lllıntakasmda sıkışhnlan düşma
tıın kamiJen sanlarak imhasını 
tıtıretmişti. Harekatın heyeti umu

:İY~sinde . sürat, bi~l~k ve bera-
erlık temm etmek ıçın 30 Ağus· 

~os sabahleyin bizzat Başkuman · 
an Gazi Hazretleri 1. ordu ka· 

targibına; Erk.inıharbiyei Umu
~İye reısi Fevzi Paşa Hazretleri 

1 
• ordu neıdine hareket etmiş· 
erdi. 

2. inci Ordu, Porsuk 
müfrezesi 

41. Fırka kumandanlığından 
bldığı emir mucibince bütün cep· 
k e boyunca taarruza başlamış ve 
8tşısınclaki düşmanı tesbit et· 

1llliştir. Düşmanda çekilme baş· 
ltnıştır. 

41 inci Fırka 

• Te>kmil cephede taarruıa geç
:•ş, düşmanın telörgüJerine ka
l ilt' Yaklaşılmışs:ı da (Avdan-Su· 
Ucak) dereleri arasındaki düş
~n istinat noktasının çok lrnv· 
'1ttli bulunması ve birkaç hat 
t~lörgülerile takviye edilmiş va
ıiyeti dolayısile mevzi düşürüle
lllenü ti ·ı · in 1 r. aarruz esnasında düş· 
1.• an bu istinat noktasını takviye 
et . t• o·· ınq ır. uşmanda çekilme ha· 
'ttrLğı başlamıştır. 
Mürettep süvari Fırkası 
Kütahya istikametinde hareket 

tderkeo Porsuk l<öprüsü civarm· 
da düşmanın otuz ikinci Metopi· 
•iyen alayıla bir süvari bölüğün-
den mürekkep b ir yürüyüş kolu
lla tesadüfle taarruz etti. Düş
llıan perişan bir halde Şımaldeki 
0rnıanlara atılmış ve öğleyin Kü
tahya işgal edilmiştir. Bu fırka· 
~-. lnönU istikametinde hareket· 

le Eskitebir istikametinin keşif 
'ite temin edilmfsi cepheden em
redilmiştir. 

~ llI. Kolordu: ( Karargah mu· 
.lrebe kademesi Döğer cenubu 
~~biıinde Elmalıdağmda Celali
b~ba. tepesine çıktı ve tarassuda 
aılaaı) . 

1 inci Fırka 

~· ~ğerden (Karaağaç - Hami-
1Yt) mmtakaıma hareket etti; 

•oııra kolordudan aldığı emir 

:llcibince Karaağaç mmtakasın
. a bulunarak Şarktan lkizoluk 

''likametinden gelmesi melhuz 

cl6şa.am tazyik vazifesini aldı ve 

1Şi~al ve Şimalişarki istikamet· 
'rıoi keşfettirdi. 

61 inci Fırka 

Garp cephesinden aldığı emir 
~llcibince lşören istikametinde 
<ltek~te geçti. (lşören • Çalköy) 

~<> '.unun geçtiği vadide iki fırka-

şiddetle taarruz etmişse de fırka
mn mukabil taarruzlarla yaptığı 

müdafaası sayesinde düşmanın 
halas kapıları kapatılmıştır. 

6 ıncı Fırka 

ı U1ucak - Hamurl,öy · Dumlu
pmar) mıntakasında rastlanacak 
düşmana şiddetle taarruz etmel< 
üzere 16. fırk asile ÇaJk öy ve 17 
fırkasile Hamurköy istikametine 
hareket etmıştir. 

16. Fırka saat 14 te Çalköyü· 
nün Şimal ve Şimal igarbi sırtla

rrnda 61. fırka nm taarruzuna uğ· 

rıyan düşmana tesadüfle taarru 
za başlamıştır. l 7. Fırka düşma· 

· na tesadüf etmeden Hamurkö· 
yünün Şimal ve Garp sırtlarına 
kadar ilerlemiştir. 

Saat J 5 tc Hamurköy sırtların· 
dan yapılan tarassutta Çalköy 
Garbinden itibaren Garbe, lşö · 

ren mıntakasma kadar olan sa· 
hada büyük bir düşman kuvve· 

tinin bulunduğu görülerek ve bu 
düşmanı esir etmek için 16. fır· 
kanın derhal taarruza başlaması 

ve 61. fırkanın da l 6. fırkaya 
yardım etmesi il. Orduca emre
dildi. 

1 inci Ordu 
iV. Kolordunun 1 l. fırkasile 

Çalköy cenubundan 5. fırkasile 
Silkisaray Şimaligarbisindea; I. 
Kolordu 23. fırkasile Aslıhanlar 
Şimalinden 11. Kolordunun 3. fır
kasHe Ağaç>föyü Şarkışimalisin
den taarruz ettiler. 

Süvari kolordusu da KızıJtaş 
deresini (Saraycık· Belova) da 
kesmek ve düşmanın Garbe doğ
ru ricat yo '.unu tıkamak üzere 

hareket etti. Düşmanın Dumlu
pınar istikametine gitmek istiyen 
bazı kıt'alan Aslıhanlar mıntaka-

smdaki 23. fırka tarafından ta
arruzla tevkif edildi ve öj leden 
itibaren, Şımalden, Şarktan, Ce

nup ve Garpten tesirini göster
meğe başhyan ve gittikçe dar· 
laşan imha çemberi düşmanı 

tazyika başladı. Bilhassa lV. ve 

VI. ko~ordularımızın topçu ve 
piyadelerinin imha~ ar ateşleri 

altında düşman çok zayiat veri-

yordu. Ancak akşama kadar mu
kavemet edebilen düşmanın asıl 
kuvvetleri ve Garbe çekilmek 

istiyen bazı kısımları esir ve bir 
çok top, malzeme, silah ve ağır· 

tıklar zaptedildi. 
Piyadelerimiz tarafından ancak 

geç vakit tutulmuş olan Kızıltaş 
deresi istikametinden çekilebilen 

düşman döküntüleri kısmen ayni 
gece ve ertesi gün kıt'alarımız 
tarafından esir edildi. diğer kıs· 
mı da süvari kolordumuzun bü-

cumlarile Muratdağına ahldı. Bil
ahare bunlar da başlarında Baş· 
kumandaa Trikopis olduğu hal· 
de esir alındılar. 

Kat'i neticenin alındığı bugün 
Başkumandaaımız Gazi Hazret· 
lerinin bizzat muharebe hatları· 
na kadar giderek muharebeyi 
sevk ve Jdare ederek kat'i za· 
feri kazandıklarından dolayı bu
günün muharebesine "Başkuman· 
dan Meydan Muharebesi,, deni!· 
mesi Garp cephesi kumandanh· 

aıı faLla tahmin edilen düşaıa
l'ıa taarruzla tevkif etmiş ve düş· 
?nanın ricat yolu ateş altma ah· 

"~•k Garbe gitmesine manı 
~ lt.ı~ti!r. Çaresiz kalan düş
~an A~ye üzerinden Şiaıaligar· 

1Ye gidebilmek için 61. fırkaya · ğınca te~lif edilerek kabul edildi. 

bakalara başlanıyor Heyet reisi Ankarada gördüklerine 
933 Türkiye yelken birinciliği 

müsabakaları bugün lzmirde baş· hayran olduğunu söylüyordu ... 
lıyecak ve üç gün devam ede-
cektir. Bu müsabakalara şehri

mizden lstanbul şampiyonu De
mir Turgut, Şeref Beylerle ar· 
kadaşları ıştırak etmektedirler. 
Geçen cumartesi lzmire hareket 
eden bu sporcularla beraber 
Bahriye Binbaşısı Ahmet Fetgeri, 
Denizcilik federasyonu uınumi 
katibi Riza, yüzme komitesinden 
Ekrem Rüştü Beyler de gitmiş· 
ferdi. Sporcularımız bu yar1şta 
bilhassa yaptıkla11 üç yeni tek
ne ile işGirak edeceklerdir. 

lzm:rde yelkencilik hareketleri 
çok inkişaf ettiği için bu müsa· 
bakalann çok hararetli olacağıoı 
alakadar'ar temin etmektedirler. 

lzmirde 
Kupa maçı neticelendi 

Göztepe kazandı 
lzmirde, futbol mevsimi olma· 

masına rağmen devam edilen tur
nuva maçları bitmif ve son maç 
Gözteep ile Altay arasında yapıl
mıştır. Neticede, Göztepe umumi 
kanaate rağmen bire karşı üç sayı 
ile Altayı yenerek kupayı ka • 
zanmıştır . 

Bu iki takını aynı kupa için iki 
defa karşılaşmışlar, ikisinde de 
berabere kalmışlardı. Bu seferki 
maçta Rusyaya giden ve 1zmire 
dönen oyuncularda takımlarındaki 
yerleri a]mışlardı. Yani Fuat Göz• 
tepede, Vehap Altayda oynıyor· 
du .. 

Birinci l<ısım Fuadın bir sayısı 
ile 1 - O Göztepe lehine bitımif •• 
ikinci kısımda da gene Fuat bir 
sayı daha çıkararak takımının ga. 
libiyetini müjdelemiştir. 

Devre ortasında V ahabm bir 
frikiki ile Altay ilk ve son sayısı• 
nı kazanmış ve maç 1 - 3 Gözte· 
pe lehine bitaıiştir. 
Ylldırım spor Torbahda 
İzmirin Yıldırım spor takımı 

Torbalıya giderek Torbalı sporla 
karşılaşmış ve maçı 1 - 2 kazan-
mıştır. 

Altlnordu şampiyon 
lzmirin voleybol maçları da 

neticelenmiş ve Altın ordu rakibi 
' İzmir sporu yenerek 'Voleybol şam 

piyonluğunu kazanmıştır. 
Görele • Tirebolu maçı 

yar1m kaldı 

Bir müddetten beri şehrimizde 
bulunan ve J::forsa ile Ankarayı 
ziyaret eden miaafirJermiz dün 
sabah saat on birde hareket e· 
den Ankara vapurile lskenderye 
ye gitmişlerdir. 

Heyet, evvelki akşam Mısır 

sefiri Abdülmelik Hamza bey ta
rafından yeni köydeki Mısır se· 
faretinde verilen çay ziyafetinde 
hazır bulunmuş ve memleketimi
zin güzide simalarile bir kere 
daha görüşmek ve tanışmak im
kanmı elde etmiştir. 

Çay ziyafeti geç vakte kadar 
devam etmiş, bütün bey.et erki· 
oı mubarririmize Türkiyede gör· 
dükleri hüsnü kabulden, bilhassa 
yeni Türkiye'nin terakkı ve taali 
yolunda attiğı çok muvaffakiyetli 
adımlardan fevkalade memnun 
olduklarmı söylemişlerdir. 

Mi sa firJerimiz Ankarayı gör· 
mekten duydukları zevk ve inşi· 
rahı anlata anlata bitiremiyor
lardı. Heyet reisi Ali lbrahim 
paşa Ankarada ziyaret ettiği 
müesseselerin mükemmeliyetine 
hayran olduğunu söylemiştir. 

