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11~1 HllUT mı iJı Siirt M ~b'asu: M A 

k ı bir mu· Bugün yalnu: a• er . 
lafferiyeti ı.-'it etmk•.~0~~~ 
D f · T"'r un eve uınlupınar za ert u A lar 

·in il istiklaline yol açtıbağt':ı~ 
~ ik dan beri boynunda 

1 
• • 

ınaddi ve rnanevf eaaret zııııcı· 
rini söküp attı. 

26 Ağuato• taarruzunun ne
IN J t' 1 . . Gazi Başkumandan, 

......-ı ıce erını k d • la 
Öpril daha evveld~ ç.o ogru 0 

: 

Müb 'ak teıbit etrnıştı. Afyon Ka~a 
hisarın sukutundan sonra dut· 
ınanıPı büyük bir meydan mu· 
harebesine icbar için ciddi ter· 
tibat alınmıştı. Askeri takibat 
ve harekat, ona göre tanzim e
dilmişti. Gazi, her an bu fırsat 
ve imkanı bekliyordu. Onun 
kanaatine göre istiklal m~~
deleıinin siyasi ve askeri _talı~ı
Dİ bu meydan muharebe•• tayın 
edecekti. 

29 • 30 gecesi idi: Gece yarı· 

ts llndan sonra cepheden alınan 
bir kısa rapordaki ma16:2'1at, 
G . . . b" u''k bir mina ıfade 
azı ıçın uy . k 

~ 
ediyordu. Bu manaya göre be • 
l'enen fırsat, ufuklarda ter~-
ıüm etmişti. Hayatta me• ut 

bıİ fırsatlar her zaman bulunur, 
ed. IDarifet, bu fırsatl~r•. kaçı~m~
ıdl ınak, onlardan ıstıfadeyı bıl

ınektir. Gazi Başkumandan, 
karagahı ile beraber hemen ha 
reket etti. Bir kaç saat sonra 
Cephenin ilk saflarında bulunu 
yordu En evvel ordu ve kolor

E du ka~argahlarma uğrad_ı. ~~ 
ılan Derviş i'aşanın ( tırn ı ı 

I~ MüdafaaiMilliye mü.t~et~r~ t° 
manda ettiği on bırıncı hr a 
karargahına ıitti. Orad~ are 
katı takibe batladı. Gazı !3a.!
kumandan, ıanuml vaziyetı bü· 
tün tafailatile kavram19tı: Yol
da tesadüf ettiği esir düşman 
zabitlerinden istediii tafsilatı 
aldı. Düşman kııını küllisinin 
yerlerini, başkumandanlarının 
ve belli başlı kumandanlarının 
nerede bulunabileceklerini öğ· 
rendi. Elhasıl düşman cephesi
nin zayıf ve kuvvetli noktala
rını gördü. Bir mey~an muha~~ 
besinden sonra takip edece~t 
ric'at istikametini de tahmın 
ve tesbit etti. 
Akıam yaklaşıyor, ~p~eni.n 

bütün imtidadınca muthış bır 
topçu ateşi devam ediyor. Her 
iki taraf ta son ve kat'i muhare 
"-eyi vennekte olduklarını an
layorlardı. Güneş batmak üzere 
idi. Muharebenin talihini karan 
lıklara bıı·akmak doğru olama· 
Yacaktı. Başkumandan hem~ 
ıungü ile taarruz emrini ver~•· 
Bu emri alan Dervit Paşa, yır· 
illi dakika sonra cephesinin ilk 
•aflarında bulunuyordu. Artık 
!JÜneşin ıon kızıl şuaları, il~: 
lcyen piyademizin süngülen~ı 
Parlatıyordu. Çok sürm~ı! 
lrıeydan muharebesinin talıhı 
anlaşılmıştı: Türk ordusu, sene 
lerden beri kahramanlık ve fe
dakarlığı sayesinde hak ettiği 
Lüyük ve mesru zafere kavuş· 
llıuştu! • , 

Ordudaki heyecan ve neş e, 
her türlü tasavvurun fevkinde 
İdi. Başkumandanlarını, en bü
Yi.ik kumandanlarını ilk safta 
&Örmek kahraman ukerlerimi 
. ' k ~ın gurıır ve maneviyatını ço 

