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Ingilterede Harlc ye vekili 
İşsizlik 
lier yerde iısizlik var. F.j

kııt hiç bir memlekette ln~ı -
ltredeki ehemmiyette ~~ğıl. 
Oradaki iııizlik, biitün dıı0ny~...._ .. . " r basıyor. nu-
-n uzerıne agı h 
llıiizdeki ktt iktısadınm mu .. te 
llıe) inkiıalını evve.ld~ . gor-

Dumlupznarı yapabil~n Türk kudreti kanın- 1 

da ki bu asil cevherle memleketin bütün feyiz 
inkişaf mesnetleri üzerinde aynı hız ve ve 

rı llıek için, İngiliz itsızlig~ı ya
kından tetkik etmek !uzumu 
Vardır. .

1 
.. 

İngilterede 45,~ mı Y~ nu
~ fus var. lpiz adedı de, dört ·~ 

ne evvel ı milyondu, bugün 
2 7 milyondur. Bu mikdar, ha-

e )~tını kazanan nüfulun y_jizde 
12 5 şi ve tekmil sigortalı •
~lenin yüzde 22,1 ridir. Kıt
ta bu mikdar artabilir; ~~a, 
llınumi kaidedir, kıtta ıtsızlık 

4 artar, yazda azalı;· . . 
İngilterede iıaızlıitın artma

'' iki sebebe irca olunUP. Bun
lardan biri iktısadidir · MalUın
dur ki mamul fiatleri düıüyor. 
Düşük fiat kazanç imkanını sel 
lıediyor. Bu yüzden bir ço~ fab 
rika kapanıyor veya yarı ııll
Yor. Neticede amele çıkarılı
Yor. İtsizlik artı!~r. Bu tez, 
sosyalistlerin tezıdır · ı . l 

İkinci sebep içtimaidır. n-
gilterede, iısiz amelenin d~v· 
letten tazminat alması, a~e e-

. t edıyor nin çalıımamasını ın ac . 
denilmektedir. Mal~~dur ~· 
İngilterede kanunlu ıçtımaf ~ı-

1 

gorta vardır. Harpten ·~~ 1~ 1 
tiınai sigorta kanunları ın şa 1 '2i~'-'J:S:1'1!1 
et . t• Hatta bugün, hastalık ..,.,,. .... , '-
mıt ır. 

1 
.. 

k teka .. t gibi ya DiZ UÇ aza, u . . lik 
klasik sahada değil, ııaız 

1 
ı 

aahaamda da mecburi k~un u 
sigorta vardır. 19te, bu ~ıgorı:_.a
nın ameleyi itten soguttuıru 1 
iddia olunmakta,. lnııiltt;rcdeki 
iısizliğin endemıque bır hal 
almuı, kanunlu iısizlik sigor -
tasına atfolunmaktadır. Bu tez 
de konservatiflerin te-ıidir. 

imanla sürüp gidiyor .• 

' 

• 

'Bu iki sebepten birinciıini 
anlamak kolaydır. Fakat iki.ııci , 
içtimai sebebi anlamak için, 
bh· kere işsizlik si~ortaımın 
rnekanizmasmı tetkik etmek 
lazımdır. Bu mekani~~~ ıu
dur: İngiliz iıcisi, taksırı ıle ol
nıayan iısizlikten dolayı _dev
letten bir tazminat alıyor, Bu 
tazminatı, patron, amele v_e 
devlet tarafından muayyen nı• 
betlerle doldurulan bir sigorta 
kasası temin ediyor. Bu nis
betler amele için 7, devlet için 
7,S, patron için 8 dir. Bu he
ıapla bu sene kasaya konan 
meblağ, devlet tarafından tS 
ııülyon ve amele ile patron ta
rafından mecmu olarak 30 mil 
Yon olmak üzere 45 milyon 
İngiliz lirasıdır. ' ( 450 milyon 
tlirk lirası kadar)· 

26 Aju•toa .. babı ,.falda beraber b6tün cephede harakita ııeçildikten 90nrr , perde perde 
inlripf eden taarruzun gOnO gönOııe bOtlln safhalarını askeri mubarririmi:ı kıımı mahsusu• 
muzda tafııilAtile izah etmektedir. 27 •iuıtosta ordu Afyonkarabisarmı aldıktan sonra, 
8q kumandanlık karargAhmı Kocatepeden, Afyonun c:enubuna nakletmifti. Yakandaki 
realm Bafkumandanm bu yeni lı:arargAhda haraklb takip ederken alınmış resimlerinden biridir. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, 

Kasaya toplanan paran~n ~ 
tneleye tevziine ııelince, 1911:1 

arneleye haftada l 7 9iling (8,5 
Türk lirası kadar) verilmekte
dir. Bu mikdar, amelenin ço
cuğu ile artmakta, meaela 3 ço
cuk ile ıs tilinır ilavesile ame
leye 32 şiling (16 Türk liraaı 
kadar) verilmektedir. Bu su
rette, işsizlik kasasının bir ıe
n~e 2,7 miyon ameleye vere
hıleceği meblağ yekUnu 150 
11\ilyon İngiliz lirası ( 1,5 mil
Yar Türk lirası kadar) hesap 
olunmaktadır. 

Bir mesele kalıyor. Kasaya 
Rİren ile kasadan çıkan meb- -
lağlar arasında hayli fark var
dır. Bu farkın nasıl tesviye e

dildiği tabii olarak batıra ge
lir. Bu farkı devlet temin edi
Yor. Devlet sigorta kasasından 
alacaklı bulunmaktadır. Bu ala 
cak mikdarı, seneden seneye 
artmıştır. 1924 de S milyon, 
1927 de 24 milyon olan bu mik 
dar l 931 de l 00 milyon İngiliz 
lirasına ( l milyar Türk li~aaı 
kadar) baliğ olmuştur. 

Muallimler birlili içtima lıallnde 

Neden böyle oldu, mu-
allimler ne istiyorlar? 

Dünkü içtimaa 600 aza davet edil
diği halde ancak 50 kişi geldi .. 
Mualliınler Birliği dün aza- ı etmitti. Bu içti~a~a ~ilhassa 

sını fevkalade bir içtimaa davet (Devamı 2 ıncı sahılede) . 

Şehitlerimizi ziyaret 
" Gülcemal ,, vapuru dün akş~m 

Çanakkaleye gitti 

Gazi Hz. 
Reisicümbur Hazretleri 

dün Dolmabahçe saraym
da istirahat ıtmi~ler ve 
bir tarafa çıkmamışlardrr. 

Zafer 
Bayramı 

Üç yeni tayyareye ad 
koyma merasimi 

Nakiye Hm. 
Afini, 

Beylerin 

Etem izzet, 
Zülıtü • 

lıitabeleri 

30 ağustos zafer baYl"&mında ya
pılacak tayyare ıneraıiminin proğra 
mı teabit edilmiıtir. 

O sün Y e,ilköy tayyare meyda
nında yeni a1ınan Üç tayyaremize 
"Beyoğlu, Adalar, Oıküdar,, iainı
leri verilecektir. 

Merasime istiklal m"'"fı ile baıla
nacak. sonra tayyarelerin isimleri 
konulacak, daha •0 nra da hitabeler 
irat edilecektir. 

Tayyare cemiyeti naınına Nakiye 
Hanımın bir hitabeıinden sonra, ,. 
bir meclisi izaıından ve gazetemiz 

umumi netriyat müdürü Etem izzet 
Bey tarafından Beyoğlu halkı namı 
na, Şehir mecliıi azasından Zühtü 
Bey tarafından Üsküdar halkı na
mına, Şehir mecliıi haıında1t. Avni 
Bey tarafından Adalar halkı namına 
birer hitabe irat edilecektir. Bunu 
müteakip 3 tayyarenin 6 rakibine 
tayyare cemiyeti tarahndan hediye
ler verilecek, buııdan sonra Cümhu-

( Devamı 2 inci sahifede) 

re 
Hariciye 
Vekili 

• 1 

Cenevreye gitti iktisat 
vekili Mustafa Şeref 8. 
de Cenevrede kendisine 

mülaki olacaktır 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü B, 

cfün aktamlri elnprMle Cenevreye 
müteveccihen tehrimi:ıden harelı:et 

•bnİftir. 
Hariciye Vekili Bey Cenevrede 

Cemiyeti Akvam Avrupa Birlili it..
boadi komisyonu içtimalarına i,tf. 
nok edecektir. Avrupada tedavide 
bulunan iktısat vekili Muıtafa Ş• 
rel Bey de Cenevrede Tevfik Rüt
tü Beyle beraber Türkiyeyi temıil 
edecektir. Hariciye vekiline birinci 
daire umumi mi:idürü Cevat 
ve buıuıi Kalem mlidürü Kemal 
Aziz Beyler refakat etmektedirler. 

lıtaayonda bir müfreze poliı 
Hariciye Vekili Beye resmi sel&mı 
ifa etmittir. Şehrimizde bulunan ıe 
firlerden lnıriliz, Ruı Bulgar, lıveç, 
Irak, sefirlerile bazı ıefaret erkiru, 
vali Muhiddin ve muhtelit mübade
le hey'eti Türk murah~ıları Şevki 
ve Nebil Beyler Vekil Beyi teıyl et
mitlerdir . 

Tevfik Rüıtü Bey iıtaıyonda 

bir muharririuıize demiıtir ki: 
"' - Avrupa birliği komisyonu iç

( Devamı 2 inci sahifede) 

Tekaüt/ere 
Maaş 
1 eylülde tevziata 

başlanıyor 
Eytam, eramil ve mütekaidi 

nin üçer aylık maa9ları l eylôl
de tevzie bati anacaktır. 

Maa9m tevzi edi)e(:ekleri ma 
haller ile sua numara ve günle 
ri ıröıteren liıte kıaım mahıu
sumuzda münderiçtir • 

Ruauhi 8. Kaymakam
lığa terfi ediyor 
Riyaseticümhur Bat yaveri 

-ı · binı...ı Rüıubi 

Beyin 30 afuatoa 

Zafer bayrlUlllll

da n .. rol11•cak 

askeıf terfi liıte

•inde lıaymakam. 

lıfa terfi ettlii 
nemnuniyetle ha

ber alınmııtır. 

Rüıubi Beyi teb-
Kıymetli erkim rik ederi%. 
askeriyemizden 

Rüsuhi Bey 

lı bankasının Sıvas 
§ubesi 

Sıvaa 27 (Huıuıi) - lı Ban
ka11nm bura ıubeai dün meruimle 
ve vali beyin bir nutku ile açılınıf

tır. Şubenin küşadı ile bankanın te
sisinin yıldönümü beraberce tesit e
dilmiş oluyor. 

••••• 
Bir Romen torpidosu 

gelip gitti 
Dün sabah "Köstence,, is

minde bir Romen torpidosu 
Karadenizden Marmaraya doğ 
ru geçmiştir. Bu torpido dün 
akşam tekrar Karadenize dön
müştür. 

Kral Faysal sergide 
PARlS, 26 A.A. - Irak kralı 

F eyıal müstemlekit sergisini gez
ınittir. 

Do - X Nevyorka 
gidiyor 

CHARLESTON, 26 (A.A.) -
Do-X, New-York'a doiru olan oeya 
batine devam ederek Virginie'de ki 
İn Korfolk'a müteveccihen uçmuı· 

tur .. 

Şu izah;)ttan anlatılıyor ki, 
itsizlik tehlikesi d~ğ~udan 
doğruya İngiliz bütçesım ke
lrlİren korkunç eb' at alınakt~-
dır. Bir taraftan kanun mucı- Çanakkalege tiden lıegetten bir ıurup 
lıince verilmeğe mecbur olu- Gülcamalin güflertesinde 
ıı.1 _an 15 ını"lyon kadarı bir meb- )"ki · · · t• ed G""lcem 1 bu sabah 

-·---······· ···----· 
zilecektir. Vapurda Cevdet Ke-
rim Bey bu büyük harbin cere
yanı hakkında izahat verecek
tir. 

Almanya'da memurlar 
para alamıyor 

- - Çanakkale şehit ı erım zı- ıva en u a 
,::ın• diğer taraftan sigokrta ka- yaret edecek olanlar dün ak- Seddülbahre vasıl olacaktır. 
t·ı ın açığını kapatma sure- H ···ı d • kara ı e ted .1 •am •aat yedide Gülcemal va- eyet azası og eye ogru it d İye edilen 100 mı yon , • "K 1 · · · 
- ar bir ıneblağ, İngiliz hazi- psrile hareket etm~gtir. Bu ~~- ya çıkarak ema yerı,h, nı zı-

___ .._,:ı-__ __._._'-"'~"-.L-J'-.1..~--ıı...ıwabalık bır kafileyt ıh yaret edecek ve harp sa ası ge 

Vapur Gelibolu'ya da uğra
dıktan ıonra yarın aaiıah av
det edecetkir. 

DRESDE, 26 (A.A.) - Cban
lienlin umumi veznelerin 1 eylülde 
memur maaşlarının ancak üçte bi
rini tecliya edebilec:eiini bildimıit

tir. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

;:s 

• I! 

; M. Mac Donold Başuekô.let dairesinden çıkarken 

lngilterede milli ka
bine iş başına 

geçmiş bulunuyor •• 
Amele fırkası yeni hükumete karşı 

şiddetli muhalefete hazırlanıyor 
LONDRA, 26 (A.A.) - M. Mac cel bir mahiyeti hai:ı: olmadıfı mu· 

Donald ile M. Snowden n M. Tho talea11nda bıılunmaktadır. 
mas, Buclrinırham ıarayından çıktık 
tan sonra Baıvekalet dairesine git .. 

mİflerdir. Bütün nazırlar, öğleden 

ıonra orada toplanacaklardır. 
Kabinenin içtima saati, 22 olarak 

lesbit eclilmiıtir. 
lıkoc;ya nazırı Sir Arcbibald Sin 

dair, mecliıi hu azalığına tayin edil 
mittir- Mumaileyh bu meclise henüa 
ittirak etmemiş olan Yeırine nazır 

idl. 
M. Baldwin, bu aahab mecliıi 

has reiıi lordluiu vazifesine batla
mııtır. 

Saat 18,30 da BalJDOral'a aid• 
cek olan kral, M. Mac Donald ile te 
lefonla tema11nı muhafaza edecelı:

tir. 

Kabinenin ilk içtimaı 
LONDRA, 26 (A.A.) - Yeni ka 

binenin ilk İçtimaı laupn öfJe.len 
ıonra ı...ıamııtır. Harbiye Nua
retine setirilecek zatın intihabı me
.eı .. ı bu içtimaı .:iyadeaila seçiktir
ıniıtlr. Maamafih bu tayinin müıta-

Politika 
OKUMAK 

1000 kitap, 2000 mecmua, 
10.000 gazete, haydi her kitap, 
mecmua ve gazetenin üst üsttt 
üç kişi tarafından okunduğunu 
iarzedinfa, alacağınız satış ve 
sürüm yekununun yine hiç bir 
kıymeti yoktur. 10,000 kitap, 
20,000 mecmua ve 100.000 ga
zete, ancak böyle bir yekCınla 
bir seviye ve efkiirrumumiye 
mrkyası alınabilir. 

Bizde kitap, mecmua ve ga
zete satışınm azltğı ne okuma 
yazma bilenin azlığmdan, ne 
de Türk kitabmın, Türk meo- . 

Mesai fırkası şidd.tli mulıa 
le/ette bulunacak 

LONDRA, 16 (A.A.) - Ame.lt 
birlilderi mecliıi ile amele fırkuı 

icra hey' etinin ve amele fırkaanun 

parlamentodaki ıırupunuıı idare bey 
etinin İftirakile yapılan bir ıçbma 

ve müzakere neticeainde bir karar 
sureti kabul .dilıniıtir. 

Bu karar ....-etinde yeni hüküme 
te kartı parlAmentoda ve bütüıı 
memlekette ıiddetli bir muhalrfete 
seçilmeai lüzumu müttefikan beyan 

edilmifllr. 
Yine hu içtimada yeni hükünıete 

ittiraki kabul •tmey• -.aı fırkau 
nuırfannın bu harolııoti taAYlp edil
mİf vr parlanaentoclakl amele fırlra-
11 grupuna parllm•k>da h6ldlm. 
te lıarta reamen mabalif vaziyet al
IJlıU.I tavaiye olunme•fhlr. 

Mac uontıldın bir s~sa 
Parlı, 26 (A.A.) - Matbuat, 

(Devamı 2 inci sahiied11 

•Falih RIFKI 
muasmm ve TUrk gazetesinin 
okumağa değmez olmasından
dır. 

Eskidenberi, 
Okumaksızm yapmak, 
Okumaksızın kazanmalı, 
Mümkiin olduğu zannedil-

mesindendir, 
Dahası var: kitabm teşeb

büs ve azmi kırdığına, hayatta 
muvallakiyetsizllğe sebep ol
duğuna bir çok kimseler tara
lmdan Jnanılmasrndadır .. 

Moskova'da, yllz dirhem et 
için saatlerctt sıra bekliyen ü:s

(Devamı 2 inci sahifede) 

• 

Şögle ailece afaktan bir kırlı•zin.tisi gapalım da 
ejlenelim dedik, halbuki ıa, bıı derk•n yirmi liragı 
aşacikll 

- Yalı valı hazret.. Yirmi liranın acısını unutup 
do ejl•nebilmek için a/qoma kadar ajaçlar'n altında 
~tıtıp agumalısınf 
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Siyasi tefrika: 6 

A BİR GÜN KA p ortekizde isyan çıktı ve bastırıldı 1 Futbolcularımız Harkofa gittiler 

. . ·; ... . .·, i ... 

D 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

- - - --- -----• MOSKOVA, 26 A .A. -- Türk Futbolcuları dun Lcningr•1 

Azi.ı: Hiidagi Asiler hiç bir şey yapmadan teslim olmuşlardır. tan Ha~kofa harc:kc:t.etm~~l~r~ir. Türk t_ak~mı.kaptanı Zeki 
Tass AJansı muhabırıfo goru§urken demıştır kı: 

Sükunet iade edilmiştir.. "M~.sko".a ve ~enı.ngrr.t halkı ve Spor teşki~atleril~ ha 
mızda gosterılen husnu kabulden dolayı fevkalade mutehass Ben mafevk tanımam! 

•••••••• • G 'L. ı bulunuyoruz. Moakova ve Leningrat takımları büyük bir atıl~ ~anghayda Lızbnnda .1andni nin !ık hassasına ve yenmek azmine malik bulunuyorlar. Teknik ıl 
V

1 

r barile Leningrat takımı Moskova takımından daha zayıftır. M Yan yana gidiyoruz. Fransız za .. 
biti hiç bir şey söylemiyor 

Bir tau.·~un ihtilal Yolculuğu kova ve Leningat maçları iki memleket gençliği aras~nd 
'J j dostluğun tezahürüne: vesi!<" olmuştur. Moskova ve Lemngr 

Büyük hasarat yaph. Birden patladı ve 
hükumet 

Ganhi yarın Londraya 
hareket ediyor 

BOMBA Y, 27 (A.A.) - Gandhi 

spor mümessilerile yakında Türk spor sahasında karsılaşacağı 
mızı ümit ediyoruz. Saat on ikiyi geçmitti. Öğ

le yemeğine çıkmak üzere idik. 
hilaf sansör memurlanndan 
biri içeri girdi . Bana hitaben: 
- Fransız yüzbaşısı sizi iste 

yor, dedi • 
Mafevkime müracaat etme

den beni istemek usule ve hele 
asekri usule hiç uymazdı. "Ne 
dersiniz?,, manasında HüsreT 
Beyin yüzüne baktım . 

- Gidiniz ,bakalım, ne iıte
yorlar? dedi . 

Çıktım, salonun merdiven 
kapısı önünde Fransız yüzbaşı
sı, arkasında iki süngülü jan
darma ile duruyordu. Gülerek 
selim verdim. O, Napoleon'un 
h iddetli s i masını taklit e
den cehresini hiç değiştirmedi; 
ıel a.;,ımı almadı ve haşin res
mi ve haşin bir tavurla: . 

- Sizi Fransız hükumeti 
namına tevkif ediyorum, dedi. 

Derhal ayni tavrı aldım. 
- Ben Türk zabitiyim, de

dim, Fransa hükıimeti ile hiç 
bir alakam yok! 

Bu cevabımı işitmemit gibi 
ilave etti: 

- İki jandarma ile Fran
sız sefarethanesine gideceksi
niz . Eğer gitmemek iıter ve 
yahut kaçmağa t~ebbüı eder
seniz üzerinize ateş ettirece
ğim ! 

Bu s ırada jandarmalar veri
lec_k kumandayı ifaya hazır 
bir vaziyet almı~lardı. Vaziyet 
ciddi id i. Fakat ben Çanakka
lede, Kiitülammarada, Galiç
yada ve daha binlerce harp 
meydanlarında bu zabitlere, 
sün3üye davranan şu jandar
maların yüz binlerce arkadat
larına galip gelmiş bir ordu
nun evladı değil mi idim? Bu 
ani gurur yalnız F ranşe Dea
pere alayının velvelesini değil, 
karmışdaki tetiklerin tehdidi
ni e unutturdu. Fransız yüz
ba,ısına apoletlerimi göstere. 
rek: 

- Be;;ı aslterim, dedim, ma 
fevkiminin musaadesi olmadık 
ça bana bir adım bile atbra
mazsınız . 

- Ben mafevk, filin tanı
mam ! Yalnız alacak bir şeyleri 
niz varsa gidip alabilirsiniz. 
Azamet altnda bir meğlıibiyet 
ifade eden bu söz üzerine Hüs 
rev Beyin yanına geldim. Va
ziyeti anlattım . 

- Hayret! Dedi. Fakat 
mukavemet etmiyelim. Hükıi
m -ti müşkül vaziyete düşür
m ,mek için gidiniz. Ben de 
şimdi erkim harbiyeye telefon 
ederek hadiseyi anlatır ve hal
i ine çalışırım . 

Kaputumu alarak yüzbaıı
nın yanma geldim . 