He~·et azasının hepsi de iki 
memleket :nasındaki samımı 

dostluğu, Sık sık ziyaretlerle 
büsbütün kuvvetlendirmek için 
bütün kuvvetlerile çahşacaklaranı 
söyliyorlardı. 

Şehtimizde ve memleketimizde 
daha fazla bir zamau kalmak 
istedikleri halde meşguliyetleri 
yüzünden fazla kalamıyan misa· 
firlerimiz önümüzdeki mevsim
lerde şehrimizi ziyaret İftiyakıoı 

gösterdikten başka içlerinden bir 
çoklarını şehrimizde birer sayfiye 
alarak her yazı burada geçirmek 
istiyenlerde vardır. 

Dün sabah misafirlerimizi Ga· 
lata rıhtımında Matbuat Cemi
yeti namına Mehmet Nureddin 
ve Ömer Rıza, belediye namına 
reis 'JIUa vini Hamit vetudzmşubesi 
müdürü Ekrem Besim Beylerle 

Mısır sefareti mensupları, şehri· 
mi:zdeki Mısırlılar tarafından 

uğurlanmış'ardır. Belediye tara· 
fından misafirlere birer kutu 
şeker hediye edilmiştir. Heyet 
memleketimizden çok iyi intiba
larla ayrıJmıştır. Misafirler mem· 

Görelenin Yeşil yalı klübü spor- leketimizde gördükleri hüsnü ka· 
cuları Tirebolu gençleriyle karşı • bulden memnuniyetle bahset
l~şmak üzere Tirebo]uya gitmişler- mektedirler. 

dı. Voleybol maçı Tirebolulular Mısırlıların teşekkürleri 
tarafından kazanılmı§, futbol ma• . 
çı ise sporculuğa yak k lstanbul, 29 (AA. ) - Bır 

ışmıyaca sert "'dd tt b . b . . d b ' berbat bir oyundan ~ mu e en erı şe rımız e u .u· 
sonra çıgırın- 11. • • d k .. 

dan cıktığı icin ya d k 
1 

nan n ısır gazetecılerı ve e tor· 
- - rı a a mıştır. leri memleketlerine dönmek 

Şark şinıendiferlerinde üzere bugün lstanbuldan hareket 

tahkikatın verdig"" i netice etmişlerdir. Bu heyet, hareketin
den evvel Anado u Ajansıoa şu 

. Bun~an bi~k.aç gün evvel şark k b d 
şımendıferlerı ıdaresinde bir hu- me tu u gön ermiştir : 
sızlık yapıldığı yazılmıştı. Bu Yüreklerimiz en hoş ve tatlı 
vak'aom tahkikatile meşgul ol· duygular, hafızalarımız en sü-
mak üzere Peşleden bir mildürü reklı hatıralarla do'u olarak 
umumi muavini şehrimize gelmiş genç, gayretli ve l<ahraman Tür-
ve tahkikat evrak1D1 tetkik et- kiye Cümhuriyeti topraklarmdan 

zinti ve ziyaretlerimizi kolaylat· 
tırmak ve çok hoş bir surette 
vakit geçirmemize imkan haz1r· 
lamak ıçın ellerinden geldiği 
derecede çalışıp uğraşan ve bu 
hususta yorulmak bilmez gayret
ler sarfeden Türk tıp cemiyetine, 
Türk Matbuat cemiyetine ve Tu
ring Klübe bilhassa derin tfşek
kürlerimizi iblağ ederiz. 
Hakkımııda gösterilen mu

habbet tezahürleri ve nezaketli 
ibtimaml,ar bizi pek çok mütehas· 
sis etmiştir. Bu dostluk tezahür· 
terini yeni Türkiye ile Mısır ara
sında mevcut münasebetlerin git
tikçe daha dôstça ve daha kar
deşçe bir hal a.ldığmı gösteren 
teminat mahiyetinde görmekten 
hnsusi bir zevk duyuyoruz.,, 

Bu mektup, doktor Ali ibra· 
him Paşa, Dr. Süleyman Azmi. 
Dr. Cborbagi, Dr. Chucha, Dr. 
Halil Abdülhalık beylerin, gaze
teciJerden Asil Sekali, Ahmet 
El Savi, Fuat Sarruf, Mehmet 
Hamza, Leon Coben ve Edgar 
Gallad beylerin imzalarını taşı
maktadır. 

Bir ltalyan muharririnin 
bulunan eseri 

Italyanın meşhur edip ve şair
lerinden Aacelo Marya Ceva 80 
sene evvel şehrimize geln..iş, iki 
eser yazmış, sonra Büyükderede 
bir kaza neticesinde ölmüştür. 
Muharririn bu iki eseri ltalyadan 
gel~u bir heyet tarafmdan aran· 
mış, fakat bulunamamıştı. Şairin 
el yazması olan bu eserler Sen 
Benuva müesseseleri sabık mü
messiJi avukat Hikmet Emin bey 
tarafıodan bulunmuştur. Eserler 
vilayete verilmiştir 

Türk - Yunan münasebet
lerinin kuvvetleşmesi 

gol unda 
Atina :ı18 - Türhiye siyasi 

mabafili M. Çaldaris Ankara se· 
yahatine hususi bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. Bu ehemmiyet 
yersiz değildir, Ankarada şimdi
ye kadar müzakeresi yapılan ve 
yalnız birkaç tali noktası karar
laştırılmamış olan itilaflar imza· 
lanacaktır. Hariciye Nazırı M. 
Ma ksimosun da Italyada tahtı 
tedavide olduğu için Ankaraya 
gitmiyeceği 7.annediliyor. M.Mak
simosuıı yerine M. Pesmacoğ!u 
gidecektir. 

inkılap filmi hazırlığı 
Büyük bir fılm çevrılmek üze· 

re Rusyadan davet edilen sena
rist M. Jarbi filmr: ait senaryo
sunu yazmıştır. M. Zarhi eylfı 'ün 

ikis:nde şehrimize gelecektir, 
Senaryo Ankarada bir heyet 

tarafmdan tetkik olunacak, mu· 
vafık görüldüğü takdirde filmin 
çevrilmesine ba~lanacakhr. 

Filmin d.shiH lusımları Rusya
da çevrilecekti r. 

meğe başlamışhr. Zabıta tarafın- ayrılmak üzere bulunduğumuz 
dan çalınan eşya hakkında soru· şu sırada seyahatimiz müddetin· 
ıan suallere şark şimendıferler 

Belediye oktruva hissesi 
ce her yerde gördüğümüz ço'< 

idaresinin verdiii cevapta; yaka-
lanan eşyanın bir !usmmın, samimi ve çok kardeşçe kabul 
kumpanyanın malumat ve muva· tarzından dolayı Türk milletine 
fakati olmaksızın ambarlardan ve Türk yü~ sek memurlarına 
çıkanlmış olduğu bildirildiğinden derin minnet duygularımızı bil · 
meselenin hırsızlık olduğu tabak- dirmeyi bir vecibe addederiz~ 
kuk etmiştir. Rahatımızı temin etaıek, ge· 

Gümrükler umum müdürlüğün
den temmuz ayına mahsuben 
belediy·eye o'.~ truva hissesi olarak 
kırk bin lira gönderilmiştir. l!e
lediye bu para ile müteahhitlere 
olan borçlarını kısmen ödeye· 
cektir. 
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Terfi eden zabitlerin isimleri· 
(Baş tarafı 1 1nci sayıfada) zincan, Fevzi Erzurum, Beyler. 

Binbaşıh!)a terfi eden su· 
vari yüzba,11ar1 

erluinıharp Nazmi Selimiye, erkanı 
harp Hakkı İstanbul, erkanıharp 
Ali.ettin Manastır, erkanıharp Sa 
lahattin Üsküdar, erkanıharp Ba -
hettin İstanbul, erkanıharp Sırrı 
Girit, erkanıharp Ömer Lutf i Er
zinean, erkanıharp Nihat Bayazıt, 
erkanıharp Abdülhalim Nişantaş, 
erkanıharp Ra,it Bayburt, erkanı 

harp Rükneddin Hopa, erkanıharp 
Asım Jştip, erkanıharp Nami Çam. 
lıca, erkanıharp Hasan Fehmi Ge
dikpaşa, erkanıharp Hıfzı Taş· 

Salahattin Davutpaşa, M. Nail 
Nasliç, Ali Küçükmustafapaşa, 

A. Saip İstanbul, M. Selami Be· 
şiktaş, A. Rasim Razlık, A. Ha
şim İstanbul, Şadi Edirne, M. Na
zım Sivas, ·Rasim . Trablusgarp, 
Mazhar Fatih, Kazım Bağdat, 

Hulusi Harput, Sıtkı Trabzon, 
Hamdi Fatih, Hakkı İzmir, Akif 
Van, Tur han Tokat, Hayrettin 
Girit, Mazhar Hersek, M. Sıtkı 
Van, M. Avni Sivas. 

yazi İstanbul, Sadi Yemen, Rıd
van Bitlis, Cemalettin Erzincan, 
Behzat İstanbul, Fehmi Eyüp, 
Ekrem İzmit, Hikmet Bingazi, En
ver Resne, Beyler. 

Birin~i mülazimliğe terfi 
eden piyade mül~zimleri 

M. F ahrettin Gelibolu, Şere

f ettin Edremit, Nuri Zeyrek, Ha
mit Bağdat, Niyazi Manastır, Bey
ler. 

O. Zeki İstanbul, Cemal Olti, J. 
Hakkı İstanbul, Abdülkadir Beti~ 
ta~, Nusret htrumca, Salih An•· 
dolukavağı, M. Hilmi Erzuruıt'ı 
F Osman Erciyeş, H. Fehmi Mı· 
nastır, Turhan Üsküdar, Adil 
Bolu, l. Nafiz Üsküdar, Hali• 

Cemal Eğirdir, M. Ferit Üs· Birinci mUIAzimliğe terfi 
küdar, Hidayet Kasımpaşa, Fah- eden suvari müllzimleri 

Kamil Kç. Mustafapaşa, M. Hu
lusi Balıkesir, Beyler. 

Kerim Aydın, Abdülkerim 

rettin Manastır, Vasfi. Erzurum, 
1. Ihsan Selanik, Niyazi İstanbul, 
Muammer Çengelköy, Davut Ma· 
lazgert, H. Fazıl İstanbul, Nevzat 
İstanbul, İsmail Köstence, Fah" 
rettin İstanbul, Fahri Eskicuma, 
A: Rıza Metroviçe, Adnan İstan· 
bul, Nizamettin Ortaköy, Cemal 
Kütahya, Nihat Beşiktaş, Celıilet 

tin latanbul, Tahir Kıbrıs, lrfan 
Van, Nadir İstanbul, Bekir Zağ

Yüzbaşıhğa terfi eden su .. 
vari birinci müiAzımiarı Trabzon, M. Fehmi İstanbul, İh· 

Yahya De bre, Bababahbut 
köprü, erkanıharp izzet Hanya, er- san Amasya, Mehmet Kaatamo· 
kanıharp Saim İstanbul, erkanı- nu, lhı;an Amaıya, Raif Üskü· 
harp Bedri Ergene, erkanıharp dar, Sedat Selanik, Abdülhadi 

Genç, Tatanava Şimali Kafkasya, 
Ömer Karaçay, Hasan Bingazi, 
Beyler. 