Yükseltiyordu. Vakıa büyük ku 
!lıandanların ilk saflara kadar 
&'İbneleri bazı ahvalde Iü
~Uınsuz bir cesaret ve 
helki bir tedbirsizlik sayıla
bilir. Fakat her anın, her vazi
Jetin hususiyetleri olduğunu 
da unutmamak lazımdır. BU· 
)'ük kumandanbğın büyük bir 
hassası da bu müstesna hususi 
Yelleri tam zamanında •ezmek
te ve icaplarını yapmaktadır. 
Dumlupınar muzafferiyetiıüo 
hu kadar kat'i ve 9ümullü ol
ltıaaında Gazi Baıkumandanm, 
ti ilk saflarda görünütünü'.1 ve 
harekatı adeta siperlerdekı ... 
~erlerile' temas halinde olar~~ 
•da.re etmesinin büyük tesırı 
aid11iunu kim inkar edebilir? 
~O IÜne ait canlı bir hatıra-
). "'1 münasebetle naklede
•nı: 
8•ıkunıandanlık meydan mu 
'T>l!van11 be inci sahifede) 

rını 1 .. 

30 Ağustos; tarihte iki 
taç ve Uç 

siyaset yıkan gUndUr 1 

• 
resmı 

Dün Dumlupınara hareket eden lstanbul heyeti ~slnsg~~da 
• Zafer bayramı müna- ittiı-ak etmektedir. Şe~ır m~lııı a-

30 aguıtos 1 d M- zasından Sadettin fent Beyın nya- . • 1 bu .. Dum upınar a ..,.-
aebetı e gun da setinde bulunan ve Matbuat, hrka, 

k . eprı batın mera- . ili 
hul Aı erın m . I ·yeller tetekküller mumcu e-
• ılacaktır. Bu merasıme •· cenu ' . . ·ı d ) 
nın yap . .ı. bir heyet (Devamı beşıncr sahı e e 
ta"lıal 1eltri ,_. 

Evet, Akdeniz ; lk hedefti ·.e 
ordular bu hedefe pek çabuk 
vardılar. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün 

akşam Sakarya motörile 
Boğaziçinde bir gezinti 
icra buyurmuşlardır. 

Bugün: 
2 nci sahifemizde Türk ıairi 

Mehmet Emin 
Beyin "Meçhul aakere., 

unvanlı makalesi. . - --
4 üncü sahifemizde 

30 Ağustos zaferini 
nasıl kazandık? 

Ali Rıza -· 
5 inci sahifemizde 

ça.-.akkale şehit· 
lerini ziyaret .. 

Terfi 
Listesi 

Maarif vekili Ankara
dan geldi ve gitti .. 

Terfi eden ümera 1 Vekalet barem'; gÜ~·e yapılan maaş 
ve zabitanın isim- k · d ta ~ımatını oğru bulmamıştır. 

lerini neşrediyoruz MRarif vekili Eaat B. evvelki 

ANKARA 29 (Telefon) - gün Ankaradan fehrimi•e ııelrni, ve 
Ordunun terfi listesi Reisicüm 1 dünkü öğle trenile tekrar Ankaraya 
hur Hazretlerinin tasdikına ikti avdet etmiştir. Vekil Beyin bu kısa 
ran ederek alakadarlara tebJi. ve ani seyahatinin aebebi katiyetle 
gat yapılmıttır. Bu liste muci- malum değildir. Fakat alakadnlar 
hince terfi eden erkin ve üme: bu seyahatin darülfünun bütçe me; 
radan bir kısmının isimlerini selesi ile münaıebettar olduğunu 

· bildiriyorum söylemektedirler. Vekil B. dün ıa· 
Ferikliğe terfi eden mirliva- bah maarif müdürlüğüne ııelerek, 

lar: Yedinci koloı·du kun.andan Haydar Beyle bir müddet görüt· 
vekili mirliva Mehmet· Kenan müttiir. Vekil B. bundan sonra ede
Pata ve birinci kolordu kuman biyat fakültesi reisi Muııaffer Beyi 
danı mirliva Mustafa Paşa. nezdine davet ede .. k kendiıile bir 