- Gidebiliriz, dedim. 
- Yolda kaçmıyacağınıza 

yemin ediniz! 
- Bir zabit için buna lü

zunı yoktur! Namuslu adamla 
rın sözü yemin"den ve muahede 
den kuv•ı.etlidir. (1) 

Çok ir.sani şartlarla müta
rekeyi imzaladıktan sonra he • 
nüz kalemlerinin izleri kuru
madan silen ve çiğniyenler 
için yemin teklifi tabii görül
melidi. Yan yana gidiyoruz. 
Fransız zabiti hiç bir teY söy
lemiyor. Jandarmalar arkam
dan, ayağıma basacak kadar 
yakın geliyorlar. Kafa tasımın 
içinde dalgalanrp kıvrılan si
yah alevler var. Karlı cadde
den tek tük adamlar geçiyor, 
basık pencerelerin camları ar
kasından yemenili kadın sima
ları ve alınlarını cama daya
mış çocuk başları bu garip ka
fileye bakıyor. Zabit kaçmıya 
cağıma kani olmuştu. Omu. 
zumdan biraz ayrıldı. 

- Jandarmalar birkaç adım 
geriden gelseler, mümkün de
ğil mi? dedim . 

( ı) Napolcon'a >tfcdilcn bir Fran 

. . . 

- Mümkün, dedi • 
Alil metre kadar açıldılar. 
Fran.aız sefaretha.-inin 

Bir çok telefat var 
ŞANGHAY, 26 (A.A.) - Bura- asileri derhal tepeledi Nafia vekilinin 

bahçesinde, basılmıt karlarrn 
üstünde ben ve iki jandarma 
dunıyoruz. Yüzb&fı büyük 
camlı kapıdan içeriye girdi. 
Zihnimde birkaç ihtimal birbi
rini kovalıyor: Beni salona a
lacaklar, diyorum, Loreveran 
Kara bir gün fıkrası hakknıda 
bir ıeyler soracak, sonra erki
m harbiyeye ıikiyet etmek ü -
zere bırakacaklar. İstanbula 
giriş, şartlarına nazaran bu 
pek ağır bir muamele idi. Fa: 
kat şu ande yapılacak bir şey 
yoktu. Bekliyorum. Topukla
rımı aşan karlar içinde biraz 
gezindim.. İtte Loreveran ve 
beni getiren yüzbaşı. Adeta 
koşarak geliyorlar. Yanıma 
yaklattıkları zaman beklenmi
yen bir muvaffakıyet neş'esile 
yüzbaşıya : 

da tiddetli bir tayfun olmuı, ıehrin 
hemen her tarafını silip süpünnüt
tür. Bu tayfun Fransızlara ait imti
yazlı mıntaka ile beynelmilel mınta
kada ve Çinlilerle meakün havalide 
büyük haaarat yapmıttrr. 

Birçok kimselerin telef oldukları 
söylenmektedir. 

MADRIT, 26 (A.A) - Porte
kizde ihtilif çıkmıt olduğuna dair 
olan haberi teyit oden bir havadis 
alınmaıruştır. Bütün muhaberat 
münkati olmuıtur. Pario ile Lizbon 

arasındaki telefon da iılememekte
dir. 

ile valii umumi arasındaki müki.le
meye ait olarak bugün resmi bir teb 
liğ neıredilecektir. Gandbi, hemen 
Simla' dan Bombaya hareket edecek 
tir. Mumaileyh, tebliğin kat'i met
nini r:lÜzakere etmek üzere Simla
da bir gün fazla l<almışt:r. Muma
ileyhin Londra'ya a;-: imeti tarihi cu
martesi olarak te ,. bit edihniş tir. Kon 
gre~İn İcra komitesi, hali hazırda 
yeni mükilemelerin ibda• etmit ol
duğu vaziyetini münaka~a etmekte
dir. 

teftişleri. 
ÇANKIRI, 27 A.A. - N11fıa Vekili Hilmi Bey Apıarı istı 

yonunu teftiş etmek üzere hareket etmittir. Refakatinde Çankı 
meb'usları Ziya Talat Rifat Beyler ve in,aat mühendisleri v• 
dır. Öğle yemeğini halk fırkasında yedikten sonra Kalecik yol 
ile bugün Ankaraya döneçektir. 

Cenevreye hareket etti 

- Nihayet tutuldu! Diyor; 
sonra jandarmalara dönerek : 

(Devam• ~ar) __ __... ....................... ---'-

Bir tifo 
Vak'ası daha 

Evvelki ırün Lôlelideki tayyare 

ŞANGHAY. 27 (A.A.) - Görül 
merniı derecede tiddetli bir tayfun , 
birçok telefata ve ecnebi imtiyaz 
mıntakalarında haaarata sebebiyet 
•ermek suretile tehirde mühim tah
ribat yapmııtır. 

Houang-F ou nehri yağmurların 

ve Y ang· T ıe'nın sularının yükselme 
ıi neticeıi oularak kabarmıt met 
zamarunda tatmış ve fakat cezir za. 
manında sular çekilmiıtir. Tayfu
nun merkezi §İmale doğru iktikal et 
miştir. Üç ııündenberi atalet halinde 
bulunan birçok gemiler, yarın hare- 1 

ket edecektir. 

MADRIT, 26 (A.A.) - ispan
ya iJe Portekiz arasında telefon mu 
haberesi öğleden sonra birden bire 
kesilmiıtir. Bu hal Madritte büyük 
bir hayret uyandınnııtır. Alınan ba 
zı haberl~de Lizbon'da bir takım 
karg"§al<klar ç : ktığı iddia edilmek
tedir. Fakat, bu haberelerin doğr~ 

olup olmadığını anlamak şimdiye 

kadar mümkün olmamı1tır. 

MADRIT, 26 (A.A.) - Dahili
ye nezareti Portekizde çok şiddetli 
bir ihtilaf hareketi baş gösterdiğini 
teyit etmittir. Llzbondaki muhafız 

kıtaat ile zabıta kuvvetleri asileri te 

pelemişlerdir. Asiler teılim olmut-
lardır. Bir yol kazası 

1 
ihtilal hareketi nihayet bulmuş 

BLANCHESTER, "OHIO,, 26 ve mütevvikler tevkif edilmişler
A.A. - Bir tren ile bir otomobil dir. 

çarpıfmı~tır. Otomobilin içinde bu- LIZBON, 26 (A.A.) - Lizbon-

lunan 5 kiş i ölmüştür. ı da vuku bulan ihtilal teşebbüsü do-

BOMBA Y, 26 (A.A.) - Gandhi 1 
nin, valii umumi ile görüş tükten 

sonra, Londra'ya azimct inin takar

rur ebnİf olduğu haber verilmekte
dir. Mül3katin gayet memnuniyet 

bahş b:,. tekilde cereyan etmiş oldu 
ğu söyleniyor. Bilahare neşredile

cek bir tebliğ, müloikatın neticesini 
bilJirecektir. Gandhi, hemen Simla
dan B<>mbay'a hareket etmiştir. 

······-··············--······-········--···-
layııile alınan malUmata göre bükU
met vaziyete tamamile hi.kim bulun 
maktadır. 

LIZBON, 26 (A.A.) - ihtilaf 
hareketi, tamamen tenkil edilmİftİr. 

SükUn iade olunmuştur. 

MOSKOV A , 27 A.A. - Sovyet Rusyayı Avrupa birli 
tanzim komitesiııde ve heyeti umumiye içtimaında temsil ed 
cek olan heyeti murahaasa M. Litvinofun riyaseti altında bugiİ 
Cenevreye hareket etmiştir. 

iki Amerikalı bataat 
rekoru peşinde! 

"Uçan halı,, isminde~i tayyarele 
rile evelki gün şehrimize geldile 

apartımanlarırun birinde tifo vak'ası 
görüldüğü cihetle, aparlun~nlarda 

ikamet edeo aile1ere mecburi tifo 

aııaı tatbik edilmeğe başlanmıştır. 

Birinci sahifeden geçen yazı.ıar 
; .Jı· ~·l,_ , ı' ... ; ..... . ·:~·· ;: 

ihtiyar bir kadın 
_ çiğnendi ve öldü 

Ingiıterede milli kabine iş başına 
Dun Golatada Necati Bey cad

desinden ırcçmekte olan ve 

• 
geçmış bulun uyur .. 

Nihadın idaresinde bulunan 
toför 
2340 

numaralı otomobil caddede 60 yaş
lannda hüviyeti meçhul bir kadını 

altına alnut, çiğnemiıtir. Kadınca
ğız ifadeye pyrı muktedir bir hal
de hastaneye naldedilmİJ, fakat has 
ta.neye ıirer girmc:z ölmüıtür. Şo

för Nihat derdeot edilmiı, kaza tah
kikatına adliye vazıyet ebniştir. 
0 Jandarma birinci mülaıımı.B.agıp 

Beye evvelki ııün 169 numaralı oto
mobil çarpmıf, kolundan mecruhi
yetine sebebiyet vermiıtir. Şoför 

kazayı müteakip kaçmrıtır. 

Hariciye vekili 
(Başı birinci sahifede) 

timalarına ittirak edeceğim. Kabilse 

(Başı birinci sahifede) 
lnıriliz buhranının halli meselesi 
hakkında uzun uzadıya mütalealar 
dermeyan ebnektedir. Matin ırazete 

si, "Siyaıi intiharnnı memleketimin 

ölümüne tercih ederim.,, demit ol
duğu söylenen M. Mac Donald'm 
vatanperverliğinden bahıetmckte

dir. 
Bu gazete, mütalealarına devam. 

la, amele fn·ka11 kararıri.hmda ha
kim olan hinin hiddetle karıt ık hay 
ret olduğunu yazmaktadır. Hay
ret •.• Çünkü her fey bekleniyor. Fa-
kat lngiliz aosyalizminin reisi olan 
zatın milli hareketin boıına geçme
sine intizar edilmiyordu. Hiddet.... 
Çünkü ani surette sarsılmış olan ko 
miteler iıtibdadının lngiltere'de bir 
ölüm darbesi yemit olduğu hissedi
liyor. 

l'Ere Nouvelle diyor ki: M. Mac 
Donald, aklı selimin ve mantıkın 

emrettiği çaı·cleri jntihap etmittir. 
Soıyaljıt Populaire gazeteıi, ya

zıyor: M. Mac Donald'ın inanılma ... 
yacak karan, ne bia· mazeret ve ne 

de hatta hakiki bir milli tehlike ba
haneoile örtülmeyecek bir te:rdir •• 

M. Mac Donald'ın mesleğini ter 
kedeceği evvelden tasavvur edilmesi 
mümkün olmıyan bir teY idi.. Bu 
hal, yeli.ver bir §eydir. 

Le Journal diyor ki: Bir 'Selimc-
J ti umumiye direktuvan ... itte bütün 
İngiliz vatanperverlerinin ümitlerini 
uyandıran yegane hal sureti.. ih
tirasları, noktai nazar ihtilaflarını 

unutarak acil bir tehlikeye ve hid-

(

. det kuvveti ile karfı koymak- kiya 
aetinin ta kendisidir.!. 

' Petit Journal diyor ki : Ayni va
tani vazife için birkaç ay müddetle 

Tevfik Rüştü Beg lstasgon
da sefirlerle görüşüyor 

çalıımaia, her halde dinlemeğe gi-
diyorum.,, 

bir araya &elen devlet adamlarının 

yardunile lngiliz milleti, meaaiıi ve 
fedakarlıkları sayesinde, mali saha
daki itibarının töhretini ve ıjyaset 
sahasındaki azemetini halelden ma-
aun bulunduracaktır. 

Hariciye müsteşarlığı Echo de Paris diyor ki: lnırilte-
vekaleti re; Franaanın 19:!6 daki hükumeti-

Han'cı· y k· ı t' ·· t N , ne benzeyen, milli hükumetine ma-ye e a e ı mua eıarı U• 

man Bey halen Avrupada tahtı te- lik bulunmaktadır. Bundan beş sene 
davide bulunmaktadır eYVel franırın tahlisine tetebbüs et

Hariciye müatetarı veki.leti vazi
feaini şimdiki halde Belırrat aefiri 
Haydar Bey ifa edecektir 

Hariciye Vekili Tevfik Rü,tü B. 
dün Cenevreye bareketioden . evvel 
Haydar Beyi istasyonda Rus, lnıri
liz, Japon, Bulrar, lavcç, Irak aefir 
lerine t.k~tm etaiatir. 

miı olan Fransız devlet adamlan, 
biiyük ve reşit bir §ahıiyetin emir 

ve hükmü altına ırirmitlerdir: M. 
Poincaree! 

Müstafi nuzırlar vazifelerini 
bıraktılar 

LONDRA, 26 (A.A.) - Kralm 
meclisi bası. ı... sabah saat 10-'lO da 

toplanmrıtır. Müstafi nazırlar, mü
hürlerini hükumdara iade ebnitler
dir. Saray civarında 2000 kiti kadar 
toplarunıı idi. 

Yeni harbiye nazırı 
LONDRA, 26 (A.A.) - Libe

raller flrkuı menıupla.rından sabık 
Pariı sefiri Marki Of Crewe harbiye 
nazırlığına. tayin edilmittir. 

Kral sagfigesine döniigor 
LONDRA, 26 (A.A.) - Kral 

Balmoral'da ikıımetine devam et
mek üzere yarın akşam Lnndradan 
hareket edecektir. 

••-••Ht•t-<e..._, _ _ _ 

lngilterede 
işsizlik 

(Başı birinci sahifede) 

neaini iki b&Jtan tehdit eden 
felaket gibi telakki olunmakta 
dır. Tekmil İngilizlerin iradı 
800 milyon İngiliz liraaı kadar 
olduğuna göre, bu meblağların 
bütçe üzerindeki vezni ve tesiri 
mülahaza olunabilir. 

Son zamanda işsizlik ıui
istimallerinin çoğaldığı haber 
verilmektedir. Sigorta kanun
larının gittikçe taaddüt etme
si, kasadan istifade için hiyleli 
bir takım yollardan gidilmesi
ne yol açmıştır iddiası, ortaya 
atılmıştır. Deniliyor ki, müte
addit kanunların ayrı ayrı fa. 
ideleri, zeki bir surette kombi
ne edilmektedir. Bazı amele 
nin, bu yollardan giderek haf
tada 5-6 İngiliz lirası (50 
- 60 türk lirası) kadar bir 
İrat topladıkları, mahkemeler
ce sabit olmuf oduğu ileri sü
rülmektedir. 

Bütün bu vaziyet. rakip 
konservatif fırkanın elir.de kuv 
vetli bir silah gibi kullanılı
yor. Muhalif karargahtan fU 
sualler yükselmektedir: Sigor
ta kasası ,devlete borcunu ne 
zıunan tesviye edecektir? Hiç 
bir gün edebilecek midir? Bir 
kısmını olsun tediye edecek mi 
dir? Ve mevkie hakim Labour 
fırkası, bu suallerin cevabını 
açık bırakmaktadır . 

İngilterenin önümüzdeki ya. 
kın siyasi ve mali hayatı kesif 
bir bulutla kapalıdır denmek
te t~reddüt edilemez. 

Müderris 
,o/izamefdin ALI 

Politika 
(Başı birinci sahifede) 

tübaşı bozuk ha/km sokak lam
baları altında kitap, mecmua, 
ve gazete okuduklarını görmüş 
rüm. Atina'da kitap ve mec
mua almak istiyenler, bir dük
kanın içini doldurmuşlar ve 
birçoğu dışarda sıra bekliyor
du. 

İKTiSADi HAYAT 
Bütün mesele, iktisadi haya

tın iptidailikten ve gerilikten 
çıkmasında, makine ve müba
delenin bu makanizmaya esas 
olmasındandır. Okumıyan bir 
alman köylüsü. yaşayamaz. 
Çünkü her şeyi satacak ve her 
ihtiyacını satın alacaktır. Bü
tün piyasaları ve pazarları gü
nü gününe takip etmeğe mec
burdur. 

Bir muharrir diyor: "Avru
panrn şarkında ve ortasında 
tahsil bir ekalliyetin imtiyazı 
olarak kalmıştır. Okum:ı yaz
ma bilmiyenlerin nisbeti yüz
de elli ile seksen arasında de
ğişiyor. Halbuki sanayi Avru
pasında bu nisbet yüzde 2 ile 
10 arasındadır. Bunu böyle ya
pan hükumetlerin iradesi de
ğil, iktısadi zarurettir. 

Amerika muharrirlerinden 
M. Richard Halliburton kendi
sine ait ve arkadaşl l:lyyareci 
Moye Stefens tarafından idare 
edilen tayyaresile iki gün evvel 
şehrimize gelmiştir. Her iki ar
kadaş Hollyvood'dan tayyarele 
rile kısa mesafeler dahilinde u
çarak Amerikar.ın ,ark sahille
rine gelmişler ve buradan va
purla Avrupaya geçerek Beyya 
hallerine devam etmitlerdir. 
Tayyareciler şehrimize Bükreş 

Neden 
Böyle oldu 

( B:ışı birinci s:ıhifede) 

maaş, barem, kazarç vergisi ve 
sükna bedeli meseleleri görü
şülecekti. Dünkü içtim:ıa600 Ü 

mütecaviz muallim davet edil
mesine rağmen, ancak 50 kişi 
gelmişti. Birlik reisi Hamit Ü. 
de bir i,i olduğundan geleme
mişti. İçtima saat 1 de ilan e
dildiği halde, ancak üçü geçe
rek toplanılabildi. Birlik katibi 
umumisi Tahsin B. kürsüye ge 
lerek mevcut azaya ilk tedrisat 
muallimlerinin maaşları hak
kında izahat vermis, vekalet 
nezdinde birliğin yaptığı teşeb 

"Delil mi istiyorsunuz? Elli 
senedenberi bütün ita/ya vila
yetleri aynı mektep kanunları
na tabidirler. Son zamanlarda 
sanayileşen şimal mıntaksın
da okuma yazma bilmiyenler 
arasındaki nisbet zailtir: Tu
ı in'de yüzde il. Milan'da yüz
de 13, Ceno\•ada yüzde 17! Hal 
buki merkezde bu nisbet ücte 
biri bulur: Parme'de viizdc J2 büsleri anlatmııtır. Tahsin B. 
Floransa' da yüzde 23J ÇünkÜ 

1

. bun~an. sonra bu ~ayali mese
bu mmtakanın iktısadi inkişa- lelerın ıdare he!etı t.~r_~fından 
/ı azdır Tamamen zira · kalan başarılamıyacagını butun aza
kısımd~ ise yüzde 50 ile yüzde nı~.a~i.~~dar ~l~aaı lazım gele 
70 arasında okuma yazma bil- cegmı so':leı_ııııtır . . 
miyen vardır Fakat ıçtımaa çok az aza ış-
Beyğir ku~veti ve mektep, 1 tirı>:k ettiğ~ i~in e~as.lı bw 1car~r 

biribirini inkişaf ettirir"' verılememıttır. Bırlık muhtelıf 
iLAN · şekillerde vekalet nezdindeki 

p teşebbüalerine devam edecek-
Rusya' da terbiye planı, sana- tir. 

yi, modern ziraat planının için-
de ve o planların tahakkuk et- ı 
mesine yardımı olduğu için ha mette de bilgiye ihtiyaç olma
zırlanmış ve muvaffak olmuş- dığı zannedilmekte idi. Çünkü 
tur. hükumet bir zaptiye ve 1'ir tsh 

Bizde şimdilik bilgiye mut- si/dar idaresi idi. 
lak ihtiyaç gösteren müesse- (Paradoks) zannedilmiyen: 
se, devlet idaresidir. Çünkü bu bizde en fazla elele vererek ça
makanizmamn işleyişi değiş- lışacak müesseseler. iktisat ve 
miş ve yenileşmiştir. Cümhu- Maarif vekil/etleridir. 
riyete gelinciye kadar hükll- Falih RIFKI 

ten gelmektedirler ve burada 
Sofyaya gideceklerdir. Halli 
burton Binbir gece hiki 
yeterinden ilham olarak tayya 
resinin ismini "uçan halı., ko 
muştur. Tayyaresinin kanatla 
altın renginde yaldızlı ve göv· 
desi mavi kırmızıdır. İki Am 
rikalı tayyareleri ile sür'at rek 
ru yerine bir nevi bataat rek 
kırmağa çıkmıı gibi, ahest 
be~te yollarına devam edecek 
!erdir. 

Zafer bayramı 
(Başı birinci sahifede) 

riyet martı çahnarak yeni at al 
tayyareler uçuş yapıp lstanbul hal 
kına lstanbul afakından kollfetil"' 

serpecektir .. 

Meraaime bütütn latanhoıl 

davetlidir. Tayyare ıneydıuunda 

vetlilere limonata, piıküvi ikram 

dilecektir. 

Dumlupınar heyeti 
C. H. F. lstanbul idare be1'e 

riyasetinden: 

• 30 ağustosta Dumlu pınarda icô 

edilecek meraıimc iıtirak etmek ii· 

zere muhtelif müesaeaat ııuunnw tet 

bit olunan zevatın 29 aeuatos cW 

martesi günü Hardarpatadan ha"'" 

ket edecek Konya trenine raptedi· 

)en huıuıi vagonla mevkii mezkürf 

gibnek Üzere ıaat 9 ela Haydarpaf# 

İıtaıyonunda hazır bulunmaları ri· 
ca olunur. Seyahat vesikaları ketı· 

dilerine trende Rükneddin Bey t•· 

rafından teni olunacaktır. 

Şükrü Kaya B. 
Çanakkaleden 

ya avdet 
Yalova 

etti 
Bir müddetten beri Çanak· 

kale havalisinde seyahat edeO 
Dahiliye vekili ~ükrü Kaya s. 
Peykiıevket torpitoıu ile Ya• 
lova'va ıritmittir • 
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icarel borsasında tenkihal yapıldı 
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'iatların yükseleceğini ümit eden 
köylü malını arzetmiyor 

Ticaret borsasında arpadan 
4ka bütün sahalarda umumi 
t. durgunluk hüküm sürmek-
ır. 

. Gerek buğday ve gerek af. 
Iıllon ve fındık ü:ı:erinde bir kaç 

llCl"'ll. .. iııden beri hararetli ınuanıele 
llıamaktadır. 

