
it 
ıı· 

ı. 

r. 

F 

ÇARŞAMBA ---
26 AÖUSTOS 1931 ---
6 ncı ıene, No. 1990 

NUSHASI S KURUŞTUR 
§S2_ 2 _ K 

'!t 

Bugün ı f ürklyeyl kurtaran 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
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e yaşatan hami •• 26 Ağustos 
Vatanın y.,,.., .,. ._.,r vlla

Yetle.i it1al altın<'• idi. M.,. 19yden 
ene) ••ir topralrlar kurtarıl-1• idi. 
t.tilli ordu yeni battan teıkil edil· 
ınit, Tliii.' milletinin nlhayetds fe. 
dQu.1ıtı .. ye.inde de mükemmelen 
tec:biz ve teolih olunmuıtu. Nihayet 
İİç büyük baı, 26 ajustoıta taarruz 
kar.nnı vermiılerdi. Ancak hareke
te geçmek için bu kararı vermek kı. 
fi değildi. HükU...et met"lı:ezinde ol
•ıuı, cephede olıan bazı zevatı, bu 

:::===-~~-------:"'~~~~~--=-7'-T:"-1:! 1 ~rt yeni 

... • • b t' uuyük kararın lüzum ve ııa e ıne 
İnandırmak icap ediyordu.Çftnkü, is 
tllızaretın ikmal edildiği, ordunun 
~z kabiliyetinde oldu~ kanaa· 
I~ berkeate yer bulmuş değildi. 
llüyük Gazi taarruz kararının ırfz· 
. • 1 
li tutulmasına çok ehemmiyet ver • 
)'ordu. Muvaffakıyetin sırrı bunııda 
İdi. Sevkülcit hareketleri batlllll1l§· 
b.Cepbede faaliyet, sevklyat ve her 
l>evi hareketler ıece yapılıyordu. 
C.ündüzleri bütün kıt'alar istirahat· 
it, cephede derin bir sükun, mutlak 
bir hareketsizlik hüküm sürüyordu. 
Düımanın iıtik•af tayyareleri 11lu 
lıir faaliyet hali~de idiler. Onlar~ 
laarruz hazırlığını hiuetıirmemek •· 
çİn azami dikkat sarfedlliyordu. ~ 
kumandan bu noktaya çok ehemnıt· 
:rot veriyordu. iyi hatırlıyontlll: Ak· 
fanıa doiru lmdilerine biziın tayy~· 
relerin iıtilqaf raporlarını, ınuh,t~~f 
tephelerden gelen malumatı ıotur· 
diiğünıüz zaman, bunlan okumadan 
lehaJülde daima ıu suali sorarlardı_: 

- Nasıl, diitmıında bir haasası· 
Yet var mı? 

liauaıiyet olmadığı haberini alı?.· 
ca nıijgterih olurlardı. Taarruz gu
"ıindn bir ıriirı evvel dilımanda hiç 
bir '- · I d • Türk or-d na•sasıyet o ma ıguu, • b. 
"•unun iıtihzarab hakkında h!ç ır 

nıaliınıat d' d' • ·nı anlad•I' za. e ınme ıg1 

"""' iıe aziz Baıkumandan. taarru~: 
tlaıı evvel harekatın takip eclecegı 
ıe . a hanıl nok-Ytı, ordumuzun herg 0 uh 
tıılara va11) olacaiı, ...,.eıerd~ın.n.:.: 
re"be vereceği, Akdeniz 18 

•antcağı gli .. diit.-ı> ordusun~n 
••kıbetini bü ~~~ taf•ilat v• teierrj,~
tile anlayor harita üzerinde teı ıt 
ediy d Gazi Baıkumandanın tah
inin :"e rfadelerinde o kadar bliyük 
hir kat'iyet vardı ki, onu iyi tanıma· 
Yan, san'atdaki dehaımı bilmeyen 
hir adam; maddi ve manevi bin bir 
&milin teıı ri altında çereyan eden 
•ık • harekat hakkında kehanette 

• rı · bil ayrı l:u kadar ileri gitmeyı e 1 

<İdd" b 1 bilirdi. Halbuki hildiaele-
1 u 

8 
'·" lik tef tin cereyanı, • batta en •uÇ er· 

l'Uatına vanncaya kadar • o~un tah
llıini daininden çıkmadı. Duı~anın 
llıukavemeti için ne heıap ettııe. ~ 
nu11ta karıılaştı, ordumuzun kabılı· 
Yeti haklcmda neler düıündilyse onu 
bllldu. 

Taliiroin çok ms'ut bir tecellisi· 
'!i•: Büyük taarruz karan gibi, .~1 • 
li nıücadele tarihini dolduran butun 
hiiyük karar ve hareketlerle ı-as 
""1inde bulundum. Yakından takip 
ve tetkik imkanını buldum. Gör~ii?' 
•e inandım ki inkılip zümreıımn 
ıtıkeı-i, aiyasi ~e içtimai biç .~ir m:; 
'affaJriyetini tali veya teeadüfe m 
~~n değiliz. 'uer ıey iyi düı;ün~l~il: 
~u, daha evvvelden heaap edildıJik 
'Çindir ki, müıbet neticelerini ald! : 
8-ıkumandan 26 ağuıtos gecesını 
~kşebirin ileriıinde bulanan Şuh~t 
~aa~~ında, çadırlı orduıah~a ıeçır 
~1ttı. Sabaha karıı, umumı karar· 
~ ile Kocatepeye çrktı. Sabahın 
alaca karanlığı henüz zail olmam•t· 
~ ki, Türk orduıunun ilk topu pal· 

1 anıııti, .Bu top yalnız taarruzun bn~ 
B.dığırıa: bir itaret değil, kat'i zaferı ...... 
UJd~teyen bir iıaret olmuıtu. 

h 0n_dan ıonra biitün cephede mili· 
it brr topçu ateşi ufukları aarmıı 

d • • • . d . 
tj "'1nı bir gök gürültüsü halın e 11• 

ıı. ordusunu sarsmağa başlamtlı· 
.ı\t.,amın karanlıklanna kadar de· 
va.nı eden bu kesif topçu aleti .ile 
111im'!nın miiıtahkem mevkilerın· 
den en mühimleri diitmüıtü. Fakat 
tepbe t.enüz yarılmamııtı. Baıku· 
tıı~ndan, geee harekatı hakkında e
~•rleıini verdikten ıonra gene çadu-
1 ordugaha dönmütlerdi.Erteıi ıab· 

::- kar.ır, Afyonkarahiıarın düttüiiı. 
1 aberi geldi. Artık Dumlupınar ya
lı açılnııı biiyiik taarruz - '8rlll'ln• -
lııthik ed:n iiç büyük bat. Büyük 
~ferin ve Akdenizin hasret çeken 
ayaııeriie nurlannuştı. 

h 26 ağuıtoı, yeni Türkiye ~.çin. ~~- ' 
8 '•k 'bir tarih oldu. Çünku büyük 
~rr'lziln neticesi, yalnız vatanı ya-
0 '~dan kurtar~ .k~d!. 

"~'.' m_addi, manevı, ıl,au ve ıçtı-
>ııo.ı ııtikl" li d bir mukaddeme 
old a ne e T" ki 
~ 11• Muhakkak ki eğer ur ye, 
ı{' 11lüstoıta yapıl~n büyük taarruz 
~- &.ıke\'İ muzafferiyeti kazanrn~aay· 
fe'. 11" lozandaki siyaai ve malı za· 
lor~' ne de büyük inkılap hareket· 
ta "'deki büyük muvaffokıyetleri ba· 
içi:;•sı mümkün olmazdı. O~u?, 
taı.diher Türk vatandaşının, bugunu 

Fecirle beraber yer yüzünü ve~
veleye veren sabah : 26 ağustos 
Gazi çocukları; bu velveleli sabahın kıyamet-

engiz fecrinde yaşayış 
ve kurtuluşumuzun golunu açtılar .. 

Memleketin muhtelif tarafları~da 
37 tayyareye ad konacak 

. ' . 
Za/ranbolıı tiıgyc resı .• 

1;b.lann isimlerini alacaklar· 
30 ağustos zafer bayramı 

ünü Y eıilkiSy tayyare T?e?'da· dır Binaenaleyh 30 ağustos gÜ· 
!ında lstanbul filoıw_ıa ı~t~hak nli lstanbuldan maada daha _34 
edecek üç tayyareınıze ısım kaaabamıada 34 tayyaremıze 
konma merasimi yapılac~mı. isim konacaktır. 
yazmıştık. Türk tayyare emı Civanmert milletimizin can· 

yeti bu ıene hava filo~uza ye- dan yardımları ile ~yle pek 
niden 37 tayyare hedıye etme· büyük bir muvaffakıyete maz· 

Relsictlmhur H z. dün ge
ce Yalovadan Ertutrul ya
tı füı limammıu teşrif ve 
Bolaziçinde bir tenezzUh 
icra buyurmuşlardır. 

Romen talebesi 
adliyede 

Şehrimizde bulunan Romen ter
biyoi bedeniye ve hukuk talebe&.i 
dün adliye binasını gezmiıler, mu· 
hakemeleri ve icra murafealennı 

dinlemiılerdir. 

Kemal yerini 
ziyaret 

Dahiliye vekilinin mü
him bir nutku 

(Son haberlerimizde 
okugunıız) 

1 etıneıi l:tzımdır. 
')iirt Meb'uou 

ğe muvaffak olmuştur. Bu ry (Devamı 6 ıncı sahifede) 
reler naralarını toplıyan a· 1 

L..~------~..WllilldUJl--...W'..!Y.ö::=-

Kanun 
Dahiliye Vekaleti : 

projelerini hazırladı 
' Dahiliye Vekaleti umuruma 

halliyei vilayet müdürü Nuif 
Bey Ankaradan tohrimize gel
mittir. Nazif Bey, dün vali mu 
avini Fazlı Beyi ziyaret etmif· 
,tir. · 

Aldığımız mal6mata göre, 
Dahiliye V~kileti umuru ma
halliyei vilayet müdiriyetl yeni 
ve mühim bazı kanun layihala
rı hazırlamııtır. 

Yapı oe yollar kanunu 

Bu meyanda yapı ve yollar 
kanunu layiha11 ı;ok mühimdir. 
Bu kanun ile biııa inıaatı bir in 
zibat ve intizam altına alınacak 
tır. 

Kanun halen Devlet 9urasın 
da tetkik 'edilmekte olup, bu ae 
ne meclise eevkolunacaktır. 

Husust idareler 

Yeni viliyat hususi idareler 
kanunu da ihzar edilmiştir. Ka 
nunun bu eeoe mediıe sevko
lumıp olunmayacağı henü;ı bel 
li değildir. 

Belediye vergileri 
lhzar olunan yeni belediye 

vergileri kanunu layihaaının e· 
aulan Avrupa kanunlarından 

alınmıttır • 
Bu kanun ile belediyelerin in 

k19afı ve fazla varidat temmi 
kabil olacaktır . 

Bekçiler kanunu 

Bekçiler, or mtn,arazii mezru 
a mu'hafaz.a kanunu liyihııaı da 
hazırlanmıtlır • 

Bu kanun ile ı;ehlr, köy bekçi 
leri iyi bir şel<i!de tensik edile
cektir. 

fş Bankası 
Bugün kuruluşunun 

yıldönümüdür 

lı Bankasının muvafrakıyetli mesai ve İn· 

lıritafnııda en hüyük i.miJ olan 

umumi müdür 

Celal Beg 

26 Ağuıtoı 1924 Türkiye İt 1 

Bankasının kurulduğu gündür. 
Milli sermayeyi toplayarak onu 
ııene milli ihtiyaçlara ıarfet. 
mek yolunda it Bankası bu 
müddet zarfında büyük adım
lar atını§ ve keruliılne tevdi e
dilen vazifeyi büyük bir dikkat
le ve muvaffakıyetle ba9armıı· 
tır. İt Bankuı bugün tam ma
naaile iktısadi bır varlık olmut 
tur. 

Bu münasebetle bugitn ban· 
kanın bütün merk02 ve tubele
ri gibi İstanbul merk02i de ta
tildir. Bu münasebetle İt Ban· 
kası bu gece Bebek'teki Türku 
vazda bir ziyafet tertip elmit-
tir. 

, 
Dot1rming street'te üo fırkenın müzakeresine iştirak 

eden ingiliıı nazırlarından bazıları 

4 amele, 4 mu haf aza-
kar, 4 liberal iıazır ! 

Yeni kabineyi tekrar teşkile me
mur edilen M. Mac Donald 

nazırların adedini 12 ye indiriyor 
LONDRA, 26 A.A. - Siyasi ı ırarnına ithal edllmly98etl netlcnı 

mehafil ile matbuat mehafili, kabl· ftkanlmaktadır. Sabit ..-ldatlı •· 
nenin ne ıuretle t~ekkill edeceii ham llzerlne bir reıim ,,...,, lmkiuı 
haklandrı temennilerde bulunmakta dahilindedir. 
devam ediyor. Geceki pyialara na· 
zaran muhtemel kabine listeıi f\l• 

dur: 
Baıvekil: M. Mac Donald; 
Mallye nazın : M. Snowden ı 
Domlnyonlar nazm :M. Thomaı; 
Lord Chancclier: Loed Sankey ; 
Avam kamarası lideri ı 

M. Balclwhı 
Hariciye nazırı: M. Nevllle Cham 

berlain veyahut Slr 
Samuel Hoareı 

Nuaretıiz nurr: Lord Hailıman 
Ticaret nazırı: SJr Herb. Samud; 
Dahlliye n;ı21n: M. Donald Mac 

Leanı 

Görülüyor ki bu listede ancak 10 
kitinin ismi vardı ... Zira bazr mena
bie nazaran 3 fırka mümeaıilleri bu 
miktarı kabul etmiılerdlr, muma
fih bütün bunlar bir talmn tahmin· 
terden ibarettir. 

Yeni kabine gaşaga
bilecek mi? 

LONDRA, 24 A.A. - Yeni ka· 
bineyi teşkil etmek iti ha•itleımlı· 

tir. M. Mac Donald'a azami 14 na
zır refakat edecektir. Liberallerin 
yeni hükUm.ete iştirak etmelerin
den, ithalata yilzde on nlıbetfnde 
bir resim vazının, mutlak bir zaru
ret olmadıkça, yrnl hukômetln pro· 

Citede fayl otan lıİI' habere ıöre 
milli birlik kablneoi, ancak milli ma
li itleri ,.tfam bir .... ı.tiııat et. 
tlrmek suretile lalllı lçhı 1111n111 oları 
tedbirleri ittihaz edeeelt kadar bir 
zaman iktidar mevkiinde kalacak. 
tır. 

Yeni hliktimetin altı hafta Yefll 

altı ay devam ..t-ti tahmin olun
maktadır. Maamafih, siyasi tarih ;. 
çin yeni olrın bu bldiıenln kkevvlhı 
etmemeıl muhtemeldir. Zira, hük(I. 
met milleti temril eden Avam kama· 
rrıarnın itimadım hal:ıı oldukça ilıU

dar mevkiinde kalabilir. Bununla 
beraber, yeni kabinenin hayalının 

kıaa olacatı ve altı ay ıonra yeni 
intihabata rlrlıilecelf farzolunabl
lir. 

M. Makdonald ile M. lnowclen'ln 
tııreftarlanndan bir çofunun ltima
dou luıybetmeler4 muhtemeldir. Şlm 
diki buhranm neticeai, amele fırk1111 
ılyaattinin ufa düçar olmaamdan 
batka blrt•Y alamaz. 

Vukuu muhtemel batka bh- te
beddül de :v-1 kabinenin 20 aza y&o 
rinde 14 ye,. 15 azadan mürekk~p 
olacaltdır. Harpttıı ....vet kabinenin 
aza11 az idi ve her ne kadar harp 
esna11nda aza mllrtan tezyit edilmlt 

(Devamı 6 ıncı sahlledc) 

YENi BiR ESER 
Osmanlı imperatorluğunun 

Surigede batışı .. 
Falih Rıfkı Bey en iyi ve en orijinal! 

eserini hazırlamaktadır. Bu eseri eylül 
ortasından itibaren tefrika edeceğiz. 

Eserin ismi : 

ZegtindaJı •• 
dır. Muharrir 
ıöyle diyor: 

bir 11ahrbk mukaddime•inde 

Sor/gede " Osmanlı /mperatorlıılanun 
batmıı oldııfunu anlatmak İ•t•rim. ,, 

Eserin orijinaliteıi yalnız, olmut vak' aları nakleden 

tablo'ardan ibaret olma11dır. Zeytbıdap, 66 tablodur. 

Muharrir vak'aları olduğu gibi naklediyor ve hiç biı: 
tahlil ve münaka~a yapmıyor. Muhakemeyi karilerine 

bırakıyor. 

F ahh Rıfkı Bey butiin harp mllddeti merhum Cemal 

Paşa kararglhında siyasi biiroyu idarf' etmi~ idi. 
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KARA BiR GÜN 
Cenevrede 
Hazırlık 

-Mılsul : .. 
Petrolleri 

Akvam meclisi 1 1935 te iyi netic~lere -il 
Istanbul nasıl işgal edildi? eylülde toplanıyor intizar ediliyor 

CENEVRE, 2S A.A. - Milletler PARIS, 25 A.A. - Irak kralı Kemal yerini ziyar.et •. Azi• Hiidagl 

Telli pullu ata binip 
şehre g~ren ceneral 

-Uıi komitesi 1 eylillde içtima F eyaal, Echo de Pariı gazetesinin 
edecek va 3 eylillde de M. Briand' • bir muharririne beyanatta buluna
UI riyasetinde Avrupa etilt komis- rak 1935 senesi için pek iyi netice-

::umaktop~:ndilacae kmilt'.rl.etBI: içtimammecliaını· ~n- ler vadetmekte olan Mıuul petrol- Dahiliye vekili diyor ki: "Bulundug" um uz hu 
- • - ~ luinın tim diki işletme rejimi hak-
daveti üzerine maliye ve iktıtat mu- kında izahat venniıtir. Kral, Surye k d h •• •• k T •• k } d b J d 
tahassısları meclis meı·kezinde top- ile Irak arasındaki dostane münaıe- 00 ta 8 UYU Ur eV a ı U UDUyOr U •• ,, 
larunı9lardır. battan ve iki memleket araımdaki MA YDO.Ş, 25. A.A. - Bugün ı lacak ve daha ziyade takdir edecek- dimağında ve vicdanında yaşayatl 

F ranşe Despere, Enver Paşanın 
yalısına ne fikirle yerleşmişti? 

CENEVRE, 24 A.A. - Avrupa ticari mübadelelerin inkiıafından do Kolordu Kumandanı Afi Hikmet ve tir. samimi temenni, bu ölü abidelet'İO 
birliği komiıyonunun mali ve iktı- layı memnuniyet izhar etmiıtir. Mü umum Jandarma Kumandanı Kazım Tecavüz timsali olan onların mı bir daha rekzolunmamaaı, biJakİf 
sadi komitesi uzun ve orta vadeli f&rÜnileyh, memleketinin ziraat la· Paşalarla birlikte Kemal yerini zi- yoksa vatanımı müdafaa eden kah- bunla" kuranlar arasında inaanlı~ 
zirai kredi açmak Üne beynelmilel hasında mazhar olduğu terakki).,... yaret eden Dahiliye Vekili Şiikril ramanlarm bııla tabiatını el ozatd- münasebetlerinin, insanlık ballar~ 
bir ziraat enotitüsü vücude getiril• de ı.. k t L-b bat, h r Ka B ··" dald k · ··k elm 'di o ve pamu-., e en, .,.. u u - ya ey a...,ı nut u ırat et- mamıı mükaddes taı ve toprak ha- nın yu s eaı r. 

Jeneral bir mantoya sarıl
ll"IŞ olup hay-;anJDm dizginle· 
..-ini Fransız neferleri tutmak· 
~a idi. Arkada karargah san
cağı ve maiyeti atlar üzerinde 
geliyordu. Daha arkada Fran
sız ve İngiliz süvarilerinden 
mürekkep bir balük ilerliyor· 
du. Alay askerin, ve iki tara
rmda ahzı mevki etmit olan 
Rum, Ermeni, Musevi mek
tepleri talebelerinin resmi ae 
lamı ve Fransız marşı sadala 
rı arasında yavat yavaf ileri 
lemi§ ve F ran11z ıekrethaneal 
ne vasıl olmlJ§tur. Jeneral 
sefarethanede kendisini aelam
la.mağa gelen Rum ve Erme 
ni Patrikbanelerinden gönde
rilmiş heyetleri kabul etmittir. 

Jeneral Ortaköyde Enver 
Paşanın yalısında ikamet ede
cektir.,, 

Merhum Nihat Beyin 
bir makalesi 

Jeneralin bu sezar vari 
girişi hakkında biraz da kıy
metli askeri muharrirlerimiz
den Erkanı harp kaymakamı 
merhum Nihat Beyin bir ma
kalesini okuyacağız. 