Mirlivalığa terfi eden mira- müddet konuşmu,tur. Darülfünun 
!aylar: Yedinci kolordu 17 inci emini Muammer Ratit Beyin dün 
fırka kumandanı Muhiddin B. Ankaradan tehrimize hareket etme
(Bakırköy) , Topçu mektebi si mükarrer iken, bu seyahat tehir 
müdürü Kemal Bey (Kırklare- edilmittir. Vekil Beyin burada Ede
li) Fen ve san'at umum müdür biyat fakültesi reisi ile hiuat temas 
vekili Eyüp Bey (İstanbul). ettikten sonra Ankaraya avdet etıne 

Maarif Vekili Esat Beg Erkanı harp miralay.arı sinin, Ankarada tetkik edilmekte o· 
Miralaylığa terfi eden erki- lan darülfünun bütçesi ve etrafında- iade edilecdctir. Vekalet Köprülü 

nı harp kaymakamlan: Ali ki dedikodularla alakadar oldufuna zade Fuat Beyin müracaatı üzerine 
Remzi (Girit), İsmail Hakkı k~vvetle ihtimal veribnelrteclir. vaziyeti ehemmiyetle tetkik etmek. 

( Çengelköy), İsmail Hakkı Gene söylendiğine söre velıllet tedir. Fuat Beyden batb daha bit 
(Erzincan), Yuıuf Kamil ( Di- di-n yaptığı bütçeyi ve bareme çok milderriıler nlrilete müracaa~ 
yarbekir), Hi;.;yin Rahmi (Ba- !fÖre maaş takıimatmı dotnı bulma la İtİl'U ettikleri için, yapılan büı. 
baeaki), Mehmet · Sabri (Aksa mıttır. Divanda tekrar müzakere ve çenin kimseyi memnun va talmia 
ray), lımail Hakkı (Sivas), Re tetkik eclUmek üzere darülfünuna etmediti anlatılnuttır. 
ıat (İatanbul), Rıza (Firuza
ia) Ahmet Suat (Mardin) 
Beyler 
Erkanı harp kaymakamları 
Kaymakamlığa terfi eden er

kanı harp binbaıılan; Meh-

Ferikliğe terfi eden 
Mustafa Paşa 

met Salih (Rumkale), Ali Ha
mit (Üsküdar), Mehmet• Ke
maleddin (Çengelköy), Ali Be 
sim (Sarayköy), lbrahim (Gi
rit, Şevket Mustafa (Tım· 
va), Rü~tü (Babahaydar), Ha
san Fehmi (Hereke), Ferit 
(Taşkasap) Beyler. 

Erkanıharp binbaşıl11rı 
Binbaşılğa terfi eden erkanı 

harp yüzbaşıları: Ihsan B. (Ye 
nimahalle) 

Miral11glar 
Miralaylığa terfi eden piya

de kaymakamları: İsmail Hak
kı (Şimni), Mehmet Ali (Sü
leymaniye)., Mehmet Sait(Hay 
dar), Osman Zeki (Trabzon), 
Yuıuf Ziya (Erzincan), 
Ahmet Muhtar (Nevfe· 
hir), Asım (İzmir) Ahmet 

Şükrü 
Kaya Bey 

Yarın Ankaraya avdet
leri muhtemel 

Şehrimizde bulunan Dahili- 1 
ye vekili Şükrü Kaya Bey dün I 
Kadıköyündeki hanelerinde is- 1 

tirahat etemiılerdir. Vekil Be- i 
yin yarın Ankaraya avdeti muh 
temeldir . 

Balkan 
Turizmi 

Teşrinievvelde şelırimizde 
toplanıgor 

T qrinievvelin ilk haftasın
da Balkan turizm federasyonu 
şehrimizde toplanacaktır. Bu
nu müteakıp Balkan birliii 
kongresi de gene tehrimizde 
umumi içtimalarını yapacaktır. 

Bu içtimalara altı Balkan ' 
hük6metinin üçer murahhası 
ittirak edecektir. 