Alakadarlar nezdinde yaptığı 
ız tahkikata nazaran, bunun 

ebi, köylünün bugünkü al-
k fiatlerle mal sat· 
ak. Filhakika fındığın 
kkasının yarın öbürgün 100 ru, olacağını tahmin eden 
öylü bugünkü 70 kuruşa fın· 
1iiını bırakınak istememekte· 
ir. Keza kışın 9 kurup çıka· 
ağı kanaatile buğdayı 5,5 ku· 
Şa satmamaktadır. Afyonun 

iiksek fiatlerde olmasına rağ
en 15-20 liraya satabilmek 

liıııidi ile ellerinden afyonlarını 
ıkarmamaktadırlar. 

Maamafih köylünün bu çe· 
· ngenlik ve tereddüdü boraa 

b>alıafilinde pek te yerin~e ~Ö· 
liilınemektedir.Çünkü önumuz. 
deki dört beş aydaki fiatlen 

öylüniin bilmesine imkan bu· 
nmanıaktadır. Bugünkü dur· 

un fiatlerin önüınüzdeki ay· 
arda fena netice vermesinden 
orkulmaktadır. Çünkü o za· 
an bugün saklanan maddele-

0 n hep birden piyasaya akma
ından endİ!e edilmektedir. 

ltalyada buğday resmi 
arbrıldı 

Triyeste Ticaret mümessil· 
liğinden gelen bir raporda, İ
alya hük\ımetinin buğday, be· 

hz ınısız gümrük resimlerini 
lrttırmııtır. 

Adananın bu seneki 
pamuk mahsulü 

Adana İktısat müdürlüğün
den gelen bir raporda, bu sene 
:\dananın 8000 balya pamuk 
1'tihsal edeceği bildirilmekte
:ir. Bu miktarın takriben yü:ı:~ 

tark panayirinin kütat reomi 
prenı de Piemont ile zevcesi 
tuafından yapılacaktır. 

Balkan ticaret odası 
nizamnamesi 

Ticaret odaaı Balkan koroi· 
teai dün sabah bir içtima yap· 

mıttır • 
Balkan komitesinin bu içti· 

maında geçen içtimada tetki· 
kine devam edilen Balkan Ti· 
caret odası nizamnamesi üze
rinde metgul olunmuttur • 

Tavzih 
Dün "T abacua,, ismindeki 

Holanda tütün ıirketinden şu 
mektubu aldık: 

"26 ağustos 1931 tarihli ve 
1990 numaralı nüshanızın 3 
üncü sayfa ilk sütununda Ta· 
bakua Şirketinin Ruslarla tü
tün mubayaası hakkında bir i· 
tilif yapmak üzere bulunduğu 
yazılmaktadır. 

Şirketimiz İdare Meclisi Üy 
buçuk sene evvel bilumum teş
kilatının tasfiyesine karar ver· 
mit olup bu meyanda Türkiye 
ıubealnin de derhal tasfiyesine 
batlanmış olmakla o tarihten 
beri bir gOna faaliyeti olmadx· 
Jı gibi elyevm ne tütünü, ne 
deposu ve ne de teıkilitı bulun 
mamaktadır. Yahı11ı borç ve a
lacaklarmm tasfiyesile meıgul 
olmaktadır. Ve bundan sonra 
da tekrar faaliyete geçmeoi im
kan haricindedir. Binaenaleyh 
meselede biı· isim iltibaaı görül 
mekte olduğundan keyfiyetin 
ilk çıkacak nüshanızda tav:ı:i 
hen neşrini hürmetle rica eyle
ri:ı: Efendim.,. 

Bizim mevzuu bahaettiğimi:ı: 
tütün tlrketl Holandalı "Taba: 
cuı tirketi değil "Geri Amerı 
ka~' Tabakus,, şirketi idi. Bu i
tibarla "Tabacus,. tlrketile esa 
sen hiç bir alakası yoktur. .. . . ~ 75 i, yerli keza, yüzde 20 sı 

:. ı>res ve yüzde beşi de dlter • 
ırıslerdendir. Bu seneki pa· K b' B 

n n • 
'?ukların evsafı çok yüksek· am ıyo orsası 
lır • 

Bari sergisine gönde-
rilecek eşya için 

• ~hracat ofiai Bari sergisine 
'tlırake karar vermit olan mü
!g~e&ata dün bir tamim gönder· 
~1ttlr. Bu tamimde beynelmi
ı.'. •ergilere ve Bari sergisine 
.,tiraJrin faideleri zikredildik· 
len sonra lazım gelen tesirin 
~~ belden~n neticenin huıulü 
..,ııı sergiye götürülecek me· 
•addın dikkatle tefriki tavsiye 
lldiiınektedir. 

lstırlln 1030, Kuron 16,9:1, 

Dolar 0,47,25, şıııaı 3,36,90 

Frank 12,03,00 Pezeta 5,29, 

Liret 9,02,25 R. mark t ,99, 

FraakB. 3,88,50 tıotı 4,20, 

Drahmi 36,421 
Pea&ll 2,71,30 

Fraak 1. 2,42,50 Ley 79,30, 

Leva 65, IO, Dinar 26, 75, 

Florin 1ı17. Çervoaeç 1088 
-~-·~ 

Borsa 
harici 

J Altın 

1 
Mecidiye 

• Banknot ----
914, 
!)2,50 

265, 

!!ergiye gidecek heyet ve eş· Esham ve Tahvilatın ııı vi 
~ıı. 3 Eylulde hareket edecek- 92,.0 "'· .a. lıtlkrazı dahili , 

Pariı'te toplanan ıekizinci d t• ı d• tenkihat yapıldı Eytam, eramil ve mütekaidinin •J 
beynelmilel ditçilik kongresine av ası ne ıce en } Tasarruf yapmak mecburi· lül yoklama11 ~tanba günü alqa· 
İftirak eden dit yetinde kalan Ticaret borsası mı nihayet buldulu dhetle, dün ve 

tabiplerimi:ı: memurin maa9larnda yüzde 15 akıam geç nkte kadar mal müdür-

M 3 6 hk ,J Jd tenkihat yapmıttır • !erine merbut 10 yoklama tubeıinde 
dün ıelmitler- 8ZDUn Sene ayama Um 0 U Borsanın kadrolarında bazı ve mal müdürlerinin nezareti albn· 
dir. değitiklik ve tasfiye yapmak da yoklama ilmihabelerinin tetkik 

Kongreye İf· Emniyet sandığmda 2550 1 Dün bazı şahitler dinlenmittir. §İmdilik düıünülmemittir. 
1. 1 t" ki M J k' h il" d ve taıniline baflannutbr. Bu yokla tirak eden elif ırayı z mme ıne ıeçirme e aznun ar va a ma a ın e Diğer taraftan Borsanın se-

l İ B k "f l kl"f · ma müddeti :ıarfında müracaat et• 
tabibi Halil ll- maznun memur ardan rfan e etı yapı masını te ı etmıt· kiz seneden beri netrettig"i bül. 

1 h k · i ) d" B kl"f k b J d"J · meyenlerin iunileri timdillk bordro. 
y
al Bey ile dün J n mu a emeaı dün birine er ır. u te ı a u e ı mıt tenlerin de Ticaret odasına dev 

cez da bit b J hk d Ad") · k 1 • lara kaydedilmekttdir. Y olramasrnı bir muharriri- a am u muıtur. ve ma eme a:ı:asın an ı rıne arar veri mııtir. K""a ıe-
Neticede İrfan B. 3 ıene 6 Beyin naipliği altında bir heyet kiz senedir Amerika ve Avrupa yapbrmayanların maatları maaı teY 

miz ıörütmüt· ay hapse mahkUm olmu•tur. tarafından ketif yapılması ka- b 1 ·ı 1 t 1 f ziinden ıonra verilecektir. 1 eylu··ı.ı-tür. Halil llyaı Halil /lyas B•y • orsa arı e yapı an e gra mu- uw 

0
_Y kongre hakkında fU malu- Kara Ali keşı·f istedi rarlatlırılmıftır. Muhakeme 17 haberatının da kesilmeeine ka· eylül, t99rinieYVel, tetriniaani ~ ~ 

..., eylıile talik edilmi•tir. ·ı · b "f · · İh 1 ki · L matı vermektedir: • rar verı mış ve u n.zı esını - • arınm ıtaoına -ıtanacalıtır. Ma 

K 2 
• Gebze ve civarında •akavet 17 eylil.lde mahkemelerin racat ofı"ıı"ne devrı"ne karar ve- aş ıev·'•tı ıs e•lül" • kadar dev11111 - ongre agustosta • - , ~ 

Yapmakla maznun Kara Alı" çe- yaz tatili biteceg" i için Kara Ali ·1 • t" edec•kti"r. 
"Grand Palas,. de toplanmıt· n mış ır . • 
trr. Kongreyi fransız Sıhhiye teainin muhakemesine dün bi- çetesi davasına ağır cezada de- Bu suretle htanbul borsası 

rinci cezada devam edı"lmi•tir. vam edilecektir . f" ti · h ·· Od b"ld" ·ı nazırı açmıttır. Kongreyi fran- • ıa en er gun aya ı ırı e 
sı:ı: Reisicümhuru himayeeine B - k •• k ı cek ve Oda ertesi günü bülten-· 
almıt bulunuyordu . ugu·· n u oşu ar le netredecektir . 

Dört bin kadar dit tabibi İstanbul borsaaı bu iki ehem 
kongreye ittirak etmit bulunu· miyetli vazifeyi bırakmakla 10 
yordu. Kongrenin mesaisi altı Bugün yapılacak beşinci koşu bin lira tasarruf etmektedir. 

gün devam etmittir • k d d"Jd" Sanayi erbabının bir 
Ditçilik mesleki üzerinde İçin OtUZ at ay e ı ı 

muhtelif mevzu ve nümuneler toplantısı 
arzedilmittir. Ya:ı:lık at yarışlarının beşin· Üçüncü kcşu ( Hendikap) Onümüzdeki pazartesi günü ıana 

B d b. d cisi bugün Veli efendi k""u u meyan a ız e nümune -• Dört ve daha yukarı yaştaki yi birliğinde Ankaradan şehrimize 
1 "k K mahallinde yapılacaktır. Ko-ve mevzu arımızı arzettı . on yerli ve arap at ve kısraklara gelen Sanayi müdürü umumisi Şe-

gre ditçiliğin büyük bir sür'at- şuya 3o at kaydedilmittir. Ko· mahsustur . rif Beyin İ!tİrakile sanayi erbabı 
le terakki ve inkişaf ettiğini bil şulara mutat saat 14,5 ta bat- lkramiyesi :400 liradır. bir içtima akıedeceklerdir. 

Himayei etfal 
içtima 

için iki 

Cenevrede 3 eylülde toplanacak 
olan Himayei etlal ve Ubeyde 7 ey 
lülde toplanac:ak olan Tababeti 
etfal içtimaltımıda bulun
mak Üzere Kırklareli meh'uıu ve Hi 
mayei etfal cemiyeti reiıi doktow 
Fuat Beyle Aydın meb'uıu Retif 
Galip Beyler bu aktam ekıpreıle C. 
nevreye hareket edecelılerclir. Ce
nevredeki içtima Üç gün devam • 
decektir. 

fll·ı ı" ıbat etmı"ttı"r . !anacaktır. B" . . 300 ı· "k" . ırıncıye: ıra , ı ıncıye 

Dokuzuncu beynelmilel dit· Birinci yarış ( satış koşusu ) 75 lira, üçüncüye 25 liradır. 
çiler kongresi 1930 senesinde Üç ve daha yukarı yaştaki Duhuliyesi: 4 liradır. 
Viyana'da toplanacaktır haliskan İngiliz at ve kısrakla· Mesafesi: 1400 metrodur. ~~1~5,~ 

Gelecek 
Rus amele 

Üç gün kalacak ve 
fabrikaları gezecek 
Pazar günü saat sekizde Uk-

ranya isimli Sovyet vapuru ile 
350 Rua amele talebesi gelecek 
tir Bu talebe Leningrat'tan ha 
reket etmit, ve Hambourg, 
Londra, Cenova limanlarına uğ 
ramışlardB". Şehrimizde 3 ıün 
kalacak cami ve mü:ı:elerle tü· 
tün depolarını, çimento ve men 
sucat fabrikalarını ge:ı:ecekler
dir. 

Rus amelesinin istikbal ve 
gezdirilmesi için belediye sey. 
rahm tubesi bir program hazır 
lamıt ve tetkik edilmek üzere 
makama verilmiştir. 

Zekai B. Yalovaya 
gidecek 

Düyunu umumiye Türk da. 
yinler vekili Zekai Bey şehri
mizde iıtirahat etmektedir. 

Zekii Bey bir iki güne kadar 
Yalovaya gidecektir. Aldığı· 
mız malumata na:ı:aran, hamil
ler vekillerinin bu yakınlarda 
Türkiyeye gelerek Maliye Ve
kaleti ile tekrar temasa gelme
leri haberi ınevsimai:ı:dir. Zekai 
Bey de böyle bir teyden haber· 
dar olmadığını söylemittir. 

İzmir Evkaf müdürü 
lzmir Evkaf müdürü Hulılıi Bey 

ıehrimiıe gelmittir. Burada bazı 
ailevi itlerini ikmal ettikten oonra 
tekrar lzmire gidecektir. 

ra mahsustur. Dördüncü koşu (Handikap) 
lkramiyesi: 400 liradır . B · Üç ve daha yukan yaştaki 

75 Ji;:~~~:c~~ ~~aİi;:~:~iye haliskan İngiliz at ve kısrakla-
ra mahsustur . 

Duhudiyesi: 4 liradır . 
Siklet: Üç Yatındakiler 5S İkramiyesi: 500 liradır . 

d 
Birinciye: 400 lira, ikinciye 

kilo, ört ve daha yukarı yaş· 
takiler 60 kilo taşıyacaklardır. 75 lira, uçüncüye 25 liradır. 

1931 senesi zarfında 1000 Duhuliyesi: 5 liradır. 
lira kazananlara 5 kilo, 1500 li- Mseafesi: 2000 metrodur. 
ra ve daha fa:zlasını kazananla- Beşinci koşu (çalı manialı) 
ra 8 kilo iave edilir · Üniformalı zabitana mahsus 

Satış fiatı 1000 lira ve daha Dört ve .!aba yukarı yaşta 
aşağı olanlardan üçer kilo ten· ve her ırka mensup at, kısrak 
zil edilir . ve idiçlere mahsustur . 

Meaafeoi: 2200 metrodur. İ)<ramiyesi: 500 liradır. 
(Bu kotuya ecnebi jokeler Birinciye: 300 lira ,ikinciye 

binemez} . 100 lira, üçüncüye 75 lira, dör-
/kinci koşu düncüye 25 liradır. 

1931 ıenesi :ı:arfında kazan· Haliskan İngiliz 78 kilo, 
dıaı ikramiyeler yekunu Hl~ Anglo-araplarla Fransız yarım 
lirayı tecavüz etmemlt olan uç kanları 70 kilo, ecnebi kanı ta
Yatnıdaki yerli ve arap erkek §ıyan yerli yarımkanlar 68 kilo, 
ve diti taylara nıahs~ıtur. Macarlar 65 kilo, Araplar, ec-

lkramiyesl :400 hradır. nebi kanı taşımıyan yerliler 58 
Birinciye: 300 lira, ikinciye kilo tafıyacaklardır. 

78 lira üçüncüy 25 liradır. 1931 senesi zarfında bir za-
Duhuliyesi: 4 liradır • bit koşusu kazanmış olanlara 
Siklet: 56 kilodur · ,. dörder kilo · ive edilir . 
Meufesiı 1400 metrodur. Mesafesi: 3000 metrodur. 

Beledl11ede ------
Darülbedagi 
Temsilleri 

Bilet fiatlarında tenzilat 
vapılamıyor 

Belediye daimi encümeni 

Haliç 
Şirketinde 
Dün içtima edilmedi 
Haliç tirketi heyeti umumi 

yesi dün fevkalade bir içtima 
yapacaktı. Bu içtimada son za
manlarda vaziyetinin bozuk ol
duğu iddia edilen şirketin bun 
dan sonraki faaliyetine yeni 
bir veçhe verilecek veya eski 
vaziyet ipka edilecekti. 

Tenis, Yüzme, Futbol 
Merkezi umumi dün toplandı 

bugünün spor faaliyeti .. 

Merkezi umumi 
Bugün T arabyada yapılan 

tenis turnuvasının dömi finali 
oynanacak. Bu müsabakalar 
mevsimin ikinci karıılaşması 
olması dolayısile oldukça mü
himdir.Dömi finale kalan oyun 
cular memleketimizin en ıyı 
teniscileridir. Bugünün mühim 
bir noktası da (Suat • Şirin. 
yan) maçıdır. Hatırlardadır ki 
antreneman esnasında Sual; Şi 
rinyanı yenmiıti. Eğer bugün
de Şirinyan iyi oyunların<lan 
birini oynayamazsa dömi final
de eliminı alma11 ihtimalı yek 
değildir. Ve yine eğer Şirinyan 
galip gelirse ezeli rakibi Sedat· 
la karşılatacak demektir. Çün
kü dömi finalistler ıunlardır: 

Sedat • Suat • Şirinyan • T rİ· 
bugof • yahut Col Eliottur. Bu 
günkü maçlar bu noktai nazara 
göre mühimdir. 

içtima halinde .• 
Dördüncü hadise de İkinci 

küme şampiyonu Kasımpata 
klübü ile Beykoz klübti arum
da Beykozda olacaktır. 

Beykoz - Y•ni k~g 
Uzun mesafe rekortmeni 

Kasımın açtığı çığır üzerine u 
zun mesafe yü:ı:mek sporuna 
daha fazla ehemmiyet verilme
ğe ba,ladı. 

İtte bu münasebetle (G.S.) 
den Kimüran Bey pazar ııünü 
yapacağı Fenerler • Saraybur· 
nu müsabakasına hazırlık ol
mak üzere dün Beykozda ıuya 
ıirerek 27 dakika sonra Yeni 
köyde ıudan çıkmıttır. Bu ıu· 
retle de Boğazın • en ıenit ye
rini 27 dakika ıibi bir :ı:aman 
zarfında geçmit oldu. 

Kendisine Beykoz ldtlbünün 
emektarlarmden lbrahim ve 
Anadoludan Veyıi refakat et· 
mitlerdi. 

B 

'

Doyuau muvabbld• 70, 
ari Şark panayırı lkramiytll Demlryollan 3,50 

de ROMA, 26 A.A. - 6 Eylul 1 1.,.,,.=-~--=•••-••••••-•••·•-•·--., .... ,.,_ .. ~.,.,. .... _.._ 
Bari' de açılacak olan ikinci 

Evkahn lzmirdeki 
tütün depoları 

lznıirde Evkaf müdüriyeti umu· 

Darülbedayi bilet ücretleri i
çin yapmakta olduğu tetkikatı 
ikmal etmittir. Fiatlerde esaslı 
bir tenzilit yapılmasına imkan 
görüleınemittir .Parter fiatleri 
aynen ipka edilmiştir. Keza 
halk zabitan ve talebe geceleri 
fiatl:ın de ipka edilmittir . 

Yalnız ve yesine ten:ı:ilit 
loca ffatlerinde yapılmıtbr. Bu 
da çok cüzldir. 

Halbuki bundan bir ay ev
velki heyeti umumiyede oldu • 
ğu gibi, bu içtimada da ekseri
yet hbıl olmamıttır. Bunun 
neticesi olarak Ticaret kanunu 
nun 386 ıncı maddesi mucibin
ce bir ay sonra hissedarlann 
tekrar içtimaa davetine karar 
verilmittir. 

Günün diğer hadiselerinden 
biri de İstanbul denizcilik heye 
tinin Rumeli Hisarı • Kandilli 
yü:ı:me müaabakaaıdır. Bu mü
sabaka da oldukça mühimdir. 
Çünkü Boğaz ıulannı ve akıntr 
!arını bihakkin bilmek lazım· 
dır. 

Puar JÜDÜ Kimiiran (G.S.) 
Melih (F.B.} Nihat (B.B.) 
Bahadir (G.S.} Bey ve Hanım 
lann iıtirakile F-lerden, 
Saraybumuna kadar ytizecelc· 
!erdir. Eczacılar bir şirket tesis ettiler 1 

miyeoi tarafından 430 bin liraya İn• 
ta edilen tütün ~ıu Amerikalı· 

ı 
lar tarahndan 10 14!De müddetle İl· 

· ticar edllmiıtir. Burada 1500 amele 
· "lıtmallladır. Depo 3650 metre mq 

ıbbaında bir arsa üzerine İllfll edil. 
.niıtir ,,. fzmirin en büyük binala

~ / rından biridir. 

Münür Şahin ve Omer Kenan Bey-

Metruk mezarlıklar 
Belediye metruk mezarlıkla. 

rın satıtına devam •tmektedir. 
Y apılaıı bir lıtatlıtikte en çok 
Beyojlu ve Y edikule mezarlık 
!arına talip olduju anlatılmıt· 
tır. 

------ı, yüzünden kavga 
Mezbabad• Paçalıane lnımında 

çalıtan ameleden Davit ile Manadır 
lı Hamdi araunda it yüzünden kav
ga çıknu9, Davut, Hamdiyi ba,ın· 

dan yaralıyarak kaçmı9tır. 

ler, mürakipliğe de Eminönünde ec Müstahdemin devam etmitlerdir. 
zacı Hüıeyin Hüınü Bey intihap e- Süt işini Bomonti mi 
dilmi,Jerdir. Şirket beheri 26 liralık beyannameleri 
bin hi11e senedi çıkaracakbr. Ser· Müstahdemin için baaılan 10 idare edecek? 
mayeıi 26,000 Türk lirau olacaktır. bin beyanname dün nahiye mü lstaınbulun ıüt itini tanzim 

Şirketin makıat ve cayei teşek· dürlüklerine tevzi edilmittir. ve iılah için uzun zamandan 

Çünkü Rumeli Hisarından 
anafor yapan akıntı iki kola 
ayrılarak biri aşağıya biri de 
Kandilliye gider itte en mühim 
nokta bu akıntılardan kurtul· 
mak ve muvafık olanına katıla 
bilmektedir . 
Fcdera olmagan kaltlpler 

Üçüncü hadiae Gayri federe 
klüplerin lik maçlarının batla· 
masıdır. 