" •. Franşe Deapere (1) telll 
pullu bir takımla danatılmı§ 
bir ata bindi. Atın iki tarafın 
da iki kavas (2) dizginleri tut 
tuğu halde bir sünnet çocuğu 
gurur ve deptebesile , sanki bir 
zafer alayı temsil ediyor gibi 
Beyoğlımdan geçti. Kendi ak 
lınca Türk efkln umumiyeaine 
(işte Enver P&f'lnıZ kaçtı, o
nun yerine ben geldim; timdi 
ye kadar ona mahkUnı idiniz, 
şimdiden sonra da bikiminiz; 
benim!) Demek dütiin<:aile 
Paşanın Kuruçeşmedeki yalıaı
nı ikametgahve karargah itti
haz eyledi. Ağır batlı bir as
kere, ağır başlı bir millet men 
subuna yakışmıya.cak bu hare 
ketle Türkleri o zaman aade
ce kendine güldu,dü • 

Jeneral bilahara Balkan ha, 
bindeki Çatalca muharebeeini 
yerinde tetkik etmek istemit 
ve kendisine malumat verebı
lecek bir zabitin terfik edilme 
sini rica etmişti. Refakatine 
ben (Nihat Bey) tayin edil
dim. Hava çok fena, yağmur 
lu ve karlı idi. Çatalca hattını 
otomobille dolaşmak istediğini 
anlayınca bunun gayri kabil 
olduğunu atla gitmemizin mü 
nasip olacağını bilvasıta bil
dirdim. "'Bunlar Türk otomo 
bili değildir, Fransız makine
leri her yerden geçer,. diye ha 
ber göndeı;miş biz de, pek ala 
görürüz, dedik. Hadım köyü
ne kadar trenle gittik. Halbu 
ki otomobiller daha sancak 
tepe hizasında tahlisleri kabil 
olmıyacak surette çamura bat 
m•ştı. Trenin avdet zamanına 
kadar İstasyonda beklemeğe 
m eebur olduk. Şahsan çok na 
zik davrandı. Herşeyden açıkca 
konuştuk. Anladım ki evvelce 
F asta ve Cezairde vazifeler al
mıs. Kendisini müslüman adat 
ve 'ahvaline, hatta Arapçaya 
vakıf addetmekte, tefahur ve 
taazumu seven, boşboğazlık de 
recesinde açık kalpli, babacan 
bir adamdır. O zaman için en 
büyük derdi henüz Mrae,allı
ğa terfi ettirilmemesi idi • Mü 
eaddit defalar "Makedonya 
;epheıini yardım, hakiki zafe
,i istihsal eden,, bendim. Jo-

meıi hakkındaki raporun tetkikine "ti"baril malik oldu"-· ser · ti" ı· d b akılını fr, Fat- Bırak bu budalaları! ma, muz 1 e P - mıı r: ın e ır f olan bu izleri bu Mehmetçik abitl•ısine çelen• 
gibi sözleri henüz bir dü§m&D başlamıştır. vetten ve yakında dutculuğun ela ~O kadaılar,; kahraman izlerini kat'i hükmünü GELiBOLU, 25. A.A. - Dııhi-
zabiti olan benim yanımda Bu rapor komisyonun 31 Ağuı- inkitafa. nail olacağından bahıeyl<>- zerinde bulunduğumuz nokta medeni beşeriyetin insani takdirine tiye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi 

toıta bulayacak içtima devresine · tir "-• H" d" ç· "d avd~ k ·· · bul h h · b" · aöylemekteo çekinmedi. ~ Dllf • ~..., ın ı ını en ~ urreı arzın meç er angı ır emnıyetle bırakabiliriz. Yalnız fU• bugün refakatlerinde Kolordu k<>" 
Türkler ve müslümanlar yetittirilecektir. tinde M. Raynaud'u büyük bir mem '!Oktaaı idi. Halbuki biz bu günler nu tesbit etmek isterimki manasız mandanı Ali Hikmet Pata oldui" 

hakkuıdaki fikri de (buı~arın Jj IQCQT nuııiyetle kabul edeceğini söylemİf- aynı tanınmıt meşhur bir mevki ol- mantıksız ıririft ve eziyetlerini unu- halde Peykiıevket torpitoıu il• 1,.,. 
herhalde u-Joıılı"ı,, nümayı·" ve lY.I j tir. doğunu düıünerelı: geldik. Bu nok- tarak yenin bir hayat yarattıg" nnıza 

-,,a.g ıs Y roz adaımdanMaydoaa ırelmitlM' "' 
ıeref, ve kuvvete kartı tama- kabı·nesı• ta ne münasebetle tanınmıt ve ne kaniiz. Bu bayat Türkün ilk ve me- karaya çıkarakKemal yerine ııttıııir 
men muti ve mımkat olacakta- Feyezan degı" ·ı, diye Coğrafi ve Askeri haritalarda deni hayatnnızın alem tiimill ma- lerdir.Vekil Bey Melııııet9fk ıabid..ı 
n .. ) gibi hayalden ibaretti. Bu muayyen isim almııtır: "Kemal Ye nasını· . ihtiva eden bu kanaatnmz ne Rmai Cümhur Hazretleri ile Bar 
maksadın inzimam.ile şehre gi Dün naibin huzurunda Deniz ! ri,,. Bu bilhassa Aıker arkada,ıa- filiyatımızlada sabit olmuttur. 
rerken zafer alayı tertip etmiş yemin ettiler rnn karfmnda bunu izah lfı!ebbü-
oldu,..·-dan ve yine bu fikirle sünde bulunmak istemem. Har tiir-

ıs~ BUDAPEŞTE, 25 A. A. - Na- Hem çok muhte•em 
Enver Pa ... ..,n yalısına yerlet "' ' lü izahlar bittabi onlara aittir. Fakat 

7-· zırlar bugün naibi bil~ tanfm. 
tiğini açı:kça söylemitti.,. dan kabul edilerek tahlifleri icra .,... hem çok bende bu yere iımi verilmiı büyük 

Nihat Bey merhumun ifa- clilmiıtir. korkunç bir manzara adamın yakın arkadat• olmak itiba-
desini bilhassa şu son cümle- BUDAPEŞTE, 25 A.A. _ Nai- rile ondan itittiğim bir hatırayı eoaı 
!er için naklettim. Bunlar ŞANGHA !, 24 A.A. - Nankin' tutarak üzerinde bulunduğumuz y .. 

bi hükilmet amiral Horthy, kont de Hank • kad ta il · 
F ranAe Deıperenin şahsan iyi, n "°ya ar yyare e gı- rin, Kemal yerinin ne olduğuna dair 

Y Bethlen'e ıunla" yazml§tır: htifa d" ı ı 1 d kalın fakat Türkler ve Müslümanlar ıp ge en er su a tın a ış sayı- bir kaç kelime söylemek İsteyorum. 
etmek kararınızdan dolayı mütees. sız köyler ve yüzlerce küçük şehir-

hakkındaki zihniyeti itibarile slfim. Macar tarihinin en müşkül Efendiler; 
çok saf, çok basit oldug"unu, lerden mürekkep bir okyanos üze- Üzerinde bulunduğumuz bu nok-

seneleri meyanında sayılacak olan · d d ı tık! '-- d ak 
okuyacağınız hikayemin de bu rın e 0 aş arı zannına ""P m - tadan deniz kenamıa kadar olan me 

son iki sene zarfında sayiniz, feraga d F 1 ~o d tt" _. 
saflığın neticelerinden bafka ta ır. eyezan ann nas e ıgı man- safeyi hep beraber görüyoruz. Çok 

tiniz ve fedak.irlık zihniyetinizle va h k hl h de 
bir şey olmadığım daha iyi an zara em ço mu eşem, em kısadır. Bu dar sahada malum olan 

tanın tükranına liyakat ke•betmit k k k 

Kartnnızda mezarlar bırakan mil
letler, bizim bu samimi ve çok yeni 
mahiyette noktai nazarlarımızı eyi 
telakki ederlerse bu kar§dıklı me
zarlar ııraınızda kin, huaumet ve 

ölınez mübareze hisleri yerine mu
habbet, clOıtluk temin eder,. Ben 
mensup olduğum Türk içtimai heye 
tinin kurduğu Cumhuriyet Hükii
metinin mesul bir adamı olarak ar
zederim ki Türk milleti bu karşılıklı 
abidelere hürmetle bakar ve iki tara 
fın ölülerini rahmetle yadederken 

vakili veMecliı Relıi Paf'dar nunııı" 
birer çelenk koychdd ... ırlbl k..,.ıl 
namlarına ve C6mhııriyet Polis Ti 

Jandarması namına ela lılı-er çeleıı~ 
vıuetmitlerclir. 

Aiuıtoaun 17 ıinde Çanakloıl~ 
gelecek olan heyetle beraber Kd 
yerine çıkarak ziyarette bulunaCI'' 
klan müstahberdlr. 

Vekil Bey refakaderindeld z_.,J 
ile birlikte otomobil ile Qıılibohlt' 
gelmiılerclir. Geçeyi burada ırevlr* 
celder ve yamı Peykiınketle Y afıı' 
vaya gidecekl•clir. 

lamı! olacağız . ço or unçtur. tarihte büyük kuvvet karaya çıktı 
Ş ki 1 olduğunuzu beyan ederim. Hankeo'daki ecnebileı·in uğradık ar ı arın şiddet ve depte.- en aşağı iki, üç kilometre çephede 

beden yılacağı fikri İngiltere- U k lan maddi zarar birkaç milyon do- yayJclı bu vaziyette henüz üzerinde za tan yazan b ı akt d T" · ı · de de bakim bir kanaat halinde ları u m a ır. ıcaret ı§ en ay- bulunduğumuz noktada biiyükTürk 
dir. İtilaf kuvvetleri lstanbulu makineler larca müddet felce mahkum olmut- evladı Kemal dahi bulunuyordu. 
resmen işgal edecekleri gün BERLIN, .aı;. A.A.- Almanya tur. Çay mahsulü tamamile mahvol- O, geniş düşman çephesinin sol 
bütün zırhlıların topları bu- posta, telgraf ve telefon idareai, muştur. cenahında ufak bir kuvvetle görün-