Maliye Vekili Borsada 
Maliye vekili Mustafa Ab· 

dülhalik Bey dün kambiyo bor 
aasma gelerek bir müddet tet
kikatla meıgul olmuttur. 

Nihat (İstanbul), Nuri (Top- ll,A~.,..;.,-: 
taşı), Nuh Zeki (Çamlıca), 
Sıtkı (İzmit) Mehmet Halit 
( Zincirlikapı), T ahı in ( Bos
na) Şeref (Dimetoka), Remzi 
(fzmir), Halil Hilmi (Zile) 

Otomobil 
Faciası 
Maslak yoluada gene 

bir facia oldu 

llJırap olan otomobil ve 
otobüde mecrulı şoför 

( Yazısı llçUncU sahifede 

Mehmet Samim (Erzurum), -~ 

Sadık ( Şehzadebatı) Bahaed- ~--"""~:--"'~~~-;:~·:·'.':'.·-~·.;,;• ~~~;;.;...;...;;;;;,;~~~:!.....JL 
din (Atlamatatı). Ihsan (Ak- - Mehmet aıa ... Mehmet ağa, ne gopıgorsurı, dllngagı 
saray), Mehmet Hilmi (Fatih) gerindan ognaUın,lıalının da pestilini çıkardırı unJiıw 
Mehmte Arif ( Harput), Mah- gel ayol / .. 
mut Nedim (Erzurum). Ah- - Salıi Hanımcılım kendimi kogbetmiıim. .. ( ..J•mla· 
met Bahir (Üsküdar), Muıta- pınar) tlo düımanırı pestilini çıka,,Jılıını9: ... ıöd· 

(Devamı Sinci sahifede) •in anriıte ıelJi de ••N/I 1idf11or- J/ 
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Takımımız Harkofta 
da galip gelemedi Bir kaç saat 

Geçseydi .• ISTANBUL, 29 A.A. - Buırün 

Harkofta Amele spor takımı ile 
Türk darülfünun takımı arasmda 
yapılan maçm neticeoi evvelki itilaf 
mucibince yine Harkof ve Moakova 

telsizlerinden n"'ir ve tamim edil-

ı-nı.;,,_,n lrabiliyetiai takdir et

mek İcap eder. Orta muhacim ve 
ool açık iyi idiler. Bilhaasa müdafaa 
calibi dildu.t idi. Tür\ taknnrnın 

gösterdiği bu mükemmel oyuna rat 
men Harkofluların yekvücut bir o-

in git terede mali felaket 
tahaddii~ edecekti 

miştir. yun sistemi takip etmesi neticeyi /4, 
l'r Saat tam 21,30 da eVYela kafile kendilerine kazaııdınnlftır . ., 

reisi Taip Servet Bey söze baılıya-ı Ajans muharririnin burada biten 
rak Harkoftan Ankaraya, lstanbula notlarmdan sonra Taip Sernt Bey 
ve bütün memlekete kendisinin "" takım kaıotanı Zeki Beyin meşguli
arkadatlarmın selim ve ihtiramlan- yeti haoebile radyoya gelemediğini 

nı bildirdikten sonra demittir ki: ve fakat Ajans muhabirinin notları-
Bugün burada Harlı:of muhteliti nı okuduktan sonra ayni fikirde bu

ile müsabakamızı yaptık. Hava çok lunduğunu söylediğini ilave etti ve 
yağmurlu ve camurlu idi. Bu vazi- badehu sözü bugünkü macı idare J 

yet oyunun başından sonuna kadar etmit olan Kemal Beye bıraktı. / 
bu suretle devam etti. Maç ve oyu- Kemal Rıfat Bey de arkadaşları- 1 f 
nun neti.ceıi hakkında evveli. Ruı na ve memlekete selim ve hürmet.. 1 
A~ans muharririnin notlarını okuya. 
ca;;.ım. 