Pazar ıünü saat 6,5 da suya 
ıirecekler ve tablmleri- nua· 
ran 4 ili 4,5 saat •-ra Saray. 
burnunda olacaktn-. 

külü memleketimizde yapılabilecek Badema müstahdemin beyan. beri tetkikat ve tetebbüsat ya. 
"Dalenik lıpençiyari,, müıtah- namelerini muhtarlardan dejil lenmektedir. B<mıontinin ıüt 

" · k h ti zarlan •a-.,.ak, memleketimizde ye- nahiye müdürlüklerinden ala- nin bu iti deruhte edeceği aöy. 
.,, 1 İirk· Yapılan intihapta tır et eye • r · d Ç '~•le •ye eczacıları Laboratuvarı k" b"•en tıbbi, iptidai maddeleri iıtih· rak dolduracaklar ır. ünkü lenmektedir. Bomontinin ıüt 

Bu yeni tetekkUI mailarım 
dün de yazdığım gibi yeni tan 
zim edilen DarUlflinun ıahaaın 
da yapacaktır • 

Bu likin ille kartılatmuı Al. 
tm Hll&l • Bostancı araım~a 
ve aaat 3,5 de olacaktır. İkinci 

M•rlcesi amaml içtimaı 
Dün haber verdiiimiz eibt 

buıUn saat 10 da Türkiye id
man Cemiyetleri ittifaki mer
kezi umumi içtimaı federaıyon 
lar merkezinde yapıldı. Müfet. 
tlt raporları okundu, ve bazı 
noktalar mtinakaıa edildi.. Soa 
ra madalyaların yazılarının ye
ni harflerle yaııılması tahtı ka
rara almdr. Gel- evrak miiza· 
kere edileli, ve bunım üuriDde 
'P9)'ce münaic.,a edildi, sonra 
Olimpi:ratlar• ıidecek olan k .. 
filelerin ..-uiyetleri teuld&ilr • 

A. ı"dareoine Niğde meb'ıuu ımyarer ' 1 1 ·· dd" · · · 1 h · · 1 ~ ... u.,,· 110niın Şirketi tesiı heyeti M f sal etn>ek ve satmaktır. muhtar ara yapı an mutea ıt ı9ın1 ıı a ıçın eeuen azım ıe-
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Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
aylıft 400 kurut 800 kurut .. 1 750 

" 
1400 

" 
" 

( 1400 
" 

2700 
" . 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iti• 
için müdiriyete milracaat edilir. 

Gazetemiz i!Anlann meı'ullyetini 
kabul ebnez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 26 , 

asgari 19 derece idi. Bu· 
gl1n ruzgir poyraz bava 
açık. 

Celil Muhtar Beyefendi A
dalar halkına bir hayır yapmak 
üzeredir. Muhterem doktor 
Adanın en havadar yerinde as
ri bir mezarlık tesis edecek ve 
bunu Ada belediyesine hedi
ye eyliyecektir . 

Eh, doğrusunu söylemek 
lıizım gelirse Adalar halkının 
hayat için hiç bir istekleri, 
hiç bir emelleri kalınıt değil
dir. Her evde, sokak hatların 
da, hamamlarda suları takır 
şakır akıyor.. iç ve yıkan! 
Her tarafta elektrik geceyi 
gündüz yapıyor. O kadar ki; 
güneş Ada üzerinde iti olma
dığını zannedecek kadar sönük 
kalıyor. Yollar tozsuz, top
raksız, çamlar yemyeşil ve 
canlı.. Yiyecek içecek o kadar 
bol ki; dükkanlar da müşteri
siz kalıyor.. Arabalar bir 
bardak su pahasına, eşekler 
bedava.. Yalnız bir eksik kal
mıştı. Bir tek eksik ... Bu ka
dar rahat ve refah içinde ya
ıamıt olanların dünyadaki ha 
yatlarile mütenasip bir asri 
mezarlık.. itte muhterem dok 
tor tam bir hekime yakııacak 
düşünce ile bu son eksiği ta
mamlıyor.. Adaya bir asri me 
zarlık hediye ediyor. Ne diye
lim, güle güle kullanımlar. 

Bu mezarlık hakknıda Ce
lil Muhtar Beye soranlar ol
muı: 

- Doktor Bey, neden bat
ka bir şey vakfetmiyoraunuz 
da mezarlık vakfediyorsunuz?. 

Şu cevabı almıt : 
- Bir doktor için en mü

nasip vakıf budur . 

Saçı uzun aklı kısa 
Eskidenberi dillerde dola-

fl 1 bu darbı meselin artrk 
hiıkmü kalmadı diyorlar. 

Bir Hanımla görüştüm ve 
ordum: 

- Ne dersiniz Hanımefen
ii ! Kadnılar için böyle der-
1 ·r ••• 

- Evet! Eskiden böyle 

MiLLiYET CUMA 28 

1 Askeri makale 1 
bildikleri botluklardan sıyrılıp kur-
tulahilmiılerdi. Asıl (. ve il inci ko
lordulardan mürekkep Yunan ordu· 
su, yani 4., S, 9, 12 ve 13. Yuan fır
kaları tamamen, 1. ve 7 inci fırkala
rı da kısmen, §İmale atılmış, garbe 
kaçabilmeleri ihtimali bertaraf edil· 
miş bulunuyordu .. 

Dumlupınara doğru 
28ağustos 

işte bu suretle bu husuıta 27 / 28 
ağustosta verilen en uygun kuıat

ma kararı ve alınan tedbir ve tertip 
ler bu ıuretle semeresini vermişti. 

Kutatma çenberinin iki ucu gittik
çe biribirine yaklaımağa baıladL. 

S - Eskitehir iıtikametinde, 

müıtakilen, Eıkişehir mmtakasında 

ki üçüncü diltmanfırkaıına taarruza 
ve bu dütmanın, aııl ordusile bir
leımeıine meydan vermemeğe me
mur edilen, Üçüncü kolordumuz da, 

41 inci fırka11 ile bu dütmana taar
ruz etti ve dütmanı çekilmeğe mec

bur etti.. Birinci fırka11 ile de Dö
ker - Kütahya istikametinde ileri
lemek üzere (Döker) in 25 kilomet
re kadar timali şarkiıine (Yapıl

dak) ta gecelemitti. 

28 Ağustos 1922 hareketleri ve akşam vaziyeti 
Ş - Kocaeli ve Menderes grup

latı da kartılarmdaki düşmanı yerin 
de mıhlamak vazifelerine devam et
tiler. Nihayet 28 ağuıtoı ak§amı 

krokideki vaziyet hatıl oldu .. 

Dün tekrar verilen düşmanın ku
şatılmaıını istihdaf eden karar ve 
emirler mucibince, harekete devanı 

ettiler •. 
Dütmanı, timalden kavramak va

zifesini alan ikinci ordunun, birinci 
ordu ile hareketini birleştiren fırka

larından: 

A - Mürettep süvarı fırkaaı (Es

kitehir-Afyon) demiryolu üzerinde 
(Döğer) iıtasyonunu iıgal etti,(AI· 
tın taş) a doğru ileriledi. 

B - 61 ci piyade fırkası (61. P. 
F.) önünde düşmanı, tart ve rüc'ale 
mecbur ederek lhsaniye istasyonu· 

na vardı .. 
C - Daha cenupta altıncı kolor

dunun 16. ve 17 ind fırkaları da 
düımanı önlerine katarak Eıkitelıir 
Afyon demiryoluna Kazlı ıöl ve ce

nubuna vardı •• 

düıman hrkasını timale attıktan 

sonra, o İntikamı 4 Üncü kolorduya 
bırakarak, aldığı emir mucibince 
dÜfmanın ıarbe ( Dumlu pınar) a 
çekilmesine meydan bırakmamak i
çin, garbe dönmüştü; bu da, kolba
flll ile (Akçaıebir) den garbe çekil 
mekte olan bir düşman koluna ye· 
tiıti. önledi, onu da ıimale dönme-

Başkumandan Gazi, Büyük er
kanı harbiye reiıi ve Garp cepheıi 
kumandanlıklığı karargalılarile, Ko
ca tepenin cenubundaki ordugalıtan 

hareketle saat 14 te henüz dütman 
silindiri altından kurtulan Afyon ka 

ğe mecbur etti.. sabaıına vardı; karargahını orada 

Ç - Düımarun gerilerine saldır- teıis eyledi .• O ıün, Afyonkarahioar 
mıt olan ıüvari kolorduıu daha bu lılar, en büyük bayramların• yapı
geceden 2 inci ve 14 üncü fırkaları yorlardı.. Emsalıiz bir esaretten 
ile Akçatchir ıimaline (Bat kimse) kurtulmutlardı •. Hürriyetlerine ka
civarından demiryolunun §İmaline vutmuılardı.. Kurtarıcılarına kavuı 
geçmişti.. Bunlardan ikinci süvari : muılardı .. Kurtarıcdarına kartı, bağ 
fırkaaı bu sabah ikinci Yunan kolor rı yanık ataların, babaların kurtan
dusu karargi.hı ile 9 uncu Yunan cdarına kartı minnetle, ıükranla bir 
fırkaaı olduğu anlatılan, (Eğret) sarılıtları vardı ki anlatılma11 çok 
köyüne baskın yaptı; ve timale kaç güç •.. 

mak İsteyen düşmanın bir otomobil Samimiyetle itiraf edeyim ki fU 

kolunu eıir etti.. dakikada bile tam dokuz yıl evvelki Bu suretle dÜ!manın Eskitehiı· 

grupn ile Afyon grupları araaındal<i Birinci süvari fırkası da, (Ayva
h) §İmalinden, Dördüneü kolordu
muzun önünden 1ıarbe çekilmek is

i teyen dütmanı önleyerek durdur
darbey• mut, bu ıuretle dördüncü kolordu-

demiryolu muvasalaı-I da 

keoilmiıti. 

* * * 
Cenupta, dü~m'Jna 

tamamen 
manzaranın hatırası gözlerimi 

tarih-

• 

ya-

Başkumandan Büyük Gazi, Fevzi 
ve hmet Paşalarla görüttü. Hilıd o
lan fU vazi e göre, yarın için ya

pılacak itler teıbit edildi. Ve ıu ka 
rar verildi: 

vuran birinci ord'.1nun: 
A - 11 inci kolordusu, Afyon

Utak demiryolu boyunda ve Afyo
nun 15 kilometre kadar şimali gar
biıindeki (Arapalı çiftliği) ne doğ.

ru yürüdü; ve o civarda ıarbe doğ
ru çekilmekte olan 12 inci Yunan 
fırkasına çattı; onu timale sapmaya 

mecbur etti .• 
B - iV üncü kolordu; ıimali gar 

bi iıtikametinde; bir hrka11 ile (Re

ıul baba tepeleri) nin ıarbi yama
çta (Reıacliye) ve diğer fırka11 ile 
(Ayvalı-Kumarlı çiftliği) iıtika

metlerinde yürüdü .. Oralarda rast
ladığı dütmanı garbe kaçınnadı; 

(Bat kimıe--Akça tehir) hattının 

timaline çekilmeğe mecbur etti .. 

C - 1 inci kolordu: Bidayette 
(Bal Mahmut) civarında çattığı iki 

yanlı§ bir iddia vardı. Lıikin 
biz onun hükmünü İptal için 
saçlarımızı kısalttık .. 

- . . • ama aklınızı uzattı 
ruz mı ?. 

- Evet! Bunun ilk tezahiı
rü sesimizin daha fazla çıkma 
sıdır -

. . aman Hanımefen
di! Şu akıl uzamasına değil 
dil uzamasına delalet eder .. 

Ve burada muhavereyi kes
tik • 

FELEK 

muzun işini kolaylaştcrmıttı .. 
Süvari kolordumuzun, dütmanın 

gerilerinde bu&ünkü ceıurane hare
ketleri, düfmanı takip eden piyade 
fırkalarımızın dütınanı kaçırmamak, 

timale ancak, kutatmak huıuıların
da itlerini pek çok kolaylaşhrmıı ve 
bu kolordu dünkü cephe emrinde 

kendiıine tevdi edilen vazifeye ta
mamile uygun hareket eylemişti. 

Onun üç fırkasının, başka batl<a 
yerlerden, birdenbıre düşmanın be.
zan yanında, hazan önünde zuhur 
ediverıneıi, zaten bozgun olan düt· 
manı büsbütün bitiriyordu .. 

Düşmanın bugünkü hareket ve 
gayreti, gösteriyordu ki o, Reıul ba 
ba tepeleri - Akçaşehir - Bakır

cık - Tazılar - Toklu ıivriıi hat
tnıda tutunarak, ordusunun garbe 
çekilmesini temin etmek İstiyordu •. 

Bizim kolordu ve fırkalarımızın, 
aldıkları emri tamamile~fa ederek 
düşmanı hem ardından, hem müvazi 

takip etmeleri ve önleyerek tima
le atmaları, düşm.inın kaçabilmek 
ihtimallerini b ertaraf etmiş ti .. 

Yalnız, Afyon muharebeıtinde ve 

Afyon cenubunda fena halde bozu
lan birinci Yunan fırkası ile, şimal
den ikinci Yunan ordusundan onu 
takviye etmek ü zere gelen 7 inci 
Yunan fırkasının dağılan kısımların 
dan yalnız pek azı, süvari kolordu
su ile, birinci kolordu arasında bula 

" A - Birinci ordu tekmil kuv
veti ile garbe dönecek, ( Dumlu pı
nar) ı düşmandan evvel tutacak. Ve 

dütmanın 1. ve 7 İnci fırkalarnıdan, 
garbe kaçmağa muvaffak olan kı
sımlarına yetitecek onlan da yeneh1 

lecek .. 

B - ikinci ordu, şimalden birin

ci ordunun sağ cenahile beraber 

tasfiyeye devam edecek. Dütmanın 

şimale çekilmesine meydan vermiye 

cek., 

C - Süvari kolorduıu da, daima 

garbe çekilmek isteyen düımanın 

önünü kapayacak .. ,, idi .. 
Bu karar ve emirle idi ki, düıma 

nı ku~atmf;\ çenberinin iki ucunun 
daha ziyade biribirine yaklaıtırılma 
temin eidlmit. ( Dumlu pınar) da 
Baıkumandan meydan muharebesi
nin plinı §imdiden çizilmiş oluyor· 

du .. 
( Arka11 yann) 

Türkiye iş bankasından 
Zafer Bayramı münaseıbetiy 

le 30 Ağustos 931 Pazar ıgünü 
İstanbul ve Beyoğlu şubeleri

miz kapalı bulunacaktır. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 6 ,;öatermekte ev sahibi ile re
kabete de girişmişti. 

yordu. Onun canını sıkan dok 
tor Liitfi Beyin Süheyla Ha
nımla fazla konuşması idi. 
Birkaç defa Süheylaya söz söy 
!erken , doktor Lutfi sözlerini 
kesmit, başka bir lakırdı aça
rak Süheyla Hanımı kendi ta
rafına çevirtmişti. Halbuki ö
teyanda Nimet Hanım, y şına 
bakınıyarak, doktor Liitfi ile 
Yazıcı Zadenin kendisile uğ
ratmalarını istiyor, onlara su
aller soruyordu. 

BAŞIDÖNÜKLER 
lbrahim Necmi 

- Muhteşem Nihat Hanım 
efendi, yeniden sözü değİftirdi: 

- Yemekten sonra muzik 
yapacağız. Sizinle bir vals oy
ıarız, Nebil Bey! 

- Bilmem ki becerebilecek 
miyim, efendim. 

- Y o sizi cesaretlendirece
ğiz dedik ya ... 

Nevzat Süreyya, artık da
yanamadı: 

- Hanım teyzeciğim, emre
derseniz ilk evvel biz bir foks
trot yapalım. Nebil Bey de 
bundan nümune alır da cesa
retlenir. 

- Peki, yavrum, öyle yapa
rız. Görüyorsunuz ya, Nebil 
Bey, Nevzat Bey sizden epice 
küçük olduğu halde, bakın, ser 
best serbest hanımları dansa 
davet ediyor. Siz de, madem ki 

- Çalışacağım, hanımefen
di! 

Muhtetem Nihat Hanıme
fendi, genç Ahmet Nebili aç
mağa çalıtırken, sofradakiler 
de bof durmuyorlardı. Neri
man Cemıit Hanım, bu salo
na ilk defa bu aktam girdiği 
halde bekli alışkmlardan daha 
cesur davranıyordu. Şeyda Ka 
mil Beyin manasız iltifatlarını 
mühimsemiyen bir tebessümle 
geçiştiriyor, bilakis Yazıcı Za
denin kalın altın kösteği , par
mağındaki iri elmas yüzüğü, 
sözlerinden anlaşılan zengin 
iş adamı kabiliyeti Neriman 
Cemşit Hanımda belirli bir e
hemmiyet duygusu uyandırı
yordu. Bu iki taraflı bombardu 
mania beraber Neriman Cem
şit Hanım, bu salonda yaban-...... 

Mebrüke Numan Hanım, 
yeni girdiği bu salonda Neri
mım Cemşit Hanım kadar atıl 
gan bulunamıyordu . Kemal 
Reha Beyin kesilmek bilmiyen 
hikayeleri, imaları arasında, 
sofranın altından daima sol 
ayağını kovalıyan Nevzat Sü
reyyanın genç ve yorulmaz a
yağına da karşı koymağa çalı
şıyordu • 

Semiha Nazmi Hanım, Fe
rit Necdet Beyle uzun bir ko -
nuımaya dalmıtlardı. Ara sı
ra kaçak bir gözle )q)casının 
Neriman Cemıit Hanımla u
yuşmasma bakıyordu. Neri
man Cemşit Hanım Ahmet Ne 
bille Muhteşem Nihat Hanı
mın konuşmalarına karıştığı 
zamanlar Semiha Nazmi Hanı 
mın gözleri de masanın öbür 
ucuna doğru kayıyor, Ahmet 
Nebilin sevimli yüzü üzerinde 
dt.ıraklıyordu . 

Nih:ıt llhamı Bey, karısı-

Cevat Bey, meraklı gözler
le şu masayı tahlile çalıtıyor
du. Burada ne birbirine benze
miyen kadın ve erkek tijlerivar 
dı. Bu birbirine benzemiyen 
tipler nasıl da üstün körü bir 
naziklik örtüsile anlaşmış gibi 
görünüyorlardı. 

Bunların arasına getirdiği şu 
genç, acaba bu gecenin önün
de açtığı yeni hayatta nelere 
rast gelecekti? Annesi değilse 
de bol bol ablası olabilecek 
olan Muhteşem Nihat Hanım
efen i 

Sinemada 
-Fransızcadan-

Patuyet'in artık adeti olmu! [ 'ey olmadığı cevabını verdi. 
tu: Bu kız, son zamanlarda sine-

- Bu sinemalarda gün geç- maları, kaldırım aşmdırmağa 
tikçe budalaca şeyler göster- tercih eden harci alem kadın
meğe başladılar. lardandı. Onun için Patuyet 

Durup dururken filmlere ile ahbap olmak işine geliyor
bir de sea ilave ettiler. Bir bu du . 
dala ne kadar budala olsa, se- Patuyet kıza biraz daha 
si çıkmadıkça, yine taham- sokuldu. Kız telaş göstermedi 
mül edilir. Halbuki şimdiki ellerinden tuttu, kız ellerini 
filmler konu,an budalalara ben 1 çekmedi. Hatta bir aralık ba-
ziyorlar. şmı kızın başına yaklaştırdı. 

Ve devam ederdi: O kadar yaklaştırdı ki, sıcak 
- Tahammül edilmez bir nefesi tende hissedilmeğe baş

şey oldu bu sinema! Fakat bü- ladı . 
tün kabahat guya modern ge- Tam o sırada, birden bir 
çinen halkındır. Ne gösterir- arka taraftan bir adamın sesı 
!erse, hiç seslerini çıkarmadan duyuldu: 
seyrediyorlar. Eskiden babala - Film mi bu be? Nerede 
rımız bir tiyatroya falan gitti külüstür film varsa, getırıp 
ler mi, ceplerinde ana'htar ta- gösteriyorlar. Sonra tarifeler
şırlarmış. Oyun fena mı, bu de yine tenzilat yok. Biz pa
anahtarları çıkarırlar ve delik rayı sokaktan mı topluyoruz? 
!erinden üfürerek ıslık çıkartır Bu defa Patuyet kızdı. Ar
larmış. Fakat bugün seyirci- kad;ı. filmi tenkit eden adama 
ler de budalalaştı. döndü : 

Patuyet böyle söyliyordu. _ Sus be yahu! Dedi, seni 
Ne zaman bir mecliste bir şey mi dinliyeceğiz, filmi mi sey
konuşulsa, sözü sinemaya ge- redeceğiz ? 
tirir ve yukarıdaki nutkunu 
mutlaka söylerdi. O derecede 
ki artık kendisi çekilmez bir 
adam olduğunun farkına da 
varmıyordu. Bir gün bir al'ka 
datı : 

-" Yetil müselles,, filmi
ni gördün mü? Diye sordu. 

- Hayir, görmedim. Zira 
çoktandır artık sinemaya git
miyorum, çünkü sinemada bu 
dalaca şeyler göstermeğe baş
ladılar. Fakat bütün kabahat 
guya modern geçinen .. 

İRTİHAL 

Mülga Ayan azasından Bursalı 

Riza Efendi merhumun mahdumu 
Humus mutasaErıfı müteveffa Şü
krü Beyin K.erime..i ve geçen hafta 
.irtihal etmiş <>lan sabık Bursa mev
Jevi Şeyhi Şemseddin Efendinin ha 
remi Ferik Nureddin Paşanın tey
z011i İffet Hamm Kadıköyünde ve
fat etmiş ve Beylerbeyindeki aile 
kabı:>isııanma dün defnolunmuştur. 
Mevla rahmet eyleye. 

Arkadaşı sözünü kısa kes-
ti: Yeni neşriyat 

- Anladım, dedi, fakat b_u Türk Madencilik hayatımızda 
"Yeşil müselles,. fevkalade bır 1 ·ık b. 