Gazi Hz. Sovyet sefi
rini kabul ettiler 

~~~.-.. .... --~~-
runlarım yukarıya kaldırmıt tahdidi teslihat konferansı münase- k dü. Orada cephanesi kalmamış ne 
ve Y ıldızaarayı ile büyük ca- betııe, hususi ınüesıeseıerde yapdan Schneider upası ve ferlere süngülerini kullandırarak işe 
milere doğru çevrilmişti. Ce- tecrübeleri muvaffakiyetle netice· İtalyanlaı· başladı. Bu teıcbbüı muvaffakiyetle 
neral Harington'un bu niimayi lenmiı olan uzaktan yazan makine- ROMA, 25. A.A.-- Garde gÖlün- ilk eserlerini gösterdi. Türkün bü-
ti Türkleri Franıe Desperenin ler sisteminin kütat reomini İcra de havalar, zaruri hazırlık tecrü- yük ve sevgili evladı "Mustafa Ke
zafer alayından daha az gül- tasavvurundadır. Tecrübeler, tel- beteri yapılmasına mani olacak dere mal,, 0 gece çok uğrattıktan ve her 
dürmemiştir. Anadoludaki la- ırrafların daha iyi de daha süratle cede fena olduğundan ltalya'nın hangi bir Fatihin kolaylıkla karı• 
tiklal .mücadeleleri yalnız dahil naklinin temin edileceğini ümit Schneider krupası maçına ittiraki duranuyacağı felaketi ifaret eden 

de değil, Avrupahların zihni- ettirmeğe mü1aittir. hakkında befti.l:ı: hiçbir karar ittihaz vaziyetleri yendikten sonra karan-

lSTANBUL, 25 (A.A.) - Rusyadan yalanda avdet ecleıı 
Sovyet büyük elçisi bugün Y alovada Millet Çiftlilinde Rei.aicfull 
bur Hazretleri tarafnıdan kabul olunmut ve Hariciye Vekili Oolı 
toı· Tevfik Rüştü Bey de hazır bulunmuştur. Büyük el9i M. Süri9 
Sovyet Reisicümhuru Kalenin Hazretlerinin selam ve mubıdı
betlerini Gazi Hazretlerine arzetmit ve Reiıiclimbunımu.ı Has
retleri de bilmukabele pek mütebıısais olduklanm beyao ile ar 
lam ve meveddetlerinin ibllğını büyük elçiden rica etmiJllr. 

Başvekil Paşa Hazretleri Y alovada ziyaretlerine gelen Sovy.S 
büyük elçisi M. Süriçi öğle yemeğine alakoymuıtur. Hariaiye vr 
kili Tevfik Rüştü Bey de yemekte beraber idi. 

yetinde de bir inkılap yapmıt Bir deniz faciası edilnwmiıtir. lık bir gecenin sabahında kendini bu 
olmaları dolayuile bir kat S I noktada gördü ve bu noktanın yük-
daha büyük ve mübarektir AUDlERNE, 24· A.A.- Üç ba- Afganistan ve ovyet er ıek Türk taliini kurtaracak mevki 

K b• . bkçı gemisi birdenbire çıkan bir fır. MOSKOVA, 24. A.A.- Sovyet ara ır giın ve olduğuna karar vererek burada kat-
lına eanasında dalgaların tazyikına icra komiteıi Afganistan hükılm.eti-

Beynelmilel asal;i hastalıklar kongresi toplanıyor 

beklenilen ses dayaıuunıyarak batnuıtır. 8 kiti öl- le aktedilen bitaraflık ve ademi te· dı. Bu nokta "Mustafa Kemal,, in 

O Ş b h müıtür. cavüz muahedesini tasdik etmiştir. gün, 8 U at 1919, mu çok faik düşman kuvvetlerini mağ-
telit kontrol heyetile birlikte Nemi gölünde bir lup ederek geriye püskürttüiü ve 
vazife görmek üzere Büyükde çöküntü Rus nihayet onlan bütün takviyelerine 
reden gelerek köprüye çık· rağmen yerinde durdurduğu bir 
tım. Tanımadığım bir dünya- ROMA, 25• A.A.- Nemi •ölü- Amele kumandan yeridir. Bir Türk kuman 

BERNE, 25 (A.A.) -Beynelmilel asabi baatalıldar koag,..I 
31 ağustosta Bern'de açılacak ve 5 ııiln devam edecıektir. 37 de•• 
!etin mümessilleri 1100 murahhas, kongreye memleketinıiıııdeO 
murahhas olarak Dr. ve Pr. Mazhar Osman, Niznu Şakir, Har 
rullah, Şükrü Hazım, Fahreddin Kerim Bevlerle Dr. ~ ittİ
rak edecektir. 

ya ayak basmıt gibi idim. Köp nün şimalinde ikinci Roma galerili- danmm Türk taliini yükseltmek için 
rü kaybolm•-, yerine •apka- nin bulunduğu mahallin yaloımıde münasip gördüğü kumanda yeridir. 
tar, ve ins~tarla d~enmit bir çöküntü o1mu,, çiftçiler mühim Küçük bir yatla 23 rus Ben asker değilim fakat bu yerden 
bir yol uzanmıştı. Vapurlar, surette mutazamr olmuıtur. sporcu amele geldi bu ~Kemal Yerinden,, garbın bütün 

binalar ve sokaklar yabancı Johannsen'den haber Misa/irl~r şehrimizd• beş ufuklarına karıı, garbın bütün de-
bayraklarla donatılmıfb. Bu nizlerinde en büyük zannolunan 

Peşte sergisinde muvaffakiyetlerimlz 
ANKARA, 25 (A.A.) - Millt iktısat ve taaarruf oemiyetiJıiıl 

Peşte sergisindeki iktısadi muvaffakıyetlerin neticesi olarak Af' 
dm incir müstahsilleı·i kooperatifi Macar istihııalit kooperatifi' 
rinden siparişler almıştır. 

bayraklar o kadar çok idi ki yok gün kalacaklar kuvvet atetlerine karşı bu noktadan --
Beyoğluna bakıldığı zaman HAMBURG, 24. A.A. - Cu.mar- ıadır olan Türk iradesi bu giinki 

bütün binalar titriyor, uçuşu- teıi giinü Tempelhof'tan cenubi Türkiyeyi kurtarmış olan faaliyetle-
yor görünüyordu. Bu, ne Ab- Amerikaya müteveccihen hareket et rin ilk yeri olmuştur. 

İnternational Board fut-,Türkiye - Hollanda tİCI' 
bol nizamnamesi tadil ıret ve Seyrisef ain 

dülhamidin Hırkai Şerif ziya- miı olan Johannıen'in tayyareain- Bu itibarla burada bulunmaktan edildi muahedesi 
reti, ne Sezarm zafer alayı ve den öğeye kadar hiçbir haber alın- ve gördüğümüz bu yüksek hatırayı ANKARA 25 (A A ) G 
ne de lstanbulun fethi idi. Bu, mamııtır. burada yadetmekten çok memnun çen haziran ~arfınd~ i~ti-m-a e~ 
binbir gece düğünlerinden biri A k ve bahtiyarım. den lnternational Board futbol 
idi. Ehli Salip Bizanstan ge- M. Mellon meri aya Bizim bu yerde kıymetli hatırata. nizamnamesinde iki maddeyi 
çerken belki bu kadar sarho§, döndü n vadederek mütehassis olmamız tadil etmişti. Bunlardan birisi 
bu kadar deli bir mahşer gölrül NEVYORK, 25. A.A.- M. Mel- ve bu yere ismini veren büyük Tür- taç atışma, diğeri kaleciye mü-
memittir. Ne oluyordu'! sa lon buraya gelmittir. kün bu memlekete ve Türklere yap- tedairdir. Tadil edilen bu yeni 
bir daha mı doğuyor, Ruhu! - b"" ··k ı · b t 1 k · NEVYORK, 24. A.A.- Gazete tıgı uyu eser en a ır ayara mın maddeleri aynen neşrediyoruz: 
kudüs bir daha mı yere mı- fotoğralçılan bu sabah Avrupadan nettar olmamız gayet tabüdir. Şe- M dd 5 T h 1 
Yordu ?. Hayı· r, yarı kalm,ış bir b a e, - op taç at a-

avdet eden M. Mellon'un resmini al- ref ve iftiharla görüyoruzki u ye- d b" · · k d 
heves tatmin ediliyordu. Duya nn· '---ııımda en bu""yük" kuvvet ve rın an ınnı geçere oyun an 

makla meıgul oldukları bir sırada .....- d a ktıg" k' t s d ku cag" ı acıdan ziyade bind'g" i a- ış rı çı ı va ı on o -
tın ve giydiği sırmalıların gu fotoğraf makinelerinden birinin am- ~e:!~~~ö~~ş Y:~:eb::~: !:~et nan oyuncuya muhalif takıma 
rurile kendini kaybetmiş bir pulu patlamıştır. Etrafa dağdan T mensup bir oyuncu taç hattını 

cam parçaları M. Mellon'un elini bir ismi verilmiş olan büyük ürke t"" · kt d t t k sünnet çocug"u geçiyordu. Al geç ıgı no a an opu e rar o-
- kar yerinden kesmi•tir. Ehemmiyet- R amele "nd hönnetle ve teşekkiire şayandırki t kt T t 

kışlar elleri ve ( (Zito!) gırt- ' ' us sporcu sı en •-'-clirle bakmaktadırlar. Ben bu yunıa a a.ca ır. aç a an oyun-
laklarl Şişı"recek kadar bı" r te· siz olan bu yaralar derhal sarılmıt· bir grup şehrimizde UlK cu ayakta ve iki ayağı yere do· 

· d noktada yalnız bütün hasaasiyeti- k k h h • · d 
Viye çakıyor ve gu··rıu··yordu. tır. "Kamsamalya,, ismın eki bir So- unara taç atbnın ancın e 

min ifadesi olarak tek bir kelime d k · 
Galatada Ünyon hanına gi· Rusyada 6000 Amerı" _ vyet spor yatı ile dün şehrimize uraca ve yiızü oyuna müte-

el söylemekle iktifa edeceğim. Yatanın •h ı kt T t ld " deceg" im. Yürüyemiyorum, ka Odesadan 23 am e sporcu gelmiı- veccı oııtıe& ır. op a ı ı5ı 
labalığı yaramıyorum. Başı- kah mütehassıs tir. müdafaası için burada aziz kanlarını dakikadan itibaren oyun bari-
mın üstünde binlerce bayrak NEVYORK, 24 (A.A.) Rusya'ya giden sporcularım<Za döken Türk çocuklarına ebedi min- cinde duracak ve yüzü oyuna 
binlerce patırtile uçuttukça yü Amtorg ismindeki Sovyet · ti- iadei ziyaret maksadile seyahat netler. müteveccih olacaktır. Topu ba 
reğimde sürülerle yılan yavru- caret . müessesesi mümeasili- eden Rus sporcuları seyahat etmek- Bu büyük kahramanlar için he~ tınm üstünden iki ellerile her 
!arının kaynaştığını duyuyor· nin beyanatına nazaran Sovyet le oldukları yatı bizzat idare etmek- nüz bir abide dikilmediğini görü- hangi bir istikamete atabilecek 
dum • ler 6000 mutahasaıs Amerikan tedirl ..... Bu gençlere kaptan Vita- yorum. Bundan fazla müteessir ol- tir. Top atıldığı dakikadan iti-

amelesi angaje etmeğe uğraş· man ile Sovyet ittihadı umum spor- mak iotemem. Biliyorumki bu aziz haren oyunda addedilir bu kai
Ne oluyordu? Asırlar dol· maktadırlar. Bunlardan iki bi- cular mümessili Yoldas Şif riyaset kahramanların kurdukları ve koru deye muhalif hareket edildiği 

duran ıerefli tarihimiz yıkıl- l"k l b"ki · d ki '-'--- T"" k ta 1 takdı"rde taç atmak ha'-'- ha-·ıikl · h ni beş sene ı p 8.nııı tat ı ı- etmektedir. u arı yumma>: ur va ru on a- ..... , 

ANKARA, 25 (A . .\,) _,, 
Türkiye - Hollanda ticaret ff 
seyrisefain muabedenameııl iıd 1 
gün Hollanda mulabatgüzal'I 
ve murahhası Baron Duğlaa il' 
Türkiye namına murabhu Mil• 
li Müdafaa Vekili Zekai Beyfflll 
di tarafından imza edilmittir• 

Çankaya takımı 
l:ımirde 

ANKARA, 25 (A.A.) ,.,. 
Çankaya spor kulübü birinci tf 
kımı bugün öğle tı·enile lzınifl 
hareket etmiştir. Çankaya t11lıi 
mı 28 ağustosta Altay takıJill 
ile, 30 ağustosta Türksporll 
birer maç yapacall ve 2 eyluıJ6 
şehrimize avdet edecektir. 

Se1anik'in yahudi 
mebuslan 

mı•; iyı erı, mer ametleri ihd ed"l . 1 kil 1 h al d . . . k ·ım hakkına geçer. Taç atmak 
Y likl · ı A hl çin · as ı mış o an mev . er "Ketç., sisteminde ve 929 sene rm atır annı aıma tazız ettırere ~ 

ve mert · en e vnıpa an d "hd d"l k · if d ih ı suı·etile gol yapılmaz ve taç a-( l) Bazı Fransızlar bu JeneralU, f I k I d k d . e istı am e ı ece tır. sinde Odeaada Ukranya tezgô.lıla- a eve manzarası ç an şumu en 
e il. et er en urtarmış ve iı- k k b" b"d d" K d · tan oyuncu top dig" er bir oyun. ismini "Frans.e Desperey,, , bazdan k d il • d k" .... k .. rında in1a edilen "Kamsamalya., ya yü se ır a ı e ır. artı a yıne 

ATINA, 24. A.A.- Selinilıtt' 
bildirildiğine göre 3 yllhudl meb'~f 
ile bir ayan azasının, V eniz.eloı'd" 
liberal fırkasından iıtifa etmİ§ ol 
duldan rivayet edilmektedir. Bu ,,,ı 
buolardan birisinin daha timdi"°' 
halkçılar fırkasına iltibal etmiı ol 
duğu söyleniyor. ' ne 8 ar e enn e ı çuru su9 T ki · b · kl d cuya dokunmadıkça oyuna ı"ttı"-da "Frante Deperey,, taliiffıız et- ··ı 1 ·ı 1 k k muşlardır. Fakat bu alayları tı 19 metre tul, 4 metre arzında 279 ür enn u azız topra arın a 

gu er e mı yon ara arşı en- "" • ı · ı rak edemez. Maddenin bu son mektedir. Mebezlerimize göre ya- d" . ..d f t · 1 T·· k tertı"p ettı"reıılerın· kendı" mı"l- tonluk küçük bir yelkenlidir. Aynı maksatlar ıçin ö müş ınsan arın me-
ını mu a aa e mış 0 an ur kısmına muhalif hareket vuku-zdarımda bu iki •ekle de teaadiif •· 1 . di 1 • t t ? letı· tarı"hlerın· ı· okumamış, bı" - zamanda motörü de havi olan yat zarlarmı ve abidelerini görüyoruz. 

' er tım yer ere mı ya mış 1 • d unda muhalif takım lehın" e bı'r 
deceg" iz. B Ik" d l"l "b" b • zim yerlere kapanmıyacak bir Karadenizi yalnız yelkenle geçerek Orada yatanları da tak ir ederiz. 

e ı şu e ı er gı 1 agrışıp serbest vuruş verilir. 
(2) Bunların kavaı elbiseai giy- kaynaşan insanlar bunları o- miilet olduğumuzu unutmuş gelmiştir. 

ınit palikaryalar olduğu iddi.t edil- kwnamış ve yahut kediler gi- olmalarına imkan var mıdır? Rus sporcuları şehrimizde 5 gün .Madde, 8 - Kaleci ceza çiz-

m~~::....~~~~~~~~~~_J~~i!!:;.!~~~~!!!!!!~!!i.!!:~.:._~~~~~~..f:Q.!:~!.!I!!;..li:.i!Ll...JJt<.!~l~~kul~"!.:::..~~~~~~~.....ıt-l....!~!!ı::lll!-.t'li\!l~:i!.~i!l!..lill'Alll~JHı..._,,. .. ;.;--blüL~>...L. 1 . • .Jı.~ ':ittir. bi nimete karşı gözlerini yum (Devam r a aca a,· " 

bilir. ve fakat topu eli ile götii' 
mez topu eli ile götürmek de• 
mek top elde olduğu halde "

1 

y.1ıut sıçramak suretile dört ~· 



• 
MiLLi~ ı:::r ACUSTOS 193i 

ilk -lnektep muallimleri ---- • 
yenı bir tesebbUste bulundular 

-
Ekonomi 

Memleketimizden tü
tün alan şirketler 

Ticaret odası tütüncülük encü
meni dün Taba kus 

şirketinin vaziyetini tetkik etti 
Ticarete Oda11 tütüncülük 

encümeni dün Nemli zade Mit
hat B. in riyasetinde toplanmıt 
lır. Öğleden evvel yapılan bu 
İçtimada son günlerde ortaya 
çıkan T abakus - Rus hük6me
ti itilafı etrafında görütülmüş
liir. Tabakus tirketi son sene
lerde memleketimizdeki müba
Yaatınm büyük bir mikdannı 
kıanılf olmakla beraber, gene 
lllilhim bir mütteri mevkiini 
ınuhafaza etmektedir. Dünkü 
içtimada bu mesele üzerinde 
tetkikat yapılrnıt ve T abaku· 
•ıın elin senevi memleketimiz
den 300 ili 400 000 kilo kadar 
lllübayaatta bul~nduğu anlatıl
lllıttır. 

Maamafih gerek dün iktısadi 
lllahafilde kuvvetle temin edil
diğine ve gerek lzmirden gelen 
bir habere nazaran, Ruslarla 
T •bakus arasında bundan iki 
ay kadar evvel böyle bir anlaş
ırıa zemini üzerinde müzakerat 
~r~yan etmiıse de müsbet bir 
netice çıkmamıttır'. Hatta Ta: 
bakua memleketimizden yenı 
•ene mübayaatına başlaınak ü
Eere faaliyete geçmi!tİr. 

Tiitiin inhisannda · 
ne diişüniiliiyor? .. 

• 

) 

Nemlizade Mithat Bey 

ret odalan kongresi ruzname
sinde ihracat kredileri hakkın· 
da da bir madde mevcuttur. . 

lktıaat vekaleti i_hracat o~ı
sinden bu hususta bır rapor ıs-

t · t" O'ı" s bu raporu hazır
emıt lrs .l 

lamaktadır. 
Avrupanın kömür 

istihsal atı 
Yapılan tetkikata nazaran 

AVl"upanınkömür istihsalitı bu 
senenin ilk altı ayı zarfında ge 
çen seneye nazaran yüzde . 65 
nisbetinde azalmıştır. lngılte
re'nin geçen seneki kömür iı
tihsalitı 61,5 milyon ton iken, 
bu sene 51 milyon tona düş-
müıtür. 

Almanya'nın bu seneki İs· 
tihsalatı 7 milyon, Lehistan'ın 
yüzde 4,5 azdır. 

Amerikada pamuk 

T abaküs tütün şirketımn 
Rus tütünü roiibayaa•ı için So~ 
Yet hükfunetile roüzakerata gı 
rittiği hakkındaki haberleri tü
tün inhisaridaresi imkansız gör 
lllektedir. Tabaküs ıirketinin 
dııima mübayaa ettiği tütünler 
lznıir tütünleridir. Halbuki 
Rua tütünleri, anc11k o da kıa
trıen olmak şartile bazı Karade 
niz tütünlerile mükayese edile
hilir. Şirketin daima işlemekte Ofise gelen malumata naza-
olduğu tütünlerle hiç bir müp- ran, Amerika' da pamuk mahsu 
heheti olmayan tütünleri alma- lü 15,5 milyon olarak tesbit e-
•ı İmkansız görülmektedir • dilmesi üzerine pamuk piyasa-

ltalyanın bu seneki sında husule gelen teşevvüşü 
İstihsal vaziyeti izale etmek ve vaziyete bir ••-

İhracat ofis her memleketin lah temin etmek üzere "fran 
istihsal vaziyeti hakkında tet- Boord,, bir plan yapmıştır· B_u 
kikatta bulunmaktadır. plin ilk anda piyasada müsa~t 

Bu tetkikata nazaran, ltal- bir hava tevlit etmit ve ufak bır 
Yanın bu seneki istihsal vazi- selah husule getirmitae de, de
Yeti şudur: vam etmemittir. Bu plan muci-

Buğday mahsulü ıı~ ıe- bince cenubi Amerika' da pa
neden azdır. PMtakal ve lım~n muk iatihaal eden 14 hükiime· 
~ahaulü de pek parlak . değıl- 1 tin iatihsalatının üçte birin~ im 
dır. Zeytin mahsulü bılha~~a ha etmek lazımdır. Halbukı_ ~u 
ltıı.lyanın cenubunda fazla mu- un tahakkuku ihtimal dahılın 
leesair olmuıtur. Mahsul ge- :e ııörülmemittir ve müstahsili 
Çen seneye nazaran a:ı: olacak· bu plan aleyhine harekete ge
lır. Bu sene ltalya' da zeriyat çirmittir • 
&e.;en seneye nazaran azdır. Temmuz sonunda Mıaır'da 

Fransız ve Suriye pamuk stoku _1,456,000 kan-

gümrüklerinde ~rdır. ~albuki ııeçeo aene5aj6 

F ranaa ve Suriye hükOmet
leri bir kararname ile ııümrük 
larifeainde bazı tadil&\ yapmış
lıı.drr. Bu tadilat meyanında ih
ı-acat maddelerimizi alakadar 
eden kıannlar T&dır. 

ihracat kredileri 
Teşrinievvel bidayetinde An

kara' da toplanacak olan Tica-

"' 
•. """' ............................. --...--....-.. .. 
Kambiyo Borsası 

lstcrlla 1030, Kuron 15,92,50 

noıar 0,47,22, şıııaı 3,35, 10 

Frank l2,03,50 Pczeta !1,34,50 

Liret 9,0l,75 R. mark 1,98,90 

FrıınlıB. 3,38, Zlotl 4,20, 

~abml 36,42, PeacU 2•
70

•
90 

l'r .. t 1. 2,42,50 Ley 79,33, 

ltva 65,20, Dinar 26,76, 

l'ıorta ı,16,90 Çcrvoues 1088 -= ... 

nı aydaki pamuk stoku 
bin kanlardı. 

Dünkü sis 
Dün aabab saat altıda Boğaz 

da ve limanda kMif bir sia ol
muş ve ilı:i buçuk saat devam et 

mittir. 
Bu kMif ais esnaamcla liman 

da hiç bir kaza olmamakla bera 
ber sevahili miltecavire vapur
lan bilhassa Kadıköy, ve Boğa 
:ır;m ';ık postalan teehhiirle yapı 
labilmi,tir. 

Sis saat 8,5 tan aonra açılmıt 
tır • 

Tayyare ile gezen 
seyyar satıcı 

Bir hafta evvel tayyaresile 
şehrimize ıe!en bir İngiliz dol
ma kalem fabrika11 seyyar sah 
c11ı dün merkezi Avrupa tariki 
le lngiltereye avdet l"ltmi,tir. 

B~lt!diytJde 

ÔsküJ;..-
Hastanesi 

Darülfünun Emini 
Belediyeye 

bir teklifte bulundu 
Darülfünun emini Muammer 

Raşit Bey belediy.,nin Üsküdar 
da bir hastahane açmağa karar 
vermesi üzerine, vali ve beledi 1 
ye reiai Muhiddin Beyle bu me 
sele hakkında görüfmÜ!tÜr. Be 
lediye hastahaneyi Üsküdarda 
Zeynep Kamil konağında açma 
ğa karar vermi§ti. Darülfünun 
emini, Muhiddin Beye ıu tek
lifte bulunmuştur: 

Belediye Üsküdar cihetinde 
yeni bir hastahane açmakdansa 
Haydarpaşada Tıp fakültesinin 
idaresinde bulunan hastahane
yi üzerine alması daha müsait 
şeraiti ihtiva etmektedir • 

Çünkü bu suretle belediye 
mevcut hastahanenin yalnız ia
şe ve sair umumi masraflarını 
deruhte edecek, doktor parası 
vermeyecektir. Doktorları fa
külte hocaları tetkil edecekler 
ve bu işi Darülfünundan aldık- 1 
ları müderrislik maaşı ile ifa e
deceklerdir. Bu suretle de Da
rülfünun bütçesinde hastahane 
nin iaşe ve sairesi için sarfedi
len senevi 140 bin lira tasarruf 
edilmiş olacaktır. Bu şekilden 
sonra Tıp fakültesi hastahane
de klinik ve poliklinikler tesis 
edilecek, hastalar daha istifade 
li bir halde tedavi edilebilecek
tir. Bu suretle fakülte kendi pa
rası ile hastahane açmı§ olma
yauk, belediye hastahanesin
den istifade etmi' olacaktır.Mu 
ammer Raşit Beyin bu teklifi
ni Muhiddin Bey esas itibarile 
kabul etmiştir. Muhiddin Bey 
timdi bu teklifi tetkik etmekte
dir . 

Amerikalıların iste· 
dikleri hediye 

Amerikada bedii eserler için 
açılan beynelmilel sergiye kon
mak üzere İstanbul belediyesin 
den istenen hediye ve nümune
ler henüz intihap edilmemiıtir. 
Belediye bu hususta tetkikat 
yapmaktadır. 

Mezarlık hediye 
eden yok! 

Dünkü Akşam ve Yeni gün 
gazeteleri maruf zenginlerimiz 
den Celal Muhtar Beyin Adada 
münasip bir arsa satın alarak 