K 
Süleymaniye, Hayrullah Kızıltop-

azım Erzincan, erkanıharp Şev-
ket Erzincan, erkanıharp Cemil lş· ra k, Burhanettin Selanik, Behçet 
kodra, erkanıharp Cemil Erzurum, Balye, M. Şevket Trabzon, irfan 
erk8ınıharp Abdülsselam Haçın, Nasliç, A. Remzi Buna, Hay
erkanıharp Vahit Selanik, erkanı- rettin Kadıköy, Mustafa Kasta· 
harı> Hüsnü lstanköy, erkanıharp monu, Niyazi Selanik, Necati E· 
Hüseyin Babaeski, erkanıharp Rab dirne, A. Muzaffer Edirne, M. 
mi Davutpaıa, erkanıharp Şükrü Ali Şam, Nuri Üsküdar, Hidayet 
İstanbul, erkanıharp Sabri yeni Şehremini, Halil Edirne, Muam
Zağre, erkanıharp Razi Manastır, mer Yusufpaşa, Eşref Mekke, E
erkanıharp İbrahim Erdek, erkanı- yüp Prezirin, Sadık, Vefa, M. 
hap Nihat Şümni, erkanıharp Ce- F.aik Harput, lbrahim Ortaköy, 
lal Tophane, erkanıharp Bekir Omer Erzincan, Münip Galata , 
Cesri Muıtafapa,a. Beyler. ' Tevfik Erzurum, Sali.hattin Ma

nastır, Emin Oktay Akçaşehir, 
ErkAnıharp binbaşıhğına 

terfi edenler 

Salih Afyonkarahisar, Halis 
Erzincan, Rasim Bursa, Ekrem A
masya, Arif Yavedut, Hilmi Ni
şantaşı, Beyler. 

Piyade miralayh~ına terfi 
eden kaymakamlar . 

İl'f antİstanbul, Hakkı Soğuk· 
çefme, Şükrü Hopa, Münir Er
zurum, Ziya Erzincan, o;man 
lstanbul, Saffet İstanbul, Hasan 
Gergük, Sali.hattin Y anya, Sami 
Soğukçe,me, Sabri Rusçuk, Os· 
man Ayaıpafa, Reşat Manastır. 

. Tahsin Hırkaişerif, Şevket Top
ta§ı, Agah Gemlik, Mehmet Az .. 
mi Bayburt, Ali Çarıamba, Nail 
Elbüstan, Hüseyin Sultanahmet, 
Nazım Manastır, Süleyman Fili -
be, Zühtü Süleymaniye, Veysi 
Samsun, Refet Diyarıbekir, Tah 
sin Trablugarp, Etem Trabzon , 
Nazmi Bayramiç, Hulusi Siroz, 
Rüttü Kasımpa§a, Beyler. 

Kaymakamh~a terfi eden 
piyade binbaşıları 

Abdülaziz Edirne, Hakkı latan
bul, İbrahim İstanbul, Mustafa 
Ilgaz, Hüseyin Bitlis, Fuat Ha· 
lep, Osman Vehbi Erzurum, Nec· 
mettin. İstanbul, Hakkı Karahi
sar, Ahmet Hamdi Erzincan, Rüş 
tü Üsküdar, Refik Küçükayasof
ya, Fuat Sultanahmet, Cemil 
Van, Rifat Girit, F.aik Maraş, 
Yahya ı1sküdar, Ömer l:utfi Er-
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zincan, Neşet Otakçılar, Hamdi 
Sana, Fuat Selanik, Hasan Pre· 
zirin, Emin Bilecik, Sadrettin 
Selimiye, Halit İstanbul, Hasan 
Sultanselim, Süruri Midilli, Giya· 
settin İstanbul, Abdürrahman Si
vas, Şefik Üsküp, Nafiz Erzu
rum, Emin Süleymaniye, Niyazi 
Ünye, Celi.lettin Isparta, Mük
rem Kayseri, Celal İstanbul, Ri· 
fat Kç. Mustafapaşa, Mümtaz 
Laleli, Nazmi Aktehir, Abdül
keriın De bre, Fehmi Manastır. 
Şinasi Edirne, Ruhi Aksaray, Şük
rü Van, Naci Üsküp Şevki Kızıl
toprak, İbrahim Rami, Osman 
lzmir, Niyazi Kadıköy, Süreyya 
Fatih, Şeref ettin Sivas, Abdur-

Mustafa Büyük Çekmece, Veh" 1 rahman Sivas, Ahmet Diyarıbe -
bi Harpul, Fevzi Sivas, Nail Van, kir, Fahrettin lstanbul Riza Ma
Arif İbrahim Nakilbent, Ömer nastır, Ahmet Erzincan, A. Yüm
Kütahya, izzet Manyas, hmail nü Van, A. Galip Selıinik, M. 
Çerkeş, Fehmi Süleymaniye, Ki.- Zuri Zafranbolu, Salahattin Balat, 
zım Bozdoğan, Ömer Kasapilyas, M. Kazım Üsküp Beyler. 
Kamil Çankırı, Nimet Çengelköy YUzbaşhğa terfi ededn piya .. 
Mustafa Erzincan, Asım Zile, de birinci mülazimleri 
Ziver Kapıağacı, Hayrettin Be- S. Münir Bursa, Mehmet Bin-
şiktaf, Sıtkı Eğrikapı, Tevfik gazi, Etem Sayda, A. Necip Pre
y anya, Naci Erzincan, Ali Kara- veze, Vahit Kasımpaşa, M. Mu
gümrük,, Haşim Ahmediye, Hu- vaffak Erzurum, Ferit lstanbul, 
lusi Şümni, Bekir Sıtkı Erzincan, Rıza Konya, M. Servet Sülüklü, 
Hayri Yenipazar, Etem Ayasof- Nazmi Manastır, Adnan Üsküdar, 
ya, Yusuf Niğde, Şevket Hamdi Murat Bilecik, Lutfi Kasımpaşa, 

Kırklareli, Milat Abdülhalim Draç, Cevat htanbul, Hakkı İstanbul , 
Ahmet Şehzadebaşı, Raufi Top· Sait İstanbul, A. Rıza İstanbul, 
hant+, Halim İstanbul, M. Agah R~hmi Manastır, Hayrettin Sivas, 
Kızdtoprak, Kemalettin lıtanbul, M. Seyfeddin Erzurum, Ali.ettin 
Beyler. Fatih, Avni lstanbul, Şadi Be

Birinci mUlazımh§a terfi 
eden suvarl millazimleri 

re, Cevat Kç. Mustafapaşa, 1. Talat Üsküdar, Saim Yenihan ' 
Nuri İzmit, Etref Batum, Fahret- irfan Erzurum, A. İsmet Erzu
tin Erzurum, M. Saim Sivas, Ni· rum, 1. Etem Bolu, Cevat Reı· 
zamettin Kayıeri, İzzettin İstan· ne, M. Bayka Tokat, Şaban Ol • 
bul, 1. Cemal Üsküdar, ti, A. Fikri Erzurum, A. Tekin 

O. Nuri Manastır, ı. Reşat İs- Gümüşane, Behcet Prezirin, Bey-

tanbul, H. Tahsin Sivas, Enver ler. 
Van, Seyfettin Adana, Aziz lstan· Miralayh§a terfi eden top .. 
bul, Ş. Turgut Tokat, A. Ulvi ~u kaymakamlar 
Eyüp, 1. Ali Bolu, H. Süreyya A. Tevfik Selanik, M. Nuri 
Haymana, Cahit Manastır, M. Halep, Bekir Erzurum, M. Ka
Nuır Kalkandelen, Hüseyin Çen. zım Manastır, Cemil Erzurum, 
gelköy, Mustafa Ardanuş, M. 1. Hakkı Tekirdağ, M. Rasim 
Lütfi Gerguk, Semih İstanbul, Harpurt, M. Remzi Samıun, M. 
Sıtkı Kalkandelen, M. Zeki Orta- Sırrı Çemişkezek Beyler. 
köy, Abdürrahim İstanbul, Fuat Kaymakamhğa terfi eden 
Ankara, Raşit İstanbul, Ş. Tur- binbatllar 
gut Bayburt, Hayati Tepedelen, M. Emin Edirne, H. Avni Seli-
M. Turgut Erzincan, Kemal Pirle- nik, Beyler 
pe, Süleyman Kastamonu, M. Sup Binbaşllığa terfi eden top· 
hi Erzurum, Ali Ortaköy, Şükrü CjU vUzb s 1 
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agra, a ettın atan u , . Na- I.:.utfi ltt;>, .~P~~lke!İ~ .. Ç~~an, 
zima lıtanbul, Refet Kastamonu, H. Tahsin Usküp, Raif Elbüstan, 
Niyazi İstanbul, ,Cemalettin İs· H. Kemal lzmir, Refik Erzurum, 
tanbul, Nazmi Bolu, Halil Seli.· M. faik Erzurum, Hulki Erzurum, 
nik, Lfüfi İstanbul, Nail Beykoz, Halit Y enicevardar, Siret Erzin
Rifat Buras, Mücteba Bursa, M. can, Enver Fatih, Esat Gümüı
Kemal Erzincan, M. Zeki Kırk· hacıköy, Kemal Girit, Abdülka. 
lareli, Kudret Prezirin, Nuri Edir- dir Beşiktaş, O. Sadi Bakırköy, 
ne, Mehmet Bayburt, Lutfi ine- A. Enver Drağman, Zeki Trablus .. 
bolu, Vedat Eskitehir, A. Cevdet garp, H. Basri Çatalca, Abdullah 
İstanbul, Şevki Bursa, Vasfi Ta- Boyabat, H. Nazmi Kayalar, H. 
vas, Hakkı Mekke, Übeydullah Remzi Bergama, Kazım Harput, 
İstanbul, Lutfi Edirne, Şükrü İs· llhami Hopyar, 1. Hakkı Adana. 
tanbul, A. Kemal Süleymaniye, A. Yaver Süleymaniye, Kema
A. Rıza Fatih, M. Kazım Kütah- !ettin Manastır, Cevat İstanbul, 
ya, Hüsamettin Edirne, Vehbi Aziz Ereğli, Mazhar Harput , 
Manastır, LUtfi Sinop, Muhlis M. Hilmi Eli.ziz, Fuat Bursa, 1. 
Serik, Nuri Erzurum, Tahir Kay- Ali Selimiye, t. Hakkı u,ak, 1. 
seri, Şahin Bayburt, İbrahim Hakkı Dağıstan, M. Sabit Kara· 
Maraı, Sait Selanik, Zel<.i Erzu· gümrük, Mustafa Karahiıar, Ak
rum, M. Ali İstanbul, Fazıl Trab. kit Kozan, O. Refik Seli.nik, 
zon, Naci Bayburt, Cevat Üskü- Mustafa Kemaliye, Cemal Eizu
dar, Kizmı Avniye, Salih Sivas, rum, 1. Hakkı Erzincan, llhami 
Remzi Beşiktaş, Abdurrahman Erzurum, Münir İstanbul, M. Hil
Refahiye, Gazi Sivas, Beyler. mi İstanbul, Ziya Niide. Necati 