G. .. d b k 1 ı ıc eser 
şey.. ıt, gor e a , nası 
fikrini değiıtirirsin.. Türkiye ve 

Patuyet bu tavsiye üzerıne Krom 
o akşam filmi görmeğe git.ti. 
Koltuğuna geçip oturdu. Üç 
dakika sonra, fikir edinmit
ti : 

- Ne budalaca film! Diye 
söylenmeğe ba,Iadı. Y abu, et 
rafta bu kadar kişi oturuyor 
da, hepsi de halim selim, ku
zu kuzu seyrediyorlar. Bu fil 

Türkiye ve dünya kroınlan 
vaziyeti, mevkii, ehemmiyeti 
hakkında Maıdenciler birliği 

umumi katib' Sadrettin Enver 
Beyin bu nam eseri intişar et
miştir. Bu u-zun bir tetık~k mah 
sulu olan bu <kitabı alakadarla
ra ehemmiyetle tavsiye ede-min nesine bu kadar para ver

diniz. Yoksa paraları hepiniz riz. 
de sokaktan mı toplıyorsunuz? ~--••••••••••"! 

Fakat sinemadakilerin bat- EtBlMRl ~ı·uenıası ları, bu defa Patuyete'ye dön 
dü: 

- Sus be 
- Seni mi dinliyeceğiz? 
- Bu herif galiba deli! 
Sesleri yükselmeğe başla

dı . 
Patuyet kalbi meraret ve 

ıstırap içinde bu ahmak insan 
ları kendi hallerinde bıraka-
rak, yerinden kalkıp çıkmak 
üzereydi ki, yanı başında !irin 
ve narin bir kızcağızın oturdu 
ğunu gördü ve muhavereye yol 
açmak için: 

- Madam, siz filmi nasıl 
buluyorsunuz? Pek bayağı de 
ğil mi? Diye sordu . 

Küçük kız, filmin hakika
ten pek o kadar beğenilecek bir 

Hanımın bir iki defa söze ka
rışmasını bile hemen kıskanı
vermişti. Acaba böyle açılan 
alakanın sonu ne olacaktı? Ö
teki Hanımlar açıktan söze ka 
ı'ıtmamışlardı, amma her biri
nin Alımet Nebile bakıtları ne 

l"d" I ateş ı ı ..• 

En çok tatıran, ıaıalyan 
Ahmet Nebilin kendisiydi. Ce 
vat Beyin anlattığı gibi, bu 
gece ömründe ilk defa olarak 
böyle bir salonda bulunuyor
du. Orta Anadolunun bir kaıa 
basında büyümüı, Darülfünun 
da okuduğu seneler içinde de 
anasının, babasının 11kı bakı
mı altında aile yuvası içinde 
kalmıştı. Kulaktan bildiği ki
bar salonuna, sosyete alemine 
ilk karıftığı bu gecenin duy
guları ne karıtıktı . 

Karmenli dudakları hafifçe 
titriyerek, gözleri derin bakış
larla gözlerine takılarak ken
disile konuşan bu süslü, dep
tebeli Hanımefendinin içinden 

2 Eylül çarşamba akşamı 
Yeni sinema mevsimine 

. başlıyor 
ilk proğram: 

GEORGES BANKROFT'un 
şaheseri tamamen Fransızca 

FIR TINA 
filmidir 

ZAYİ - Evrakı resmiyeyi muh
tevi kalın sarı kağıttan mamfll bir 
zarf Yusufpaşada ekmekçi fırınının 
kişeei önünde bırakılmak suretile 
zayi olmuştur. Bulan zat Aksaray
da şekerci Gfoitli İzzet Beye getir
diği takdirde memnun edilecektir. 

verdiği zaman berikinin gözle
rinde neden şimşekler çakmıt
tı? Kendisine niye öyle mana
lı manalı bakmış, sitemle yal
varma arasında bir eda ile göz 
leri niye süzülmüttü sanki? 

Genç kafasının hayallerine 
vücut vermekten korkar gibi, 
olduğu yerde terliyor, sıkılı
yor, kendi kendine utanıyor, 
kızanyordu. Okuduğu, itittiği 
ıeyleri hatırlıyarak timdi gör
düklerine mana vermeğe çalıı
tıkça kendi kendiıini hayalci
l!kle itham ediyordu • 

• • • • 
Yemekten kalkıldığı za

man, herkesin gözlerinde san 
ki buğudan bir perde vardı: 
Çok yemişler, daha çok içmit
lerdi. Batlar hafifçe dönüyor, 
gözler hafifçe kararıyordu. 

Gramofon neş' eli bir foks
trot plağını çeviriyor, herkes 
bu işarete uyarak dönüp du
ruyordu. Nevzat Süreyya, 
Muhteşem Nihat Hanımı sü-

Beyoğlu Üçüncü Sulh Huku 
kimliğinden: 

Müteveffa Memiş Paşa ver 
den Abdülaziz, Ali Himmet, 
seyin Hüsnü, Hasan Hazim, A 
latü, Memiş Osman, Mahmut, 
ret ve Mehmot Beylerle Haci 
ne, Gülsüm, Ratma, Nadire, 
-;uP., Mahişe, Mürüvvet, Hurı 

H afize, Mihriye, Melahat ve 
tuat hanımların şayian ve müş 
ken tahtı tasarruflarında bul 
Almanya Sefarethanesi civar 
Fındı klıda Mo11a Çelebi mahall 
de Atik Ayas Paşa cedit Molla 
yırı sokağında atik 19 ve cedi 
ila 30 No. lu bir tarafı Saray ar 
sokağ ı, bir tarafı Namikpaşa 
sesi elyevm Muammer Bey han 
bahçesi, bir tarafı Molla Bayırı 
kağı ve bir tarafı Bahçevan çı 
ve Fedayi çıkmazı iken elyevm 
şat edilen yeni tarikile olup sa 
(4093) dört bin doksan üç m 
murabbaı ve (78) yetmiş sekiz 
timetre murabbaı iken Belediy 
usulen yollara kalp etmek sure 
giden kısımdan mütebaki ve 
(.'703) üç lıin yedi üç metre mu 
baı ve (58) elli sekiz sa .. 1timetre 
rabbaı arsa izaley i şuyu zımnı 

açık artı:nıa ile satılığa çıkarı 
tır. işbu arsanın saray arkası sok 
tarafındaki ( 16.0) yüz altmış me 
murabbaı ve (?2) yetmiş iki sa 
metre murabbaı yukarda zikredi 
yola gitıni~ kısım meyanında da 
isedc henüz bu yola geçme mua 
lesi bu kısım hakkındaki mera 
Belediyece icra edilmemiştir ve 
(160} yiız altmış kusur metre 
rabbaı satılan (3703) üç bin y 
yüz üç metre murabbaı ve (58) 
sekiz santimetre murabbaından 
zalik hariçtir. 

1 - ~l\.rsanın kıymeti muahmm 
nesi (62960) altmış iki bin dok 
yüz altmış lira (86) seksen altı 
ruştur, şu hisapla beh.,r metre 
rabbaına (17) on yedi lira kıy 
takdir edilmiştir. 

2 - Şartname ve harita her kes 
görebileceği vaziyette ve satış 
muru nezdindeki 931/ 172 No. lu 

syedcdir. 
3 - Tapuca müseccel ve ga 

müseccel hak sahip1erinin taTih 
i1'4ndan itibaren yirmi gün zarfın 
mahkemeye müracaatla hakları 

tesbit ettirmeleri 13.zımdı ·r aksi ta 
dirde gayri müseccel hak sahiple 
bedeli müzayeda1in paylaşmasınd 

hariç tutulacaktır. 
4 - Müzayedeye iştirak ed..:.ek 

olan zevat yukarda mikdarı yazı 

bedelin yüzde yedi buçuk kuruş pe 
akçası verecektir. 

S - Gayri menkul mezkurun tar 
hi ilandan itibaren bir ay zarfınd 
yani yirmi dokuz ey!Ul 931 salı g" 
nü saat 15 onbeşteBeyoğlu sulh Ma 

kemesinde ba~ ki tabet odasında a 
tırması i-cra olunacak ve kanun 
mahsusunun ahkiimı dairesin.de c 
çok artıranın Ü!\tünde bırakılaca 

tır. 

6 - Üstünde bırakıları zat bedel 
müzayedeyi beş gün zarfında ver 
meğe mecburdur aksi takdirde mu 

1 mele fesh ve farkı fiyat ile zarac ıi 
1 yan andan tazmin ettirilecekti.r. 

7 - Şeraiti mezkure dairesinM 
talip olanların satış memuruna nıü 
racaatları ilin olunur. 

ZAYİ - 45819 Numaralı cüzda 
nıma ait mühür zayi ettim y~nitii 
cıkaracağımdan hükmü yoktu.-. 

BeŞiktaş Sivasli oğl• 
Sokak No 5. 
Peyker Nasip 

Üsküdar Hale Sinemasında 
lki ate§ arasında, mümessili 
Rejinal Deni. 

Reha Mebrüke Numanı sarııııt 
götürüyor, Semiha Nazmi fe· 
rit Necdtle, Süheyla Hanım da 
Nihat tlhami ile dans ediyor• 
du. 

Ahmet Nebili, Cevat Be1' 
yaklaştı : 

- AğaBey, dedi, bu natıl 
bir ıalon? 

- Şiılinin en kibar saloıı· 
farından biri .. Beyenmedin 111i1 

- Beğenmedim, değil, alll1 

biraz tuhafıma gitti. 
- Ne gibi? 
- Çok karıtık insanlar • 11 

gibi • 
- Yavrum, bir zamandaıı· 

beri cemiyet karıttr. Başka bat 
ka, takımlardan olan insanlar 
bir araya geldiler. Anlatlll' 
dan, kaynafmadan arkadaşlıl< 
ettiler. Gördüğün kargaşalı~ 
bundandır. -

- Hakkınız var. Bu karg 3 

şalık, belki ; >. cemiyetin ye· 
ni bir şekil " • '< için haınur 
la masıdır. 
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G 1 ..;;zel bir 
eçenlerde gazete er •- . 

havadi ·· "d · verdiler. Srvaıta 
ı mUJ eıa 

halk tairleri toplanacak ve her sene 
İir •· b yapacaklarmıf. Her 
~ gun ayram 

1 • . I "nde yapdacak bu 
enenın tetrın en . 

cu·· b.. k eti itibarile emsalıa.z m uş, ıym 

bir teıebbüıtür. Dün köy deli
kanlısmın dudaklarında beıtelenen 
aıkının necip ifadesini bugün saç
ları ağarmış saz fB.İrlerinden dinl&
mek ne büyük saadet iıe onu zap
tedip yarının nesline, yarının müte
ceuiı kulaklarının hassasiyetine İ<a· 
dar uzatıp onu ölümden kurtarmak 
da o kadar büyük bir hayır. 

Düşünüyorum da söğöt gölgele
rinde derenin musikisine hem ihenk 
olan halk sesinin içli, özlü türküle
ri dağ yamaçlarında aksi sada ha
linde yine kendine dönüyordu. 

Bu seı tükeniyor, ölüyordu. yal
tuı;: ıssız 0 dağ yamaçlarının kulak
larında silik bir hatıradan başka e
limizde ne kalıyordu? lrknnın ne
cip hisleri, aıkları, besteleri., ıiirleri 
bu yalçın ovalardan geçti ve yolda 

dağıldı. Tükendi. Bitti. 
Si.Yasın köylerinde kırk sene ev

\ı'el yaıayan Hasan çavuıun güzel 
Ayteıine dere kenarında söylediği 
ıarlolar bugün yalnız artık beyaz 
aaçlı Hasan çavuıla, etrafında to
runları cıvıldaıan iki büklüm 
ihtiyar Aneden batka kimin hafı
:ı:aamda kaldı? 

B .. 1 · besteleri yine Hasan u nusı sız 
çavuıun sesinden ve Haaan. ~avu,un 
sazından dinleyeceğiz ve bır opar
lör bu seıi yannın çocuklarına yüz 
sene ıonra yine tekrarlayacak. 

Onu kendisinden sonra gelen 
memleket çocuklarının kulaklarına 
hediye edecek olan bu teıebbüsü 
ne kadar alkışlaaak azdır. Gerçi 
son zamanlarda konservatuvarın 

Anadolu tetkiklerinde plaklara zap
tetmek suretile gösterdiği himmet 
de bu zümredendir. Keza Mea'ut 
Cemilin ve Cemal Retidin armonize 
ettiği Çeçen kızı ile Urfalı da. bize 
halk şarklarının güzel ahengınden 
seçilmiı müıteına hediyelerdir. 

Biz lstanbul çocukları, kozmopo
lit kantocu hanımların hançerelerin
den sızan alafrangamaı Hlcazkari 
kürdinin ıoğuk ve kötü nağmelerin 
den bizar olan kafamızla Sivasta 
dile gelen bir bakır tel ile bir gÜ
"'Üt kalbin ıeıine kulak vermiı bek 

liyoruz. 
Elif Naci 

Forain 

MiLLiYET 

h 
Milo Venüsiinün hikayesi 

1

- toplamakla meşgul genç bir Fran
sız resıJAmırun kulağına kadar bu 

havadis uzanmıf. 

Vautier iımindeki bu genç Fran
sız re11amı derhal bazı krokiler ya
pıp adadaki Fransız konıolosunu 
vak'adan haberdar etınİf. O günler
de bir F ranaız gemiıile Milo limanı 
na gelen bir genç bahriye mülazımı 
da adada bulunduğu bir kaç gün- , 
lük miaafiretinde bu haberi itilir i-
tilmez doğruca heykelin çıktığı ar- , 
a ıahibine gelip pazarlığı uydur ' 

muf. Bu gen~ mülazım ıonra da 
• latanbula gelerek Franoız sefaret
haneıine meıeleyi anlatıyor ve der
hal sefarethane katiplerinden biri 
Jstanbulda bulunmakta olan Fran
sız harp gemiıine bindirilerek Milo 
ya gönderiliyor. Heykel f"ransa hü
kômeti namına mermeri pahasına 

köylüden satın alınıyor. 

1821 de Venüı dö milo Louvre 

sarayına azimetle yerlefİyor. Louv
.-e den ıöhreti dünyanın her tara
ma yayılan güzellik ilaheıinin bu 

Venus de Mila 
Paris ( Souvra } 

nıormer heykeli elli ıene kadar ken· 
/ disine tahıiı edilen dairede dünya

; ~n her tarafından gönneğe gelen 
ziyaretçilere çıplak vücudünü arz 

''Milo,, nun Venüıünü içimizde 
bilmeyen tanımayan kim var? Onu, 
hatti macerasını. Eıki Yunanın 
atk ve güzellik ilahesinin Milo ada
sında toprak altından çıkan bu sane 
mi §Öyle böyle yüz ıeneden 
beri tarih ve san'at kıymetine bü· 
tün cihanı meftun ebnekte ve 
Louvre sarayına ziynet ve ihtitam 

vermektedir. 
Kablelmilat dördüncü aıırda 

Yunanın meçhul san'atkirı elinden 
çıkan Milo'nun Venüıünü Osman
lı imparatorluğunun ıahip olduğu 

toprağın altından çıkıp ta bugün 
Franıada arzı endam etmesi facia
sının acıklı hikayesini bilen her 
Türk onu veyahut onun bir resmi
ni veya kopyasını her görütünde 

içi ıı:ı:lar. 

Bilmeyenlere malüm olıun ki Mi
lo'nun Venüsü Osmanlı İmparator-1 
luğunun toprağında ilk defa günet' 
görmüıtür. 

Milo adasında ıehrin eski tiyatro 
harabeıinin bulunduğu mahalle ya
kın köylünün birinin bir tarlaıı var 
mıf. 1820 ıeneıi niıarunın sekizinci 
günü bu ~öylü tarla11nda çift sü
rerken sapan demirinin altında hiT 
botluk görmÜf. Merak bu ya! Top
rağı kazmağa batlamıt çok yorul
madan boşluk genitlemİf ve yer al-

d b. oda zuhur etmit bir de 
tın an ar 

··rıu··n? Bu odada uzun boylu, ne go · 
levent, yarı çıplak bir kadın heyke-

ve tethir ediyor. 

1870 muharebeıinde Prüıya ordu 
ları Pariıe doğru llerilerken Franaız 
lar venüıle beraber Louvre muhte
viyatının bir tehlikenin tehdidi altın 
da olduğunu hi11ederek onu pamuk 
(ara sarıp husuıi imal olunan c&
sim bir tabuta yerleıtirirler ve poliı 
müdüriyeti binaıının mahzenine in .. 
dirirler ve etrafını duvarlarla örer
ler. Duvarların üıtüne eıki bir du· 
var ıüıü versin diye boya sürerler 
ne yapmazlar? Prüıya ordularile be 
raber Parise muzafferen giren Al
man zabitleri ara11nda Biımark ol
duğu halde Louvre aarayına kadar 
gelerek müze bekçilerine (Venüı)ü 
görmek iıtediklerini aöylerler. Nük 
tedan bir muhafız: kencliıine ıu ce-

vabı verir: 

"Milo venüıü miıafir kabul ebni

yorl,, 

Bu tehlikeyi atlatan venüı artık 

bu ikinci mahbeıinden dıtarıya çı
kanlmak üzere iken Parisin ikinci 
muhasarası zuhur ediyor. Ve bu de
fa venüı büyük bir feıii.ket atlatı

yor. ihtilalciler bir çok binaları ya
lap tututturuyorlar, bunların ara
sında poliı müdüriyeti de yanıp kül 
oluyor. Aaayitin iadeıinden ıonra 

ankazı altından venüıün aapsağlam 

çıktığı görülüyor. 1914 de toloza 
1918 de mütarekeyi müteakip ma
halline, yani Louvre•e avdet ediyor. . .. . 

Venüı, bu m«mer vücutlü ilB.be,. 
li. 

b · her halde kendı'sı'ne O·-•nlıların Köylü her ne kadar u sırrı gız- -·--
k b. ve Franaız:ların göıterdiği bu alaka 

!emeğe çalıımıtsa da ıaa ır za-. ı 'farkından kendiıi de hayretler için
nıan ıonra adada havadiı ıayı o -

1 mut. O sıralarda kırlarda nebatat dedir. 
1 .................................................. " ... .. 

\

t ....................................... . 
............. ) · · ı· haft 1 k bir re- dern kompozitörlerde bir taraftan 
kadar. (Pıst 11ım ı a ı 
cı.· mecmuası çıkarırlardı. iki bil· ınakina seslerinin, diğer taraftan ge 

Forain 
Geçenlerde F orain vefat etti. 

F orain bir Fransız ressamıdır. 
''Union artistique,, in en kıdemli 
'Ve en sadık azalarından biri olan 
F orain haftada bir defa "figaro,, 
karilerinin büyük bir sabırsızlıkla 
bekledikleri siyaıi ve cidden muvaf
fakiyetli desenleri görülürdü. Figa
ro 

0 
tarihlerde bir gazete olmaktan 

zi ade bir klöp tü. Forain'de o,,can 
lı YKlöp'ün havasını çok sevdiği _için 
,.., , t hrir odasından zıya· 
ı-ıgaro nun a 
ret ·1 . "d"p gelitinden, konuıu· 

çı erın gı ı 

ı..n öte beriden pek zevk alırdı. . 
• b F igaro muhı

Çok canlı zekill U 

tinde aradığı iklimi ve azabı b~lur
du F . . . k •an• emsali na· · oraın ıyı onu:ı ' 
dir bulunan şen adamlardandı Her· 
keı onun 11hhatinden hoşlanırdı. 
F 0 tain'siz bir cemiyet bir nevi boş
luk ve bir nevi eksiklik ifade eder
di F . . d ··ı ~ oraın yalnız hır ressam egı , 
i>olellıiıt ve hatta - belki hayret 

.ım d t' d" - · b çen koyun süriilerinin melemeleri, 
A: sanatkarın vücu e ge ır ıgı u 

derinliklere dökülen bir ıelalenin 
!cmua iki meteliğe satnrdı. . 

1 1 d 0 g" ultusu gibi ta biatin ıeıerinin hep 
forain için bir karikatüre e1a .. n .'. 

· k ld birden tesirlerini &ÖrÜrüz. 
•'yrı ayrı •eyler değildi. Bır u u. " Rihar Dechtravı ilemı harcinin 
O 

. . dir ki F orain'ln kuvvetı 
nun ıçın sırf harci olan vukuatı hakikaıini 

buradan gelir. Koyu milliyetperver 
k musiki. va!\ıtasile tnsvir ediyor. Ri-

ve müteaısıp denilecek kadar ato-
h · hard Vagner, mesela Nibelungen 

likti. Hatta ölümü bir nevi ru anı-
H 

be d ringinde daha ziyade tabiatin umu-
yet "ı•ine vaki olmuştur. ar a- k d ' 1 mi halinden iktitaflar yapma ta ır. 
. t " desenler en güzel eser e- . d ır yap ıgı ' Vagnerin musikisinde daha zıya e, 
ridir. serbest tabiatte bulunduğumuz za-

Hatti. "yeter ki siviller mukave- b" · canlandıran ve bizi mes'ut . man ızı 

nıet etsinlcru Cferi ebediyyen tarı- eden deruni yaşayıf ve hissiyat ila-
hin mıılı olarak kalıp gidecektir. O- de olunmaktadır. Bethofen'in pas-

nun resimlerini kollekıiyon halinde · d hatta" bülbül, tural sengoniıın e 
toplayanlar bugün için çok kıymetli kuku ve bıldacın selerini duyar ve 
yarın için hazine denecek der~ed."' tanırız:. (Fon Hayden) İn "Hilkat,, 

deg" erl'ı bir mala •ahip addedılebı· b' ve " Mevsimler,, i9de bütün ta ıat-
lir. Forain yalnız desen yapmakla teki ihenk ve nağmeler tebcil ve 
kalmaz. Yağlı boya da yapardı. San tekrim edilmektedir. lıte bu suretle 
atekart• dini bir taahhüdü vardı.Ho tabiat sadalarının ve hatta tam ta
call ve dostu ( Degas) ile konuıur- biat hadiselerinin ton ile ifadeai ti 
ken daima hürmetkirdı ve onun İptidai kavimlere kadar rücu eder. 
hocaıına karfı hiç laubaliliği görü~- Tabiatte yapılmıt olan bütün mü-

. t" Bu .. tu""n Fransız gazetelerı k memıt ır. ıahedelerden elde edilen netice, uı 
onun hayatını ve nüktelerini neıret ların teganniıinin sadece bir ton o-

mektedirler. yunu, bir defaya mahsuı hazır bir 
melodinin çalmmaıı._ üdece bir an· 
laıma vasıtası veya cezp vasıtası ve 
ya mutekabil münasebette bir irade 
de ifadeıi olmayıp kutların hakiki 
bir san'at icra ettikleridir. Deruni 
duyuşların ıada ile ifadesi, kuvvei 
hayatiye fazlalığı, bizzat kendi ken 
dini ve başkalarını eğlendirmek mey 
li kutların ıarkılarının karakter ve 

tenevvüünü meydana getirir. 