asri mezarlık yapılmak ü:ıere 
belediyeye hediye edeceğini ya 
zıyorlardı. Belediye mezarlık
lar müdürü Süleyman B. dün 
bu hususta bir muharririmize 
dem ittir ki: 

H alrkemef etole 
- ---- - --- - . - -- - -----

Nüfuzunu suiistimal 
etmediği anlaşıldı 

Esbak Beyoğlu merkez memuru 
Yunus Vehbi Bey beraat etti 

r 

Hakkı iskanı olmadığı balde ı leyecek bir şeyi olmadığını ira 
zevcesini iakin ettirdiği iddia- de etmi§tİr. Heyeti hakime u
sile mahkemeye verilen esbak zun bir müzakereyi müteakıp 
Beyoğlu merkez memuru Yu- ianat olunan suç hakkında de
nus Vehbi Beyle hilafı hakikat lail görülmediğinden her iki 
rapor tanzim etmekle maznun memurun da müttefikan bera
polis Nazmi Efendinin muhake atlerine karar verildiğini tef
mesine dün asliye birinci ceza him etmiştir. 
mahkemesinde devam edilmiş- B. l h"b. . 
tir. ır sa name sa ı ının 

Muhakemede Yunus Vehbi muhakemesi 
Bey, zevcesinin evini kiraya ve
rip intifa etmediğini isbat için 
icar kunturatını mahkemeye ib 
raz elmiş, evin zevcesine müba
dil sıfatile değil, muhacır oldu
ğu için bedeli yirmi senede ö
denmek şartile ve satılmak su
retile verildiğini söylemiştir. 

Vehbi Beyin izahatını müte
akıp reis müddei uımımilik ma
kamının mütaleuını sormuş, 
müddei umumi muavini Kamil 
Bey de suçlulara isnat edilen 
suç hakkında kifi deli.il mev
cut olmadığından beraatlerini 
istemi,tir. Müddei umuminin 
mütaleasını müteakıp Yunus 
Vehbi Bey kıaa bir müdafaada 
bulunarak, hakkındaki yanlış 
tahkikatın kendisini yiı·mi 11ene 
lik meslek ve memuriyetinden 
ayırdığını, 20 sene namus ve if
fetini kirletmeyerek polisin en 
mühim devair ve şuabatında 
çalı§tığını, hiç bir şaibe altında 
kalmadığını söylemiş; 

- "Bu adil mahkeme huzu
rwıda verdiğim izahat kanaat
bahı görülerek beraat ettiğim 
takdirde, 9eref ve haysiyetime 
sürülmek istenilen leke silinmiş 
olacaktır. Tekrar mesleğime av 
det ıerefini de kazanmıt olaca
ğım. Hak ve adaletin tecellisini 
bekliyorum efeodim.,, demiştir 

Na:ımi Ef. de Vehbi Beyin 
sözlerini .tekrardan başka söy 

Ticaret ve Hnayi salnamesi 
ıahibi olup ticaret ve sanayi o 
dası namına dolandırıcılık yap 
makla maznun bulunan Mah
mut Saimin dün asliye birinci 
ceza mahkemesinde mevkufen 
muhakemesine başlanmıştır. 

Maznunun isticvabı yapıldık 
tan sonra son tahkikatın açılma 
ama dair olan mustantik karar 
namesi okunmuı, maznuna ne 
diyeceği sorulmuştur. 

Maznun kendisinin ticaret 
ve sanayi salnamesinin sahibi 
olduğunu, tahsilatı ticaret ve 
sanayi odası namına değil, sal
namede neşredilecek ilamlar i
çin salname namına yaptığını, 
makbuzlann altında "ıalname
nin hi çbir müessese ile alakası 
yoktur.,, diye yazılı olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Hiç bir müessese ile ala
kadar olmadığımızı da muhte
lif gazetelerle muhtelif kereler 
ilin ettik. 

Heyeti hakime tahitlerin cel 
bi için mahkemeyi talik ettiai 
esnada, ma2nun evvelce ikinci 
cezada ayni meselei cürmiye
den dolayı muhakeme edildiği
ni ve beraat ettiğini söylemiı, 
heyeti hakime keyfiyetin ikinci 
cezadan ıorulmaaı ve ıahitlerin 
celbi için muhakemeyi bir ey
lul aalı gününe talik etmi,tir. 

- Celil Muhtar B. şahsi bir 
ifini takip etmek üzere buraya 
gelmitti. Görü,tük. Belki bu 
:ıiyaret sizin gazeteci arkadaş
ların gözünden kaçmıyarak 
böyle bir havadisin yazılması
ııa ilham vermittir. Yoksa böy 
le bir mesele mevzuu bahis bi-
le olmut değildir." 1 B!!!l!!! _____ !!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!Ba!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!ll!l!i!!!ll-!!!!!-

El arabalarında karpuz mıualuğu ihtiva edecektir • 

sab]amıyacak Bulaşık tabaklar nasıl 
Belediye el arabaları ile kar- yıkanıyor? 

puz satmasını menetmiştir. Son günlerde telırin muhte-

Bugün 
Son gün 

Çünlrü bu arabalar hayvanla lif aemtlcriııde birçok lokanta
tahrik edilmedi&inden sokak- lar teftit edilmittir. Buralarda Yerli mallar sergisi 
larda mütemadiyen durmakta bula•ık yıkanan yerlerın" pek f• b k 

1 k 
s v u gece apanıyor 

ve seyrüaeferi itki etme te- na ve gayri aıhhi olduğu anlatıl 
dir. mııtır . Milli aanayi birliğinin üçin 
Vapur kamaraları nasıl Ahçı dükkanlarında ve lokan cü yerli mallar serıiıinin bu-

havalandınlacak? talarcla bulatık yıkanan yerle- gün son günüdür. Yerli sana-
rin temiz tutulmaaı ve naaıl yiin bu büyük zaferi de on beş 

Belediye daimi encümeni va bir tertibata malik olması hak- gün gibi kısa bir müddet zarfın 
purlarda yolcuların sıhhatı ile kında belediye nizamnamesine da büyük muvaffakiyet kazan-
alikadar mahiyette hava terti- bazı DMddeler ili ve edilecektir. . 1 batı yaptırılmasını mecburi kıl dıktan, atanbul halkını hatti 
mı§, lazım gelen tamimi yap- Elektrikle hamur yu- bütün memleketi kendisile meş 
mıttır. gurm uyan fınnlar gul ettikten sonra, nihayet bu-

Kamaralarda bir taraftan ha gün saat 22 de kapanacaktır, 
Fırınlarda elektrik vesaitile 

va gelmesi icap ettiği tesbit e- im Sergi, yerli malları halka tanıt-
dilmiştir. Ve keza tramvaylar- hamur yuğuru hlası için beledi tırmak itibarile en mu""hı"m ha

yece verilen mü et yarm ak
da olduğu gibi, kamaraların da tam hitam bulmaktadır. Elek- reketi yapmış ve en büyük mu-
yalnız bir taraf pençereleri a- "k t"•· 1 vaffakiyeti kazanmı•tır. Bu da, 

Çık bulundurulacaktır . trı cereyanının geç ıgı yer er- ~ 
de makine koymayarak elek- hiç başka bir şey olmasa da 

yere gömülü su küpleri trikle hamur yuğurulmak için sergi heyeti tertibiyesi için bir 
Borsa 
huici 

r Altın 915, 

l 
Mecidiye 52,50 Daimt encümen belediye ni- henüz tertibat almıyan fırınlar ıereEtir . 

Banknot 265, Tütün inhisarında zamnamesine su satanlar için yarından itibaren şiddetle tef- Üçüncü yerli mallar sergi-
• ___.._ k d b•t•r·ıldı• bir madde ilave etmiştir. Bade- ti•e tabi tutulacak ve bugibiler sini dün ak•ama kadar 247,000 

ma ıç ır sucu ve a vecı u cezalandırılacaktır. Henüz e- k" · · · · S 

Maarifi• 

İlk mektep 
Muallimleri 
Darülfünuna girmek 

için Vekaletten 
teshilat istiyecekler 
ilk mektep muallimleri maa-

rif veka eti nezdinde mühim bir 

1 
teşebbüste bulunmağa karar 
vermi9lerdir. Mesele ıudur: 

Malum olduğu üzere mual
lim mektepleri proğram'ları li
selere tekabül etmediğinden 
ilk mektep hocaları darulfunu: 
na girmek hakkını haiz de
jiildirler. Muallim mekteplerin
den mezun olanlar, liselerin o
nuncu sınıfına kabul edilerek, 
ancak iki sene okuduktan son
ra lise mezunu olmakta ve da
rülfünuna girme khakkını ka
zanmaktadırlar . 

Şimdi ilk mektep hocaları 
tahsillerini ali derecede devam 
ettirmek için liselerde bakalor
ya imtihanı vererek darülfünu 
na kabullerini istemektedirler. 
Bir kaç sene evveline gelince
ye kadar, ilk mektep hocaları
na fazla ihtiyaç olduğundan. 
bu vaziyete müsaade edilmiyor 
du. Bu sene ise mezun olan ilk 
mektep hocaları için fazla kad
ro vüs'ati yoktur. Bu vaziyette 
ilk mektep muallimleri Darülfü 
nuna girmek için kendilerinin 
liselerde bakaloryaya tabi tu
tulmalannı ve muvaffak olduk
lan takdirde şahadetname ala
rak Darülfünuna kabullerini is
temektedirler. Liseler ile mual 
lim mektepleri arasındaki iki 
aene farkını, liselerde okuyarak 
değil, huıusi surette çalıımak
la telifi etmek istemektedirler. 
Bu suretle kaybolmuş zaman 
olmayacaktır. Bu mühim mese
le alikadarlarca tetkik edilecek 
tir. 

MuaJJimler için 25 
kütüphane açılacak 
lstanbuJ maarif müdürlüğü 

tehrin 25 muhtelif mmtakasın
da muallim kütüphanesi tesis 
edecektir. Bu hususta hazırlrk
lara batlanmaktadır. Bu kütüp 
haneler binaları müsait olan ilk 
mekteplerde tesis edilecektir. 
kütüphaneler muallimlere ınah 
sus olacağı için, yalnız muallim 
ler istifade edeceklerdir. Bilhas 
sa mesleki neşriyat, mecmualar 
ve terbiye kitapları bu kütüpha 
nelerde bulundurulacaktır. 

Muallimler birliğinde 
bir içtima 

Yarın öğleden sonra mual
limlerbirliğinde fevkalade bir iç 
tima akdedilecektir. Bu içtima
da bilhassa ilk mektep hocala
rının maaş meaeleıi, tekaüdiye 
ve saireai ııörütülecektir. İçti
mada tebellür edecek temenni 
ve teklifler Maarif Vekaletine 
arzedilecektir. lçtimam miihim 
ve oldukça münakatalr olacatı 
tahmin edilmektedir . 

Vl/Ag~tte 

Maaş 
Yoklamaları 

Bu akşam gece yarı 
sına kadar yapılaca 

Eytam, eramil ve mütek 
dinin maa9 yoklamalan bu a 
şıım bitmektedir. 

Fakat yoklama mahallind 
kalabalık olursa, yoklama 
gece saat 24 de kadar devam 
decektir. Malmüdürleri de 
saate kadar vazife batında b 
lunacaklardır. Eytam erıımi 
mütekaidinin üç aylık maafla 
da 1 eylülde verilmeğe başla 
caktır. 

Gazete ve mecmuala 
~azete ve mecmualar içi 

verılen beyannameler ile ga 
teciler için verilen hüviyet va 
rakaları polisçe tetkik edilme 
tedir. Tetkikat bitince hüviy 
varakaları Vilayetçe tasdik ol 
nacaktır. 

Halk 
Konserleri 
Riyaseticümhur orkes 
trası konserler verece 

Reiıicümhur Hz., riyateti c •r 

hur orkeıtraıının 1ehrin1izde bulu 

duğu müddet zarfında halka m 

'us umumi konaerle.r vermesini e 
buyurmu,lardır. 

Orkestn bu cuma saat 5 te S 
rayburnu pt... kında bir matine v 
recektir. 

Gelecek ptt...,,,be akıamıda T 
luim bahçesinde bir senfoni kon• 
verilecektir. 

Onu takip eden haftalarda ~elır 

muhtelif yerlttinde halka mahs 

konıttltt yeriJecektir. 

Atletizm birincilikler· 
lstanbul mıntakası atleti" 

heyetinden: Senelik atletiz 
birincilikleri müsabakaların 
ittira kedecek atletlerin esam 
sini kulüplerin azami 4 ey 1 
931 tarihine kadar mıntakı:.y 
göndermeleri mercudur. 

Müsabakalar: 100, 200, ~ 
800, 1500, 3000, 5000, 10. 
110 metre minialı, 4X100 bay: 
rak. Uzun, yüksek, üç adım, sı 
rık, disk, cirit, güllden ibaret 
tir. 

Hukuk fakültesi taleb 
cemiyetinde 

Yarın hukuk f:ı ıültesi tale 
cemiyeti fevkalade bir içtim 
aktederek, yeni reis intihabı y 
pdacak ve vazifeler taksim e 
lecektir . 

Dit Tabibi Melvntt Necati Be 
Seyahatten avdet etmit ve hast 

lotrını Yenipostanc civarındaki m 
a~eainde kabul ve tedavi 
baıJamıştır. 

1 
l'.~ham yr, Talıviliitın nevı a ro 1 1 h" b" . k h . d""k T • 

'llkrazı dahili 92, Tütün inhisar idaresinde ye- kanında yere gömülü küp bu- ışı zıyaret etmıştır. ergiyi 
~bv , - ... ~k~"'-~~...,..,n,~_.~~--~~~~~_.,.,.,JUJı.....ıt~ı..ı.-• ...,,..,:a1ı:--:ıce.ıuJJJiA!.Gl~~il~eJ.;l:ek;::.:t=ri:k~c:e:r~e~y~a=1M~g~eç:.:::m=i~y~e~n-y~e:r~-.J.b:':ı:g:ü:n~ş~e:h~r:im::.:::iz:d:e:_::b:u:lu~n:a~n::_~İk!"~ı ı_~~~~~~~-~~~__::::::;;:;::~::::.:_~~~-~~~~ 
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Kurtuluş müjdecisi 

' 

A.sTın umdesi "Milliyet" tir. 

26 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadd• 

' •i No: 100 Telırraf adresi: Milliyet, 
1 [ıtanbul. 

-
-

3 

' 6 
il 12 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç i,in 
aylıjı 400 ........ 800 ıw ... , .. 780 .. 1400 " .. 1400 .. 2700 .. 

1 ~ Gelen evrak geri v•rilmoz 
ıi Müddeti ıresen n1o1ılualar 10 kıınıt 

a tur. Gazeta •• matlıuya ait iti• 
~ müdiriyete müncut edilir. 

Gazetemls il&nlann ....,.•uıtyetini 

.3 <abul etmes. 

n Bugünkü Hava 
Dün uami hararet 28 , 

asgari 19 derece idi. Bu
gtııı nııgAr poyraz bava 
açık. 

26 alustos 1922 vr zig 'ti 

O, claba T emmu:ı: ayının bqınela 1 Gazi'nin kurtarıcı kararının azame
kararını vermiıti. Otedenberi ta- ti de buradadır. 

1 

Modern san' at 
Nedir? 

Bu •ual, kabir ıuali ıibi 
ıı ter san' at)dr veya hevetkira 
' ıorulur, Elil N acl aldığı cevap 
;. ardan bilmem memnun mu
i lur? •• Son günlerde bu aOTgu
{. ra çekilmit olan Peyami Sefa 
a ıözlerine J8yle batlıyor ı 

"Hücıeıyre tetekldil etmeden 
. wvel, ha,-att rahmin karanlık
' annda bazı müphem ittlyak
ar belirir ıibi oluyor . ., 

Üstadım! Reyülayin mi ıör 
İ- lünüz?.. Bizzat mı hissetti
- tiz? Am&fılmıyor • 

? 

a Fena tiren rekoru 
{ Ben dtinyamn en fena tren
li eri Romanyadadır. Zannede-
1 ·dim. 

l Tecrübem bana bu kanaati 
1 rermiıti. Son günlerde İzmir -
1, , 3andırma hattında seyahat et

. . ikten sonra bunun bir bata ol 
1 luğunu rekorun bu kumpanya 

ra ait bulunduğunu gördüm .. 
Ya efendim! Birinci mevki 

ırabalarının kanapelerine otur
nağa kıyamazsınız! Güzelli
~inden, temizliğinden değil, 

: >isliğinden, tozdan topraktan .. 
Yolda birkaç defa eşekli bir 
cöylü bizi geçti... Eteklere ka
lar yol veren bu lutüfkar tren
erin ht.,,;kmı yemiyelim! Ağır 
~idiyor ama doğru gidiyor, biç 
rolunu fafırmıyor ... 

Vapurlar otel 
oluyormuş ... 

Dünyada bükümferma olan 
mhran sebebile seyahatler de 
~ksilmiş . Bu yüzden birçok 
fapur kumpanyaları vapurları 
u bağlamışlar. Hatta dünya. 
un en büyük vapuru olan 
( Leviathan) vapurunu otel ya 
>acakmış... Bunu yazan gaze
e "vapurlar otel oluyor,. di

t'Or • 

Arkadatlardan (Cim Dal) 
~ey bunu okumu§ geldi. Bana 
:ledi ki : 

- Sen de tunun aksini yaz! 

HVTUr ettili aibi " dütmaru vata~ 

nın hariminde boğmak." Kararını 

tatbika &'eçe<:ekti.. Sakarya' da yen
difi dütmıuun Afyon'cla, Dumlupı 
narda itini bitirecekti.. Fakat na
sıl? 

Naıd olacağına ela o karar ver
miıti: Düımana öyle bir tarzda, 
öyle bir kudret ve tiddetle taaruz 
edilecekti ki, vurulacak darbe, 
diltmanı ıeriye itmekten ibaret kal
maım;Diltman kaçıp kurtulamaaın; 

H• tarafından kuteblınıt bir va· 
zlyete dütıün ... Ve behemehal mah 
volıun.. 

O, orduıunelan itte böyle bir ta· 
arruz, böyle bir netice iıtiyordu .. 
O..duıunun de bu maksada göre ye
tiıtirmitti.. Y etiıtiğine, ve Milli 
Türk orduıunun, onun taaavur et
tlfi vechlle hareket edeck kudret 
ve kuvvete erdiğine kanaat getir
mitti.. 

O halde yapılacak iş, aaıl taar. 
ruzu, dütmanın Eıkiıehir Afyon 
hattındaki cepheıine değil, veya bir 
cenabına ela değil, dütmanm yanı
na, bayat damarı olan &'eri muvasa
laıına en yakın bir noktaya, yani 
yan ve &eriaine tevcih etmekti .. 

§ Bunu da tespit etti: Asıl 

kuvvetlerimiz düımarun (Afyon) 
civarında bulunan ıağ cenah grupu
nun cenubunda Akarçay ile Dum
lupınar hizaıına kadar olan sabada 
toplanacaktı. Bu suretle a11l taar
ruz dütmanın lzmir'le olan muva

saluı keıilecek; kendiıi için l'ayri 
müıait bir vaziyete sokularak, o va 
ziyette kat'i neticeli meydan mu· 
harebeıini kabule icbar edil.,..ek 
mahvedilecekti. 

'I· 

Bu tarzdaki taarruz kararı, mu .. 
vaffakıyet halinde, düşmanın mah 
volması ne kadaı· k.at'i iıe, muvaf
fakıyetsizlik halinde de, dü,manın 

mukabil taarruzu ile ordumuzun 
cenuba Süphandağlarına atılıp 

mağlup olmas ı ihtimali de o kadar 
mümkün ve var it idi. . Aıd kararın 

O teller de vapur oluyor. Dün 
akşam T okatlıyanda bana bir 
hal oldu kendim i dalgalı bir 
denizde çalkanıyor sandım .. A
caba ne idi?. 

- Hesap puslasını gorur
sem söylerim ne olduğunu .• De 
dim. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 4 

BAŞIOÖNÜKLER 
/brahim Necmi .,_. 

.. • 
İki saat sonra, "Maksim 

!>ar., Artık boıalmıt gibiydi. 
O zaman Muhteıem Nihat Ha 
nımefendinin masaaı, yeniden 
tanıtılanlar da ilave edilerek, 
barın en genit sofrası kesildi. 
Kemal Reha ile Nevz•t Sürey 

a Mebrüke Numanı sarmıılar 
Muhteşem Nihat Hanımefendi 
eşitle Şeyda Kamilin arasın
a kalmış, Süheyla Hanım Ni 
at Uhami Beyle, Semiha Naz 
i Hanım Ferit Necdet Beyle 
ağdaşmıt, N~•İman Cemşit 
anımı L utfi Beyle Atıf Cem· 

it Bey m uhasaraya alrnıftı. 
Sabaha karşı, bütün bu içki 

c dans gecesinin yorgıınlukla 
ile yüzler i sararmı , h 

billere ayrılırken Cevat ağzın 
da kendi kendine toplanan bir 
tükürüğü karların üstüne at
maktan çekinerek havaya doğ
ru savurdu .•. 

-2-
SOSYETE SALONU 

O aktam Muhteşem Nihat 
Hanımefendinin salonunda par 
lak bir ziyafet vardı. Davetli
ler, birer ikiter geliyorlardı. 
Semiha Nazmi Hanım, Anka
radan dönen kocası Yazıcı Za 
de Nazmi Bey ve herkesçe bi
linen sevgilisi Ferit Necdet 
Beyle beraberdi. Neriman 
Cemşit Hanım, kocasnın ra
hatsızlığını bahane ederek an
nesi ve doktor Lutfi Beyile 

. ti 

Böyle, en ceıurane, en cür'et
karane kararları, verdiği lıarann 

muvaffakıyetinden en ufak bir fÜp
heai olan kumandanlar veremez
ler.. Bahuıua adetçe ve ıllahça haı 
mına üatün olrruyan bir orduda.. 

,. "' ,. 
Bu büyük karar verildikten aon 

ra hazırlığa geçildi .. 
Bütün K. O. ve f.rkalar, 15 A

ğuıtoıa kadar bulundukları yerler
de bazırlıklarmı bitirdiler. O gÜn· 
den itibaren aıd ordunun cenuba 
kayma hareketine baılandı .. 

§ Bu safhada da muvaffakı· 

yetin ıırrı, ordu bu kayma ve top· 
lanma hareket.İni bitirinceye kadar 
bütün hareketin dütmandan gizli 
kalmasında idi.. Bu da ırece yürü
mek, gündüz hiç bir hayat eseri gös 
termernek ıuretile temin edilecek
ti. Ve öyle yapddı, bu sayede IS-
25 Ağustoı günleri, tam on gün 
devam eden büyük kayma hareke
tinden dütman hemen hiç bir ıey 
sezemedi. Bunu Trikopis'in hatrra· 

tı ela teyit eder .. 
Bu suretle 25 Ağustos ak,.mı 

12 piyade, 3 ıüvari fırkamız kro
kideki harekete geçit noktalarına 

yerletmiı bulunuyorlardı .. 
Artık (Sevkulceyş) baskını mu 

vaffaluyetle bıqanlmıştı.. Türk 
ordusunun üçte ikisinden fazlası, 

düşmanın en haasaı noktasına. aağ 

yan gerisine kartı toplanmıttı ••• 

lıte, orduaunu bu kadar itina 
ile yetiıtirip, hazırlıyan Türk Bq
kumandanı, 26 Ağuıtos .abahı ala
ca karanlıkta • eoatiri bir kartal gi
bi Kocatepe'ye kondu.. Oradan, 
tam istiklal istiyen, ebediyyen ya
§81t1ak iatiyen Türk mille tinin son 
sözünü, bütün dünyaya kartı, hay
kırdı. : Türk orduları ileri! Emrini 
verdi ... O andan itib:ıren ta lznik' 
Gölünden Büyük Menderes nehri 
boyuna kadar bütün cephede 
den umum taarru7. başladı .. 

* * • 

bir-

Daha geceden dü~man mevzile
r ini en iyi döğebHecekl e-ri nıevzile.o 

re yerleşmiş olan Topçularımız, 

yarınt saat sürmeden nteşh:~rini tan 
zim ve Kaleciksivrisi, Erikmen· 
tepe, Belentepe ve Tanastepe gibi 
dü,manın en kuvvetli tahkim ettiği 
mevzilere teksif ettiler.. AteJlerini 
öyle mükemmel tanzim ve idare 
ediyorlardı ki o güne kndar bir ıni-

Kocas ı henüz Avrupa seyaha
tinden dönmiyen Süheyla Ha
nımı Şeyda K amil Bey getir
mi~ti. Reşitle Cevadı bekliyor 
lardı . 

Elektrikle parlıyan salonun 
ta ortasında geniş bir masa var 
dı. Bu masanın üzeri türlü 
şiteler ve tabaklarla örtülmüt
tü. Beyaz proıetlalı hizmet
çiler pervane gibi hizmete ko 
fUyorlardı. 

Telefonun zili öttü 
-Alo .. Alo .. 

• • • 
- Evet, benim • 

• • 
- Siz misiniz, Cevat Bey? 

Reşit Bey yanınızda mı ? 

- Değil mi? Tahaf fey, 
nerede acaba? Daha buraya 
da gelmedi • 

- 'tabii, tabii, çok mem