Tevfik Urfa, Fevzi Sivas, Ki·! Keylan, Abdürrezzak Erzurum, 
zım Bolu, Şefik Eyüp, Süreyya ' Şükrü Erzincan, Abdülkadir Er
Manastır, Hikmet Beylerbeyi, Na- zurum, M. Nafiz Kilis, 
zif Kızıltoprak, 1. Hakkı Haliç, H. Sabri Kastamonu, Asım ts
Merdan Tortum, Bedrettin Tar- tanbul, Halit Jstanbul, M. Nuri 
sus, Nihat Hasankale, Zeki Er- Sivaı, Mustafa Trabzon, Mehmet 
zincan, Fevzi Musul, Osman Yan - Gelibolu, Beyler. 
ya, M. ~rslan Narman, ~ünir YUzbaşıhğa terfi eden bl-
Mu§, İdrıs Tercan, Nihat Uskü- rinci mUllzimler 
dar, E. Sincar Refahiye, Jlhami M. Nail Antalya A M ht 
Ü k""d ' . u ar 

ı u ar. Topkapı, M. Saffet Erzurum, Sa-

Hasankale, Salahattin Malatylll 
Suat Nasliç, Saim lstan\lUl, ŞahaP 
İstanbul, H. Niyazi Üsküdar, >-· 
Nurettin İstanbul, C. Şakir Bur•'1 

Osman Menlik, A. Gümüt Tekifl 
Erzurum, A. Tarık Mudanya, Sıd· 
dık Gergük, A. Hikmet Kasab•ı 
A. Enver Edirne, Hüsnü Tekir· 
dağı, A. Cahit Seli.nik, Hilmi Ye
nitehir, Kemal Pirlepe. 

Zeki İstanbul, Şerif Bayburt• 
Nazım Gümüşhacıköy, Nurettin lt' 
tanbul, Refik Üsküdar, Orh11fl 
Beşiktaş, Alaettin Erzincan, ~· 
Ragıp Kemalpaşa, Saim Kırşehir 
Salahattin Üsküdar, Adil latan ' 
bul, Aziz Üsküp, A. Cem Gazi
antep., "Retit lstanbul, Rifat ~b 
nastır, Necmettin Üsküdar, H• 
san Jştip, Hüsnü Aziziye, Nadit 
Erzincan, Emin Üsküdar, CeJ'J1İ 
İzmir, Mitat İstanbul, Burhanet· 
tin Koska, Süleyman İstanbul, M 
Arif İstanbul, Münip Üsküdar 
A. Kemal Denizli, Muzaffer Arab' 
kir, Cemil Bandırma, F. Kem•' 
Üsküdar, Beyler. 
Binba,ıhğa terfi eden ha" 

va yUzba,11ar1 
1. Hakkı Manastır, H. Nam•• 

Erzurum, O. Avni Seli.nik, BeY· • 
ler. 

YUzbaşıhğa terfi eden ha" 
va birinci mUllzimleri 

, ı Kemal Bey Sandıklı. 
Birinci mUUlzrmll§e erfl 
eden hava muıazimleri .. 
Neşet Uşak, Hikmet İetanbıiL S 

M. Cemil Darende, Lutfi Sir\JJ< t 
Nadir Erzincan, M. Murreva 1r 
tanbul, Şadi Lüleburgaz, BurhJ' 
nettin Lüleburgaz, Tali.t İzmit' l 
Remzi Gümüthane, AbdülbaJ<i İl' U 
tanbul Şadi lstanbul, Salihatti~ 
Erzurum Beyler. 
Mlralayh§a terfi eden 15" 

tlhklm kaymakamları 
H. Pertev Bey Erzurum. 

Blnbaşıhi)a terfi eden ır 
tihklm yüzbaşllar1 

Rifat Kastamonu, M. Sait sur 
sa, Hilmi Çorum, Muhsin SuJtsP 
tepe, Refik Berut, HayrettiP 
Halep, Feridun Aksaray, feri1 

Niğde, Enver Musul, Hilmi Net" 
rekop, Mehmet Sandıklı, Sab 
Boyabat, Ömer Kastamonu, C 
mil Erzurum, M. Hamdi Cerrahpf 
şa, Beyler. 

YUzbaşıh§a terfi eden il' 
tihklm birinci müllzimletl 

A. Sali.hattin Bey Tatlıca. 
Birinci mUJlzımhğa terff 
eden istihkam mUIAzimlerı 

M. Rasih İstanbul, M. Bedre" 
tin Beşiktaş, Naci Seli.nik, R. fe' 
zi Divrik, O. Nuri Bitlis, Bedt'1 

İstanbul, Hamdi latanbul, Sal; 
hattin Şile, A. Kemal T ekirdaf1 

Sekir Erzuı·um, Beyler. ~. 
Mira!ayhğa terfi eden m&.I' 

habere kayrnilf<amları 
H. Hilmi Bey Kıbrıı. 

Binbatıhğa terfi eden 
piyade yUzbatılar1 

Ali Ak,ehir, Abdüllatif Van 

şiktaş, A. Burhanettin Kastamo
nu, M. İhııan İstanbul, Ali Akıa· 
ray, Sıtkı Erzincan, M. lhsan ls
tanbul, Sıtkı Harput, M. Burha· 
nettin İstanbul, İbrahim Ayancık, 
H. Seyfi Sivas, Ahmet Bingazi, 
F. Mün~r Maraş, M. Rasim Erzi"n
can, M. Kemal Çankırı, Akif ls

Burhanettin Beşiktaş, Rıza lih Nahcivan, Mehmet Günce 
P_rebol, Etem İstanbul, A. Cen· Aı·slan Karabağ, Abdülmecit Gö~ 
gız Alocre, Ihsan Baylerbeyi, M. ce, Tevfik İzmir, Salih Manas
Zeki Edirne, Serveri Preveze, M. ' tır Ihsan Cihangı"r S K d 
K 

.. 1 • , . a em 
emal Üsküdar, A. Refik Bursa, Diyarıbekir Salihattin A d M 

B 1 ' Y ın, · 
ey er. , Nuri Çemitgezek, İ. Necip Bitlis 

Binbaşılığa tefi eden muha~t' 
yüzbatıları: , 

Yunus Gence, M. Zeki Kasımpa
§&, Ki.mil Urfa, İhsan lıtanbul , 
Mustafa Konya, A. Yakup lstan· 
bul, A. ~abri 1stanbul, Mustafa 

Osmanpazarı, A. LUtfi İstrumça, parta, M. Sadullah İstanbul, Mus 
M. Emin Trabzon, Adil Edime, ı tafa Niğde, Musa Mardin, S. Ni-

Miralayhğa terfi eden su.. Zekai İstanbul, Abdürrahim Di~ 
vari Kaymakamlar1 yarıbekir, Beyler. 

M. Muzaffer Bey Kayseri. Birinci mUllzimli§e f erfi 
Kaymakamhğa terfi eden eden top~u mUllzlmler 

•~v~ri b~nba,llar1 Hikmet Burıa, Şevket Bursa, 
M. Kamıl Erçıf, Abdülaziz Er- Zekeriya Narman, Sırrı Karaçay, 

Sadık Mnraı, ı~mail Trabl1J1' 

garp, Abdülkadir Eyüp, Rı•' 
Kç. Pazar, Mehmet Nevrekol'• 
Galip Preıeve, Hakkı Be,ilct_,, 
Beyler. . 

Yüzbaşılığa terfi eden biri~: 
( Ot!Hımı U uncu ••t•fl 
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erfi eden zabitlerin is imleri 
._\llıaL - r ··ı · . l . 1 1 M Al' B B 'k C ue e mu azım erı: dettin aparta, A. Ziyaettin ı • . ı ey etı taş. 

8.~a_Iettin Bey İstanbul. tanbul, Süleyman lstanbul, M. Yüzbaşılığa terfi eden harita 
1 Ilı hırıncı müli.zimliğe terfi eden Ekrem Radoı, M. Ertuğrul Kıb- birinci müli.zimleri: 

~ ahere mülizimleri: rıs, M. Fahrettin Metroviçe, Bey- Reşit Manastır, Hakkı Manaı-
)\, Sali.hattin Seli.nik, Rebii Kon- ler. tır, Bahri Manastır, Sabri Üskü-

~I A'nli Arapkir, Muhliı Hatan. Yüzha~ılığa terfi eden eaacı birin ci dar, M. Sabri Üsküdar, Ali.ettin 

M. Celaleddin, Eli.ziz, M. Ali, Çe, 
me, Sadettin Çanakkale, Mehmet 
Hakkı iliı, Halit Gömülcüne, A. 
İhsan Erzincan, A. Fevzi Aziziye , 
A. Avni Düzce, Zeki Sakız, M. Hu-

harbiye kaymakamı: 
Eyiip Bey Kocamustafapa, a. 
Kaymakamlığa terfi eden sana

yii harbiye binbaşıları: 

Rakim Bey Şehremini. 
Bir.haıılığa terfi eden sanayii 

harbiye yüzbaşıları 8 ~. Vehbi Erzincan, Zühtü nıülhiınleri Erenköy, Naşit Üsküdar, M. İhsan 
l:~~Urt , Abdülkadir Paşabalııçe, Fevzi lstanbul, Fazilet İltanbul, Eyüp, Recep Eyüp, Kemalettin 

' 11.
1 Suıehri, Beyler. Emin lıtanbul, Sami Isparta, ibra- lstanbul, Beyler. 

lıı ~~baıılığa terfi eden demiryo- him Selinik, A. Cevat İstanbul, Miralaylığa terfi eden fen ve 
11 :tuıbatıları A. Süleyman Burhaniye, Cevat Sanat kaymakamları: 

~".Remzi Bey Girit. ' K. MustafapaJa, Nurettin Elaziz, A. Zeki Edirne, 1. Şevki Manas-
d ~rınci mülizimliğe terfi eden Beyler. tır, Beyler. 
~l'Y~lu ~~}azimleri: ~1ir:ı) 8 , t ı ~a terfi eden hayt:ır kaymakamlar Kaymakamlığa terfi eden fen 

lusi Çankırı, Hüseyin Çankırı, Hil
mi Şarköy, M. Vehbi Çankırı, Ah· 
dülkerim Ertuğrul, Mehmet Balı -
kesir, 1. Siatz Bandırma, 1. Adem 
Bilecik, M. Dursun, Boyabat, Mus
tafa Mihaliççik, Tevfik Elaziz, 
Şeyh Emir Eliziz, H. Fehmi Kula, 
Mehmet Edirne, Beyler. 