Musiki ve tabiat 
Musikinin tabiat ile olan müna-

betl. hakkında Dresden operası se . 
1 

,. 
orkestra ıefi M. Kurt Strıg er ıl\ 
yazdığı bir makaleden: . . 

"Musiki her zaman tabıatın t".": 
.. d kalmı•tır. Fakat mu11kı 

tı tesırın e • , . 
b. t" halinden değıl, belkı 

yalnız ta ıa ın • 
. da doğrudan dagruya 

'dileb·ı· .. . . ~--- 1 it"- -••uft ..... J..tor 
aynı zaman . 
----· ı L• :~t.-P ır 11 

arkılar kuıların muhabbet 
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ÇOCUK 
Oguncular: 

Sinemacılar 
Şarlo Japonları 

güldüremiyor 
Tokyoda çıkan Kaizo gaze

tesinin bir muharriri yazıyor: 
Vatandaş muharrirleı·den ço
ğunun yazılarında Şarlonun 
büyük bir sosyalist artist oldu 
ğunu ve Şarklıların ruhunu 
pek İyi tanıdığını okuyorum. 
itiraf ederim ki, ben bu fikir-

' de değilim. Kanaatim şudur 
ki, . Şarlo halkı güldüren alel 
ade bir aktördür • 

Doğrusunu söylemek lazım 

Oyuncular, hangi aktörün gelirse ben ne Şarloyu, ne de 
taklit edildiğini keşfetmeğe ça Harold Lloyd'i sevmiyorum. 
lı§ırlar. ilk evvel bilen bir po Çünkü ne kadar iyi de" oynasa
van kazanır. Bunun üzerine lar, oyunlarda boı, manasız 
taklit yapan oyuncu tebdili kı- ve ca'li taraflar görüyorum. 
yafet eder, bir ba,ka aktörü Ve bu görüşün bana yeis ve
taklit eder. Oyunun nihayetin riyor. Yapılan birçok budala
de her oyuncunun kazandığı !ıklar tarafındansa, Şarlonun 
puvanlar hesap edilir. En çok elhak bu cephede maharet ve 
povan o.lan galip sayılır. ikin- kiya~eti var. 
ci partide taklit sırası onun Şarlo, bizim Japon çocuk. 
hakkıdır. !arına faydalı bir ders verdi 

Aktörleri nasıl taklit eder mi? Hiç birimize bir şey ilham 
siniz. Mesela şöyle: etti mi? 

Şarlo - Bir melon şapka Hayır, kat'iyen! Bizim on 
alırsınız, bir ince ba5ton ve bur da gördüğümüz şey bir nevi 
nunuza iğreti bir bıyık takar melankoliden başka bir şey de 
ve yahut mürekkeple bıyık ya ğil. Ben iddia ederim ki, bu 
parsınız. Ayaklarınızın uçları- melankol bile ca'li ve sun'i • 
nı dış tarafa çevirerek yürür- Şarloyu bir rejisör olarak 
sünüz. İşte Şaro! Şekil (2) beğeniyorum, aktör olarak de 

ğil ! 

ı f 'ı - . 1..\1 Kabul etmeli ki, bi:ı: Japon 

~11:o-,r:Jl rı;: 1. - •!ar kolay kolay gülen bir ırk · • 1 : \, ·, · · J ı değiliz. Garplılar bizden daha 
• : ,___ kolay gülerlerler. En basit 

1 
1 

: • -::_ ~-~ şeylere gülerler de, biz nıçın 
:;;~-ş , _ _J gülüyorlar diye hayret ederiz. 

· ._... ~ - Anlaşılan onlar sadece gülmek 
- · zevki için gülüyorlar. 

Haro\d Lüit - Hasır şap-
ka alırsınız, gözlerinize büyük 
bir gözlük takarsınız . 

T om Miks - Kenarları 
gayet geniş bir şapka alırsınız 
ve ata biniyormuş gibi sıçrar
sınız. Şekil ( 3) 

Şarlo ! Eğer biz seni seyre
derken gülmiyorsak, sakın ye
ise kapılma! Dünyada bu ka
dar güldürdüğün insanlar sana 
yetişir. Biz senin filmlerini sa 
dece eğlenceli ve biraz hazin 
buluyoruz.,, 

Busters Keton - Başınıza 
küçük bir şapka geçirirsiniz. 
Bir takım komik şeyler yapar
sınız. Fakat kat'iyen ciddiy~ti 
nizi bozmazsınız ve hiç gülmez 

siniz . 
cUş ve huruıa ıelerek güne!e kar
tı yükselıneleri veya kaybolan genç 
lik için ıikiiyette bulunınaları gibi 
hallerde tebeddül eder. Onların tar· 
kılan ilk baharda batka, ıon bahar
da batka türlüdür. Eaarette aöyle
nen ıarkılar. hürriyette söylenen 

!erden farklıdır. 
Yalnız, havada yüzen, yükıekle

re çıkmağa meyleden ve bütün ma
hiyetlerinde bir mikdar sembo\ik
musiluıl olan küçük kuşlar değil, 
belki vızıldayan, mırıldanan, çıvılda 
yan milyarlarca hateratın sadaları 

dahi tabii musikiden maduttur. Bu 
haşerat havada ;-üzen ve tek batına 
yolarda giden yolcuları dinlemeğe 
mecbur eden a-arip nağmeler vücu .. 
de getirirler ayni veçhile büyük hay 
vanat &lemindeki sesler ile kayalar· 
da aksi sadalar huıule getiren ve en 
cesur Alpinistleri bile korkuya dü
şüren gÖ~< gürlemeleri, fırtına gürül 
tüleri, yağmurların çıkardığı sada
lar, ormanların zirvelerindeki hıtıl .. 
tılar da bu cümledendir. 

Bu itibarla bütün tabiat nağmele 
ri bir hayat ile, musiki ile malami.1-
dir. Bundan da tabiat \'e musiki ara 
sında bili.va•ıta münasebetlerin 
mevcut olduğunu daha İyi anlarız. 

Bütün hilkat ebedi ahenkler 
içinde yüzer. 

Darülbedayi 
Darülbedayi san'atkirlarından 

bazılarının bir se,\i film çevirmek 
için Parise gittiklerini yazmıştık, 
lıtanbulda kalan diğer oan'atkiırla
rın da yakın bir turneye çıkdıkları 

nı haber aldılı. Bu turne, lzmit, A
dapazarı civarında kısa bir temsil 
seyahatinden ibarettir. Bu seyahat· 
ten avdetlerinde Pariıten gelecek o 
lan arkadaılarının da iltihakı ile Ka 
radeniz sahilinde h!r turne daha İc· 
rası düıüniilmektedir. 

Bir eser 
Yakında ıair Yahya Saim Beyin 

"Gül ve lale bahçelerinde,. Ünvan
lı bir ıiir mecmuaaı intiıar edecek-

Bir çamur ya~muru 
(Cephede bir akşam) filmi

nin bazı sahnelerini vücuda ge 
tirmek için aslına mutabık 
köşeler arıyan Alexandre Ry
der makinesile operatörlerini 
birkaç dalla örtülmüş bir çu
kura yerleştirmiıti. Verdiği 
kumanda üzerine obüsler her 
defasında azim toprak parça
ları kaldırmakta idiler. Bom
barduman devam ettiğinden, 
hem makine hem de operatör 
ler bir çamur yağmuru altında 
kalmışlar ve bunun üzerine de 
mütemadiyen kar yağmakta 
idi. 

s 

Lily Dam ita -

Lilg Damita 
Pariste sahneye başladı. Fa j yatı hakikaten pek parlak geç

kat bunlar şimdi o kadar unu- medi. Tiyatrolarda figüranlık 
tuldu ki, Hollyvood'daki mu- ediyordu. Yalnız Capucine'd~ 
vaffakiyetlerinden sonra, artık çok zengin ve çok güzel bir a
F ransaya arada bir uğrayor. O damın nazarı dikkatini celbet
nu görenler bir Fransızdan zi- ti. Artık Lily'nin altında oto· 
yade, Amerikalı olduğunu zan mobil vardı. Zekaaı ile muva
nediyorlar. Halbuki Lily Dami fık olmak gayesile, hamisinin 
ta harpten sonra Pariste sah- de yardımı ile Berline giderek 
neye başladı. Hem de çok sade orada bir film çevirdi. O tarih 
vemutavazı bir şekilde.. ten itibaren halk kendisinden 

Dannou tiyatrosu yeni yapıl bahaetmeğe batlamıftı. 1928 
mıştı. Bu tiyatronun üstünde de Lily bam ba,ka bir kadın ol 
şimdi Monte Karlonun müdü- mu,tu. Amerikalılarla mukave 
rü Edmond Sayag bir küçük le yaptıktan sonra, diyor ki: 
bar işletiyordu. burada bazı ar - Amerikalıların it adamla 
tistler dans ediyorlar, şarkılar rı olduklarını söylüyorlar. Ar
söylüyorlardı. Herkes eğleni- tistlerin, fazla randman al
yordu. Fakat insanlar bir şey- mak için canlarını çıkarırlar
den göre göre işite işite niha- mıt. Fakat benimle öyle mi 

yet bıkıyorlar. Bir gün yeni bir ya? 
atraksiyon: Matmazel Lily Da- Zaval\ı! Amerikaya varır 
mita. • varmaz, yeni bir hadise: sesli 

Evvela anası sahneye girdi. film .. Halbuki Lily bir tek ln
Sonra arkadan da kendisi.. Ve gilizce bilmiyordu. Lakin Lily 
dans etti. Uç defa bacağın_ı ~a! orada kaldı. Çünkü Amerikalı
dırdı. Mevzun bacaklar .. hır ıkı lar güzellik meftunudurlar. O 
defa döndü. Bardakilere bakıp nun için hota gitti. Ronald 
gül~msedi v~ gitti. . . Colman ile bir kaç film çevir-

_Lıly Damıta çok ıyı dans et- di. muvaffak oldular. Lily lngi 
mış _sayılmazdı, fakat çok gü- lizce bilmiyordu, öğrettiler. 
zeldı. Erkekler konuştular: Şarkı söylemesini bilmiyordu 
"Bu küçük kadın çok güzel ile öğrettiler. Dansı da o kadar bU 
rileyecek. Fakat annesi yanın· miyordu. Fakat amudu fakari
da olduk<;a, istikbalinden nev- sini ortadan kaldırdılar ve Li
mit olabilir.,. ly o zaman harikulade danslar 

Ondan sonra da Lily'nin ha- gösterdi. 
Şimdi haftada 2000 dolar ka 

zanıyor. 

Albert Prejean 
Albert Prijean'ı tanıhnak 

lazım mı? Fransız sinema ar
tistini sinema meraklıları ara
sında tanımıyan var mıdır? 

Albert Prejean sinemaya 

ilk defa "yirmi sene sonra., fil 

mindeki ufak bir rolle başla

mış, sonra Rene Clair' e rast

gelerek "Uyuyan Paris,. te bir 

akrobat polis hafiyesi rolü oy

namış ve Jacques F eyder'in 
kendisine tesadüf edip ona ha
kiki bir muvaffakıyet ve zafer 

temin eden "Yeni efendiler., 

filminde başlıca rolü tevdi edin 
ciye kadar bu tarz rolleri oy
namakta devam etmiştir. 

O ;ıamandan beri Albert 
Prejean, sinemayı bırakma
mış ve muvaffakıyetten mu
vaffakıyete koşmuştur. "Ver
dön, tarih safhası,, filminde 
Fransız askerini unutulmaz 
bir muvaffakıyetle yaşatmış
tır. Fakat, asıl halisüddem 
Parisli bu çocuiJun namını a
lemşümul yapan, cihanın bü
tün meml<"ketlerinin alkışladık 
lan Rene Clair'in ilk sözlü fll 
mi olan "Paria damları altın
da,, filmidir. 

Mes'ut ve muvaffakıyetkar 
bir başlangıçla şarkılarını ale
me tanıtıp Fransanın en büyük 

ve sayılı şirketlerinden biri o· 
lan OSSO ile uzun müddetli 
bir mukavele yaparok "bir bas 
km gecesi,. filmini hazırlamış
tır. Bu filmde, evvelki hlml -

rinden daha hararetli bir mu
vaffakıyete nail olaca/lınn siıp-
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-
Askeriye ve fAülkiye Dul ve Yetim) eri ve T ekaütleri ile Hidematı Vataniye ve avans maaşlarının 

Eylül 1931 tediyesi aşağıda yazılı yerlerde yapılacaktır 
Beyoğlu Malmüdürlüğünün 

Tevzi günleri 
Beşiktaş Mal Müdürlüğünün 

Tediye günleri 
Üsküdar Malmüdürlüğünün tevzi günleri Kadıköy Malmüdürlüğünün tevzi günleri 

Kasımpaşa tediye şubesi Galatasaray tediye kişesi Beşiktaş tediye şubesi Üsküdar tediye şııbesi Paşakapusundaki yoklama yeri Kadiköy tediye şubesi Kadıköy halinin alt katı ve üst katı 
(Galatasaray lisesi arkasındaki (Akaretlerde Cümhuriyet halk İk" . k" Bı"rı"ncı· kı"şe İkı"ncı· kı"şe C ·· k b' d · Birinci ki•e ıncı ışe 

K•sımpaşada amıı e ır e yen l~~----~y:ok:J:am::a~y~e~r~i):,_ __ ..., __ _.. ____ ..:.f~ı~rk~a~s~ı ..;.bi•n•a•sm .. d•a);,_ ____ ,... __________ . ____ ,~----------.----:-:--------::----------ır-----..... ------.._-----------'i'--""".:":""".':-:--""".:-"":'--.... __ --

Askerİ Dul ve 1 Askeri Dul ve Askeri Dul ve Askeri Dul ve Mülkiye Dul ve 
1 

Askeri Dul ve Mülkiye Dul ve 
Yetimleri y etimleri Yetimleri Yetimi eri Yetimleri Yetimleri Yetimleri 

Eylfll ·- Ey ili/ Eyliil Eylul Eylul Ey/İJI Ey/6.1 

~-.-----2-ooo--1---2-o-200----·•----1------5000---1--5_0_2-oo----•----ı -----4-500--1---4-52-1-1---•·----ı -----3-ooo--1--~3~02~3~5--- •----1-----2-100--1---2-12-7-8---•·----1-----2-6000-----2-62-5-o--- •----1 -----1-60-oo----1-6-ı5-o-· 

2 20201 20450 2 50201 50400 2 45218 45477 2 30238 30485 2 21281 21564 2 26251 26500 2 16151 16300 
3 20451 20700 3 50401 50650 3 45478 45846 3 30486 30714 3 21565 21797 3 26501 26750 3 16301 16450 
5 20701 20850 5 50651 50809 5 45847 46243 5 30717 30942 Askeri te!kaütler 5 26751 27000 5 16451 16600 

Mülkiye dul ve yetimleri Müllı:iye dul ve yetimleri 6 46244 46500 6 30943 31;1,8 5 33003 33249 6 27001 27250 6 16601 16750 

6 13001 13250 Mülkiye dul ve yetimleri 7• 31212 31490 6 33250 33464 7 27251 27500 7 16751 16900 6 19501 
Mülkiye tekaütleri 

19625 

7 13251 13537 7 25001 25292 8 31491 31785 7 33465 33670 8 27501 27750 8 16901 17020 

7 

8 
9 
ıo ' 
12 

19001 19107 
İlmiye tekaüt 

1501 1504 
Askeri tekaütlu· 

21501 21700 
21701 21900 
21901 
~2101 

22100 
22336 

1 

Askeri tekaütler 8 25293 25530 9 31786 32050 8 
8 52002 52200 Askeri tekaütler Miilkiye tekaütleri 9 
9 52201 52400 9 48001 48205 10 22503 22785 10 

10 52401 52630 
Mülkiye tekaütlcri 

12 14001 
13 14251 

İlmiye 
13 15001 

14250 
14484 

15018 

10 48206 48413 12 22786 23008 
12 48414 48634 1 ~ ?.1009 23057 l? 

13 48635 48930 
Mülkiye tekaütleri 

14 26001 26252 
15 26253 26387 

· İlmiye tekaüt ve eytamı 
15 3501 3538 

33671 
33881 
34131 

33880 
34130 
34406 

İlmiye te.'.<aütler 
,3002 3034 

9 
10 
12 
13 
14 

~ 

Mülkiye tekaütlcri 

28000 28200 
28201 
28401 
28~1 

28801 
29001 

284-00 
29600 
28800 
29000 
29200 

Askeri tekaüt 
9 18000 18150 

10 18151 18300 
12 18301 18450 
13 18451 18580 
14 İlmiye yetimleri il· 

miye tekaütleri. 

15 Avans maaşları ve 

Miilkiye tekaütleri. 
15 29201 29300 

Eminönü Malmudürlüğünün Tevzi günleri Fatih Malmüdürlüğünün tediye günleri 

Sultanahmet tediye şubesinden verilecek 
maaşlar 

(Adliye dairesi arkasındadır) . 

Bırinci k i şe İkinci kişe 

Bayazıt tediye şubesinden verilecek maaşlar 
(Bayazıtta mülga zat maaşları dairesindedir). 

Birinci kişe İkinci kişe 

Eski Fatih tediye şubesinden verilecek 
maaşlar 

(Cağa! oğlunda duyunu umumiye binasındadır). 

Birinci kişe İkinci kişe 

Samatya tediye şubesinden verilecek 
maaşlar • 

(Samatyada Sulu manastırda Maliye şubesi 

ittisalindedir). 

Birinci kişe İkinci kişe 

Eyüp tediye şubesinder. 

verilecek maaşlar 
(Eyüptc oyuncakcılarda so

kuı.ıu medresesi11de) . 

i kinci kişe 

Asker dul ve 
yetimleri 

yıiıl 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

EyHiJ 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

Eyliıl 

Askeri dut ve 
yetimleri 

Eylül 

Askeri ou1 ve 
yetimle::i 

Eylül Eylül 

Askeri du ı ve 
yetimleri 

Ey/uf 

Müıkiye dul ve 
yetimleri 

Eyliıl Eylül 

Askeri dul ve 
yetimleri 

• • 
2 

3 
s 

8001 
8225 
8454 
8702 

8224 
8453 
8698 
9080 

Asker tekaütleri 
6 10001 10210 
7 10211 10416 
& 10417 10881 
9 10882 10967 
!lrtıiye eytamı 

o 501 541 

1 5001 5250 
2 5251 5539 
3 5540 5699 
5 6501 6798 
6 6799 6968 

Avans 
7 1 

1 

1 
2 

3 

l 
261 
591 

Askeri tekaüt 

260 
590 
383 

5 3001 3445 
6 4246 3450 
7 4451 3700 
8 3701 3950 
9 Hidematı Vata 

nıye 

1 53 
9 Avans 

1315 10536 

1 l 250 
2 271 500 
3 501 780 
5 781 1050 
6 1051 1230 
7 2001 2325 
Mülkiye tekaütleri 

8 2326 2520 
İlmiye tekaütleri 
9 1 12 
Ilmiye eytamı 

101 192 

1 14001 14230 
2 14231 14466 
3 14468 14867 
5 14868 15161 
6 15162 15344 
Askeri tekaüt 
7 17001 17220 
8 17221 17448 
9 17449 17666 

10 17668 1801' 

1 8001 8284 
2 8285 8588 
3 8590 e6so 
Mülkiye tekaütleri 
5 10001 10281 

10282 10409 
6 1!miyc 

1 001 1135 

Avans 
1 25 

7 Son tahs islerin 
maaşları bu gün
de verilecektir. 

l 42501 42731 
2 42732 42982 
3 42983 43284 
5 43249 43473 
6 43474 43757 
7 43759 43955 

Askeri tekaiıt 
8 40001 40218 

9 40202 40416 
10 404 17 40647 
12 40648 40894 

1 29003 29253 
2 29254 29622 
3 29623 29711 

Mülkiye tekaüt 
5 28001 28301 
6 28301 28424 
İlmiye tekaüt 
7 4001 4069 

8 Sen tahsislerin 
muhtelif nevi maaş 
ve muhtelif numa
l arına verilecektir. 

1 36002 36251 
2 36223 36438 
3 36439 36685 
Mülkiye dul ve ye 
timleri 

5 32002 32211 
6 

7 
8 

38002 

38202 
38407 

38201 

38406 
38533 

9 Mülkiye ve kaüt· 
le·rİ 

32504 32660 

9 İlmiye tekaüt 
4501 4518 -

.. i ...... ..--...,;;;;i;-.. ... .-..._-..iiiiiiiiiii-,......;;..., .... -..-,.--.., ...... pa•l-ı -z-ar_f_la_.m __ ü_n_ak-.a-s•ay•a--k-cn--....;S•().._Ç_E._1_'A--~1-1•'_.ı.\-:-L~Y'."':"'A-N~A..;.,;;,1 ..,. ...... .._...,._..._..:::=--------r·ah~a-t-sı-l•b•u•lu•n•a•n__,-.. __________________________ • 

1 3 üncü Kolordu ilanları muştur. İhalesı aşağıda hiza- Di SERVETSi MARİTİMİ Hve abirAen kesbi afiyet,eden ,,. 