nun olurum. Hay hay, bekli-

teli daha patwilemez. Onun için
dir ki, Gazi Hz.: ''Topçularımızın 
bugün göıtermit olduktan meha
ret ve kudret bütün dünya topçula
rı için miu.I olacak mahiyettedir,, 
demitti .. 

* * * 
Piyadelerimiz, ilk top aleti üze 

rine, ırialendilderi p11ıulardan, ya
yından kurtulan birer ok gibi, fırla 

dtlar .. Düımana saldırdılar .. Çok 
geçmedi .. Saat 6 da On Be,inci Fır 
kanın kahraman piyadeleri T anaı
tepe' deki düıman tel öcgülerinin 
önüne vardılar.. Tel örgüıünü ke
sip yol açmağa lüzum görmediler; 
üıtünden atlıyarak, siperlerine kir
pi gibi ıinıniı ateı eden Yunan aıke 
rine sÜft&'Ü ile hücum ettiler; onla
rı tepelediler.. Tanaıtepe'yi zaptet
tiler .. 

Bundan ıonrn, 23 Üncü fırka Be 
lentepe'yi, iV üncü K. O. Kalecik 
sivrisini dilıürdüler. 

Böylece, lngiliz erki.nıharbiyesi
nin "Türldw bura11nı altı haftada 
düıürürlerıe altı günde düıürdükle 
rini iddia edebilirler,, dedikleri 
mevzileri alb aaatte düşürmü,ler

di 

* * * 
Aıd taarruz grupumuzun aol ce

nahında, dütmanın arkalarına düı

mek vazifeaini almıı olan suva· 
rimiz de, düşmanın hiç ummadığı 
Ahırdağ'da bir gedikten geçtiler; 
düımanın gerisine düıtüler; ve Kü
çükköy civannda demiryolunu ve 
lzrnir ve u,.ıc ile olan telgraf hat
larını keıtiler ... 

* * • 
Tayyarecilerimiz, ell ... indekl kıı· 

men eıkimiı ve fenni kabiliyetleri 
şüpheli bir hale ıelmiı tayyareleri
le adeti. can vererek, düımaru keı

fetmek, onun inhizamını artırmak 

için sanki hamaset yanıına çıkmıı
lardı ... 

• • * 
Buraya kadar izaha çalı,tıiımız 

harekatın neticesini krokimizde de 
göstermeğe çalııtık.. . Düımanın en 
kuvvetli, aynı zamanda en haısaa 
yerindeki müıte.hkem mevzUeri, 
ordumuzun eline geçmiı; Yu.nan 
ordusunun belkemiği kırılmış ve 
daha bugünden onun mahvı haz.r
lanmıı bulunuyordu. 

Bu itibarla, 26 ağuatoı, tarihi, 
milattan asırlarca evvel başladığma 
şüphe kalmıyan Türk milldinin tari 
hinde yepyeni ve feyizli bir devrin 
ba,ladrğını müjdeliyen bir gündür ... 

Denebilir ki, 9 yıla 11ğdırdrfımız 
Türk inkılap plinının, filen tatbikı
na &'eçildiği gündür ... Bunu ıelecek 
nesillere bütün ıumulile, bütün var
lığı ile nakletmek de bugünkü ne.

le, bizlere düıen milli bir borçtur ... 

Maatteeaüf son aylarda, gözleri
ni politika ihtirasları bürümüı &'afi( 
muarızlarımız, Türkün bu zaferin· 

den bahsedilmesini lüzumsuz addet
ıneğe, ondan konu§uldukça sinirlen 

meğe baılamıılardı. Bunun yaZtla· 
rında da söylemekten çekinmiyecek 

kadar ileri gitmişler, adeta küstah· 

lık etmi şlerdi. 

Bu gafiller unutuyorlardı, ki : 
Bu zafer alelade bir askeı·i zafer de
ğildir ; Neticeai bu kadar cihanıu -
mul, Türk milletinin siyasi, içtimai 
hayatında bukadar büyük ve ıeri ve 
feyyaz 'nk ılap yapmış bir zafer da
ha gösterilemez: Hiç bir milletin la· 

rihinde, bu kadar ağır şartlar, im
kansızlıklar ve yoksulluklar için
den, bu kadar mucizevi bir gayret 
ve hamle ile, bu kadar şumullü, ve 

- Llitfederseniz, Cevat 
Bey. Bekliyoruz, efendim. 

Telefonu kapıyan Muhte
şem Nihat Hanımefendi, salo
na döndü: 

- Cevat Bey telefon edi
yor: Akrabasından bir genç 
varmı,, edebiyata çolc merak
lı imiş . 

Bu aktam birlikte getirebi
lir miyim, diyor. 

Her taraftan sesler yüksel
di: 

- Tabii, tabii! 
- Edebiyata meraklı bir 

genç, ha ? 
- Kim mi§ acaba bu genç? 
- Bir gelse de görsek.. 
Muhteşem Nihat Hanım

efendi, devam etti: 
- Yalnız Reşit Beyin nere 

de oldu;ıunu bilmiyor. Ondan 
bir haber alabilsek. 

Nihat 1Ihami Bey: 
- Durun, bir kere matba-

Çapras kelimel 
1284587111 
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Montparnaue sokağında 
137 numaralı apartıman .. Mü
nevverlerin apartımanı gibi bir 
fey .. 

Birinci katta roman muhar
rirlerinden Gansier oturuyor. 
Oturduğu kat, romanlarının 
aatııı ile maldiıen mütenasip. 
İkinci katta avukat Kavenrol 
oturuyor. Kadınlı erkekleri 
müvekkilleri bu kata gelerek 
davalarının müdafaasını ona 
veriyorlar 

Üçüncü katta ressam Ado
se oturuyor. Meıhur ressam
lardan.. Üstünde doktor Kel
fuh. Beşinci katta müverrih 
Robur .. 

Hepsinin iımi ve mesleği 

apartımanlarının kapısına ası

lı pirinç lavbalarda yazılı. Fa
kat ressam Adore'nin merakı
na dokunan bir fey var. Meae 
la roman muharririnin kapısın 
daki pirinç lavbanın altına ay 
rıca bir kartvizit asılmış ve bu 
kartvizitte şöyle bir cümle 
var: "Dolctor Kelfuh dördün
cü kattadır . ., 

Keza avukat Kavernroh'un 
kapısındaki pirinç la vhanm 
altında da §Öyle cümle: "Dok
tor Kelfuh'un kabinesi dördün 
cü kattadır.,, 

Ressam Adore, apartıman 
komşularının doktora neden 
bu kadar reklam yaptıklarına 
bir türlü akıl erdiremiyordu. 
Acaba abpaplık icaplarından 
mı? Halbuki kendi apartımanı 
mn kapısındaki pirinç livha
nın altında hiç de böyle dok
tor için yuılı bir cümle yoktu. 
Doktora kapısında meccanen 
reklam yapmıyordu. E, yap
maz ya! Bir tek imzasını koy 
duğu resimler atet pahasına sa 
tılırken , doktor için ne diye 
uzun bir cümle yazaın ? 

Fakat bugün için bizim 
ressamı meşgul eden mesele 
bu değildi. Dostlarından biri
si, yapmak istediği bir tablo 
için kendisine bir kadın mode 
li tavsiye etmitti. Modeli bek 
liyordu. Kapı çalındı. Hizmet 
çi kız açtı ve haber vermeğe 
geldi : 

- Efendim, bir kadın gel
di. Sizi arıyor • 

Ressam Adore, her gelen 
modeli birden bire atelyesine 

- Fransızcadan -

almazdı. Çünkü atelyeye gi
ren modellerin derhal yüz göz 
olduklarını tecrübe etmişti. 

Olur ya, belki bu gelen model 
itine gelmez. Yüz göz olmağa 
gelir mi? 

Hizmetçisine: 

- Y azrhaneye al, dedi. 

Gelen kadını yazıhaneye 

aldılar ve biraz sonra da res
sam yazıhaneye girdi: 

- Soyununuz madam! 

Kadın dört saniye tereddüt 
etti ve sonra şapkasından ayak 
kaplarına kadar soyundu. 
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Birçok ressamlar vardır ki, 1 l • İ 1 1 ı• 1 •lıiı=ı•ı_ı~lir_=I 
modellerine göre ilham arar- ı l_'_ l_ l_ l --1-,-, • • 1 
!ar. Halbuki bizim ressam çok ıı Jmı--m( · ı _l_l_lm 
müşkülpesent san'atkirlardan 
dı. O, ilhamına göre model a 
rardr. Ve odun için de kolay 
kolay model beğenmezdi. 

Kadın soyunduktan sonra, 
miınnettarlık ifade eden bir ta
vırla rsaamın boynuna dolan
maz mı? Dedi ki ı 

- Ah, doktor, bilseniz 
şimdi ne mes'udum. Ben haı 
talığımın çok sari olduğunu 

zannediyordum. Mademki siz 
telaşaız ve endişesiz beni soy
dunuz. Demek ki zannettiğim 
tehlike yok, öyle değil mi dok 
tor? 

- Ressam o vakit alt kat 
kiracıların neden kapılarına 

ayrıca birer kartvizit taktıkla
rının hikmetini anlamıttı Fa
kat pek geç! • Bu hastalığının 
sari olduğundan bahseden ka
dını alelacele apartımanmdan 
çıkardı ve bir deli gibi yazıha
nesinden bir kartvizit ve kart
viziti kapıya asmak için dört 
adet pünez çıkardı ve oturarak 
kartın üstüne şu cümleyi yaz
dı : 

"Doktor Kelfuh Uat katta-
dır.,, 

Yeni n~şrlgat 
Müdafaa masuniyeti 

Ceza kanununun 486 ıncı mad
desinin terb ve izahı 

Vvukat Vasfi Raşit Beyin 
bu iıim altında çok güzel bir 

t'eni ıekil 

Soldan sağa 

1 - ltliyen alet (6) Ale 
ditli tekerlekleri ( 4) 

2 - Atlıyan (4) 
(4) 

Mel' 

3 - Süs (5) Hicap (2) 

4 - Birinci (3) Ata bin 
kadın (6) 

5 - Ses (5) Edat (2) 

6 - Söz (5) edat 

7 - Gök yü:ı:ü ( 4) Rezili 
(6) 

8 - Çok değil (2) 
bir şairimiz ( 4) 

büy" 

9 - Yama (2) Ne sizi, 
onları (4) Renk (3) 

10 - Ceride (6) Baş (3) 
11 - Ez (2) Uçan (4) 

Yukardan aşağı 

1 - Kömür yerine çok kul 
lanırlar (5) Adalar denizi (3) 

2 - Beygir (2) Kır çiçeğ 
(4) Ördeğin büyüğü (3). 

3 - Tenceernin büyüğü (5 
Su (2) 

<! - Adet (3) Yapmak (3) 
Kumaı (3) 

5 - Kokulu ot (4) Mahsu 
(3) 

6 - Dünya (4) Tat (6) 
7 - Ecdat (6) 
8 - Ne (2) Vakit (5) No• 

ta (2) 
9 - Zaman (2) Eski harp· 

!erde kullanılırdı ( 2) Galebt 
(5) 

10 - Zaman (2) Centilm<!n 
(5) 

1 

risalesi intişar etmittir. 
genit siyasi ve iç timai büyük inkı · 

laplar doğuran bir zaferle çıkıt kay , 

11 - Muaşıka (3) Yer ör
tüsü (5) 

d d · ı . . 1 e ı meınııtır ..• 
Böyle bir zaferi ancak içinden 

bir (Mustafa Kemal) doğurabilen 

bir millet yaratabilir .... 
Onun için biz bu zaferin hemen 

her gününün yıldönümünün, daima 
artan bir heyecanla anılmaımı, en 
esaslı borçlarımızdan biliyoruz ... O 
zaferin yıldönümlerini bizi istikbale, 
ıeadete doğru giden ve göturen bir 

ümit ve azim kaynağı telakki edi-
yoruz ... 

Y eşilköy: A. RIZA 

smlar . 
Salonda sıkılan kimse yok

tu. Kemal Reha Bey, bir kö
tede Mebrüke Numan Hanıma 
Paris alemlerini anlatıyor, se
farette Türkçe bir daktiloya 
i'btiyaç olduğunu aöyliyerek 
genç sarııın kıza ümitler veri
yordu, Nevzat Süreyya bunun 
gözlüklü diplomatın bu kadar 
sokulganlığını kıskanarak so
murtuyordu. Süheyla Hanmı, 
Şeyda Kamil Beyle doktor 
Lutfi Beyin arasındaydı. Ko
cası Mukbil Nedim Beyin meı 
lek arkadaşı olan doktor LUtfi 
Bey, "Maksim bar., gecesin
denberi bu genç kadınla alaka 
yı arttırdı 

Yazıcı Zade Nazmi Bey, 
kalın kafalı , esmer, siyah saç
lı, iri yan bir iş adamı, karısı 
nın Necdet Ferit Beyle sıkı 
bir konutmağa dalmasından is 
tifade ederek Neriman Cemşit 
Hanımla annesiniı:ı arasına ıo-

ve 

Sigortalarınızı Gala tada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bllAfasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yap tır· 

Telefon: Beyoğlu 2002 

gm tatlı seslerin arasında sa
lon halkı daha fazla birbirleri
ne sokulmak arzulan duyar gi 
biydiler • 

Nihat llhami Bey, telefon 
batında dakikalarca uğra,tık
tan, birkaç yere ayn ayn tele
fon ettikten sonra, ter içinde 
dönüp te Reşit Beyi biç bir 
yerde bulamadığım söylediği 
zaman bu fena haberin Muh
teıem Nihat Hanımefendiden 
b&fka kimse farkında bile ol
madı. 

Kapının zili öttü. Cevat 
Bey, yanında ancak yirmi üç, 
yirmi dört yaşnıda bir gençle 
girdi . 

- Geç kaldım, affınızı rica 
ederim, Hanımefndi. Milsaade 
nizle akrabamdan Ahmet Ne
bili Beyi takdim edeyim. Ede
biyata çok meraklı bir gençtir. 

girdiği bir salonun ıtıkları al
tında utancından yüzü biraz 
daha pembeletmişti. Biraz te· 
reddütle Muhteşem Nihat Ha 
nımefendinin uzattığı dolgun 
zarif, yüzüklerle ıüslü eli Öp· 
tü. 

- Buyurun, Beyefendi. E. 
debiyata merakınız varnııt. F< 
k•t kendiniz de bir tiir gibisi
niz maıallab! 

Cevat Bey, 

- Hanımefendi - dedi -, Ah 
met Nebili daha henüz ilk de
fa olarak kibar salonu görü
yor. Mabcuplu ğunu, toyluğu
nu mazur görünüz . 

- İstanbula da yeni mi gel 
diler, efendim? 

- Hemen hemen, Hnaım
efendi, vakia dört sene burada 
Darülfünuna devam etmiıti. 
Fakat babası, anası, biricik 
yavrularının çok üstüne düş
tüler. Onu hemen kimse ile 
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[ a i Kadın ve moda 

Bu seneki şapka modaları 

d odistralar ilhamlarını ge-
Denebilir ki, bilhassa Avrupa ~ ':; d lse şapkalar da o 

~en asırlaı·dan aldılar. Etek~~r ne ~i~reuz~l~jlarda, koşularda, 
•dar ufaldı. Bu §apkalar 8U~. -~:!e -: batladı. Herkesin kendi
l!~den partilerde daha çok ~oru . g b" zevke tabi olan bu şap· 
ke Yakıştırabilmesi cidden {!'UÇI ve ıncebu ır ünün zevkine göre de-
~l~r, on sekizinci asrın kadın adınJd o~ellerden solda üstteki, 

l•ttırıniş bir hale soktu. Yukarı a be m · eklerle imtizacından 
~biYah kadife parçalarının siyah v? d yaz ~;narı aynı renkte bir 
1• arettir. Altındaki zümrüt rengın e ve 
lı.iyle süslenmit fötr şapkadır· d ek şu tüyü ile süslenmiş a· 

Sağ>:la yukarıdaki ayni renkte .~vl rukonmuf kadife bir şapka. 
Sık Yeşil fört, alttaki kenarların:.:u~ ~ür fakat her üç şeyde mu· 

Evet, bu şapkaları yakıştıı;: ~~; değil mi? 
"a~fak oluşun da ayrı bir zev vjEr ld'. !eri temizlemek 
~lnıek lazım ıven . . 1 v Podusued eldivenler ıçın n-

Karınca ısırıgı gilterede ıu usulü ~ilanı.yor· 
Bu hayvanlar yalnız muzır ve bir yün parçası ıle eldıvrı· 

olmakla kalmıyorlar. Aynı za- !ar Bildiğimiz nun ısıtıSY.01 dr. akr 
illa d B J 1 : b ı siliyorlar. ı ı • 

' 
n a ısırıyorlar. un a.rı~ : lerı u un a "lk · · 

ır ki il t ltı eldivenleri sı tınız h ına arından müteve ı 1 : ten sonra 
_ap ve kırmızılığı gidermek 1• mi, hiç bir kir kalmıyor· ki 

sın, ısırılan yeri kolonya veya Sapı ayrılan pıça ar 
~8.furulu ispirto ile oğuş turına B yemek bıçakları uzun 
ı. A.ınonyak da iyidir. müdd::~uda kaldıkları için sap 

Tuvalet sirkesi )arından ayrılırlar. Buşı_ı:ıa,rınk~a-
. . ayet kolaydır. oy e ı: 

Bir litre halis sirkeye, mü?' mı~S ggram toz reçine, 14 gram 
kün olduğu gibi ınenekşenın kükürt çiçeği ve 4-0 gram gayet 
kokulu tüveyçlerinden ~oyu: ince kum alınız ve bunları ka-
1\~z ve kaynatınız. ~.u ~ı~keyı rı«tırdıktan ıonra bıçak sapının 
bır bı"r kaba koyup uzenn. ı ka- ' B d h 

botluğuna doldurunuz. a. e. u i Padıktan sonra süzerek şışeye ' 
L asıl bıçak laımının sapın ıçıne 
"'

0 Yunuz. d · · · k d z l I giren sivri emırını ız ırmı 
. A.ynı usul hanıme i,J~ v_~a ve sapın içine sokunuz. Bu su
ır çiçeklere de tatbik ılebılır. retle bıçağınız tamir edilmiş o
Aırl olan enfes kokulu bir tu· 
"•let sirkesi hazırlamaktır. lur · 

Mizah 1 1 

- Zavallı kadın kocasını 0 

kadar seviyordu ki· kocasının 
öldüğü gün o da öİdü. 

-Deme! 
- Evet aynı gün öldü ama, 

Ot ' uı sene sonra! 
Amerika 

Nevyork'ta terzinin biri dük 
kanının üstüne şöyle bir lavh_a 
k?Ydurmuş: "Nevyorkun en 1• 

)'ı terzisi 
Yine ~;nı sokakta bir başka 

terzi, rakibinin bu reklamını 
törünce 0 da dükkanının ü•· 
tiine bi,' lavha koydurınut: 
"A.nıerikanın en iyi terzisi.,, 

Üçüncü bir terzi daha var· 
llııı. O da mütterilerini kay· 
betınek korkuıile bir lavba yap 
t~rın1ş: "Dünyanın en iyi ter· 

··~· ~• .. 
A.kıi desadüf bu ya! Aynı · 

•okakta dördüncü bir terzi da
ha varmış. O da lavha koydu
rilcak, Fakat Iavhaya n~ !az: 
dırın k 1• m geleceğını bır h a azı .. 
aylı düşünmüş ve ıonra şo~-

!~ bir lavha yaptırıp asmış. 
Bu k - ı'yı' terzisi., so agın en 

Ninni 

/ngiltere 
İngilterede, kira ile köp.~k 

veren mağazalar vardır. Çun· 
kü bir ziyarete gidildi~~ ~-aman 
be berinde köpek goturmek 

ra . K"" kle
kibarlığa al&mettır. . 0.P~ .. 
. lmıyanlaı' kendıleını go-

rı o • d k"" ek türmek için buralar an op 
kiralarlar. . 

Geçenlerde bir mü~te~ bu 
dükkanlardan bir;ne gırmış: 

_ Doğrusu bu iki köpek 
çok güzel- F_akat bu defa on· 
!arı almıyacagım. 

- Niçin? . 
_ Çünkü geçen defa b_ır t~-
i kaynanamı ısırdı. Ötekı 

nes b" u de dostlarımdan ır memur 

korkuttu · d başka 
O sırada dükkan a 

bir müşteri varmış, ~o~m':'.ş: 
- Hakikaten bu ıkı kope

ği siz almıyacaksanız, müsaa· 
de ediniz de, ben alayım. 

Borç 
Borcunu vermemekle '!'ar~f 

b. · b" . arkadaşından on !ıra o-
ırı il •. d 

dünç istedi. Arkadaşı cuz anın 
dan beş lira çıkardı: . 

_ Alın, şu bet lirayı, dedı, 
hem siz kazanmıt olursunuz, 
hem de ben ... 

r:~ 
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Gary 
Açık ve sarı bir otomobil 

Hollyvood bolvarının köşesini 
döndü, duı·dµ ve Gary Cooper 
afağıya indi. 
Konuşa konuşa yürüyoru~. 

nezlesi varmış ve doktor da hır 
dişini çıkartmak istiyormuş. de 
dim ki: 

_ Nezleyi, dişi sonra konu
şuruz. Hakkınızda bir takır.ı ri 

d "Y vayetler olaşıyor. . ~~'."'~§ 

Cooper 
distraya gitmiş, bir düzine fap 
ka ısmarlamıı. Herkes hayret 
edince, ömründe henüz toptan 
bir düzine şapka almadığını 

söylemiş. Bu ne zevktir değil 
nıi7 Halbuki Mary Pikfort bu 
gün bunu yapamaz. Çünkü pa· 
ranın kıymetini anladı ve zev
kini baltaladı. Ben kat'iyyen pa 
ranın kıymetini anlamak iste· 
miyorum. 

- Fakat herkes sizin gibi si 
nemada şöhret ve serv~t kaza-
namaz. 

Kalpler" i beraber çevırdıg~ız 
günlerden beri Marlene Dıet; 
rich' e aşık olmuşsunuz. Hatt_a 
Lupe Velez bunu ititmiş ve sı- -Ah, biliyor musunuz? 
ze öyle bir····· Ben de tesadüfen sinema artis-

Gary bir kahkaha kopardı. ti oldum. Ailem beni tahsilim 
Ben devam ettim: için dokuz yaşında iken fngilte 

- Evet, Lupe eVlez ile ni- reye göndermişti. Orada büyük 
şanlanmışsımz ve pek. y~kı~l.ar bir şey yapmadan üç sene kal
da da evlenmek üzere ımışsınız. dım ve memleketime döndüm. 

- Demek benden bahs~den- Tekrar mektebe başladım. Fa
ler var. Fakat ne suretle bun- kat on bet yaşında bir otomo
ların hi çbir ehemmiyeti yoktur bil kazası yüzünden mektebe gi 
Yeni otomobilimi tecrübe et- demez oldum. O vakit çiftelik
mek istemez misiniz? Belki ren te uğraşıyor, babama yardım e
gi hoşunuza gitmedi? Halbuki diyordum. Babamın büyük bir 
ben açık ve şen renklerden hoı çiftliği vardı. İki sene burada 
!anıyorum. Kravatımda ve göm Kovboy hayatı yatadım. Sonra 
leklerimde de böyleyim. nasıl olduğunu bilumiyorum. 

Herkes sinema artistleri gibi On dokuz yaşında doğduğum 
para sarfederse iktısadi buhra, şclıirde bir gazetede ressam ol 

Garg Cooper 

ı muştum. iki sene sonra sinema 
J ya geldim ve orada Paramunt 

müdürlerinden birine tesadüf 
ettim. İşte bu! 

Sinemada gazetecilik 
Sinema aleminde, gene Ame 

rikalılardan öğrenilmiş, bir ye . 
niliğe şahit oluyoruz. Almanya 
ve F ransada sırf aktüalite ve 
dokomanter filmler gösteren 
sinema salonları açılıyc•" Ame 
rikada çok muvaffakıyet kaza
nan bu sinemaların Avrupada 
da rağbet gördüğü anlaşılmak 

1 tadır. Halbuki bizde akt~alite 
filmler, çerez kabilindendır ve 
programda küçük bir kısmı İş

i gal ederler. 
1 Amerikada sinema ile hava-

dis vermek ve vaktinde vermek 
'1 için büyük gayretler sarfedil
I mektedir. Bu nevi sinemaların 
· büyük şehirlerde muhabirleri 

ÇOCUK 

Ram on 
papaz 

Novarro 
oluyor 

Ramon Novaro'nun bir ma
nastıra çekileceği bildiı·iliyor. 
Ben Hur'un unutulmaz mümes 
sili hakkında çıkarılan bir çok 
ı"İvayetlere bakılırsa, bu habere 
de o kadar inanmamak lazım. 
Çünkü artistler hakkında bu ne 
viden reklam vasıtaları kullan
mak, Amerikada şu sıralarda 
pek revaçtadır. Jannette Mac
donald'ı da İtalyan veliahdının 
zvcesine öidürtmemişler miy
di? Fakat Ramon Novarro'nun 
manastıra girip papas olmağa 
karar verdiiğni muhakkak gös 
terenler de var. Zaten gençliğin 
d J de papas olmak İstiyordu O 
tarihte Meksikada oturuyordu. 
Demek sinema aleminde kazan 
dığı töhret ev ser-.et f krini de
ğiştirmemiş. Fak at Raınon No 
varro bir defa papaa olsun da 
ondan sonra bu h~bere İnanı-
nz. 

Mehmet B. avda 
Sabahın saat dokuzundan 

beri avcı Mehmet"Bey ovalar 
enine boyuna dolaştı. Bir kuş 
vuramadı. Acaba kuşlara meş 
bur avcı Mel:m-:t Beyin ava 
çıktığını yine kuşlar haber al
dılar da, hepsi birden başka 