AH F eriköy, Aslan Sclıinik, 

Mirac Kasımpaşa, Beyler. 
Kaymakamlığa terfi eden tabip 

binbaşılar: 

Celal Bey Kastamonu. 
Binbaşılığa terfi eden tabip 

yüz batılar: 
ite tlıl Kılkıt, Doğan Gümüşa- Oıman Erzurum, A11m Sarı· ve sanat binbaşıları: 
1) 

1 M. Turgut Elaşkirt, Enver 1 gez, A . Razi Fatih, Fuat Kasım- Abdurrahman Bey Yozgat. 
' P.tttç, Selim latan bul, Kut bettin 1 pafa, Mustafa Niıantaşı, Sabri Binbaııhğa terfi eden fen ve 

'~~ıtır, Beyler. Tophane, Beyler. sanat yüzbaşıları: 
~ lnba!ılrğa t~rfi eden oto yüz- "aymakımlı~·a terfi eden hayt:ır binbaşılar M. Tevfik Aksaray, Muhtar 

fılar1: Hayrettin Cihangir, A. Kamil Çankırı, lbrahim Sultanselim Ke-
~~ınil Bey Manaıhr. Aydın, M. Ragıp aKdıköy, ibra- mal Çınar, Kazım İstanb~l, M. 

ti ~zbaıılığa terfi eden oto birin him Şam, Beyler. Şevki arput, Beyler. 
lttulazimleri: Hinbaşılığa terri eden ba\"tar yü7.başılar Askeri fabrikalarda terfi eden-

tj 'tahir MatrAta, Bekir Sıtkı Eli- M. Muammer Olti, B. Hikmet fer: 
~. Beyler. Balıkesir, C. Nezihi Üsküdar, Sad Miralaylar: 

)~ Binba,ılığa terfi eden nakliye dettin Üıküdar, 1. Burhanettin Rıza Bey Kemah. 
l>aşıle.rr: İstanbul, Memduh Kozan, Şev- Kaymakamlığa: 

v ~. Tevfik Diyarıbekir, Y. Ziya ket htanbul, Kemalettin Aşıkpa- Hamza Bitliı, Halit Edirne. 
ltı , Beyler. fa, Rifat Ankara, S. Hamit İs- Binbaşılığa: 

bi _'Yiizbaıılığa terfi eden nakliye tanbul, Muhlis İstanbul, Kadri Muhittin Elbistan, O. Fevzi ls-
tırıcı' "I ~ · J • T h C A k O h t b l F K h S mu azım erı: op ane, evat n ara, r an an u , uat ayseri, Mu tar a-

lt.il~ ~fi Kilis, M. Şebabettin Is- Maltepe, Cevat lzmit, Mehmet matya, A. Suat Sultanahmet, Ba-
At •• 1 ul, Beyler Sayda, Zülkefil Erzurum, Rauf haettin Kırcalı, Servet Drama, B. "'t 11h tcl'fi eden tabip ka~ makamlar Üsküdar, H. Sabri Şam, Nazif ler. 
ı,~ · Hakkı Seli.nik, H. Abdul- lzmir, Muıtafa Niğde, Muammer Askeri hakimler: 
!it Şanı, M. Celalettin Kasım- Trabzon, Ekrem Bur•a, Ali Şam, Şemsettin İstanbul ikinci sınıfa, 
l. !e., Abdü11clam Trabluıgarp, A. Tevfik İıtanbul, Beyler. A th B M 
''l li · san . enemen ikinci ıını-
~ azim Nevıehir, . M ... Bahaet- l{aymak.ımlı~a terfi eden Jc,·azım binbaşılar fa, V. Selahettin B. Kumkapı üçün 

\t ~'::nbul, H. Avnı Usküdar, I. Nafiz İ~kodra, Hidayet Seli. cü sınıfa, Şefik B. Avrethisar ü
b • oenmi Harput, H. Ziya Yozgat, 
~.>'ler, nik, Mehmet Malatya, M. Nazif çüncü sınıfa, M. lbrahim B. Bur-
\ maka ı ıı. lzmir, H. T ahsin İ stanbul, Mer sa üçüncü sınıfa, İzzet B. Sivas ü-k& ın. 1 ... a terfi eden t~hip hinba5ılar 

l. llld Trab H z kA G met Erzincan, Mehmet Sultanali- çüncü ırnıfa, H. Nazif B. Kaıım-
"l N d' zon, . e ai irit, 

· e ını F afh Ah Akb'I met, Abdurrahim Erzincan, Rem pa,a dördüncü ırnıfa, M. Bilal 8. s s ·· ı 1 ı met J e, 
t~ u eyman Selimiye, Edip Çemiı· zi Zeyrek, Emin Selimiye, Enver Samıun dördüncü arnıfa, Şevki 8. 

8~ek, Beyler. Eskizağre, M. Rü,tü Fatih, B. Jer. Manaıtır dördüncü ıınıfa, lımail 
1rıbaşılı~a terfi eden rahip Yiizha~ılı r Rinha~ılığa terfi eden ıc, azım ) üzh~;-ı lar Hakkı B. Tophane dördüncü sını· 

I, .\. Fazıl lıtanbul, o. Yatar M. Rifat Çerpan, H. Fikret fa, Dilaver B. Edirne be,inci sını-
~ ltrıoul, Süleyman Batum, A. Burhaniye, Mustafa Kapıağası, fa. 
~1"'i .\nkara, Ali İstanbul, A. Ke- 1. Kemal Beypazarı, l. Hakkı Eğri Askeri muallimler: 
~;ı İıtanbul, M. Ali Rize, Mus- kapı, Ahmet İstanbul, Sami Fa- İkinci ıınıfa terfi edenler: 
~ l kem h ş k t K t tih, Y. Ziya Tefenni, M. Tevfik A. Suat Kumkapı, Namık Çer-il, ,,., a , ev e as amonu, 
1" ,.,uzhet Adana, A. Cemil Mene- Perşembe, lbrahim Bursa, Hıfzı keş, M. Cemal Cerrahpaıa, M. Ce-

Muamele memurlar: 
İkinci ıınıfa terfi edenler: irfan 

Balıkesir, H. Hulusi Kavak, Selim 
Akbıyık, M. Nuri Bigadiç Beyler. 

Üçüncü smıf a terfi edenler: 
A. Naıuhi Üıküdar, M. Emin 

osna, Muhiddin Kaşgar, Asaf Is .. 
tanbul, Ali Harput Beyler. 

Dödüncü sınıfa terfi eden mua
mele memurları: 

1. Rahmi Bursa, Zühtü, Üıküp 
Beyler. 

Be tinci ıınıf a terfi eden mua • 
mele memurları: 

A. Sami Prezirin, Faik, Selanik , 
Cemal İıtanbul, 1. Eimin İıtanbul, 
1. Hakkı lıtanbul, A. Nuri Edirne, 
Haydar Girit, Cenani Girit, M. E. 
min Erzincan, A. Hamdi Gümü, -
hane, C. Y &far Filorina, Hasan İs
tanbul, M. Alaattin Edirne, M. Şük 
rü lıtanbul Beyler. 

Altıncı ıınıf a terfi eden muame 
le memurları: 

Dursun Bayburt, Ö. Rıza lstan
bul, l. Retat İstanbul, A. Hadi İs
tanbul, Kemal htanbul, S. Sadet
tin İstanbul, S. Sırrı lıtanbul, M. 
Emin Urfa, Abdullah Harput, 
Burhanettin lıtanbul, Salih Ka
armpa,a, Beyler. 

Deniz ıınıf ı Güverte kaymakam
lığına terfi edenler: 

İhıan Eyüp, Muıtafa trabzon, 
1. Riza Girit, Cevat Be9ikta,, Şem
settin Kasımpa9a, Mehmet Gire -
son, Lutfi Kaaımpa,a, Bilal Girit, 
Zihni Kasımpa9a, İ. Hilmi Kesme
kaya, Beyler. 

ı~~· Ömer Ankara, M. İhaan Sivas, H. Rasim Yozgat Bozdo- mal Üsküdar, Beyler. 
• İ Binbaıılığa terfi eden güverte 
L. rıbu], Abdullah Çemi,a-ezek, ğan, A. Kadri ıtanbul, M. Hay Dördüncü sınıfa terfi edenler: 
"1 - • İ yüzbaııları: 
~~•tara Yeni,ehir, M. Arif İstan ri Bulıurlumeaçit, Tevfik stan- D. Şükrü B. Samatya, A. Cemil Kasımpaşa, O. Nuri 
\. , M. Cemil İstanbul, Kamil bul, Hikmet Edirne, M. llhami Hesap memurları: 
"l~l>l Edirne, Sıddık Tophane, Musta- Kadıköy, Muzaffer Kadıçqme, 

, Beşinci sınıfa terfi edneler Hüseyin Tophane, C. Hakkı lzmir, 
'"'tı ~. Recep lstanbul, M. Nuret- fa Sürmene, Beyler. lb h' S k Ed " ra ım, ~ ev et irne, Rıza Cemil Bağdat, Sait Kaıımpaıa, C · f İ l Yüzha~ılı~a terfi eden lc\'azım birinci U l 
~d earımuıta apafa, · Cemi mOIAzi nı lcri Eski!ehir, Ali şak, •mail Hakkı Rifat Girit, Cevdet İstanbul, Hôl-
d~ 0

• , A. Aıaf lskeçe, M. Bay- Dirzur, Kazım Erzurum, A. Rı - ki Gökıu, HaSan Girit, Beyler. 
r f f M Bedri Kocamustaf apafa, M. Or· H bıı_. f ıp, . Azmi Girit, Ah- za Balıkesir, ayri Karaıi, Meh- Birinci müli.zimliğe terfi eden 

'
.~ M · T h İ han lstanbul, A. Meki Sivas Ni- M M Al' D '"· anıaa, a sin stanbul, B. met ara§, · ı raç, H. Hüa güverte mülizimleri: 

Zamettin İstanbul, Beyler. .. B vd t R K . s M · ai nu ag a • ıza ayıerı, Beyler. üreyya anısa, Adnan Kon-
~aşı lı,h terfi eden tabip ~ fö:ha ~ılar Birinci miıl:li:imliğc tcrri eden mülAzimler Altıncı sınıfa terfi edenler: ya, Rıza Sivaı, Hakkı HeybeliadJL, 

~-~ · · Medeni Medine, M. Faik Sezai Yenipazar, Muzaffer Er- r<. Musteb, Adana, Rüıtü ts- Kemal Bakırköy, Şerefettin Sinop, 
l.f. 1