---------------------------------------' la :ında gösterilen gün ve saat-

1

: 
24-8--931 tar .hinde pazarlık Çatalcadaki kıtaat için !erde İzmir cl e müstahkem mev ı 11 
ıretile alınacağı ilan edilen 11250 kilo benzinin mubayaası ki satın alma komisyonunda 

1 
b 

!4750 kilo ota verilen fiatlar bir hafta müddetle temdit edil- yapılacaktır. Talıpierin şartna tence ve Odesa) ya gidecek- Bugünden itibaren ÇiFTLİK P_A_R_K_I_N_D_A ._s_a_z_h_e_y_e_t_in_e_i_şti_·r_a_k_e_d_e_c_e_k_ti_r, _ _ ~ 
1tldi itidalde e:örülmediğin- miştir. Aleni münakasa 31-8- ı • ·· k · tir. 

- me a mo..« ve muna asaya gır- BRAZILE vapuru 1 Eylfıl Sa-
: n pazarı ıg· a 1-9-931 de saat 931 de saat 16 dadır. Şartna- k .. t · t t kl"f 

me u..:ere emına ve e 1 - lı (Sitmar Levant Elrnpres) 1 
, te devam edilmek üzere ta- meyi görmek isti yenlerin her 1 ·ı k · k · . SE YRISEFAIN 

name en e mezı ur omısyona olarak (Pire, Napolı, Marsi-
k edilmist:r. Taliplerin şart- gün iştirak etmek istiyenlerin müracaatları. (253) lya ve Cenova) ya gidecek- 1 

3mesinı okumak ve pazarlıga vakti muayyeninde teminatla- t" 
.\l r rl..c1. al't:n ra: t:a!J.ta Kii p rü ba)t 

B. 2.lb.?. ~ ube :'\ , Sirk c ı.:I ,\J Ji ıtird a r 
7. <td ı: han :!. :.? . 40 Sade yağı 17-9-931 Perşem- ır. • 

tirak için Fındıklıda K. 0. rile komisyonumuza müracaat- be saat 15 te KONST ANTİNOPOLİ va-
A. AL. KOM na müracaatla !arı. (232). · puı·u 2 Eylu'l Çar~amba (Na Patates 19-9-931 cıımartesı ~ 
• fl3\ı). • • * poli, Marsilya ve Cenova)ya 

Tophane fırını için odunu saat 15 te gidecektir. 
aleni münakasa usulile alma- ' "' * * JARDEGNA vapuru 3 Eylfıl * * 
caktır. Şartname ve evsafını Tophane fırını için aşağıda yıı Perşembe (Roodos, Mersin, 

k · · n1 · h ·· İskenderon, Trablus, Bey-

IZMtR SÜR'AT 
POSTASI 

GÜLCEMAL 30 Ağustos 
pazar 14,30 da Galata 
Rıhtımından ka~kacaktır. Çatalcadaki kıtaat için 9000 

lo gaz yağının mübayaası bir 
afta müddet için temdit edil-

görme. ıstı ye enıı er gun zıL: un pazarlık us.ulile satın alı 
ve taliplerin de vakti muayye- nacaktır. Şartname vt! evsafını rut, Hayfa, İskenderiye, Me- I 

.iştir. Aleni münakasa 31-8- sina, Napoli, ve Cenova) ya 
!l saat 15 "tedir. Taliplerin ninde .. 3. K. O. SA. AL. KO. görmek istiyenlerin her gün gidecektir. 1 

Kadıköy İskelesi gazi
nosu 

Moda İskelesi gazin.osu 
İdare rıhtımında Seyya

hin salonunda ı. tnameyı germek uzere her 350 000 k"l F odunu 
. .. .. muıa muracaatları. (218) ve taliplerin de vakti muayyen Tafsilat için Galatada Mer-

1

1 

. . k k . . . , ı o ırın de komisyonumuza müracaat- kez Rıhtım hanınma umumi 
Jn ıştıra etme ıstıycnlerın 15-9-931 saat 15 te !arı. (247). Satış mahal!t•ti 1-3 sene 

için kirahh."'tır. ıkti muayyen·le teminatlarile ı * * .. · · acentesine müracaat. Tel: 
mıisyonumuza müracaatları. 26_8_931 tarihinde fiyatlar 25000 kilo Un 1-9-931 saat Beyoğlu 771-722 veya Beyo-

!Jl). haddi itidalde göııüldüg" ü tak- 15 te komisyonda ğlunda P era Palas altında Nat
t a Nasyonal Türkiş Türist 

• 
0 * dirde ihalesinin icra kılınacagı " • • acentaiye Telefon Beyoğlu 

Çatalca Mst. Mevkii ihtiya- ilan edilen 440,000 kilo kuru 3. K. O. ve 1. Fııka kıtaat 3599yahut Istanbulda Emin. 
için aşaı;ıda yazılı fırın odu- ota vcırilen fiyat haddi layık ve miiessesatı ihtiyacı için aşa önünde İzmir sokağında g nu

ıı aleni münakasa usulile sa- görülmediğinden pazarlığı 1-9- gıda yazılı odun kapalı zaırf u- marada acente vekiline müra-
i k Ş caat. Tel. İstanbul 776. n " maca tır. artname ve 931 salı günü saat 17 de icra sulile satın alınacaktır. Şart-

ısafmı görmek istiyenlerin edilmek üze.re talik edilmiştir. name ve evsafını görmek isti
er gün ve talipk•:in de vakti Taliplerin şartnamesini oku- yenlerin her gün ve taliplerin , 
ıuayyeııinde 3. K. O. SA. AL. mak ve münakasaya iştirak i- de vakti muayyende komisyo·ı' 
O. nuna müracaatları. (217). çin Fındıklı da K. O. SA. AL. numuza müracaatları. (246). 

80000 kilo fırın odunu KOM. müracaatları. (251). 650000 kilo Odun 19-9-931 
). 9-931 saat 15 te. 

* ~~ * 
Catalca Mst. Mv. kıtaat ve 
ıüesscsatı ihtiyacı ic:in aşağı
a yazılı hamam odunu aleni 
ıiınakasa suretile satın alma
ktır. $artname ve evsafını 

iın.ıek istiyenlerin her gün 
~ taliplerin de vakti muayye
.r ıe 3. K. O. SA. AL. KO. 
ıüracaatlarr. (216). 
60,000 kilo Hamam odunu 

.y. * 
K. O. kıtaat ihtiyacı için 2000 

saat l6 da Komisyonda 

kilo sade yağı pazarlık sureti- * • • 
le 2 Eylfıl 931 saat 15 te Fın- 3. K. O. ve 1 F. kıtaat ve 
<lıklıda K. O.SA. AL. KOM. mliessesatı ihtiyacı için aşağı
da icra kılınacaktır. Taliplerin da yazılı kok kömürü ka"palı 
şartnamesini okumak ve mü- zarf usulile satın alınacaktır. 1 

nakasaya iştiraık etmek üzere 1 Şartname ve evsafını görmek 
komisyonumuza vakti muay- istiyenlerin ve taliplerin de 
yeninde müracaatları. (252). vakti muayyende k omisyonu- ı 

* * * muza müracaatları. (245). 
İzm>r müstahkem mevki 330 Ton Kok kömürü 19-9-931 

ALEMDAR VAPURLARI 
I<.ARA DE N/Z POSTASI 

Millet 29vaAğ~~tos 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımdan hareketle (Zongul
dak, İnebolu , Evrenye, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Giresc .. ı, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet aynı iskele· 
!erle Görele ve Ünyeye de 
uğrıyarak avdet edecektir. Mü
racaat mahalli: İstanbul Mey
menct hanı Alemdar zadeler. 

Şehzadebaşı caddesinde 
26 bap dükkanın dörtte bir 
hissesi satılıktır. 

İhale 3-9-931 saat 16.30 
Teminat % 10 dur. 

İdareye ait ilanların neş
ri müteoıhhitliği münakasa 
ile verileceıktir. Teminat 
mak.tuan 300 liradır. 
İhale 29-8-931 saat 16,30. 

1 
hıanbııl ikinci icra Memıırlugun

dan: 

/ Bır borçtan dolayı mahcuz ve sa
l tılması mükaırer Lokanta ve Bira

! hane takımı ve Elektrik ve Hava 
gazı furunu 1-9-931 Salı günü saat 
16 dan itibaren Beyogluıula Tepe 
başında Meşrutiyet caddesinde 1 

No. lu Dore Birahanesinde bilmü
zay?de satıl•cağından talip olanla
rın yevm ve saatı mezkllrda mahal-

ı lindc hazır bulunaca k memura 

931 ; 2394 dosya numara ·· 

Tabiatın çok muhteşem bir abidesi olan 

ULUDAG'DAKİ 
Büyük Otel Açıldı 

OtcJ: her tiirlü esbabı istirahati cami ve mükemmel konforu haiz 
dir, Banyo tertibatı ve ne fis bir suyu mevcuttur. 

Sab,h, öğle ve ak~am yemekleri dahil olmak üzre bir müsafirdtn 
beş Jira ücret alınır. 

Otele kadar mükemmel otomobil sosesi vardır. 
Müracaat yeri: Çekirge Palas ve Tophane Bahçesidir. 

ı u.-ı~ıı c ' e \\'U:"ıl!Jr\· c& l ~ uınhllriyerlc ri ~laarif ıdarcsinl'.~ ınusaddak 

Ley.i - Nehar i S J • L" • ve ticaret 
ve nim leyli en OrJ ISeSJ mektebi 
İstanbul Galata Çmar sokak 2 (İngiliz Jeneral konsolosluğu~

nında) İmtihanlar: 9 ve 10 Eylfıl. Tedrisata 12 EyliUde başlanır. Kay ı t 
muamelatı her salı, perşembe ve cumartesi günleri 9-15 arasında bera· 
lıerlerinde nüfus tezkeresi, doktor raporu, aşı şehadctnam~si ile cvvcJ
ce bulundukları mektep tasdiknamesi ve üçer kıt"a fotoğraf getirme
leri lazımdır. 
.. ............. ! .......... , .......... .. 

1 
Isıanbul 5 inci icra Memurlugun ı tarihi11den itibaren işleyerek veq;i 

dan: ve tanzifat ve tcnviriye ve vakıf ru-
j . Ahmet Beye Yüz Beş Lir~ verme sum~ '."üş'.eriye ~ittir. &klan ta~ 

ge borçlu Kasımpaşada mukım Ayşc pu sıcıllerıle sabıt olmıyan ipotek!ı 
S1dıka hanımın birinci arttırma ne- alacaklı ile diğer alakadarların ve 
ticesinde Beş Yüz Lira bedel ile irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
müşterisi iizerinde bulunan ve mah- rını ve hususile faiz ve masarif ait 
cuz olup Kasımpaşada Tahta Kadı olan iddialarını ilin tarihinden iti
ınahallesinin Tahtakadı sokağında haren 20 gün içinde evrakı müsbito· 
eski ve yeni 3 No. lu ve tamamı 900 !erile bildirmeleri lazımdır Aksi 
lira kıymetinde bulunan hanenin takdirde hakları tapu sicil~rile sa 
dörtte üç hissesi iki11ci arttırmaya bit olmıyanlar satış bedelinin pay· 
konulmuştur. Şartnamesi 8-9-931 ta· Jaşmasından hariç kalırlar. Alaka-
rihinde Divanhaneye taallük edile
rek 19-9-931 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Beyoğlunda İatanbul 5 inci İcra 
dairesinde aç ık acttırma ile satıla-

darların icra ve iflas kanununun 119· 

uncu maddesi hükmüne göre tovfiki 
hareket etmeleri ve daha fazla ına· 
lilmat ve tafsilat almak i&teyenlerin 
930/ 670 Dosya No. sile momuri c-
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•• SUYU 
KOCATAş ve 

GAZOZU İÇİN SİPARİŞİNİZİ 
' Beyoğlu 549 numeroya telafonla ve-

riniz. Galata FermenecHer No.101 

._.. Kız ve Erkek,: Leyli ve Nehari ~ 
İSTiKLAL LİSESi 

l Lise kıınmlar: n t muhtevidir 
ik, orta ve 

BUtüo sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmışbr. 

C 
· zartesi perşembeJ:leri 12 den 17ye 

umartesı, pa ' bil" kadar müracaat una ır. 

-Şehzadebap - Telefon 22534 

- Anıavutköy'ünde - Tramvay caddesinde 
Leyli ve Nehari - Kı.z ve Erkek 

FEYZİATİ LİSELERİ 
Ana ııınıh - İlk kısım • Lise sımflan 

Gayrimübadiller Takdiri 
kıymet komisyonu riya
setinden: 
Ellerindeki karar numaraıarı -ı Y 1 ile 
225 arasında bulunan Gayrimüba
diHerin yüzde 20 hesabile bonola
rını almak üzere 29 Ağustos cu
martesi saat 9,30 dan 18 e kadar 
komisyona müracaat etmeleri. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları f -----------! 
Üsküdar Belediyesinden: Sahipsiz olaa:ak bulunup muhafa

za altına alınan bir keçi yavrusunun tarihi ilandan itibaren 8 
gün zadında sahibi zuhur etmediği taıkdirde bilmüzayede satı
lacağı ilan olunur. 

**~ 
Mezat idaresinden: 9-6-931 tarihinde satılmak üzere esya 

şubesine bınrkılan sahiıbi meçhul beş parça camekan ilan t;ri
h'.11den itibaren 15 gün zarfında .bilmiiracaa. kaldırılmadığı tak 
dırde alelusul bilmüzayede satılacağı ilan ohınur. 

* ;;: * 
Satıhk arsa 

. 842,_69 metre mura~baı sahasında bulunan Kabataşta ~apu'I" 
ıskelesı kar§ısmda ve Ömer Avni camii yanındaki mezarlık ara 
sına 21067 lira 25 kuruş kıymet takdir olunara;k •satılmak için 
kapalı zarfla. müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname al
mak için her gün Levazım Müdiirlüğiine müracaatları. Müza
yedeye girmek içtn bankadan alacaıkları 1580 liralık teminat 

Kayıt için cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 
12 den 17 ye kadar müracaat edilebilir, 

Talep ec'enlere mektep tarifenaınesi gönderilir. 
Telefon: Bebek 210 Göztepe - Çiftehavuzlar ~ makbuzu veya kefalet me'ktubu ile şartname ve teklif mektubu-

AMERI
.KErAkeNk LJ.SESJ. 1 n~ mühürlü zarfa koyaraık i,h;,al*e. g*iinü olan 21-9-931 pazartesi 

ALİ VAHİT BEYiN gunü saat 15 e kadar Encümeni Daimiye vermeleri. 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Ey~~~ng;: ~ğıe;eünt:;::ıe:n:a~~=;ak:~:İ ~~~~~:~i- . İstanbul itfaiy:si .'.çin p~z~rlrkla hortum almacaktrr. Talip 
olanlar ~artnameyı gonnek ıçın her gün, pazarlığa girmek icin 

Hububotın 
fosforlu maddelerini ve vitamini havidir. Kvlıy haz 

medilecek şekle konulmuştur. . 

1 
ilunun için bilhassa zayif ve abdesti bozuk ve kemık hastalığı 

olan çocuklara mükemmel bi g•dadı~ 
Bu uıı ile 'ıeslenen çocuğun kilosu şayanı hayret derecede artar. 

-=: Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

Giresun' da 2 No lu Jandarma 
Mektebi Müdürlüğünden 

(2) No. lu Giresun Jaıırl~ ~eb~ 93~ ve 932 seı_ıesi 
nihayetine kadar ve 932 sen_esı Agustos nihayetine kadar i.da-

. - · ·n a=g-ıda cinsi ve mıktan: yazdı bulunanlardan yalnız 
resı ıçı y-

ekmek kapalı zarf diğerleri aleni münakasa usulile 11-9-931 

tarihine miisadif cumartesi günü Giresun Jandarma mdkt:ıdbi 
satm alma komisyonunda ihalesıi. icra ktlmacaktrr. Erzaık ver
meğe talip olanların satın alma lı:omisyon'llllil. mwacaatla şe
raiti münakasayı anlamalan ilAn olumıır; 

Miktat1 Cinsi 
Kilo 
165000 İkinci nevi fabrika tınıından ekmek 
17000 Şığrr eti. 
6000 Koyun ed 
6500 Pirln!ı; 

8000 Bulgur 
8000 Kuru fasulyı 

4000 Nohut 

6000 Mercimdıi 
Patates 

1 
,8()00 

2500 Şcıker 

2000 Zeytin 

1500 Beyaz pıey!l.f 

800 Reçel 
200 Kmwzı~ 

2000 Makarnl 

200 Va.zelio' 
3000 Ot 

Kalcımen (17)' 

imalathanesi müdür-

Baytar Tabibi 
Olmak isteyen Lise mezunlarına 

Yüksek Baytar mektebine bu sene 40 lise mezunu 
alınacaktır. Mektebin tahsil müddeti sekiz sömestire 
olup leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaşır ve 
muhtaçlara cep harçlığı verilir. Hükümetin hayvan 
ıslah ve çoğaltdmasma fevkalade ehemmiyet vermesin· 
don dolayı baytari tababet meıleğinde gençlerin istik
l:ali temin edilmiftir. Vilayetlerden talip olanların yol 
masrafım mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar he
men şimdiden mektepte kalabilirler. 

Kabul şartları 
A - Lise veya Maarifçe lise dereces:nden musaddak 

mektep mezunu olmak. 
B - Ttırkiye cumhuriyeti tab'asından bulunmak, 
C - Y qı 18 den apğı ve 25 ten yukarı olmamak, 
D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmeğe müsait olmak, 
Bu tartları hai:ı: olanlar istidalarına: 
A - Lise şahadetnamelerini veya bir suretin• 
B - Nüfus tezkerelerini, 
C - Polisten musaddak hüsnühıil vesikaları, 
D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını 
Bağhyarak fstanbul'da Selimiye'de Yüksek Baytar mek· 

tebi Rektörlüğüne, villyetlerde baytar müdürlüklerine mü
racaat etmelidirler. Mektebe kabul olunanlar, hizmeti 
mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden musaddak 
nüınune veçhile bir taahhütname vereceklerdir. 

Istanbul Nafia Fen Mektebi 

Kayıt ilanı 
1 - Orta mektep mezunları hesap, cebir ve müsattah hen

deseden müsabaka ile alınır. 
2 - (16) hafta nehari olan mektebin tahsil müddeti fü; se-

nedir. 
3 - Gireceklerin yaşı 17-25 olup vesaikle müracaat olunur. 

4 - Kayıt zamanı 1-17 Eylil.l 1931 dir. 

Jandarma 
füğünden : Janc arma imalathanesi müdür-

Jandanna ihtiyacı için mevcut niimune ve evsafı gibi k~pa- lu""g" u""nden 
lı zarfla (12000) adet ekmek torbası satm alıncaktrr. Muna-
kasa 12-9-931 Cumartesi günü saat (15) te Gedi!ı:paşada Jan- Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla mamul (9000) yatak 
darına imalathanesinde icra edilecektir. Talipler komisyona ve (12000) yastık kılıfı satm almacaktrr. Münakasa 7-9-931 
n1üracaatla teminat ve tekliflerini verirler. Şartname imalat- pazartesi günü saat (15) te Gediıkpaşada Jandarma imaliitha
haneden verilir. · nesinde icra olunacaktrr. Talip olanların komisyona müracaat-

la teminat ve tekliflerini ayırı ayrı verirler. Şartname imalatha-

P. T. T. tevazını Mn~nrıo~on~en: 
1 - İstanbulda yeni postane kaloriferhıde istihl~k edilmek 

Üzere mübayaa edilecek olan 400 ton Kandilli ve yahut Çamlı 
ocaklarının yeni ihracat kömürü kapalı zarf usulile münaka

saya konulmuştur. 
2 - Mezkur •kömüriin 2 Eylfil 931 tarihinde ihalesi icra kılı

rıacağmdan taliplerin şartname almak için şimdiden teminat 
ve teklifna.melerini ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de 
mezkur tarihe müsadif çarşamba giinü saat 14 te yeni postane

de mübayaat komisyonuna müracaatları. 
,' 

Alat ve edevat münakasası 
Yüksek Baytar mekte~i_R~~örlü~ünde~ 

A. k d k
. B tar Enstitüsü ıçın mubayaa edılecek alat 

n ara a ı a.y . . 
" ·· k aya konulacaktır. Lıstelen ve 

e edevat pazarlıkla muna a~ . . . . , 
§arı:nam · . .. k ve seraıtını anlamaık ıçın Selımıye de 
'l esını g()\['me , · · k · · d 

Üksek Bavtar Mektebine ve münakasaya ıştıra ıçın e 
9-<ı.931 t :

1 
• d t 14 te Fındıklıda Güzel San'atlar Aka.de-

. arı 1ın e saa .. . 
:'.sinde Yüksek Mektepler mühasebeciliğinde mutesekkil ko-

ts;rona 

neden verilir. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esas Mevki ve Nevi 

177 Kandilli Vaniköy caddes i ınünıhedim konak arsası. 
196 Hasköy vapur iskelesi caddesi 1 No. arsa. 
199 Hocapaşa Tramvay caddesi Kalın Mustafa Medressi 
170 Şişli Büyükdere caddesi 401 numaralı garaj. 

Balada müharrer emlak bedelleri peşinen veya mukassaten 
tes\-iye edilmek üzere ve pazarlrkla satılacağından taliplerin 
28-9-931 Pazartesi günü saat ona.ltıya kadar Şubemize müra

caa.tleri. 

Çanakkale Defterdar}~ 
ğından: 

y enisehir kariyesi hududu dahilindeki tahminen 1300 dö
nüm ara.~ii gayri mezrua otlakiyesinin müzayedesi temdit edil 

mi~tir. İhale 31 Ağustos 31 tarihinıde yapılacaıktır. 

de 31 AğustO'S pazartesi günü saat 15 e kadar Bankadan alı~a-' 
cak 157.5 liralrk teminat akçesi ile Levazım Müdürlüğüne gel
meleri. 

Feyziye Lisesi müdürlüğünden: 
1 - ·· Mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylul ·Salı günü baş

lanacak ve imtihanlar meıktebimizde icra kılınacaktır. 
2 - Sınıf ikmal imtihanlarına 15 EylUJ Salı O'Ünü ba~lana-<> • 

caktır. 