bir diyara mı göçettiler? 

Mehmet Bey kuşların bu 
korkusundan gurur duymayor 
da değildi • 

Bir aralık uzakta ayna gibi 
bir göl gördü ve sevindi: 

- Oh, d~di, mutlaka bu 
gölde yaban ördekleri vardır. 
Elleri boş eve dönmeyiz . 

Fakat Mehmet Bey gölün 
kenarına geldiği zaman, bak
tı ki, orada köylü kıyafetli bir 
adam duruyor. Eğer gölün sa
hibi ise, hiç ördekleri avlatır 
mı ya? 

Mehmet B~y zengin adam 
olduğu için, para ile köylüyü 
kandırabileceğini düşündü. 

, Köylünün yanma yakla~arak: 
- -..., 

1 
- Merhal>a ağam, dedi, 

j al sana beş lira! Bırak ta .şu 
1 bir kutu fişeği yakayım, Belki 

nasip olur da bir iki ördek vu
rurum. 

Köylü kıyafetli adam : 
- Hay hay! dedi ve para

ları cebine indirdi. 
Mehmet Bey memnun ol

muştu : 
- Hay yaşayasın. Sen ne 

iyi adamsın yahu! dedi . 
j Gölün üstiınde ördek 5ÜrÜ· 
!eri dolaşıyordu . Anlaşılan 
kuşlar Mehmet Beyin oray& 
geleceğini ördeklere haber ver 
memişler. 

M~hmet Bey, ördeklerin 
kalabalı!. durdukarı yere doğ
ru tüfeğini ç~virdi ve ateş et
ti: Pannnn! 

Ördek sürü~ü silah sesini 
duyurca havalandılar. Fakat 
içlerinden ikisi yaralanmış, öl 
müştü. Onlar havalanamadı
lar . 

Mdımet Beyin köpeği koş
tu ve vurulan ördekleri yaka' .

1 
yıp getirdi . 

Mehmet Bey köylü dayıya 
döndü: 

- Ağanı, dedi, al şu bet 
lirayı da.. Bir daha ateı ede

Mükafat 

iyi bir müdafat aldığın için 
seni tebrik ederim. Olı, ne ~ü 
zel kitap. 

Ne güzel resimleri var, hNİ 
külade ... 

Ben bile gıpta ettim. Do-

ğrusu böyle kitabım olsun is

terdim. 

nın önüne geçilirdi.. Bakınız, vardır. yani sinemada gazeteci 
ben bayatı nasıl anlayorum. Şu )iğin bir başka şekli '!'ün geçtik 
rada yaıayacak daha bet on se çe tekamül etmektedır. 
nemiz var. Bu senenin günleri- Glorio Swanson'a ame- · 
ni mümkün olduğu kadar neşe 
içinde geçirmek isterim. Gamlı Jiyat yapıldı 

yim. 

- Amca bey, öyleyse sana 
bir teklif var. Bu kitabı ucuı 
··uz sana satanm. 

Fransız yıldızlarından - Köylü dayı ikinci bet lira- j 
jeanne Helbling yı da cebine indirdi. ---: .. ..---"r."':""'...,.....,.._.,...-:ıı 

geçmit bir gün benim için kay- Gloria Swanıon'a ameliyat 
bedl")mı" • demektir. Yani en kıy ı· f 

• yapılmıatır. Ame ıyat. m. uva .. -metli sermayeyi bir daha avdet • 1 B 
fakıyetle netice enmıştır. u-

etmemek üzere heba ediyoruz. yük artist yakında hastaneden 
- Demek ki siz bir hedonis-

çıkacaktır . 
tesiniz? 

- O da ne demek? 
- Yani sırf kendi zevki için 

yaşayan adam .. 
_ O halde beni tam hedonis 

te tipi olarak kabul edı:bilirsi
niz. Bazı insanlar var kı genç
liklerinde sırf bir kenara para 
koymak için çalışırlar, çalıtır
lar. Neden? elli yaşında istira
hat etmek için .. Sanki elli ya
" ~da bir adam, otuz yaşındaki 
gibi eğlenebilirıniş gibi.. Elli 
yaşında insanlarda artık heves 
bile kalmaz. Bana dediler ki, 
Mary Pikford ilk defa p~ra ka
zandığı zaman hemen bır mo-

ispanyada sinemalar 
bom boş 

ispanyada.~~~ . hadis~!"'.~• 
sinema sanayıı uzennde böyuk 
bir tesir hasıl etmiştir. Serma
yeler sadece sinema sanayiini 
terketmekle kalmamıştır. Ay
ni zamanda pek çok sinema 
salonları bom boştur. 

Clara Bow 
Paramunt Clara Bow'un 

mukavelesini feshetmiştir. Cla
ra esbabı sıhhiyesinden dolayı 
sinemayı terkedeceğini söyle
miştir • 

Constance Beneti Bir ateş daha: Pannn! 
evleniyor Köpek yine seğirtti. İki 

, . ördek daha getirdi. Mehmet 
Gtov'a S .. vanıon un eskı Bey sevincinden kabına sığa. 

kocası Marqins d~ la F ala.i~e 1 mıyordu. Bir beş lira daha 
talak muamebsi ıkmal edılır verdi. Bir beş lira daha, bir 
edilmez, bu tetrinievvelde beş lira daha! 
Constance Banett ile evlene- Her defasında ördek vur
cektir. Her iki nişanlı elyevm du ama, köylü dayıya da, gö
Paristedirler. lün sahibi zannederek yirmi 

Pulenegrinin yeni filmi beş lira vermişti. 
Fakat Mehmet Bey zen

gindi . Köylü dayıya dedi ki: 
- Bir çift yağlı ördeği beş 

liraya satmış oldunuz. Doğru
su ucuz satıyorsunuz . 

Polenegri yeni bir filmin 
Fransızca, Almanca ve lngi
lizcesini çevirecektir . 

Mac Murrey boşanmak 
istcyor Köylü dayı çubuğunu ağ

zından çıkardı. Dedi ki : 
Pola Negri prens Serge Me- _ Oh, dedi, bana ne! Göl 

• ....... 
' 

7"atışa ı Kardeş fil kanı
mın resmini aJıgor 

divaniden nasıl ayrıldı ise, şim de benim değil, ördekler de .. 
di Mac Murrey de prens Da- istediğin kadar vur. Yalnız 
vid Medivoniden ayrılmak İs- gönlün istedi. Bana para ver
teyor. Szbebi: kendisine son de 1 din. Allah senden razı olsun! 
rece za !ima ne muamele ed: yor ' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

muş. Halbuki Pola Negri ta
lak talep ettiği zaman Mac 
Murrey hayret etmiş ve koca
sını göklere çıkarmıştı. Halbu 
ki şimdi o da ayrılmak isteyor. 

Bir artist öldü 
Tolon'dan bildirildiğine gö

re, sinemada olduğu kadar, op 
ret ve komedi-
lerde de bü
tün şöhret ka
zanmıt olan
lardan Janie 
Mareze bir oto 
mobil kazasın
da telef olmuş 
tur. Janie Ma
reze "banyo e
den kızların en 
güzeli,, ni bul-
mak üzere tertip edilmiş bir 

Gayrimübadiller T akdirı 
kıymet komisyonu Riya
setinden: 

.._ Çocuğunuz ağladığı za· 
lııan, karınız niçin ninni söyle
lııi:..or? 

S. . gibi yalnız on tane müsabakaya iştirak edecekti . 
- ızın . . Kardeşi ve diğer üç kiti ile 

EHerindeki karar numaraları 117 
ile 150 arasında bulunan arazi es

habı gayrimübadillerin yüzde yirmi 
hesabile verilecek olan bonolarını 
almak üzere 26 Ağustos çarşamba 
günü saat 9 buçuktan saat 18 e ka
dar Galatada Gayrimübadiller tak
diri kıvmet komisyonuna müracaat
ları. 

l-' .._ Efendim, evvelce söyled~. 
1 af<at bir gün komşular geldı
~t, dediler ki: "Siz ninni söyle 
• eyin de. bırakınız cocuk ailla 

müşterim olsun, yetış~r. beraber giderlerken, otomobil 
_ İyi amma, ben bır şey sa kapaklanmış, Jonie Mareze 

tın almad~m ki.: . B im derhal ölmüş ve kardeşi de a-
- iste onun ıçın ya .... en · / · d n liri ;; 1r suret ar lanmı t"" 

•· . gibi en aşağı beş yyıu~z~t:a·~---~n~it~a~P~tı~r~l:o~·n~u~tt~e~n~smomnmrlıesllıllmiiiieiirıiııniiisiıııiı•' ll•••ııılliiiliıiiiii ~azın . __ ... _ 
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Dünyanın en büyük 
tahtelbahiri 

Dünyanın tahttılbahirleri iti

ACUSTO~ 1931 

(Başı Birinci sahifede) 

-,. .. 
' 1 ·':: 

Tütün insanın yalnız sıhhatine 
deği I, ahlakına da tesir ediyor 

Tiryakilik bati bir intihardır. 

barile en kuvetli devletlerden 
biri Fransa olduğu gibi,en kuv 
vtıtli tahtelbahire malik olan 
devlet te Fransadır. Bu tahtel
bahir Surcoııftur. iki sene ev
vel Şerburg'da denize indiril
miş, bir çok tecrübelerden son
ra noksan görülen cihetleri de 
ikmal edilmişti. Bir tahtelba· 
hirden ziyade, kruvazör man
zaras gösteren Surcouf 400 kı
dem uzunluğunda, 292 kıdem 
genişliğindedir. Deniz üzerin
de 325 tondur. En son tip 8 pus 
Iuk iki topu vardll'. Bu toplar 
15 mil mesafeye endaht edebi-

İse de, cereyan yine az azadan mii~ 

rekkep kabineler aleyhinde idi. Zira 
buhran e•nasmda bu gibi lsabinele
rin acil kararları daha ziyade kolay
lıkla ittihaz eyledikleri miitale.,.ı 

aerdofunuyordu. 

Lord J r11uin hariciye 
naz ırz 

ta vakaf olan hütün kimıeltırin va
ziyetin vehameti anlamıı oldukları 

ve İcap eden tetbirlerin adlen itti
haz edilmesine karar verilmemiı bu
lunduğu hususunda alakadlltları tat 
min edeceğini söylemİ§tİr. 

Mumaileyh demiıtir ki: Biz, en
dişe tevlit eden milli bir buhrana 
karşı koymak mecburiyetinde bulu
nuyoruz. Eğer biz bu buhrana ku
fi ıecaat ve sebat ile mücadele et-

Dün muhtelif kulüplerin iştiraki) 
ilk kongre aktedi1miştir 

;11 Bi>:de içki aleyhinde mücade 

1 
J e ettiği söylenen bir "Y qil hi: 
\ı lil,. c2miyeti var. Biz bu ceını 
, . yetin ancak senede bir, boğaz 
ll ıçinde içkisiz bir tenezzüh yap-
a bğı zaman isminiişitiyoruz. 
. Başka memleketlerde ic:ki ile 
'3 mücadele büyük teşekküllerin 
· elinde ve son derece müessir 

•t olmasına çalışılarak tatbik edi 
r liyor. İçkiden btka tütünle 
11 mücadele cemiyetleri de var. 
;1 Biz, bu mücadelenin nasıl tat-
1i bik edildiğini ayrı bir makale
;ı' ye mevzu ittihaz ederek, sade
'} ce tütünün mazarrabndan bah 
1 kedeceğiz. 
. f Mevzuumuzu da, tüttünle 
! ,mücadelede uzun zaman uğraş 
mış ve tütünün mazarratlarını 
iyiden iyiye tetkik etmiş İngi
liz ilimlerinden Dr. W. Bain'in 

\ kitabından alıyoruz. Bu kitap-
ta çok ıayanı dikkat gördüğü

n ·müz noktaları şu suretle hula
.~ "a etmek mümkündür : 
r 

~ Ôldüren nikotin 
ı . 
'{ · Bir tütün yaprağı mikroskop 
, 'la veya bilkimya tetkik edildi
• 

1ği zaman, sathının ince ince 
. guddelerle örtülü olduğu görü 
,, !tüyor. Bu guddeler nikotin is-

mi altında tanınan bir takım 
guddeleri havidir . 

Kikotin, zehirdir. Nikotin 
f 'kanın devranııı,ı yayaşlatır, 
;> 

0

eümlei asabiyeff, tenbilı ve te-
11 ııeffüsü tesri eder. Tütün kul
'( !ananları yavaı yavaş zehirler. 

Nikotin tütün yapraklanndan 
~ istihsal edilerek, bir kaç damla 
ı1 °31 vücude zerk edilse, adamı 

t 1 ~ beş dakika içimle öldürmefa 
1 •kafidir. . . 

i ' Beyinde tesiri 
Tütünün fartı istimali beyni 

'
~ 1 suland<rır. Bir çok sinir doktor 

; 
1 ları, daha doğrusu timarhane-

l 1 !erde tetkikat yapan ve çalışan 
· . doktorlar, bir çok delilerin saç 

ima sapan hareketlerinin sehe-
1 :bini tütünde buluyorlar. Muta 
1 ; lıaSBıslar, tütünün maneviyatı 

1 1 
1 ve ahlakı bozduğunda ve lnHn 

ı 1 • lan "dejenere,, leşdirdiiinde 
1 ·müttefiktirler. Delirium Tre-

. mena denilen ve bizde hezey&.11 
; m milrteit diye tabir edilen 
buhran ekseriya fazla kullanı· 
lan tütünden ileri ııelir. Siııara 
içmeyip te hayatlarını sigara 
dumanları mebzul kapalı Yffr· 
lerde geçirmeğe mecbur olan 

· kadın ve çocuklarda da tütü
nün muzir te8irlari mütahede 

' edilmektedir . 

Tütiln oe kadın 
Bir kadın, sevdiği bir erkeja 

muhabbeti yüzünden, tütün 
· kullanmasına müsamaha edile
ı bilir. Halbuki onu ıevdiiini 

zanneden bu kadmm, hakikat. 
' te iğrendiği bir taraf vardır. 
; Çünkü tütün kadının dütmanı
dır. Kadına erkeğin tütünden 
koka.n ağzına, tablada biriken 
küllere, erkeği ne kadar sever
se sevsin, uzun müddet taham
mül edeme2. Eğer bunlar evli 
iıeler, tütün uzviyette tesirini 
·ıerlettikçe, erkeii uabileıtirir 
ıe tahammülsüz bir insan hali 
ı.e getirir. Tütün İçen ekseriya 
çki de kullanır ve içkinin sinir 
!erini teskin ettiğini zanneder. 

! Halbuki vaziyetini daha kötü
( leşdirdiğinin farkında değildir. 

bide, kalp rabatsızhkları,göziin 
; ve kulağın gittikçe kuvvetin
! den kaybetmeııi asabiyet, aik-
1 de yavaş yavaş geçimsizlik yol 
!arını açar. 

Bir ne11l intihar 
İntihar edenleri, doktorların 

ı çoğu, o anda şuurlarına hakim 
1 ve sahip addetmezler. Halbuki 
ı tütünü ifrat derec:e kullananlar 
sık sık kalp çarpıntılan, dalgın 
lık, \'Ücutte umumi bir yorgun 
luk hissettikleri halde telit 
göstermezler. Bir insan. ki, bir 
sigaı·a içmeden İfe ba§layamaz 
kendi elile hayatını kısaltıyor 
demektir. Hayatı kısaltmak ta 
ır v v 

.,..., .. ,..:ı lirlel'. Bundan maada öne, ar-
\ kaya ve yan taraflara vazedil-

, ~ miş 16 torpil kovam vardır. Bu 
·~·""""'"•; 1 kovanlarr, kumandan kulesine 

LONDRA, 24 A.A. - Resmen 
bildirildiğine göre mutasavver milli 
hükumetin teşkili, şimdiki amele 
fırkası s.iyasetinin sonu gelmiş oldu
ğuna alimet olacak ve §İmdiki ka. 

bineye, bu bapta yapılan mÜT..akere

ler neticelendiği takdirde, biisbütürı 
başka mahiyette ve iiç fırk;ı miime• 
sillerinden miirekkep hir kabine ha
lef olacaktır. 

miyecek oluraak neticeleri vahim 
olacaktır. Bu buhran, azim tetbir
ler ittihazını iıtilzam etmektedir. 
Pa:.·lanıentonun feshi ve yeniden in-

i ; vazedilmİ§ bir düğmeye dokun 

1 

mak suretile aynı zamancı fa
aliyete sevketmek mümkün-

Evvelce isimleri bildirilmiş olan 
zevattan başka milli hiikumette M. 
A<lamoon, M. Addidon ve M. Cly
nes bulunacaklardır. Bunlar, işsizle
re ait tahsisatın tenziljne muhnlefct 

etmişler idi. 

tihabat icrası, bu zamanda felaketen 
giz bir§cy olurdu. Daimi bir koali
syon mevzuu bahis değildir. Muay· 
yen bir iş görmek üzere tetkili za
ruret balir.i almı~ olan bir kabine 
VÜcede zetiı·ilmesi matluptur. Ah
val rnüsaadc eder etmez par1amen
tonun feshedileceği tabiidir. Bi
naenaleyh hiçbir fırka, iman ve iti
kadı olduğu prensiplere ihanet et
meğe davet edilmiyecektir. 

idman teş'.!kkülleri birliği kongresine i.ştfrak edenler 

, dür. Tahtelbahir/erin mütead
dit periskop/an, telsiz telgrafı 
ve bir de tayyaresi vardır. Sur
couf dünyanrn en büyük tahtel 
bahri olduğu halde, Fransız er
kam harbiyesi, şimdi bundan 

1 
daha büyük, 5000 tonluk bir 

M. Hendersoaı'un vaziyeti, Cemi
yeti Akvam yakında içtima edece
ğin.len, kendisinin tahdidi teslihat 
konferansı reisliğine intihabı bekle
nilmekte olduğundan ve beynelmi
lel vaziyet pek nazik bulunduğun• 

·dan dolayı buhranlı bir zamanda ta
haddiis etnıit bulunuyor. Mumaile
yh M. Mac Donald'm halef olması 
ihtimali dahilinde değildir. Bilakis, 
önümüzdeki kabinede hariciye na· 

zırlığının bütiin fırkaların itimadın 

haiz olan, Hindistan' da ikameti za. 
manmdan ve Gandhi ile icra etmiş 

olduğu müzakerelerden beri şöhreti 

artmış bulunan lord lrwin'e tevdi 
edilmesi muhtemeldir. 

M. Lloyd George kabineye 
giremiyor 

LONDRA, 24.A.A.- M. Lloyd 
George'un sıhhi vaziy~tinin, kendi
sinin yeni hükUmete iştirak etmesi
ne müsait olmasına ihtimal verilme
mektedir. M~maileybin sıhhi vaziye 
ti iyi İse de kendisi çok yorgun ve 
zaiftir. 

lstanbul'ıın resmi klüpleri
nin aralarında teşkil ettikleri 
"Istar.bul idman teşekkülleri 
birliği,, dün akşam murahhasla 
rın iştiraikle ilk ihrazi kongresi 
ni yapmıştır. 

İleri spor, Bostancı, Altmhi 
lal, Bozkurt, Fatih idman, F e
.ner Yılmaz, Küçükpazar, Ra
mi idman, Şark şimendifeı-, 
Şark idman ve Unkapanı ku
lüpleri murahhasları İçlimaa 
iştirak etmişlerdir. İçtimada 
bu kulüplerin İ§tirakile bir bir
lik yapılmasına karar verilmit 
ve birliğe mensup bütün kulüp 
!erin birliğin birer şubesi hali
ne inkılap ederek faaliyette bu
lunmaları knbul edilmiştir. 

1 

tahtelbahir kruvazör in§asrnı 
tetkik etmektedir. Bu kruvazör 
8 pusluk dört top ve 16 torpil 

; kovam ile techiz edilecektiır. 

/
. Fakat bazı mütehassıslar lai
deli azam1 kuvvet hududunun 

· !iurcouf ile elde edilmiş o.u .. -
Tütün içen bir adamın resmi ğu ve bundan fazlasna lüzum 
!ayca 70-90 sene yaşayabile- bulunmadrğr kanaatindedirler. 
cekleri halde 30--50 ya,lar a- Surcouf'un 150 zabit ve müret
rasında ölürler. Çünkü tütün tebatr vardır ve deniz üzerinde 
bunları zehirlemiştir. T ehiikeli saatte 20 mil süratle ve hiç 
bir hastalığa yakalandığınız za mahrukat almaksızm Şerbog· 
man, hayatınızı mümkün mer- dan Hindi Çini'ye gidebilir. 
tebe uzatmak için, elinizden ne Surcouf torpidolardan da kork 
gelirse yaparsınız veyahut size maz. 8 pusluk topları hafif kru
en yakın olanlar bunu yap,.r- vazörleri kaçırtabilir. Şerbog 
lar. Çünkü uzun zaman tabiat, tezgahlan mütemadiyen tah
tehdidini size kartı açıktan açı telbahir inşasile meıguldfJr. 
ğa ilin etmittir. Halbuki tütün Bunlardan maada 1931 bahri 
de böle açı~tan açığa ilin edil- pcogramma muvafık olarak 
mit bir tehdit olmadığı içn, si 7,500 tonluk bir kruvazör daha 
garanıza devam edersiniz. inşa edilmektedir. 

Tiryaki kadınlar 
Kadınların uzvi yapılışları, 

erkal.lere nazaran daha muka. 
vim olmadıiı için, tütünün on
lardaki tahribatı daha seridir. 
Tütün İrade kuvvetini azaltır, 
maneviyatı zayıllatır. Bilhaua 
çocukların henüz inki§af halin 
deki temiz uzviyetlerinddri te· 
siri daha fazladır. Tütün içen 
anne ile babanın, bu masum ço
cuklan eberiya biç dütünme
dtkleri görülmektedir. Halbuki 
çocuk tütün İçmesse bile, oda
nın içindeki havayı teneffüs et 
mesi, onun uzviyetini bozmağa 
kafidir. Bu çocuklardan sıhha
ti bozuk gidenler ve ara srra 
bayılanlar ııörülür. 

Tütünün b&fka ve mühim 
mazarratlarmdan biri de ırö
zün ve kulağın ırörme ve itil
me kabiliyetlerini azaltmaaı
dır. Sonra tütünün duman ha
linde havaya savrulması ve ha 
Jatta mühim bir yeldin tutan 
bir servet olduğunu da unut-
naymı:ı:. 

Otuz ilim yola çıkıyo-r 
Amerikalrlar Borneo orman

/arma yakında bir heyet gönde 
receklerdir. Maksatları kılları 
en fazla insan ırkını, d11ha doğ
rusu insanla maymun arasrnda 
ki intikal devrini yaşayan may 
mun - insanı bulmaktır. 

Bu heyete 30 alı'm iştirak e
decektir. Gidect!-kleri mrntaka 
bütün medeniyet es~lerinden 
ve vaSltalarrndan yüzlerce ki
lometre uzaklardadrr ve şimdi
ye kadar beyazlar tarairndan 
bu mmtakada ancak iki defa 
cevelan yapılmrştrr. Heyet bir 
kaç müze hesabrna seyahat e
decektir. Nevyorklu bir çok mil 
yonerler de heyetin masrafları 
m deruhte etmiştir. Alimler bu 
seyahat esnasında nadiJ' nebat
lar ve nesilleri münkariz olup 
hayvan müstehasıeleri de ara
yacaklardrr. Heyet 1933 te A
merikaya avdttt edecektir. 

Şnayder kupası : saatte 640 kilometre 

Miisabakaya girecek taggarelerderı biri tecrübe esnasında 
Deniz tayyareleri için Şnay

der kupası müsabakaları bu ey 
Ullün on ikisinde 1 ngilterede 
Calshot'de yapılacaktır. Bu 
müs1tbakalar ~ilkeyyiç olduğu 

yapılırken, tayyare düşmüş v~ 
pilotu ölmüştü. 

Müsabaka 40 dakika kadar 
devam etmekle beraber, tayya
reler baş döndürücü bir sür'at-

Lord 1 rwin, muhafazakar fırka-
nın başlıca azasının ıabasi dostu-
dur. 

M. Auıten Chamberlain'ın harici
ye nuırlığını deı:uhte etmesine ihti
mal verilmemektedir. 

Kabineye dahil olacak ollll1 di
fer siyasi rüesanm M. Baldwin ve 
M. Lloyd George' dan başka M. 
Snowden, M. Tbomaı, M. Hoare, 
M. Austin ve M. Mac Lean olması 
muhtemeldir. 

Burada kayde =ıayandır ki Avam 
kamaraıı 280 amele, 261 muhafaza
l<ir, 55 liberal ve 18 müstakil aza
dan terekkiip etmektedir. 

4 amele, 4 muhafazaklir 
11e 4 liberal 

LONDRA, 24 A.A. - Yeni hü. 
kumetin her fırkadan dörder kişi ol 
mak iizere 12 azadan mürekkep ola
cağı haberi tuyyüt etmektedir. 
Amele fırkasmclan şu zevat: M. 

Mac Donald, M. Snovden, lord 
Sankey ve M Tbomaı 

Muhafazakarlardan: M. Baldvin, M 
Neville Chamberlain, M. Samuel 
Hoarel ve lord Hailsman. 

Liberallerden: M. Herbert Samuel, 
lord Re<uli.ııg, Jord Lothian ve 
Sir Donald• Mac Lean. 
Alqamın bidayetindenberi baıve

kilet dair•İDde miizakeratta bulun
makta olan M. Mac Donald ile M. 
Baldvin ve M. Herbert Samuel saat 
19.30 da ayrılmıılardır. 

Müzakere ve mütaverelerin yeni 
nazrrllll'ın ylll'ın vazifelerine ba,ı •• 