•ntep, O. Zekai Buldan , zincan, Mükerrem Bayazıt, H. tanbul, M. Hilmi Cumaibali, A. Vedat Heybeli, Hazım Kadıköy, 
~~d ~ami f tkodra, Refik lstanbul! Fethi Drama, Reıat Kayalar, Sey İhsan lstanbul, A. Nuri Akhisar, Muhittin Nejat lstanbul, Kadıköy 
~ retullah Kırşehir, H. Avni fettin Üıküdar, M. Galip Kasta- Süleyman Malatya, Ömer Lôtfi Beyler. 
ti\~~? Yusuf Köprülü, A . Hik - monu, Abdülkerim Metroviçe, lh Gerede, Cemil Halep, A. Haydar Kaymakamlığa terfi eden çarkçı 
Ş~\> ıreson, Hulki Konya, M. san Bitlis, Cavit Kıbr11, M. Cin- Manisa, O. Nuri Erzurum, M. Ki- binbaşılar: 
l-f ·· ket Çorum, Halit İstanbul, car Bayburt, Remzi lıtanbul, H. mil Van, Abdülcebbar Gerkük, Mehmet Emin Kaıımpafa, Mus 
~~:7taz İstanbul, LUtfullah Rize, Hüınü Üsküdar, K. Turhan lspar Beyler. tafa Edirne, Beyler. 
ı· er. ta, Celal Erzurum, Fahri Üıkü- l. Vehbi Sivaı, Dervit Bayburt Binba,ılığa terfi eden çarkçı 
taıa"'ı . T 1 ~ ııt~ r;rrı eden ernıcı kaymakamlar dar, Raıit İstanbul, Fazıl Erzu- O. Fevzi aş ıca, A. Refet Osküp, yüzbaııları : 
ı- ubıttın Bey Fatih. rum, Hüseyin Şarkikarahiıar, Ce- M. Fevzi Edirne, M. Faik Yanya, İbrahim Eyüp, Mehmet Muaş, 
llıak:ırnlı~ıt tert'i eden ecza cı hinbı~ılar lal refahiye, Fazıl Kağızman, Ah- 1. Nuri Erzincan, Emin İzmir, O. \iünir lıttrnbul , Yusuf Aynma, 

~- ~. Rü,tü Kastamonu, Aziz met Olti, Mustafa Tortum, Bey- Bahri Nazilli, Ahmet Edirne, Mu- Hasan Beyazı t, Hamza Trabzon, 
~i~~i·~~, Hüseyin İstanbul, Ha- ler. sa Diyarıbekir, 1. lbrahim Adem ı lhsa~ İzmir, T ~vfik Kasımpaıa, 
N" ıkudar, Mustafa Şile H. Miralaylıg~ a terfi eden harita Gerkük, Cemıl Sarıyer, Süleyman Tirebolu, 

uarı·· K , .. 
~~d u astamonu, M. Hayri Us- kaymakamları: M. Atıf Konya, Osman Ertuğrul, Şefik Girit, Cemil Ayvansaray, 
li,k~r, M. Ali İzmir, A. Osman A. Nuri Sultanahmet, Rıfkı Ge- Zekai Kıryklareli, Abdülkadir Ma Naci Kaıımpa9a, Beyler. 
let-, UdarJ Ömer Hırkai,erif, Bey- dikpafa, M. Ferit Jstanbul B. ler. raş, Behçet Van, lıa Kalkandelen, Birinci mülazimliğe terfi eden 

Kaymakamlığa terfi eden hari- Halil Kütahya, M. Vaıfi Simav, A. çarkçı müli.zimler: R· 
ıııba~ıiığa terfi eden eczacı birin ci 

miiliıimJ._-

.\ıiz Bey t ıtanbul. 
I~ 11. Sami Yanya, N. Ultfullah 

~. ~hul, .ı. M~'ktedir lstan~ul, 
-dettın ÜakUdar, A. Zıya-

ta binbaşıları: Oe.man Trabzon, İbrahim Üıkü· Burhanettin Kasımr-afa, Ali Ka 
B. Fevzi Sivas, M. Azmi Haseki dar, M. Hilmi, Uzunköprü, A. Hil- sımpaşa, ahir Kadıköy, Fethi Üs

H. Riza Trabzon, Rıza Bayazrt, mi, Elaziz, S. Ruhi lstanbul, Fev- küdar, Rebii Üıküdar, Saffet Üs-
Beyler. zi Erzurum, A. Hilmi Bursa, Şa • küclar, Muhtıu Heybeli, Şerefet-

Binbaşıhğa terfi eden harita ban Antalya, M. Sururi Malatya , ı tin Üli1riidar. Beyler. 
yüzbatdanr Muhiddin Elaziz,. Hasan lstanbul Miralay!tğJl terfi eden aanllyii ı 

Naci Nasliç, Ali Rıza Varna, 
Beyler. 

Binba§ılığa terfi eden levazım 
yü~batıları: 

Ali Haydar B. Karagümrük. 
Hesap memurları : Dördüncü 

sınıfa terfi edenler: 
Rüştü Tekirdağı, Tahsin Kasım 

paşa, Hüseyin Avni Yolova, B. 
lcr. 

Birinci sınıfa terfi edenler: 
Neşet Bey İstanbul. 
Altıncı s ınıfa terfi edenler Ömer 

Liitfi Bey Trabzon. 
Muamele memurları beşinci 11 • 

nıfa terfi edenler: 
Tevfik Bey İstanbul. 
Altıncı sınıfa terfi edenler: 
Arif Konya, Rifat İstanbul, Ma-

hir İstanbul. 
Mızıkacılar: 

Altıncı sınıfa terfi edenler: 
Ali Trabzon, Salih Eyüp, Remzi 

Tekirdağı, Şecaattin Kulak!ız, 
Kemal Kadıköy, Osman Y enibah. 
çe, Hüseyin Kadıköy, Muzaffer 
İstanbul, Hamdi Cibali Beyler . 

Askeri terfi listesinin dün gece 
geç vakte kadar aldığımız kısmı 
burada bitiyor. 

Bir tetekkUr mektubu 
İST ANBUL, 29 (A.A.) - Gazi. 

antep meb'usu Nuri Beyefendinin 
afağıdaki te§ekkür mektubunu al· 
dık: 

"Türk dilinin ve Türh kültürü .. 
nün Museviler araşında tamim ve 
inkişafını temin maksadiyle Anka. 
ra Musevileri taraf mdan teşkil e • 
dilmi' bulunan ve teşekkülünden 
sonra benim de azalığımı kabul et· 
mit bulunduğum (Türklük kültür 
birliği) klübünde 20 Ağustos 933 
gecesi vukubulan toplantıya İ!tİ • 
rakim hasebiyle gerek Türk Mu • 
ıevi vatanda,larımdan ve gerek 
Avrupanın büyük merkezlerinden 
Muıevi zevattan almış olduğum 
takdirkar ve teveccühkar telgraf
namelere teşekkürlerimi arzetme .. 
yi bir vazife bilirim.,, 

Gaziantep meb'usu 
:.'\L Nuri 

kara'nın en büyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
l{ıtap evı ve kırtas•yecilik 

Anaf..rtalar ratlclt'11 
l•· :rtun 3377 
ı 

Her füanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yasr 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri 

:'.:tem Pertev ıtrıyatı 

Kütahya çinileri 



Bir Mısırlı gazetecinin yazısı ......................................................................................... < lktısat Haberleri > 
Türkiye Şark milletlerine Dünyanın bir sene

Örnek olmalıdır ! likkömüristihsalatı 
Cihan kömür istihsali.tı az çok 

1 tekarür etmiş bir vaziyattedir. 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum. 
23 - Yazan : Raymonde Allain• 

"Eğer bu kadın doğru söyledi du. Etrafımdakilerle ve hatta k 
ise: Kendimi si.ikün ve huzurc ver dimle seviyele§emiyordum. Gel 
mek için mutedil kararlar aldığm1 mektupların sayısı gittikçe çoi 
bir sırada, on be~ yaşlarında hir yordu .. 

Elbclağ m;ılıarriri memleketimiz ve son seyahat 
hakkında güzel bir makale neşretti 

Senelik kömür istihsalatı 1 O se
neden beri daima 1 milyar 19 mil .. 
yon ton ile bir buçuk milyar ara -
sında değişmektedir. Bunun se -
behi umumi harbm ilk saramtıları 

pernısız kızcağız gizli gizli aley Bu ~T.ralarda bir ak§I 

Şehrimizde bu · ı.man Mısırlı 
mes?ehtaş'arımızdan E be 'ağ mu· 
harriri M. A. Hamza Bey Ka 
h·rede çıkan muhadenet refıkı· 

nıza ''Kardt-ş Tiirkiye,. başhğile 
fU makaleyi ya2mıştır: 

Değerli arkadaşımız Hiiseyin 
Remzi Bey, Mısır gazeteci ve 
doktorlarından bazılarım, Türki. 
yeyi z yarete davet etti. Davet
Jıler, oradd Türk io1'ı'.abının ya· 
rattığ'ı yüksek eseri yakmdan 
tet ıK etnıek fosalına nail o:a 
caklar ve aynı zamanda onlarla 
kendı aralarında uzun asır.arın 
vücude getirdiği knrdeşlik sev
gilerini yeniden izhar vesilesine 
mazhar olacaklardır. 

Bu davetin, kendilerine tevcih 
o~unanlar üzerinde derin bir h·ssi 
memnuniyet uyandırdığında şüp· 
he yo:\ tur. Davetliler buradan 
mensup bulundukları Milletin en 
derin saygılarını taşıyarak ayrı· 

lacak!ar ve bu saygıları orada 
milli unurunu her şeyin üstünde 
tutan ve şamil manasiyle istikla· 
linc sa1ip bu:uoan yüksek Türk 
milletine sunacaklardır. 

Cazi Mustafa Kemalin ıenç Tür· 
kiycyc aşıladığı milli ruh; onun 
bugünkü yüksek mevkii ibraz 
etmesinde başlı başına bir saık 
olmuştur. Bu ruh onu yalnız ıi· 
yaıet sahasında değil ayni za· 
manda ilim ve ahlak ndisinde 
de yükseltmiştir. Biz ıeyahatte, 
zaman zaman "Avrupanın hasta 
adamı,, olarak tavsif edilmiş 
olan köhne Osmanlı imparator· 
Juğunun tarihe karışması üzerine 
doğan genç Türkiyeyi ve onu 
doğuran yaratıcı kuvveti, ets'z 
dehayı görebileceğimizi tahmin 
edivoruı. 

Üzüm üzüme baka baka ka· 
rarır derler. Bu atalar sözünün 
doğruluğunu hayatın her safha
sında görmek kabildir. Diyebili
riz ki 1 ürkiye iolullbı şarkta 
vukua gelen büyük bir hadisedir. 
Bu hadisenin bütün ıarkta derin 
bir akis b1rakma11oa ve kuvvetti 
bir tesir yapmamasınaimkin 
yoktt1r. 

Bu tesirin en ziyade kendisini 
göstereceği şeylerse milli ve va· 
tani duygulardır. Türkiye inkıla 
bının şarkta yaptığı en büyük 
teııir bu vadide her yerden daha 
ziyade gözükür. 