3 - Mektep 1!l Ey!U! Cumartesi günü 
benin mevcut bulunması. 

açılacağından tale-

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

idaremiz için pa;;arlıkla sa.tın alma.catk olan yetmiş dört 
kalem mürekıkep, ip, kiremit, liistik damğa, civata, çivi, cila, 
yelken bezi, kum, vtda, çelik kilit, tel halat, maıkine yağı, kalas, 
Roberoit, muşamba., levha, kireç, elektrik malzemesi, baskül, 
çizme, lıahçevan alatı, 20 kalem eczayı tibbiye, alev bormru, 
hokka ve saire gibi muhtelifiilcins malzemenin pazarlığr 31-8-
931 tariihne müsadif pazartesi günü icra kılınacağından talip
' erin yevmi mezkfirda saat dokuzdan onbir buıçuğ·a kadar isba ti 
vücı:t ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin 
müfredat listesi mağaza dahiline asılmış olup nümüne getiril-· 
mesi, icap edenler için nn.ımunelerinin beraber getirilmesi, nu
munesiz vuku bulacak t~klifatın kabfil edilmeyeceği ilan olu
n11r. 

inşaat münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

umum müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçede kain İdarei İnhisariyeye ait rakı ve Soma 

fabırikasmda müceddeten, tadil ve isliih suretile yapılacak in
şaat kapalı zarf usı..lile münakasaya konulmuştur. 

2 - Zarflaır 1931 senesi Eylıllüniin 19 uncu cumartesi günü 
saat tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 

3 - Mi'.nakasaya ait evrak taknn halinde ida.rei Merkeziye 
1 Muhasebesınden (15) ~ir~ya mükabil taliplere verilecektir. 

4 -. fa~h~:.alına.k ıstıyenler Müdiriyeti Umumiye Fen 
Heyetı Reıslıgıne müracaat edebilirler. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 
.. !. andarma i~ti yacı için tkapalı zarfla ( 19) büyük kazan ( 49) 

ku,.uk kazaıı (8.;,0) karavana (31) kepçe (52) kevgir (33) süz
g~ (26) tava (33) saplı (277) kapaklı bakraç satın alın.acaktıT. 
Munakasa 17-9-931 Perşembe günü saat 15 te Gedikpaşa Jan
darma Ima.Iathanesinde icra olunacaktır. Talip olanların ko
misyona müracaatları. 

Çanakkale Defterdarlı 
ğından: 

Y eniköy, Y enişar ve Kumkale hudutları:ndaıki arazii pyri 
mezrua otlalciyesinin müzayedesi temdit edilmiıştir. İhale 31 
Agustos 931 tarihinde yapılacaktrr. 

ALATI MÜDAKKİKA VE ZIMBA MAKİNELERİ 

lmaH şubelerimizde yapılan malların satışı için biTi.nci derecede Tür
kiye i~J.erinde tecrübesi olan ve l..ıanbul'da mukim bulunan biT accnta 
arayoruz. Yüksek komisyon ve.rilecektir. kabmda, bu işin mütehassısı 

olan bir ticarethanenin kredi hesabına iorayı ticaı-et etmek şartilc münha

sıren itasından bahsedilebilir. Yalnız iyi ve sene.ler<knberi müşteril.er ile 
tema.>ta bulunan mütemadiyLn memlekette aey&hat eden ve ispatı _ 
vaffakiyet edebilen namzetlerin teklifatta bulwımaı.arı rica olunur. mu 

Dircction der Wc.,..lmaıı.n - Bohrcr - ,..._ A G ,.,_ z. ·· """ .- . ugfa· wotzcn 
(Allema~ne). 

' l L A--N 
İstanbul Tramvay Şirket 

Müdiriyeti, 15 EylUl 1931 tari 
hinden itibaren ikinci mevk 
Tramvay arabalarında tenzila 
ile seyahat hakkını bahşeder 

mektepli ıkartlaırı vermeğe ba 
şlaya.cağını muhterem ahaliy( 
ilan ile kesbi şeref eyler. 

Bu ka.ırtlar, yüksek mektep· 
lerden gayrı: mekatip talebesi· 
ne verilecektir. 

Mektepli kartları, şeraiti ati· 
ye dairesinde Galatada (Tünel 
arkasında) Söğütlü Sokağında 

ki Tr-amvay Şirketi Ha.~eket 

DaiTesinde tevzi olunacaktır. 
1 - Kart alacak mektepli, 

onbeş yaşını geçirmiş olmama 
lıdır. 

2 - Mektepli, üzerine 15 
kuruşluk pul ve mektep Mü· 
diri yetinin mührii ile mühür
lenmiş Fotoğrafisi yapıştırıl

mış olarak, hakikaten mezkur 
mektebe devam ettiğine dair 
tarafınızdan varilmiş bir kıt'a 
tasdikname ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nüfus varaka
sını gösteıımelidir. 

4 - Mektepli, vesika eb'a
dmda ikinci biır fotoğrafi getir
melidir. 

5 - İstanbul Tl:'amvay Şir
keti tarafından verilecek olan 
kart üzerine yapıştırılacak on 
beş kuruşluk pul mektepliye 
aittir. 

6 - Evvelce kendisine bir 
kart verilmiş ise, Mektepli ev
vela eski kartı iade ederek 
mukabilinde yenisini alacak· 
tır. 

7 - Karun tevdiinde 2 1 2 

kuruş alınacaktır. 

8 - Mdktepli kartları Tram
vay Şirketinin mezkur Hare
ket Daiıresinde Cuma ve Pa
zar günlerinden maade her 
gün saat 13 1/2 tan 17 y.e ka
dar veı-ilecektir. 

Muhterem halkın beyhude 
vakit kayil>etımemesi. için kart 
almak üzece mezıkfır dairemize 
ancak yukarda izah edilen şe· 

rait dairesinde ve tekmil evra
kı matlubeyi getiırerek müra
caat etmesi rica olunur. 

l stanbul Pr-amvay Şirketi 

... MÜDİRİYETI 

ilan 
Gazetelerde intişar edoo. 2 

Agustos 1931 taııihli ilana zey
len Istanbul Türtk Anonim 
Elekt.ı:ik Şidketi, Arnavut kö
yü ile Vani!köy ve Rumeli Hi
sarı ile Kandilli arasındaki 

tahtelbahir :kablolar tamir ame 
liyatınm daha bir buçuk ay, 
devam edeceğini alakadarlara 
arz ile ke9bi. şeref eyler. 

Mezkur ameliyatta kullanı
lacak rneraıkip beynelmilel ınu 
tat olup kablo döşemeğe ve 
kaldırmağa mahsus işaretleri 

gündüz ve gece hamil olacakla 
rı cihetle :bu civardan geçecek 
gemilerin kablo döşemek ve 
kaldınna!kla meşğul mera.kip
ten en aşağı bir gomine açrk 
geçmeleri iliin olunur. 

ZAYİ tasdikname - 927 senesin
de Vefa Orta mektebi Altıncı sı 

rufdan aldığım tasdiknamemi zayı 
ettim. Yenisini çıkarac.ağ"cndan 
hükmü yoktur. 434 num.,rolu Meh

met Tevfik. 

ZAYİ - 1257 sicil nwncrolu ara
bacılık ehliyetnamemi zayi ettım. 

Yenisini ala~ağımdan hükmü yok· 
i:UT. 

Fatih Altı Poğça Sokak No 10 
Hüseyin bin Emin 

ZAYİ - Zat mühürümü gaip et
tim. Yenisini hakkettirdiğimden 

hükmü yoktur. Kadıköy Yeldeğir

meni Uzun Hafız Sokak No 2(ı Ze
hra. 

lstanbul Beşinci lcro Memuılu
ğundaıı: 

Mahcuz küpe, yüzük, iğne, 31-8· 

931 tarihinde saat 13.30 dan itiba· 
ren San<lal &d<:stenında. 
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2500 Lira Mükafatı, 
931 ikinci Kurası 

1 Teşrınievvelde ~ekili!!>r 
. : -~ 

lJFACIK.alvrl•lnakler, ıurtıiıi hayva-;ı;rın h .. • 
, ' yeti umumlyaalnd•n fazlaıadam OJdUrUrlar, 
Oeçtlklarl yard• aıtma ııe dltar mOhllk haa1 

tallkarır> tohumlarım · ,oa.Oartarr.- Blnaklaıl 
HYdltlnlz klm••l•rde._- uı<akı.tt1rın1"6 • Fili 

Forthon ile 
pli•k'OrtOnUz. _ • 
!· P'llt, elnak, •lvrlalnak, pire, lcennaa, ırov•• - ~ ' · 
't.ıhtakuruau &lbl h .. aratı ve bunların tohum~, , " 
~arını imha edar. H .. aratı öldUrUr fakat lnaan. · , ' -
tara asli, zararı yoktur. Kullanılm .. ı kolaydır. 

şaatte dönümlük - . 
ı.tık• •yapmaz. P'llt'I dltw h&f&raC llı\h!_ edlcıl 
eczalarla ıa,vı, etmayfn1a. Siyah ku,akh aa~ '' 
t.en•kaler o..-rıncı.~aaku,ma.tkuııu.Jııt•Ylnlt, 

- -- :v 
~LIT PDSKDRTDNDZ . 
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tlıia fıtilailu/1/ 11111/Jı ıt111ıt ınots4'1/f llfl. f0/111 •lhUll IMıtılmlt ntılınaktai/J!'< 
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞUREKAsl liıanbul ·Balata Voıvocla Han : 

Yozgat Vilayetinden: 

< 

YENi fORDSON' DAKI 
TlKEMMÔÜTTAN BfRKAÇI 

•oıör • D•h• k••ntlldlr, ııoıo 
pollu6u lııolayı.tda o•keblllr. 

Yağlama uıulO - !!Ozgeç 111•• 
ıU. ltlth edilmlftl,. 

ltttal - Oati ıl• ınocehhıı. JOl· 
••k t••• ttOrtO bir Boıa• 
manyetoı unu111ı ııavesltı 

tallh ed ilmlftlr 

Freoler - Oıstıı adedi ı.:ıytt lldl · 
dlOlndtn daha rnoeulrdlr. 

Soğulma tertibatı - K•r•tl• ha· 
rıkel eden Wr ıu tulumbaaı 
lllwtılle tallh edllmlsttr. 

OırıkııJOn - Tak'tlfJt edllmı,ur. 
Hava llltre&ı · Daha 100kom11"'L 
Yaylanu • On br"1a bkdmıt 

olan yay mOkemmtl bl,.Je> 
lanrN tem&.. ıdır. 

yer biçersiniz 
Pek yakında hasadın en hararellı zamanı başllyacaktıf! 

ekınınfzt çabucak ve asgari masrafla biçmek ıçln hnzı.,. 

lıklarınızı bılıriniz Hayvanla bu işin altından kalkmalı 

çok gOçlür ; halbuki blçerleriniıl Fordson'a baillarsanıı, 

kolaylıkla saatte bir dOnüm biçersiniz. Bu iş blttiklen ı 

sonra, zıısgarl rencber masratiJe nedasınız• yapacak ye 

sonbahar zıraatı için tohum yataklarını hazırhyacak 

.olan gene Fordson'dur. Tereddüt etmeyiniz. menlaati· 

'nızi gOzetiniz ; en yakın fordson acontasına mOracaal 

ederek bir tecrübe yapmasını lateyinız . Bu tecrübe 

' •lzıo içın hiçbir mllsrafı, hıçbir taahhOdO mucip ohn ı v11-

cak , slı ise görüp O~reneceksınız . 

FordsoY\ 
~LJNct:Jflli'CDFordson. \ 

AIRCRAFT ~ 

Kuraya İştirak için 
1 

1 Eylüle Kadar 
Kumbara Mevduattnız 

Asgari 5 Lira Olmahdır 

Türkiye iş Bankası 

iktisat Vekaletinden: 
Ankara ziraat meıktebi yanında bulWlan makine laborat 

rında yapılacak 8729 lira bedeli keşifli ilavei inşaat kapalı ı 
usuli ile yirmi bir gün müddetle münakasaya çıkarılmı 1:ır. 

~ozgat - YeI'köy istasyon tarikinin 22 t 125 inci kilometro
sundaıki Saray köprüsünün taıbliyesinin beton armeye tahvili ve 
17-9-931 perşembe günü saat 15 te ihalesi icra edilmek ürere ke. 
palı zarf usuliJ.e münakasaya konulmuştur.Bedeli keşfi (10961) 
lira (08) kuruştur. Bermudbi ıkenı.m taliplerin depozito aıkçele
rini müstashiben yevmi mezkftrda Encümeni Vilayete ve fennf 
husus için de Başmühenıdisliğe müracaatları ilan olunur. 

Erzurum P. T. B. müdiriyetinden : 
Münakasa müddeti bittiği halde henüz pey altına alına

mıyan Hasankale Kara.köse arası postası pazarlık suretile ve 
bir ay müddetle temdit cdilmi!!tir. 

Leyıi ve Nehari ı k•l "' L• le 1• ı Ana, İl!r, Orta 

Kız ve Erkek l!uea!si: ~I!tzAD~S~MDlr Lise kısımları 
Evrakı fenniyesi ve projesi Vekalet muhasebesine veril 

Beş lira mukabilinde telsiz telğraf civarında zirai ve bayt 
enstitüle<r inşaat fen heyetinden verilmektedir. Taliplerin i 
edilen bedeli keşif üzerinden % 7 ,5 teminatları ve cıhli~ti f 
niye vesikaları ile birlikte thale tarihi olan 12 Eylfil 931 ta · 
ne müsadif Cumartesi günü saat on dörtte ziraat müsteşar 

kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları il 
olunur, 

Resıııl ders programlarını tamamen tatbik eder. ~cnebl lisan tedri satı, ecnebi ıııekıepl eıine kat'iyyen lüzum 
bırakmıyacak bir mukemmellycuedir. Talim "terbiye heyeti eri memleketimizin en güzide mualltm vt mli· 
robbllcrlnden mürekkeptir. Anı ve baba yavrularını J:-;KJLAP LiSELERiNE her hus.u.sıı ıam bir emniyet 
ve huzuru kalple ıesllm edebilirler. ~Mufassal !zahname vereceğiniz adrese göndmlır) 

Ticaref Müdiriyeti Umumiyesindenı Mektep Nuruoamaniyededir. Telefon: 2001' 

Ecnebi Anonim ve oermayeııi ...bam• münkasem tirkctler hakkındaki -- Dr. IHSAN SAMI 
30 Te§rinisani 330 tarihli kanwı ahkimına tevfikan Türloiy6de ifayı ı 419 .. 

muameleye mezun kılınan müsecc.el ecnebi tirketleırinden Alman ta- Gonokok Aşısı 
jıi iyetini hai• (Ddyçe 1-ant Llnye) nam vapur tirloetinin Tlirkiye ve- 1 Belsoğukluğu ve ihtilit-
killeri buluna.o Jak Laater JoMf Zilbcrma.n ve C.ymia ç.r.ı. Coın lanna klll'fl pek teıirli ve 
Kampcl efcndi~rden C..ymia Çarı. Kampel efendinin bu kere Türkiyeyi 
terk eylediği cihetle bundan aorua vckilatinin hükmü kalmadığı ve <M,. taze aJldır. Divanyolu Sul· 
ğ~r vekillerin kemakAn ifayı vuifeye devam edecekleri tkloct tal'llfm- tan Mahmut tllrbesi 
dan verilen bu latid'anamedc bilıdlrilınit ve keyfiyet bittetkik muvafık No. 189 ... __ .. 
gi:ırü!müş olmakla ilan olunur. 

Selçuk Kız San' at mektebi mü
diriyetinden : 

1 - 1 Eylfil 3, 7, 10, 14 üncü günleri rkmal imtihanları 
kılınacaktır, 

icra \ 
ı 

2 - 10-14 üncü günleri tecdi<li kayıt muamelesi. 
3 - 15 Eylulden 30 Eylfile kadar pa7.artesi, perşembe gün.. 

lcri yeniden kayrt olunacak talebenin muamelesi icra kılma- I 
cağı ilan cılunur. ı 

Samsun Belediye 
Riyasetinden : 

19 / 81931 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi icıra edileceği 

evvelce Cumhuriyet · ve Milliyete ve Samsun gazetelerinde 
ilan edilen font çeşmelere ait verilen bedel haddi !ayıkta görül
mediğinden oın beş gün müddetle münakasa müddetinin ayni 
jecait dahilinde temdidine karar verilmiş olduğundan taliple
rin teklifnamelerini 3 Eylfil 931 perşembe günü saat 15 e kadar 
Belediye Encümenine tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Ecnebi memleketlere 
ğiden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka koınıner~iJal~ 
ltalyana 

Sennaye&i 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellcrs (Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sı veya dolan frank olaırak 
satılan bu çekler sayesin
de ne<reye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanm her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlea-de bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti
mal edebilirsiniz. Travel-

A sa rl at l• k a Mu·· zelerı· lers çekleri hakiki sahibin-
den başka kimsenin kulla-

) 
namayacağı bir şekilde ter 

umumi M üdiri yetin den: .. t .. ip·v·e·if·ıta·s·e·d·ilm···· şt.ir ...... 
Mezunen İstanbulda olduğu anlaşılan İzmir Orta Mektep 

Müdür Muavini Hikmet Tuııhan Beyin Müzele4' Umum Müdür
lüğüne serian müracaatı. 

Istanbul Gümrükleri Başmü
dürlüğünden: 

80 formadan ibaret Gümrük aylrk istatistik mecmuası tabe
dileceginden taliplerin şartnamesini ve nümunesini görmekle 
lıeraber 12/ 91931 cumartesi günü saat 14 te yapılması mukar
rer olan münakasaya yüzde 7,5 teminat akçası olan 265 liıra ile 
birlikte iştirak etı:ı.l~.k üzere Başmüdiriyetteki Komisvnna mü-_____ ... , --

PERTEV 
Diş macununun 

En büyük vasfı mümeyyizi 
kalay tüplerde oluşu ve fenni 
lıir diş macunu '>lıı<rak ihzar 

Fenni Boya ve Döşeme Müessesesi~ 
OTOMOBii sahlplerinln nazarı dikkatine 

Asrımııı:ın en mütekAmil boyacıbk ıan1•t ve veuitine malik olan müessesemizi bir defa ziyaret etmek menfaatiniz icabıdır· 

LÜKSE EHEMMİYET VEREN ŞÖFÖRLER 
Şunu hiç unutmayınız ki; bir otomobilin fevkalAdeliği ve zarafeti onun iyi bir ıurette boyanmıı olmasına bağlıdır· 
l,te bu zarafet ve fevkalide lnksü temin edecek yeiAne mOessue Avrupa'nın en maruf otomobil fabrikalarındall 
madut olan SAllSON, LORE, BALO ve SITROEN Fabrikalarının boya itleri uatabatılığım deruhte etmİf olan .,e 

1924 senesi PARIS BEYNELMİLEL LÜKS OTOMOBII.I.ER Sergisinde 
altun madalya ve ayrıca talulimamclerle taltif edilen, Reaul Bey oğlu Ahmet ve şeriki Ihsan Beylerin 

FENNi BOYA MüesaeHaidir. 

I=>öşe•-.~eclllk 
Bundan batka mllessesemiz her nevi karoseri ve döteme itlerini de fenni bir surette ve fevkalade 

metin olarak imali deruhte eder. 

,.. Taksim Kışla Geçidi No. 9 

Gazi muallim mektebi 
've Terbiye Enstitüsü müdirliğinden 

A - Mektebimizin ikmal imtihanlarına Eylfilün on beşinde 
başlanacaktır. Talebenin o gün mektepte bulunmala
rı lazımdır. 

1 B - Enstitünün Mesleki şubelerine girmek arzusunda bulunan 
Lise ı "' .unları Eylı'.llün 28 ine kadar Enstitü Mü
dürlüğüne müracaat etmelidirler. 

C -_Enstitünün ihzari sınıflarına girmeğe talip olup Muallim 
1 mekteplerinde veya Orta mekteplerde müsabaka im

tihanına girmiş olan Muallim mektepleri mezunla
rından kimlerin müsabakayı kazanmış oldukları ay
rıca ilan edilecektir. 

-Örtaköyde F-e-r-iy-e-sa_r_a_y_la_r_ı~dci 

Kabataş Lisesi müdürlüğünden: 
1 - Ücretli leyli talebe kaydına başlanmıştll'. 
2 - Leyli yerimiz mahdut olduğundan eski leyli talebemi

zin Ağustos nihayetine kadar tecdidi kayt ettirmele<ri lazım

dır. 

3 - Senelik taksit 250 liradır talip olanların mektep veııi
kalarile dört adet fotoğraflarını derhal göndermeleri icap eder. 

4 - Mezuniyet imtihanlarına Eylfil bidayetinde, ikmal im
tihanlarına 12 Eyli11de. nihari talebe kaydına 10 EylQlde ba,la
nacaktır. 

Jandarma imalathanesi müdüt 
lüğünden 

Jandarma ihtiyacı ıçın ıtapaıı zartla (96800) metre ya$~ 
elbiselik kıunaş satın almacııktrr. Münakasa 7-9-931 pazB~t· 
günü saat 15 te Gedikpaşada Jandanna lmallithanesinde ~ 
edilecekrir. Talip olanların komisyona müracaatlarile teıtl 
ve tekliflerini verirler. Şartname imal.8.tha.neden verilir. 

Ma~rukat ve Erzak Münatasası 
Ankara Merkez Mektepleri Mübayaat f{O' 

misyonu· Reisliğinden: 

Ankara Merkez Mekteplerinin bir senelik mahrukat, ~ı 
kQlat, arpa, saman ve sair ihtiyaçları S Ağ~tos tarihin~~alı 
haren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii ıni.JJI"'. 
saya konulmuştur Münakasaya iştirak etmek isteyenlet !r' 
de 7,S nisbetinde teminat akçelerine ait makbuzlarile birl 
teklif mektuplarını hamilen mahrukat için EylQliln 5 ıııc! 
martesi günü, .et, ekmek için Ey!Qlün 7 inci pazartesi v~ 
erzak için Ey!Ulün 9 uiicu çarşamba ve sebze, arpa ve 1'~ 
için Eylı'.IH!n 12 inci cumartesi günleri saat 16 da Sanat iJ 
teblnde tophnacak .mübayaa komisyonuna usull daire9 

müracaat etmeleri lüzumu illin olunur. 