malannı miimlriln kılacak d•ececle 
Uerlemit oldutu zannedilmektedir. 

Durmandan yaimalrta olan Yal· 
mura rağmen,' binlerce kiti, M. Mac 
Donald ı~ ikametsihı etrafında to

plan11p beldemittir-
M. Mac Donald, yaruı saat 20,35 

de bir nutuk ııöyleyecek ve hu nu
tuk radyo ile IMlfredi.lecektlr. 

M. Baltl•inin l#gan11.tı 
LONDRA, 25.. A.A.- M. Bald. 

vin, miUi hüklimet teıkifinin vukua-

her zaman muhtemeldir. 
12 eylulde lngilterede Ingi

liz ve ltalyarı tayyareciliğinin 
en benam pilotları yarışa çıka
caklar ve bir hava1 müselles Ü· 
zerinde 350 kilometre mesafe 
katedeceklerdir. 1927 ve 1929 
kupalarmı lngilizler kıı:zanmrş 
Jardr. Bakalım 1931 ikim kaza
nacak? 

Geçen müsabakada Mülazı'm 
Vaghorn saatte 529 kilometre 
sür'atle birinciliği kazanmıştr. 
Fakat dünya sürat rekoru lngi
Jiz Yüzbaşı Orlebar'dadır. Mu
maileyh saattte 575 kilometre 
temin etmiştir. Bu delaki mü
sabakada bu rekor krrılacak 

mı? J n il izler 

Amele fırkası inhillil 
halinde 

Amele fırkası içinde vukua ge
len tefrikala.m vehameti fundan an 
la§ılmaktadır ki yeni hiikümetin 
karşısına çıkacak olan muhalefeti 
ikinci plBnda bir takım kimseler ida 
re etmiyecek, bu muhalefet M. 
Henderson ve M. Graham ... ilh gibi 
zevat tarafından yapılacaktır. HÜ· 
kllmetten ayrdan nazırlar, amele 

fırkası azas!ndan mühim bir kısm! .. 
nı beraberlerinde sürükliiyerek ih
mal edilemiyecek bir muhalefet VÜ

cude getireceklerdir. 

Teşrini! v11dde intihabat 
LONDRA, 24. A. A.- Evning 

Standard gazetesi, tetrinievvelde in
tihabatın gayrikabili içtinap olduğu
nu zannetmektedir. Mezkôr gazete 
avam kamarasının 15 Eylôlden ev
vel içtimaa davet edileceğini tah
min eylemektedir. Diğer taraftan 
Times gazeteıi de yeni hiikumetin 
mühim bir ekseriyet kazanacağını 

tahmin ediyor. 

Yeni kabinen ·n vazifesi 
LONDRA, 24. A.A.- Yeni kabi· 

nenin mali vaziyeti düzeltmek üzre 
başlıca tedbirleri almakla iktifa 
edeceği ve bu işin Eyliıl nihayetin
de bitirileceği zannolurunaktadır. 

Teırinievelde parlamentonun dağı

tılacağı ve umumi intihabat yapda
cağı ııöylenmektedir. Doğru malu
mat alan mahafil amele fırkası iiza
sından muhalif vaziyete geçecekle
rin 200 den fazla olacağını tahmin 
etmektedir. 

Böyle olduğu takdirde hükiımet 
ehemmiyetli güçliiklerle karıılata

caktır. 

Yeni kabine tqekkül eder ebn«z 
derhal parlamentoya gelerek beyan
nameaini okuyacaktır. 

M. Thomaı yeni kabineye ittira
ke muvafakat ettiğini bildirdiii sı
rada deml!tir iri: "htifa eden kabi
ne azaıımdan hiçbiri içtimai hizmet
lere ait masraflarda herhangi bir 
suretle tatarruf yapıbnaamdan 

_..llD l<alamaı 
Fakat vaziyetin yahim bir teldi 

al111a11 memleketlıı mali istikrarının 
her türlü tiiııheden ari tutulmaanu 
emretmektedir. 

M. Thomaa, yeni kabineye İ§tira· 
kin.in yanhf telikkil...-e ve belki de 
hakarete yol açac:aimı hildiihü fa
lıat vuifeaini yapmaktan ııeri dur-
mıyacağ•nı ıöylemiıtir. .J---

Mütalealar 
LONDRA, 24. A.A.- Birçok bü

yük y<rnni ıazetel« , bu aktanıki 
nüıhalarmda M. Mac 0-ald'm 
memleketi idarede ahliyetıidik göa
tenniı olduiunu yumakta ve mem• 
leketin fimdiki vaziyetin icap ettir
difi acil tetbirleri kiml...-in lttih,.. 
edecefne oabırıızlıkla intiar et
mekte oldutunu ililve eylemektedir. 
Evening Standard gazetesi, yeni hil 
Irumet otoritesinin milletin en sa
m.imi temenniyabna mazhar olaca
ğını yazmaktadD'. 

"Amele hükiimetinin ikinci 
ecrilbeleri h' .. 

Bundan sonra birliğin merke 
zi umumi heyeti fa' aleainin İn· 
tihabn:.a geçirilmiştir. Bu inti
hap neticesinde: 

Riyasete Sami (Bostancı) i-

Zafer bayramında 
(Başı Birinci sahifede) 

har olan Türk Tayyare Cemi· 
yeti bu şerefli merasime bütün 
Türkiye halkını davet etmekte
dir. O gün 37 türk tayyaresi a
ziz vatan havalarında uçacak
lar ve bütün Türkiye halkına 
teşekkür ve tebrik konfetileri 
serpecekler<İir . 

30 ağustos zafer bayramında 
isimleri hava filomuza alem o
lacak bahtiyar kasabalanmız 
şunlardır: 1 - Araç, 2 - Aqe
hir, 3 - Hayrebo!u, 4 - Gümüş
hacıköy, 5 - İskilip, 6 - Beyoğ
lu, 7 - Üsküdar, 8 - Adalar, 9 -
Kastamoni 10 - Keşan, 11 -
Saframbolu, 12 - Saray, 13 • 
Şarkikaraağaç, 14 -Yalvaç, 15-
Bayburt, 16. Erzurum, 17 -
Niksar, 18 • Siverek, 19 - To. 
kat, 20 - Germencik, 21 • Di
nar, 22 - Soma, 23 -Bodrum, 
24 - Sındırgı, 25 - Milis, 26 • 
Sefrihisar, 27 . Fethiye, 28 • 
Bali, 29 • Bilec:ik, 30 - Bol11, 
31 - Düzce, 32 - Gebze, 33 -
Gemlik, 34 - Karamürsel, 35 • 
Kütahya, 36 - Demirci, 37 • 
Cizre. 

Metruk bir çocuk 
bulundu 

Dün Beyoğlunda İıtikl&I 
caddesinde ltalyan kiliaeai mer 
divenleri üzerinde terlı:edilmiı 
bir erkek çocuğu bukınmuıtur. 
Çocuğun üzerinde milliyetini 
tesbit eder bir kafıt olmadığın 
dan iımi İhsan konmut ve DÜ· 
fuaa teaçil ettirilerek krete gön 
clerilmittir. ÇocuAu kimin bı
raktıiı tahkık edilmektedir. 

l>itirmektedir, Galecek intihabatta 
amele hrlıaıı meııoleket mu•aceh• 
sinddd meauliyetlerini tekrar de
ruhte etn.le mecbur olacak ve 
mali f.W.ete mani olmak için itti
haz eylediil tetbirlerin halk tarafın
dan hot ıörülmemeti meııuliyetini 

diler partilerin ıırtına yüklemi
yeccktir. M. Mac Donald'ın bu va
dide fırluumıa ekaeriyeti tarafından 
takip edileceği mubaklnık değildir. 

Maınafll. yeni bükiimetiu t"§ekkül 
tarzı her ne oluna olıun muhakkak 
olan ıudurlıi amele hiikılmetinin 

ikinci tecriibeıi de tamamen hitam 

bulmut ve yakında bir ilçilncil t• 
eriibe yapılma11mn imlıin 'ff ihti. 

kinci riyasete Osman Kemal 
(Unkapanı), k&tibi umumiliğ 
Faik ( İlerispor) sicil müdürlü 
ğüne Nazmi (Yılmaz) muhas 
beciliğe Asım (Rami) Vezne· 
darlığa Ali ( tleriapor) idare mi· 
dürlüğüne Bahaeddin (Şar 
şimendiferi) Beyler seçilmit
lerdir. 

Futbol heyeti riyasetine M<>
salim (İlerispor) Azalıklara 
Emin (Şark) İbrahim Fatih 
Beyler, Voleybol heyetine: Mu 
rat (lleriııpor) azalığa Adnan 
(Unkapanı) Talat (Yılmaz} 
Beyler. Atletizm heyetine: Ni. 
yazi (Bozkurt) Sabri (Unka. 
panı) Hikmet (A. H.) Beyler 
intihap edilmitlerdir. 

Kongre birliğin tetekkülü
nün derhal makamatı reamiye
ye bildirilmeııbıe karar vererek 
içtimaa nihayete vermiıtlr. 

Polisi• 

Bu ne biçim eğlenti ? 
Beyoilunda Papağan barın

da evvelki ırece bir hadise ol
muıtUf': 

Barda eğlenmekte olan Mı
sır sefarethanesi ahçıbaıı11 Mı
sırlı Haaanla kambur Koço is
mindeki ıoför arasında kavga 
çıkm19, kavııa büyümek istida
dını gösterince, polise haber ve 
rilmiştir. Şükrü Efrndi isminde 
bir polis memuru bara gitmit, 
Koçoyu karakola davet etmiı, 
fakat Koço tarafından umulma 
yan bir hakarete maruz kalmış
tır. Diğer taraftan da Panayot, 
Nitan, F rane.ua ismindeki a
damlarla koço isminde başka 
birisi de ite müdahale etmi~ler 
ve Koçoyu karakola gitmeme
ğe teşvik etmitler, polisi arala
rına alarak karakola götürül
mesi 18.aım gelen Koçoyu da 
T emistokli ismiınde bir toför 
vaaıta11yla kaçırmitlardır. 

Maamafih polis bu adamları 
yakalanı19, hal.larında kanuni 
muameleye haılamıthr. 

Tehlikeli cerh 
Tahta kalede Papu oflu 

hanın.da oturan çuvalcı Aralan 
ile Hüaeyjn it yüzünden kavga 
etmitler, kavıa netic:eeinde Hil 
aeyin Arslanı bıçakla kamın· 
dan tehlikeli surette yaralamıı· 
tır. Aralan hastaneye kaldınl
mıttır. 

Esrar çekilen ev 
Üalriidarda araba vapuru İ•· 

kelesi 1rar, .. ında bir evde ~rar 
içildlfi haber alınmıf, a1'DI• 
yapılarak e.rar, afyon, kokain 
ve eroin zuhur ebııit, milsade • 
re olunmuttur. Ev sahibi lıak
lmtda kanıınt takihat yapılmak 
tadır. 

Füc'eten vefat 
Bandırma vapuru süvarisi 

Osman Beıy enoelki ırece saat 
22 de Sultanahmett- geçer
ken düfmÜf, filceten vefat et. 
mittir,. Muayenede kalp sekte
aincı- illdüğü anlatılmı,sa
da cesedi her ihtimale kartı 
morıra gönderilmJıtir • 

Otomobil alhnda 
lzzetp9.§a sokajtında oturan 

20 yatmda 0-nıkim evvelki gün 
1695 :numaralı otomobilin altın 
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Muğlada inkişaf 
Belediyesi ve Ma~~ifi ~ir~nc~ 

planda gelen bir vılayetımızdır 

ALEMDAR VAPURLARI 

KARADENiZ POSTASI 

M·ıı t vapuru 
ı e 29 Ağustos 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirl<eci 
rıhtımdan hareketle (Z<>ngul

.dak, İnebolu, Evrenye, Ayan
cık, SamsWl, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, MaJ>avri ve 
H<ıpa) ya azimet aynı akele
lerle Görele v-e Ü nyeye de 
ufrıyarak avdet edc<:.ektir. Mü
racaat mahalli: İ'1tanbul Mey
menet hanı Alemdar zadeler 
Te.J.efon: la. 1154. 

F eyziati Liseleri müdürlüğünden: 
1 - Birinci ve ikinci devre bakalorya imtihanları 1 Eylfll salı gü

nünden itib.1ren saat 8 ele başhyacak ve imtihanlar mektebimizde icra 
edilecektir. 

2 - İlk kısmı ikmal imtihanları 12 ey!Ql cumartesi ve orta ve lise 
sır.ıfları ikmal imtihanları 15 Eyliil Salı günü başhyacaktır. İmtihan 

proğramları mektepten öğrenilebilir. • 
3 - Kayıt muamelesine başlanmıştır. Yerlerimiz malı<lut olduğun

dan g-erek eski talebenin ve gerek yeni müracaat eclcceklerin bir an ev
vel kayıtlarını yaptırmaları tavsiye olunur. 

4 - Dersi-ere 19 Eylül cumartesi günU bqlana<:aktır. 

Eskişehir Hava mektebi Kuman dan-.. .. - ... 
-lığından · 

Eskişehir Türk tayyare sehitleri fçin İstanlrnlda abitljei 
hürriyeti tanziren ve fakat daha küçük mik} asta hır abıfe 
yaptırılacaktır. Plan müteahhide aittir. Yerini görmek ve bu 
husu~ta tafslHitı almak istiyenler Eskişehirde Hava Mektebi 
Kumandanlığına müracaatları. 

1 lstanbul Belediyesi iliinla"ı 1 

t\•M!fi~i 
KARADENİZ POST ASI 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ~-

İS T J K LAL LİSESİ 
lık, orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıftan mevcuttur. 

T alcbe kaydına başlanmışhr. 
Cumartesi, pazartesi, perşembe günleri 12 den 

kadar mllracaat olunabilir. 
Şehzadeba~ı - Telefon 22534 

istiklal lisesi müdürlüğünden: 

17ye 

B.,kalon•a imtihanlarına EyHilün 1 inde başlanacak ve mektebim.izde 
icra edilecektir. İkmali olan talebemizin mezkOr tarihte mektep«: bulun-S vapuru 26 amsun Ağustos 

ÇARŞAMBA 1 

maları lüzumu ilin olunur. 

' İngiliz İnas Mektebi günü akşamı Sirkeci nh-

Aksarayda Yusuf paşada Şirmen Çavuş mahallesinde Top
kapı caddesinde 116, 116-1 eski 74 numaralı hanenin altında vı 
sağ tarafı 1 hususi numaralı dükkan bir seneden iıc seneye 
kadar kiraya veırilmek için açrk müzayedeye konmu~tur. Ta
liplerin şa·rtıı.ameyi görmek için her gün Levaznn müdürlüğli· 

1 ne müzayedeye girmek için bankadan alacakları 5 liralık te 
1 minat makbuzile beraber ihale günü olan 17-9-931 perşemb• 

günü saat on bese kadar Encümeni Daimiye müracaatları. 

* * * Bedeli keşfi 415 lira 15 kuruş olan Maslak garajındaıki bu-
harlı yol silin.diri ile Zincirli-kuyudaki taş kırna nakineleri
nin tamiri açık münakasaya korunuştur. Taliplerin keşif evra· 
kını ve şartnameyi görmek için her gün Levazm1 müdürlü· 
ğüne~ münakasaya girmek için bantkadan alacakları 32 liralık 
teminat makbuzile beraber ihale günü olan 17-9-931 pef'§ernbe -günıi saat on beşe kadar Encümen! Daimiye müracaatları. 

Mallada Vali konağı ve gerli Hanımlar tımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize)y( 
azimet ve avdet edecektir. 

Tedrisat 23 Eylul Çarşamba günü başlıyor. 
Talebenin kabulüne müteallik matbu ~ti'3a evrakı mektepte ebe· 

veyninin emrine amade tutulmaktadır. Lon.dradan avdet etmiş olan 
mektep müdiresi ebeveyni 15 Eyl<Uden itlbaren Pazardan maada h-er

gün saat 10 dan lZ t/Z ve 14 ten 16 ya kadar kabul edelıileocktir 

* * * İnönü Şehir yatı mekt:,ebi için 931 senesi zarfında lüzumu 
MUCLA (Husuıi muhabiri- 1 

ınizden) _ Muğla vilayeti A.k 
deniz 1ahillerinde mühim bır 
cephe tutan vui bir araziye ve 
176()00 nüfu1a maliktir. Mer: 
kez vilayetinde 10,000 ahalı 
Vardır. 422 köy, 6 kaza .ve -~6 
nahiyesile Muğla vilayet• Tur: 
kiyenin şerefli ve çok kıymetlı 
l>ir diyarıdır. 

lktisadf hareketler 
Vilayetin iıtihsalatı, batlıca 

tütün, zeytin yağı ve sabundur. 
Hububattan en mühim mahsul 
ak darıdır. Köylüler bundan ~k 
ınek yaparlar. Geçen sen~n~ 
ak darılan ambarlarda çuru
ınüştür. Çünkü piyasası ve alı
cısı olmamıttır!. 

Asagiş w ahll.k 
Vilayetin asayiıi mükem

meldir. En çok vukuat kız ka
çırmak ve hayvan çalmaktır. 
Sarhotluk var1& da kumar yok 
tur. Ve fuhtiyat ise mahdut
tuı·. Halkın cümhuriyet pren
ıiplerine meyli :ıiyadedir · 

Çarıafla peçe henüz bolca 
vok gib görülüyor. Kadmlar u 
' hayata çok mütemayildr. 
~ Beledige iıleri 

Belediyenin Mki reiıi mer
hum Ragıp Beyin çok. mü~iın 
bir ıahıiyet ~ldu.ğun.u .'fittim. 
Mumaileyh cıdalı milhde Ay
dın cepheıiııin banisi olmuı· 
tur. Herkes tarafından çok ıe 
vilmit olan Ragıp Beyin şah
sına hürmeten tayyare şube
sinde bir kıt'a fotoğrafı dıvara 
talik olunmuttur. Merhumu 
iatihl!f eden doktor Hüseyin 
Beyin bu defadaki intihabatta 
meb'ua olması üzerine İıken
der Bey namında genç ve ~a
lılk bir zat belediye riyasetıne 
ıeçilmittir. Belediye binası tıp 
kı T ekird.ığı belediyesinin bir 
aynidir. Ve Pariı belediyesi· 
nin küçük bir modelidir. Bina: 
nın parka nezareti ve tarzı mı 
marisinin letafeti takdirlere şa 
Yestedir. Ben ziyaret eyledi· 
ğim zaman yeniden nefis bir 
surette yağlı boya ile boyan· 
ınakta idi • 

Belediyenin varidatı 
Senevi 48 000 lira kadar bir 

geliri olan Muğla belediyesi 
birçok şeylere muvaffak olmut 
~ur. İtfaiye için bir motörp~t 
ıle iki büyük tulumba tedarık 
eylemiş ve fenni bir mezbaha 
Yaptırmıttır. Yakında bir de 
hal inşasına bathyacaktır. 
Bunlardan batk• merkezi vi
layetin istikbal haritasını mef
hur mütehassıs (İskarpe) ye 
Yaptırmıt ve fenni su tesisatı 
için bir proje ve evrakı keşfi· 
yesini yaptırmak üzre bulun-
muştur. ___ _ 

Elektrik 
Bir kereste fabrikaundan a 

lınan cereyanla tehir tenvir f!. 
di!mekte ise de yeniden bir e
lektrik fabrikasına b~şlanmıf 
\le temelleri yükselmış oldu-. 
iundan bundan sonra merkezı 
"İlayet biri 50 diğeri 25 bey
Q"İr kuvvetindeki motörlerle da 
ha asri olarak tenvir olunacak 
tır. 

Bunun imtiyazı 20 sene 
ltıüddetle belediye tarafından 
Ali Bey namında bir mütehas· 
•ı•a verilmiştir. 

Varidat meselesi 
Bflioı~..1~ ...... 1 ....... -.::. ... ı .. ı~ ... t ........ _ 

• 

Fazla tafsilAt için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine miiracaat. 

Te.l. 21515 

SEY.P!SEF AIN 
~erkez. Jeenta: c:aıata l.öprü başı 

B. 236!. ~ube A. Sirkeci Mühürdar 
zade han 2- 2740 

MERSİN POST ASI 
ÇANAKKALE 28 Ağus

tos Cuma 10 da Galata 
Rrhtnnrndan kalkar11ac. 

TRABZON POSTASI 
CUMHURiYET 27 Ağus

tos Pe~embe 17 de. 

Askere davet 
lstanbul Vilayetinden: 
322-326 (dahil) ve bunlarla mua

meleye tabi piyade, levazım, Se
n&yll harbiye sınıflarına mensup 
olan kıaa hizmetlerden tam ohliyet
nameyi haiz olanl.ar 1 EylQl 931 ta· 
rihinde hazırlık kıtalaruıa sevlr.edl· 
lecekJerinden yevmi meakftrde.n ev
V<>I bu efondflerln şubelerine mU
rac.aat eylemeleri ııan olunur. 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Ankara Merkez krtaat ve tirak için yevmi mezldlrde te

müessesa tı için aşağıda yazılı minatlarile birlikte k.omiayo-
1 eşya kapalı zarf usulile alma- numuza müracaatlım. (234). 

caktır. Taliplerin şartnamele· 'f * * 
1 rini görmek için Ankara Mer- j Seli7niye kışlaM topçu alayı 

kez SA. AL. komisyonu- hayvan.atının ahırlarının ta· 
muza müracaatları ilan olunur. miri aieı"'li mlinakasaya kon-

i (175). muştur. İlhalesi lb BylQl 931 

8065 K. Yerli fabrika mamil· çarşamba günü saat ıs te !"::n· 
1 !atı çoraplrk pamuk ipliği drklıda 3. K. O. Satın Alma 
· 5-9-931 saat 15 te Anıkara Mer- komisyonunda yapılacaktır. 
1 kez SA. AL. KO. Taliplerin şartname ve keşif-

* * * naınesını ıkomiııyanumuzda 
4 K. O. krtaat ve müessesatı ~ımeleri ve münakasaya gir

ihtiyacı için aşağıda yazılı me- mek iatiyenlerin de yevmi 
şe odunu kapalı zarf usulile sa- mezikUrda teıminatla.rile hazır 

tın alınacaktır. Şartname ve ev bulumnaları. (237). 
safmr görnıcit isti yenlerin 4 • • • 
K. O. SA. AL. KO. ve taliple- Manisa, Kasaba, Salihli, Me
rin de vakti muayyeninde 4 nemen, Kırkağaç ve civarmda
K. o. SA. AL KO. müracaatla- ki krtaat ihtiyacı için ııığır eti 

ayn ayn şartnamelerde ola-
n. (212). f1a --''-~'--rak ıkapah zar ıuw ........ saya 

lfuğlada gerli bir kadın ti1ı 
yüzde 50 veriliyorsa da bu ku
dar bir para yeni kanunla be;; 
lediyelere tahmil edilmit olan 
vftaifi ııörmeğe klfi ııelmemek 
tedir. Şehirlerdeki yolların in
şası belediyelere ait olduğu 
halde yol paruından da hiç 
bir ter veril:med~ği ci~etle ~
lediyeler naçar hır vazıyete dut -·------

108000 kilo meşe odwıu konmuştur. İhalesi 13 Eylul 
10-9-931 saat 15 te 4· K. O. SA. 931 pazar günü saat ıs te Ma-

mü9lerdir • 
Halk fırkası 

Fırka meclisi reisi Cem~I 
Bey çok nezih ve alicenap bır 
:;attır. Kalbi rahim ve ~efk~t 
.1 dolu olduğundan fakırlenn 
ı e 1 fif. . k ak 
ıstıraplarını ta ı ıçı~ . oş_~ .. 

lstanbul 2 inci lfIAs memurlu-
ğlzndan: 

Müflis Mesrop Artakof efendiye 
ait olup İ&tanbul gümrükleri antre
posunda mevcut ve nikel galvanizli 
(4) sandık demir tokanın açık art
tırma suretile müzayedeye vazına 

ve 29 Ağustos 931 Cumartesi günü 
saat 16 da müzayedenin icrasına ka
rar verilmiş olduğundan talip olan
ların gümrük masrafı kendilerine 
ait olmak üzre Gümrük satış anba
rmda hazır buluna<:ak masa memur
larrna müracaatları ilcln olunur. 

ta ve kendi istirahatını dutun 
meınektedir. Şahsan da çok 
sevimli ve nazik olan bu kıy
metli memleket evladım her· 
kes candan sevmektedir. Uhte 
sine mevdu büyük ~ir :vuıwf 
ve baıiret ile mantıkı bır §e· 
kilde idare eylemesi yüzünde~ 
Halk fırkumı bihakkın temsıl tedrisat müşkül olduğundan 
eylemekte ve fırkayı h~lka kar bunların toplu bulunacakları 

tam manaaile sevdırmekte· yayla meVliminde oralara mu
şı k"l"t' · allim gönderilmesi tercih olun 
dı·r. Serbest Fırka te.ş ı a .ıçın 

buraya gelen eski bı.r va.lı bu muş ve 50 mektep açılmııtır. 
d h b h Bunun için huauıi muhasebe-

vaziyet karşısın a ıç ır a· 
reket göstermeden avdete mec: den 10,000 lira tahsis olun

duğwıdan muallimlere üç ay i-
bur kalmıt1Af oari/ çin 150 şer lira ve ayrıca da 

Vilayetin maarif işleri fah- azimet ve avdet masrafı veri
rile kayde seza bir derecei mil lecektir. Muhtaç olanlara mec 

AL. KO. nisada askeri satınalma lroıni-
* * * 

He.rp Akademisi için alına
cak 157,ooo kilo lcuıru ota veri
len fiat haddi itidalde görül
mediğinden yeniden 26-8-931 