Bir millet maddeten ne kadar 
zaytf olursa olsun eğer o millet 
vatanperverlik duygulariyJe mü
cehhez olursa düşmanlarının ken
disini mağlup etmesine imkan 
olamaz. 

Şark, vatanperverliğin :yüksek 
misallerini sinesinde taşıyan, çok 
zengin ve çok büyük bir tarihe 
maliktir. Bu gün dünyanın hiç 
durmadan ilerlemesinden müte· 
essir olarak tarihinde ki yüks~k 
mevkiioi tekrar elde etmek az
miyle ileriye atılmıı bulunuyor. 
Zillet ve esaret altında yaıama
mak ıarkm en vüksek bir iste· 
ğidi~ • 

Bunu yakından duyan Türk 
inkılapçıları yani Musta ~emal 
Pata •e arkadaıları, '!ürk mil
letinin ilerlemesini, hiç durmadan 
yüksekliklere çıkmasını temin et
mişlerıj;r. 

Ve ilerlemenin, yülıse : mcnin 
zevkini tat .:. n Tiirk milleti siyaset 
entirikrcı arının 1 alı sdt:m ve 
kah din perdesi a ltında C:öıdür

dükleri co'ap ara nihayet verm'ş 
ve ilerlemesine mani o an bütün, 
zinc:rl ri l-.o;>arıp atmış t ır. 

~ u~iin Türkıye ve Mısır yek
diğer erine müşteı c .~ menfaatler 
le bağ ı--lırlar. Geçm:ş asırlarda 
ısc dini ve tarihi münasebetler 
ıki milletı birbirine bağlamakta 
ve yaklaşt&rmaktaydı. 

Y ckdiğer'.erine l:u kadar kuv
vetli bağlar~a merbut tu'uuan iki 
milletın yabancı mevkiinde kala
bılmelerine ıse imkan tasavvur 
o'unamaz Ve iki millet yabancı 
vazıyelınd~n çılooca bunların an· 
laşm2sından tanıımasından bu 
gün değilse bile hatta yarın biz 
istemesek biJe Şark kardeşliği 
Şark bir!iii coğmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşımız Hüseyin 
Remzi Beyin tertibine teşebbüs 
ettiği bu seyahat Mısır - Tür
kiye ncs i hazırının eskiden ol
duğu gibi l u gün de tanışma

larına yarayacak ve hizmet ede
cek en kıymetli bir vesiledir. 

M. A. Hamza 

UCUZLUK 
• 

TEMİZLiK 
SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 

• 
KiTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve T ahı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

geçtikten sonra mahrukat olarak 
kömür kullanan müesseselerin di· 
zel motörleri kullanmaga başla -
mrş olmasıdır. 

Bu suretle petrol ile kömür ara -
smcla rekabet başlamış demektir. 
Almanyadan getirilen mal

ların bedelleri 

Türk - Alman protokoluna gö
re Almanyadan memlel<etimize ge• 

tirilen malların bedelleri Türk 
parası oaln Cümhuriyet Merkez 
Bankasına yatırılacaktır. Banka -
nın bu hususta vereceği makbuz 
gösterilmedikçe gü.mrük idaresi 
malların çekilmesine müsaade et -
miyecektir. 

Almanyada da göndereceğimiz 

mallar hakkında ayni esaslar da • 
iresinde muamele oluncaktır. Bu 
hususta alakadarlara tebliğat ya -
prlmı§tır • 
Fransaya gönderilecek yu

murtalarımız i~in 

Fransa hüku.meti 933 senesi bi • 
rinci teşrininden itibaren Fransa -
ya ithal edilecek yumurtalara men 
şe memleketini ve ihraç tarihini 
gösteren damga vurulmasını mec
bur kılmı,tır. 

Bu dmağalar ayrıca yumurta .. 
ların ambalajlarına da vurulacak· 
tır. 

Gönderdiğimiz kömürler 

Son senelerde memleketimize 
hariçten gelen kömürlerin miktarı 
çok azaLmı,tır. 

928 senesinde 562.340 ton olan 
ithalat 931 senesinde 177.000 tona 
inmiştir. 932 senesinde iıe 95.000 
tona düşmüştür. 

Bunun sebebi yerli kömürlerin 
ecnebi kömürlere müthiş surette ra 
kabet yapmış olmasıdır. 

ırana gidecek eşya 

lrana gidecek ve memleketimiz 
den transit suretiyle geçecek eş-

yanın vapur nakliye ücretlerinde 
yüzde 50 nisbetinde tenzilat yapıl· 
mı§tır. 

İhraç maddelerimiz hakkında 
propagımda yapılması hükumetçe 
kararlaştırılmıştır. Berlin Türk ti· 
caret odası devletin çizdiği esas • 

l 
lar dahilinde olmak üzere üzum 
ve incirlerimiz için propagandaya 
başlamııtır. 
Müsaade olunacak gazlar 

Gümrük idareıi ambalajlarına 

göre hangi nevi gazların memle • 
hetimize ithaline müsaade edilme
si sorulmu~tur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-

Bası}ıştakİ nefaset kidetinden gelen ce~~pta. ~adema 
1 mukavvadan ambala1lar ıçınde ge-

ve ucuzluğu bir len gaz iyotformların memleketi -
1 d b } mize ithaline müsaade edilmesi bil 
ıyer e u amazsınız dirilmiştir. 

1 

Mersinde ihracat 

hiınde uğra~ıyor, bana sihir yapr _ I F oli Berjercleki temsilden ç 
yor, . ükün ve huzura nail olmamak karken, beni on beş günden faz 
lığıın için uğraşıyormuş .. Ben o çin bir müddettenberi bekliyen 
gene karsmm ~öziine inanryorum.. mösyö ile karşılaşmrştr.m. Ga 
Çünkü bir çok dediklerinin çıktı- güzel bir otomobili vardı. Bu o 
ğmr görc~~im. Diğer c_ihet~cn y:ı:;;ı / mobili, otomobil salonunda gô 
şayanı hurmct olan hır kım~e ıle müş fiatmı sormuştum. Her • 
boğ·azlaşmağa çalr::;amam. Onun 1 şam tiyatrodan çıkarken karJı 
ne kadar cazibesi olsa bu benim çıkması, üzerimde tesirini yap 
işime gelmez.,, yor değildi .. 

Ba~ıma ~~len fel:\ketler kt:ı~~::;ın ı Bir ak~am, benim taksi otoınob. 
da uzun muddet boyun cgdım.. bundan istifade ederek, beni e~ 
Fakat bu felaketler bence fali ha l lim vaktinde gelmemişti. Mö•1 
yırdır. Çünkü refikai hayatım ola me götürmek teklifinde bulund 
cak kadın da bittabi hadisatın ica- Dedi ki: 
bı olarak ayni azapları çeker .. Gay - Beni otomobil salonunda ıô 
ri munk1.Z3lll vaziyetimin ona \•er- dünüz ve gÖrÜ§müştük.. Zat 
mcsi muhakkak olan intizar endi amcanız Koberin samimi bir d 
sesi, kendisi iGin bir fedakarlıgw a t • _ uyum . ., 
yol açar.. Ne yapalım ki izdivaç Bu Rober amca, babamın b•lı' 
alihesi insanlara kar~ı insafsızdır. bir kardeşi idi. l&minin söylenrıır 
En zenginleri bile sarsalar. Şu ka- si, lüzümü kndar itimat verdi. tı' 
dar var ki zenginlere indirdiği tesi günü çaya dnvet etti, gittiJlll 
darbe daha miıthiştir.,, Artık tanışmıştık .. Yaka.mı b1' 

Bu mektupları aldıkça susuyor
dum .. Fakat günün birinde 
bir gazete idarehanesi müdürünün 
metresi olduğumu kafasına koy• 
muş Mis Tigris imzaıiyle mektup
lar göndermeğe haşladı. Daha 
sonra şu a,aiıdaki ıibi kart pos -
tallar yağdırdı: 

"Köpek!. Neler yutuyorsun, ne 
cif eler hazmediyorsun kaltak. El 
ülcm eğlencesi. Sen halis bir siis 
tavuğusun !.,, 

Bana mektup müsveddeleri gön 
deriyordu. Gönlünün hot olması 
için onları itıiım sandığı adama 
gönderecektim. Bu mektuplar re
ziline feylerdi. Sonlarına §U iba
releri yazmamı istiyordu: 

rakmryordu.. Uzun uzun ilanı•~ 
etti. O vakte kadar bir çok •~ 
mektupları almıştım. Bu aefer 1 

züne bakılır birinden şifahi '~ 
sözleri dinlemek ho§uma gidiyor• 
du .. 

F oli Berjerde matine olduğu ~ 
man, matineden sonra gelir, be~ 
alırdı .. Beraber bir tarafa giderd~k 
orada bana karşı öldürücü bir ır 
beslediğini söylerdi. 

O vakte kadar her sevdalım, b" 
ni öldürmekle tehdit ederdi. S' 
kendi kendini öldüreceğini ıö1tı' 
yordu... Bir adamın size, aeni ~ 
düreceğim.. Demesine §Üphe•İI' 
kendimi öldüreceğim.. Deme•i; 
tercih edersiniz. Doğruıunu ıö111 

k 1 
~ıı 

me azım geline bu, kendini o. 
"Ben babam gibi fakir ve mag. dürmek iddiası, beni kandırmak" 

rur yaşarım. Hakiki bir Britanya• çindi... Sonralan, o da ötekill 
lı evlenmez, di§İ domuz gibi piya- gibi, beni öldüreceğini söyleme~' 
ıada satılmaz.,, ten çekinmedi... • .. I 

Bu mektuplardan ıonra, çingine Bu sevdalının hiç olmazsa ıY. 
karısının ağzından, Mis Tigrisin müvazenesi yerinde idi... sııı' 
ağzından ölüm tehditleri geLmeğe bankerlerin, fabrikatorlarin, t11 

~ başladı. Nihayet valdemle düşün- caı-ların, velhasıl tanımadığl!f11 b 
dük. Batka çare bulamıyarak po- çok kimselerin metresi olmakla ~; 
lise müracaat ettik. Zabıta tahki- tiham etmiyordu.. Yüzde alll'' 
katı neticesinde, bu adamın evvel- tartile dalaverelere girişmemi t~ 
den timarhaneye kapatılmış oldu· lif etmiyordu. Muzik höUerd" 
ğunu haber alarak tekrar timarha- dans işlerinde beni çalıştırmak~ 
neye kapatıldı. relerini düşünmüyordu. YalSJY 

Maamafih, bu hadiıe endişele • titrek bir sesle ve istirhamkar bl' 
rimi, korkularımı fazlala,tırmıştı.. kışlarla karşımda niyaz vaziyetiıt' 
Geceleri korkulu rüyalar görüyor, de duruyordu.. Yava§ yava' oıı;. 
kimden ve neden çekinmek lazım karşı kalbimde bir meyil haııl 0 

geldiğini tayine artık muvaffak du.. Ben1.mle evlenmek istiyord~ 
olamıyordum. Valdeme takdim ettim. Vaid~ 

NlŞANLA:\l\!A onu uzun uzun istintak etti. D1 " 

Artık hayal benim için taham .. pek genç olduğumu, bir az ıabr: 
• pi• 

mül edilmez bir hal almıştı. On al- mcsini, izdivac etme mcselesırı 
tı yaşında olduğum halde. eri~kin bir ticaret mukavelesinde ofdı11" 
bir kadına benziyordum. işgal et- gibi acele gösterilemiyeceğini •61; 
tiğim mevki, benim için yapılan ledi.. Maamafih eve uğra111••1" 
reklam, kazandığım ve kazana- müsaade etti.. l 
bileceğim para bunu icap etiriyor- (Devamı ,·~;,, 
····················································································''' 

· · · d 527 000 l d k' k "h k' · e ııi•' mevsım ıçın e . ira kryme- e ı pamu ı racatı es ısın .o1 

•Jttr 
tinde 17.600 balya pamuk ihraç e· betle hayli azalmıştır. Pamuk 1 a, 
dilmi<C;tir. l db' ]er d ~ cının çoğa ması için te ır 

1933 senesinin ilk altı ayı zar • 
1 fında eMrsinden 1.232.000 lira 

kıymetinde 116.600.000 kilo mal Umumi vaziyete göre vasati fiat şünülmektedir. 