çarşamba günü saat 15 te pa
zarlık suretile alınacaktır. Ta
Hplecin Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. na müracaatla

rı. (233). 

* * 1 ~ 

Çatalcadaki kıtaat için 9000 
kilo gaz yağının mübayaası bir 
hafta müddet için temdit edil
miştir. Aleni münakasa 31-8-
93ı saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün iştirak etmek istiyenlerin 
vakti muayyende teminatlarile 
komisyonumuza müracaatları. 
{231). 

• • * 

syonıında yapılacaktır. (Şart-

namesi komisyonumuzda mev
cuttur). Taliplecin şartname 
almak ve münakasaya girmek 
tizere teminatlaırile Manisada 
mezkW- komisyona 
lan. (236). 

müracaat-

-·-- -· ---------
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
" İştial mekanizmalarına mahsua 

emniyet tertlbatı" hakkmdııki kat 
için Sinııi Müdiriyeti umumiyC'1in
d...n i.tihsal edilmit olaıı 1 Tem
muz 1929 tarih ve 114Z numarıılı ih-
tira beratı bu kere ferağ veyahut 
icara verileceğinden mczknr ihti· 
rayı satın almak veyahut iıticar et
mek arzusunda bulunan zevatın İ&
ta.nbul Bahçekapı Taş HMI 43-48 

de mukim vekili H. W. İSTOK 
EFENDİYE müracaatları. 

..... -o;:-lhsa;;-S-a_m_i~~-
kemmeliyettedir. Vali Bey canen alfabe ve kağıt kalem 

k "f ·· tevzı" olunmuttur. Bir aydan- Çatalcadaki kıtaat ırın başta olma üzere ~aar'.. m~- ,. 
dürü Fevzi ve maarıf mufettu beri tedrisat devam eylemekte 11250 lkilo benzinin mübayaası 

1 

IST AFILOKOK AŞISI 

ti Şevket Beyl~rin kı~metli ve maarif müdürile müfettiş- bir hafta müddetle temdit edil
mesaileri ıayeaınde Muglanın ler tarafından sık sık tefti§ o- miştir. Aleni münakasa 31-8-

. · d · "h lunmaktadır. Yayladaki haik maarifi birıncı ereceyı 1 raz 931 de saat 16 dadır. Şartna-
kadın erkek, çoluk çacuk bü-

eylemittir. k 1 meyi görmek istiyenlerin her 
110 "Ik mektep yük bir tehalükle bu me tepe-

Vilayette ı gün i.:tirak etmek istiyenlcırin vardır. 10 mektep de bu. sene re devam eylemektedirler. ., 
· · M"I" t k 1 Bir delikanlı üç günde alfabeyi vakti muayyeninde teminatlaaçılacaktır. Sırı ı as a ı ma 

ve diğeri de merkezde orta ;°'~k öğrenmiştir. Elyevm bu mek- rile komisyonumuza müracaat
tepleri, bir san'at mektebı hır teplere devam edenlerin mikta ları. (23z). 
de ana mektebi vardır. Bu rı 4688 kişidir. Bunlar ne es- * * * 

4685 k k ve ki ve ne de yeni harflerden ha. 
mekteplerde er e 23-8-931 tarihinde pazaı+'-

ok kt d berdar olmıyan kimselerdir. = 
2761 kız talebe uma a ır· 1 d suretı"le ı'halesi icra kılı~·~cag·ı 

t k"l"tlı Ve hep yörük er ir. ·~ lar. Bu sene tam et ı a 
ı_ k 65 Bidayetten şimdiye kadar evvelce ilan edilen Kolordu-mekteplerden 199 er .. e ve 

kız mezun olmutlardır. ana millet ve halk mekteplerinde nun İstanbul cihetindeki kı-
mektebinden de 65 erkek ve 13191 erkek, 6006 kadın oku- taat için 31,800 ve 27,300 ve 
75 kız çıkmıttır. yup muvaffak olmutlardır. 53 10,000 kiloluk samanlara veri-

stafilokvklardan mütevellit er 
genlllc, kan çıban~ kolıuk altı 

çıbanı, arpacık) ve bütün cilt has · 
lıklınna karşı pek ıesirll bir a ;ı-

dır. D!vanyolu No. 189 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalaldan 

mutahaaaıaı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saa~ (2,30 dan S e) 
kadar İstaıı.bulda Divanyolun
da 118 numaralı husust daire-
sinde dahilı hastalrkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

olan 1000 kilo süt, 1000 kilo si!iwi yoğurdu, 500 kilo kase yo
ğuııdu kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şart
name almak için her gün Leva:mn müdürlüğüne müracaatla
rı miinakasaya girmek için de bankadan alacakları 38 liraltk 
teminat makbuzu veya kıefalet mektubu ile şartname ve tckilif 
mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 17-9-931 
Perşembe günü saat on be e kadar Encümeni Daimiye ver
meleri. 

• * • 
Amavutköyünde Lôtfiye mahallesinde Küçük ayazm.ı. 

mevkiinde 18/29 ve 11 35 numaralı iki hane bir seneden üq 
ııeneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin prmameyi görmek için her gün Levaz= 
müdürlüğüne müzayedeye girmek için bankadan alacakları 

10 liralık teminat makbuzu veya kefalet mektubu ile ihale 
güfili ol:ın ! •l.9-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Encü
meni Daimiye müracaatları. 

*** 
Sanatlar mektıebi için bir sene zarfında lüzumu olan 50000 

kilo ekmek kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipleri1' 
şartname alrna.k için her gün Levazım müdürlüğüne müra
caatları miinakasaya girmek için 300 liralrk teminat makbu
zile şartname, teklif mektubunu ve Ticaret odasında kayıt

lı olduğuna dair vesikayı milhUrlü zarf« koyarak ihale ~nü 
olan 3 EylUI 931 Pet'§embe günü saat on beşe kadac Encü
meni Daimiye vermeleri. 

Istanbul Deniz Levazım Satın al
-m-a-komisyonundan: 
40 ton mazot Aleni münakasa ihalesi 9-9-931 Ç~amba saat lı 
15 kalem diıkiş ve kundura malttmesi Aleni münakasa ihaılesi 
10-9-931 Perşembe saat 11 de 
11 kalem levazımı mütenevvia Aleni müııakasa 

10-9-931 Perşembe saat 14 te 
ihalesi 

Deniz h."tlvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı üç kalem mal 
zeme hizalarında gösteri1en gün ve saatlerde ihaleleri iora 
edilecektir. Şartnamelerini göımek istiyenlerin her :-ün ve 
vermek istiyenlcrin yevmli ihalede ve muharrer saatte temi
natları ile Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyo
nuna miiracaatla.rı. 

lstanbul Gümrükleri 
lüğünden: 

Başmüdür-

Başmüdiriyet binası dahilinde bazı tamirat yapılacaktıır. 
Pazarlrlı: yapılmak üzere taliplerin 29 Ağustos 931 Cumartesi 
günü saat 14 te ) ızde yedi buçuk pey akçesi olan 14 lirayı 
müstashiben komisyona müracaatları ilin olunur. 

1 Emla~' ve Eytam Bankası ilanları 
1 ... 

ı l-azarlıkla satılık emlak 
Esas 
138 
162 
164 
248 
249 
168 

Mevkii ve Nevi 
Büyüka<la Nizan •seferoğlu köşkleri. 
Beyoğlu Teşvikiye Ekmek Fabrikası. 

( 
(Galatada ömer Ahit hanma gidecek yolda sabrkBahrııe 
(lokan1:ası. 

Büyük:ada AıltillıOCdu caddesi Otel dö la Plajın n.ad 
hissesi. 

Ba!ıida müharrer emlak bedelleri peşinen veya mukıassaten 
tesviye edilmek üzere ve pazarlıkla satılacağından taliplerin 
26-9-931 Cumartesi 9aat onaltıya kadar Şubemize müracaat-
leri. 

M"ll kt [ ı" köyde yeni planlar üzerine mu 
ı et me ep er len fiat haddi itidalde görül-

h · d M -1 allim evleri de dahil olduğu { t b } p t T } f B •• 
Maarif cep esın eb. ug a halde yeni köy mektepleri ya- mediğinden yeniden 31-8-93t S an U OS a ve e gra aşmu-

vı·ıa·yetı' pek müstes.na 1.r. man ZAYİ s ı· · a· · · F rica 

İstanbul 8923 

1 Bod da yapılan pazartesi günü saat 15 te pa- ' - e ımıy-e ırıncı ı d •• ı ·· " .. d 
Zara arzeyıemektedır. Koyler- pı mıştır. rum d .. d.. .. • • arar""'hı -tr·~ın Ur ugun e 

muazzam mektep gibi bir mek zarlığı icra edilecektir. Ta- or uncu aıay " "a ' '"" - n: 
de 110 adet halk okuma odala . vil" 1 . . dan iken aldığım askeri teclıi.a ve-

' 

1 tep de merkezı . ay. ette ya·p· ı ı· 1 · a.rtnamesını okumak 12 8 931 ta ·ı ._,, 't"b · · ·· ··eki ti ·· 
rl açıldıg·ı gibi yazın yay •.ar.• ıp enn Ş sikamı gaip ettim. Yenisini çikar- - • rı ııuuen ı ı aren yırmı gun mu e e muna-

k makta oldug·unu ifttharla gor- K 1 d S t 1 k k d . J V 1 !<l" öçeden halkı da okutma ıçın düın. üzere o or u ~. ına ma -.o-
1 
tacogım<lan hükmü yoktur. 3zz tc- asa a ou unan an • Bitlis postası kış yaz hayvan a ıı.a. ıyat 

g tedr"ııatına batlanmıştır. K 1 misyonuna ve munakasaya ış- vellütlü Osman oğlu 1amail. şartile 1150 lira pey altına alınmı;ştır. 
yaz d • k vvıe:_t_~~~~~_-:R=a~g~ıp~=e=m=a~~--~~~--------------... .-........................................................ ...,...,...,..., .......................... ... Kövlerdeki evler agını _ 
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aryola almak arzusu~da 
bulunanlar, İslaPbulda 
R za paşa yokuşunda 

Asri mobilya mağazasınıı.'.l 
salonlarını gezmeden mu

bayaatta bulunmayınız 

Salonlarımızca her keseye elverişli s:yı:h lake ve bronz karyolaların en~·ai sa' 
salamanje ve kübik yatak odalarının müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bromı korn·ş, 
file, tül ve keten perdelerin mütenevvi ç~şitleri. Tediyalta teshilat. Ahmet Feyzi Tel. Z 
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(Gasson)un 

Jandarma imalathanesi müdürlü- ! 
ğünden: r 

1 
, Jandarma :ihtiyacı iı;in kapalr .zarfla (8000) a.det ağzı vidalı İ 

y~li mataıra satın alınacaktır. Mtinak~sa l~-9-931 .Perş~mbe ~ j 
nü saat ıs te Gedl.kpaşa.da Jarıdarnı« ımaıithanesın.<le ıcra edı- I 
lecektir. Taliplerin ik.omisyona müracaatla şartnameyi alma- , 1 

tarı. 

MÜNFESiH VE HALf TASFİYEDE BULUNAN 

Uşak terakkii ziraat 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirket alacaklılarının hak!arıru nihayet bir sene zarfında 
tasfiye heyetine müracaatla isbat etmeleri fözumu Ticaret 
kanununun 444 üncü maddesi mucibince alakadarlara ilan olu- ı' 
nur. 

1 Defterdarhk ilanları 1 
1927 Mali senesi nıhayetine kadar Milli hükumet bütçele- 1 

rine miıteallik borçlarla Milli Hükilmetin zamanına ait bütçe ' 
ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakları 1513 1 

1 

No. lu kanun mücibin~e Şubat !130 nihayetine kadar müracaat-
la wiiracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bu müracaat 
müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tehakkuk eden bu \ 
gibi borçların alacaklıları için 1-4-931 tarihinden itibaren bu 
ker!' kabul edika 1783 numerolu kanun mucibince alu ay daha 
miiracaat müddı:ti tayiıı olunmuştur. Eylül 930 nihayetine ka
dar hitama erecek olan bu altı ay mJ<ldet zarfında alfilı:adaranın 
mahali ikameti itibarile tab! oldukları en büyük mal memuru
na ba fstida müracaat ederek mürcaat vesikası almaları lazım 
geldiği ilan olunur. 

Akyazı Kereste Fabrikaları Müdürlüğünden: 
Akyazı askeri kereste fabrikasının bir şubesi olan Mudur- ! 

n!I :..azasına tabi Kapaklı ormanındaı.:5 imalathanesile makta 

(C5) naan lô 
l!;;?) \\:J) ~ 

TAKSİTLE 

Muhterem müşterııerimi:ıe suhulet olmak için bu sefer -- LABOR IDSİKLETLERI, 
SAHİBiNİN SESİ GRAMOFONLAR! ve PLAKLARI ve her nevi eşya 6 ay vade ile 
mağazamızda satıldığını ilan eder;z, MEK • Kç· lstanbul, Yeni Postane karşısında No. 22 

l 1 Şubesi: Taksim, Cumhuriyet meydanı No. 8 

RE~MI ILINLlR T~BK LİMTEB SİHIETİ 
Türkiyede heı lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
iJinlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
:1uı kurbandaki araba konağı mahallerinden takriben (1500) m. 

;; 'eü m ik'ap muhtelifülcins nim ~.mu! kereste ve tomruklarm 
felgraf adresiı Resmilan - Telefonı 20960 Posta kutusu lst. 753 

" ~: Akyazıdaki merkez fabrikaı'oın; nakliyesi kapalı zarf usulile 
N münakasaya vazedilmiştir, , Talip olanların ~ 7,5 pey akçesi 
İal olan S62,S liranın veyah:..it bu kıymette Banka mektubunu ha-

ı ·,1 milen yevmi ihale ol~;/1 2 Eylill 931 çarşamba günü saat 14 te 
: be.- "'"~1ı.rl'Jp<tza'rı iViaH·y; dairesinde komisyonu mahsusa v ~ şeraiti an-
· ki lamak ve daha fazla tafsilata vakıf olmak arzu edenlerin Akya

zı'da fabrika müdi riyetile Adapazarı Belediye dairesine müra
~aatlan itaP olunur. 
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Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden; 

Hastaneye lüzumu olan 214 kalem ilaç ve sıhhi malzeme 
~c bes kalem malzemei t ımariyenin kapalı zarf usulile ve on 
iki kalem Röngen malzemesile 800 metro yerli amerikan be
zinden kefenlik bezin aleni suretle (8 Ağustos 931) tarihinden 
(29 Ağustos 931) cumartesi gününe k,.:lar yimıi gün müd
detle münakasaya konulmuştur. Talip olanlar listesini görmek 
ve ~eraitini öğrenmek için her gün ikiden dörde kadar Ha&ta
nede ıd!re Memurluğuna ve İstanbulda İstanbul Sıhhat ve 
İçtiwai Muavenet Müdürlüğüne ve ihalesi için (29 Ağustos 
93 l) cumartesi günü saat 14 te teminatlarile birlikte Hastane
de müteşekkil komisyona müracaatları iliin olunur. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tllnel meydanı!lda 523 

lstanbul Nalia Fen Mektebi 

- Kayıt ilanı 

3 günde daha 
beyaz dişler 

K OLYNOS'uo mükemmel 
muzadı taaffün köpülrü 

fena ve sararmıt diflerl 3 

günde bırbirinden beyaz a 
levın kesbetmeslne medar 

olur Sarı tabakayı tzaıe ve 

difler i n mınesınJ bozmak· 

sızın parlaklıgını zahire 

lhrac eder 

oı,ıeri çürüten bütün müh· 

lık ağız mikroptarını oldürür. 

Kuru bir fırçada bir santim 
mikdarında koymak kAfldlr. 

3 gün sabah ve akfam tec· 

rübe ediniz. Derhal farkını 

goreceksin iz • . 

u ... ıımt deposu : il. FARACI 

1 - Orta 'fl'ıektep mezunları hesap, cebir ve müsattah hen- hni voııo han, ısıanbuı 

deöeden müsabaka ile almrr. -- ·- ı 
2 - (Hı) hafta nehari olan mektebin tahsil ınüdcletı üc se- DEVREDİLECEK İHTİRA 

nedir . BERATI · . . . .. ı · "Menhol kapakları ve miimasilin-
3 - Gıreceklenn yaşı 17-2S _olup ves~ıkle muracaat olunur. deki ve bunlara müteallik islabat" 

4 - Kayıt zamanı 1-17 Eylul 1931 dır. j hakkında olan bir ihtira beratı ta• 
----------------- -------- : lehi için İstanbul Vilayeti Celilcsi

Tahta münakasası 
Pcvıdik Serom Darülistihzarı Müdürlüğünden: 
AJet Cinsi 

11
00
00 13 <. 28 x 400 G~~nar .:ah tası 

t, 13.' 22 -< 400 
700 2X 22 X 400 

2300 Yekun 

ne 24 Teşrinevvel 1929 tarihinde 
takdim olunup 19641 numara ile 
mükayyet müracaat üzerindeki hu
kuk bu kere ferağ veyahut icara ve
rileceğinden mezkur ihtirayr satın 
almak veyahut isticar etmek arz.u
sunda bulunan zevatın İstanbul 
Bahçekapı Taş Han No 43-48 ık 

mukim vekili H. W. İSTOK EFEN 
DİYE müracaatları. 

İHTİRA İLANI 
Müteahhidi evvel Hulilsi Bey tarafından verilmeyen yukarı- "Mayiin araya ithalile şaft tüne-

da cins ve miktarı gösterilen 2300 adet tahta pazaırlık iısulile li" hakkında istihsal olunan 10 T. 
Hu!Usi Bey nam ve hesabına 29 Ağustos 931 tarihine müsadif Sani 1926 tarih ve 430 numaralı ih
cumartesi günü saat 14 te mubayaa edileceğinden şartnamesini tira beratı bu defa mevkii fiile kon
'5Örmek iste:venler her gün Fındıklıda Güzel Sana'tler akacle- mak üzre ahere devni ferağ vey• icar 
nisinde Yüksek Mektepler muhasobeciliğine ve Pendikte mü- edıleceğiııden talip olanlann Ga· 
essese miidiriyetine ve vermeğ talip olanların yevmi ve saati 'ateda Çinili Rıhtım Jl anında Ro
mezkfırda mezkur muhasebede müteşekkil mübavaat komis:; o- ı '1c rt Ferriv,. miir•ta.ıth. rı i ·:n nlu-
ıruna mürncaat eylemeleri. rur 

• 
BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZET ve &AFiYET 

San'at ve fennin birer harikasıdır ... 

Avrupaıun en mükemmel alım merkezi: 6-13 Eylül 931 

Viyana Beynelmilel Sergisi 
1 !er ~eyin iyiı;i ve ucu&u, son moda mallor - Ekıcr Avrupa hllkO · 
metleri bu 7Anı;in sergiye i~tirak ederler - Seyehatta bUyUk 
tenzllAt: Ylyana:ır• gidip gelme ikinci mevki Ucretl 
99 llredır. TalsilAt l"abrl milme~•ili Ankara ve l!tanbnldıki Avus
turya >cfarethaneleri ile "NATT A. acentaları ve l•ıonbnl'da Kntırcı
op;lu Hanında Sami Spuer ~:fendi nezdinde verilir. 

Ouhuliı e kartları ile tenzllAılı blleıler Turklye umumi mömessllleri: 
<:alrtı , ,ray'da '" Pcra Palas kartısında NATTA Seyehat Acente 

ıarından alınır. Telefon: Beyoğlu .l43·ı -S43~ 

Şiıli - O.manbey 

Yeni Türkiye Mektebi 
Müdür ve müe11isi: Seniha Nafiz H. 

Yuva, ilk, orta 
Cumartesi, pazarles!, perıembe günleri 

talebe kaydedilmektedir 

Tahlisiye Umum 
dürlüğünden ; 

•• mu-

Rumeli Tahlisiye mıntakasına merbut Ağaçlı mevkiindeki 
tahlisiye kovuşunun enkazı 28 Ağuatos 931 tarihine müsadif 
cuma günü saat on dörtte bilmüzaycde satrlaoaktır. 

Taliplerin müzayedeye iştirak etmek üzere 28 Ağustos 931 
cu.ma giinü saat on dörtte Ağaçlı k-0vuşunda hazır bulunacak 
olan satış heyetine müracaat lüzumu ilan olunur. 

Liseler Mübayaat Komisyonundan 
Komisyonumuza merbut Kabataş, Erenköy~ Ka~iıli lisele

rile Çamlıca Orta mektebinin ekmekleri ve Kız Muallim mek
tebinin süt ve yoğurdu ve Kandilli lisesinin yoğurdu 14-9-931 
tarihine miisadif pazartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanlann 
komisyona mü aca ti 

sunu milliyet matba 
ve kitapçılarda arayı 

2500 Lira Mllklfatlı 
931 ikinci Kurası 

1 Te,rınlevvelde Çeklllyo - -

Kuraya İttirak İçin 
1 Eylüle Kadar 

Kumbara Mevduatınız 
Asgart 5 Lira Olmahdır 

(Türkiye iş Bankası) 

Uevı e Dem ıryol!an idaresi ilanları 
• 

Haydarpaşa - Eskişehir hattının S4 X 600 üncü kilom 
sindeki Dil iskelesi ocağından çıkarılacak lSOO m3 Blok 
2000 m3 Balast kapalı zarfla münakasaya koııunUftur. 

Münakasa 9 Eyh11 931 Çarşamba günü saat 16 da JUi...,... 

da Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

vakkat teminatlarını aynı günü saat lS,30 kadar münakasa 
mlsy<ınu katipliğine vermeleri lizmıdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini ~ki lira mukabilinde 
karada ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedaik edeb' 

• * • 
30 ton benzin kapalr ımrfla münakasaya konmuştu!'. 
Münakasa 9-9-931 Ça<rşamba günü saat 15 t.e Ank 

Devlet De,miryolları işletme umum Müdürlüğünde yapıla 
trr 

Münakasaya ittirak edeceklerin teoklif mektuplarmr 
muvalGkat teminatlarrru aynı günde eeat 14.30 a kadar m 
kaıa komisyonu kiltipiiğ'kııe vermeleri lazımdır. 

Talipler münakıtSa şartnamelerini üç Jrra mukabilinde 
karada ve Hayd~aşada idare veznelerinden tedarik ed 
lider. 

Tahlisiye Umum Mü~ 
, dürlüğünden: 
1 Karadeniz boğazının 14 mil haricinde demirli bulunan fee 
işaret gemisinin zincir ve-demirinin denizden çıkarılarak İs 
bula n&ldedilmesi pazarlrlc suretile ihale edilecektk. Talip 
lanlarm 27 Ağustos 931 penıembc günü saat 14 te Galeta rı'IJ1 
mııxla Maritim hanında Tahlisiye Umum Mtıdiirlüğil müba1" 
komisyonuna müracaat etmeleri lüzwnunu ilin olunur. 

Nafıa vekaletinden: 
Ulukıııla Poz bölüğü için asken elbise ve aya.ldarbı kapl 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 9-9-931 tarihinde çarşamba günü ıs te Ankar.I 

Nafia Vekaleti binasında yapılaca.kur. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklü mektupları ve ~ 

vakkat teminatlarını aynı günde aaat on dört buçuğa kadar ..:d 

nakasa komisyonu riyasetine vermeleri lAzımdrr. Talipleıı~ 

Ticaret odalarında mukayyet bulunmaları şarttır. Taliple:~ 
mıinakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Aııkarada Naf 
Vekaleti inşaat dairesinde, lstanbulda Haydarpa§a Liman iflt' 
ri müdürlüğünden de tedarik edebiliırler. 