~~-------------------ihraç edilmittir. 30 kuruştur. 

w::::: ÇJ-\N AKKALE :::::::!::.·:.:·===:.:.:. Buna mukabil Menine 1.370.000 Halbuki geçen sene 1.080.720 
!i Şelzitlerini Ziyaret lira kıymetinde 6.101.000 kilo mal liralık 89.000 balya pamuk ihraç 
H ithal olunmuştur. edilmi~ti. Vasati fiatta 35 kuruş -

!~ 7 EYLUL .. İhraç olunan maddeler yek~n i· tan yüksekti. Evvelki ıeneye na • 
H Gülcemal vapurile Hl Libariylc ithalattan 10 milyon ka • . zaran pamuk ihracatında oldukça 

J 
!! .............................. 1 •••••••••••••••••••••••••••• ~! dar fazla dır. 1 mühim tenezzül olmu•tur Tutu .. 
........................ •••••• • , ...................... ,...... 'J'" • 

- Diğer taraftan Menin limanında lan iıtaliatiklcre söre 1011 Hneler• 

Maarif Müsteşarı 
değişiyor mu? 

•) _,,,, 
ANKARA, 29 (Hu5u5

' • . f rı10• 
Rıdvan Nafiz Beyin Maarı. lill"' 

·ı . 'htııt1' teşarlağına getirı muı ı _,., • 
ı. teas 

den 1'uvvetJe babudilme 





lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları lürt ftnonim ~irkefiı~eı : 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlnrımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda 

:;~::,~~yaç::r:;~ Kristal loz ~e~erin Kilosu 36, 7 s 8on~ıtto Koı ~eterin Kilosu 39 ,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 

Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları. 

MOl~iye Me"ebi MO~ürlHün~ın : 
1 - Talipler yaşca 18 den kü

çük ve 25 ten büyük olmamalı, li
se mezunu bulunmalı, sağlam ol
malı. 

B - Taliplerin, nufus kağıdı, sağ-
1a mlık raporu çiçek aşısı kağıdı ve 
altı tane 4,~ X 6 büyüklüğünde fo
tografı bir istidaya iliştirerek Yıl

Hızdaki Mülkiye mektebi müdürlü
ğüne 1/9/933 tari~inden itibaren 
Cumartesi, Pazartesi, Perşenbe gün-

·ıeri saat ondan on altıya kadar mü
racaat eylemeleri lazımdır. 
Müracaatın ve taşrada bulunanlar 

için filen mektepte bulunmanın son 
günü 25/9/933 dü~ 
Evrakı müsbitenin asılları mektep 

idaresine verilmek icap eder. Talip
lerin adedi idarece alınacak mıktar
dan fazla olursa aralarında Türkçe, 
fels,f e içtimaiyat, riyaziyye, tabiiy
ye tarih, coğrafiya ve ecnebi lisanı 
derslerinden müsabaka imtihanı ya-
pılır. (4506) 

Istanbul Maarif Müdüriyet.inden : 
Ecnebi ve Ekalliyet mekteplerinden Üninrsitede yapılacak 

mezuniyet imtihanlarına dahil olacak talebenin imtihan günleri 
lstanbul Maarif idaresi saloou11da ilan edilmiı olduğundan tale· 
1'9nin imtihan günlerini daireye müracaatla anlamalara ve tesbit 
olunan imtihan günlerinde saat ' '8., de Ve~necilerde Üniversite 
Konferans aalonunda mensup olduklara mekh~p müdtırlerinden 
künyelerini ve tasdikli fotograflannı müş'ir alacaklara musaddak 
veaikalarla imtihanda hazır bu:unmalın beyan ve ilin olu-
nur. (4SIO) 

Deniz Yollan işletmesi 
ACEnTALARI : 

l\adıköy • Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci ~\ühürJar zade ham 

Telefon ; 22740 

Karadeniz 
Sür'at Postası 

Karadeniz 
vapuru 31 Ağustos perıembe 
günü ssat 18 de Galata rıh· 

bmmdan kalkar. Gidiıte : ine
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; dö
nUıte : Hopa, Pazar, Rize, 
Trabzon, Gireson, Ordu, Sam
sun ve loeboluya uğrar. 

"Evvelce yapalmıkta olan 
çarşamba postaaı kaldmlmıı· 
br.,. (4497) 

Ayvalık 
Aralık Postası 

ANTALYA 
vapuru 31 Ağustos perıembe 
günü saat 17 de idare rıhh· 

mından kalkar. Gidiı'te Geli· 
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
Küçükkuyu, Alhnoluk, Edre· 
mit, Burhaniye ve Ayvalığa; 
dönüı'te Ayvahk, Burhaniye, 
Edremit, Altınoluk, KilçUkku
yu, Bozcaada, Çanakkale ve 
Geliboluya uğrar. (4496) 

iKincı 

iz mir sür' at postası 

SAKARYA 
vapuru 1 Eylül Cuma on dört· 
te Galata rıhhmıodan doğru 
lzmire ve lzmirden pazartesi 
günü on altıda doğru lstanbu-
la kalkar. (45'.lO) 

. İstanbul ikinci icra daireıinden: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 
karrer salon takımı, yatak odası 
takımı, sara karyola ve ev eşyaları 
3118/933 tarihine müsadif perşen· 
be günü saat 17 den itibaren Be
yoğlunda Tünelde istiklal cadde· 
sinde No. 394/396 No. lu mobil· 
yacı mağazasmda birinci açık ar· 
hrma suretiyle sahlacağından ta· 
!iplerin ayni gün ve saatda ma· 
hallinde memuruna müracaatları 
ilin olunur. (6340) 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Netriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - htanbul 

Afyon Viliyetinden: 
Afyon Gazlı Göl yo '. uoun "6735,, lira bedeli keıifti 3+250 -

7 +501 kilometreleri arası in,aatı 13/9/933 tarihine mlisadif ç.ar
şamba günü saat on beı otuzda encümeni villyette ihale edil
mek üzere kapah zarf usu\ile münakasaya ko:ıul dıı. Kqifname;i 
görmek ve fazla malumat almak istiyenlerin t:ncümeni Viliyete 
ve Nafıa Baımübendisliğine kapah zarf uauli mucibioce evrak ve 
vesaiti kanuniyelerile müracaatları ilin olunur. (4418) 

,--~ Kız· Erkek <111 

Ameli Hayat 
Ticaret Lisesi 

latanbul - Ca§alo§lu. Tel : 23830 
Orta ve Ticaret Lisesi kısımlarına 21 ağustostan itibarım talebe kaydtne 
başlanı:nı ~tır. Eski talebe 10 eylüle kadar ka yitlcrini ) cnilemeğe mecbur

Jur. J m ıihaııl:ıra 2 eylül cumartesi günü başlanacaktır. Müra'aat: Her gün 

llllHll•~ saat 10 dan 16 ya kadar ~l•I (6564) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Paıababçe 'Fabrikası ıçın Boru, F1ant ve KiJinririt kağıdı sa· 

tan ahnıcaklar. Taliplerin komisyonda mevcut Jiareaini 16ıdllllte• 
sonra pazarhğa ittirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 
6 • 9 • 933 çarıanba günü saat 16 da Galatada Alım, Sabm ko-
misyonuna müracaatlara. (4407) 

lstanbul Defterdarlı{lından: 
MOnasip bir memuriyete tayinleri için müracaat eden mek· 

tebi hukuk mezunlaranın Eylülün ilçüncü pazar rünli MDlga Def• 
terdarhk dairesindeki varidat tahakkuk mOdürlüğDne mDracaat• 
lara ilin olunur. (4509) 

Devlet Demir yolları ilanları 

Eskişehir - Ankara arasında Eıekent istasyonu civannda 
536, 600 üncü kilometrelerde valtı taı ocağandan çıkaralarak 
teslim edilecek 6000 M 3 balaatın kapah zarfla mUnakaaıll 
14 Eylôl/933 perşembe günü saat 15 de Ankara'da idare Mer
kezinde yapalacakbr. 

Tafsilit Ankara veznesinde beıer liraya sahlan ıartnamelerd• 
yazalıdır. (4303) 

Devlet Demiryollan ldareainde teraküm eden takriben 20 
bin adet boı çtmento çuvah ile takriben 300 adet muhtelif de
mir ve ahşap karpit ve arapsabunu fıç111 2/9/933 tarihine mil• 
sadif Cumartesi güoil saat 14de müıayede ile sablacaktır. Talip
lerin teminat akçeaini hamilen Haydatpaıa mağazaıına mDracaat· 
lan ilin o~unur. ( 4302,J..., 

lstanbul DefterdarlıOından : 
Lise mezunlara veya o derecede oldup taadik edilen Tic•• 

ret mektebi mezunları EyliUlln dördüncü pazaıteai gtinll MOll• 
Defterdarlık dairesinde varidat tahakkuk müdürlOiOne mOracaat"' 
lan ilin o'uour. )4519) 

Denizli Viliyetinden : 
Vilayet Sıhhat dairesinde J 500 hralık Neosalvaraan ahnacak"' 

tır. Şartnamesi Istaobul, lzmir ve Denizli Sıhhat MOdOriyetlerio• 
de vardır. Talip olanların tekliflerini 20 • Eylül· 933 çarp111ba 
gününe kadar Denizli Villyetine bildirmeleri lizımd~ 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zafiyeti umumiye, iıtabsız
bk Ye kuvYetsizlik halahnda 

bDyilk faide ve tesiri 
ıörDlen 

Fosfatlı Şark Malt Hulisası!:::.:::;' 