Muhaı·r:rin mütalea11 şunlardD": 
''Ukranyanın merkezi hükümeti 

H arl<of'un amele sporcularile Türk 

takımı arasında cereyan eden bu 
moçı halk büyük bir sabırsızlıkla 

bekliyordu. Bütün biletler birkaç 
~iin evvelinden satılmıştı. Maçı gör
nek Üzere Ukranyanın diğer şehir .. 
'erinden ırup grup meraklılarla 

ıporcular Harkofa gelmişlerdir. 

Çok kuvvetli yağmurlara rağmen 

sahaya toplanan seyircilerin adedi 
20.000 i teeavüz ediyordu. Yer ol
madığından dolayı bir k111m halkta 
sahanın haricinde kalmıftı. Ukranya 
Sovyet İcra komiteıi katibi umumi
si, bircok müesıeae ve teşkilit erki. 
nı maçtl'. hazır bulunuyorlardı. 

Oyun böyle bir fena havada yapıl 
mış olduğundan takımlar hakiki kıy 
metlerini ve kombinezonlarını göı

terme~e muv•ffak olamamışlardır. 
Her iki taknn sahaya çıktıklaı"t 

vakit ehali tarafından şiddetle alkı~ 
landılar. 

Oyun başladı. Bidayette bir te
vazün görünüyordu. Bu şekil 15 da 
kika kadar devam ettikten sonra 
Harkof\ular ağır basmağa başladı· 

tar. Binnetice oyun Türk yarım ıa· 
hasına intikal etti. Bu tazyik bir 
müddet devam ettikten sonra Rus 
iç orta muhaciminin güzel biı· kom 

b:ne7.onu, merkez muhacimin gayre 

tile vole tahavvül etti. 
Türk •akımı bu sayıyı müteakip 

kendini toplıyarak kar,ı taraf kalesi 
ni sıkı4tırmağa başladı. Türk spor
cularının çok güzel bir surette teva

li eden hücumları Harkofluların fev 
kalade meıaisile ve bilhassa müda
faa~ının gayreti neticesi olarak se
meresiz kalıyordu. 

Bu aralık Harkoflulann bir hü
cumu esnasında Tiirk miiclııfilerin

den biri topu eli ile tuttu. Penaltı .• 
Harkı\flular, bu cezayı sayıya tah
vıl ederek devreyi 2-0 galibiyetle 
bitirdiler. 

ikinci haftaymda her iki takım 
da iyi bir oyun gösterdiler. Bilhas
ıa Türkler mükem'1lel kombinezon· 
arla Harkof\uları tazyik ediyorlar
k Fakat bu çok güzel oyun esna
"nda gol çıkarmağa muvaffak ola
madılar. 

ikinci devrenin otuzuncu dakika 
nna doğru oyun ıevşedi. Tazyik ha 
fifbdi. Ve maç bu netice ile yani 
2-0 Harlı:of\ularının ehine netice
lendi. 

Türk takımının yükıek teknik ve 

lerini arzettikten sonra maçı ıu su

retle talılil etmiştir: 
Buırün idare ettiğim oyun bütün 

gün yağan yağmur dolay11ile saha
nın çamur içinde olmasına rağmen 
her iki takımın kıymetini meydana 
koyması itibarile şayanı dikkattir. 

Harkof\uların, oyunu 0-2 gibi 
banz bir farkla kazanmasına rağ

men müsabaka cereyanı itibarile da .. 
ha ziyade mütevazin idi. Burada 
iki noktaya İfaret edeceğim: 

1 - Harkof takımının atletik ka 
biliyeti, topa hikimiyeti, ve muay
yen bir oyun sistemi dahilinde Ç&• 

lıtması. 

2 - Müdafaanın ve bilha11a g&
ri müdafaanın gerek tahsi ve gerek 
takım halinde güzel oyunu. 

Bize gelince; bugüo.Jcü oyunda 
ınüdafaamız oyunun bütün yükünü 
taıımak ıuretile va.zifeıini hakkile 
yaptı. Bilhassa sağ müdafi Saim ve 
merkez muavin Sadi Beyler fevkala
de yararlıklar gösterdiler. Buna mu 
kabil muhacim hattı bugün maale
sef İyi bir oyun göıterememit ve İyi 

bir istem tadbik edememittir. ~ 
Bu oyunla Türk tak1mı son mü

sabakasmı yapmış oluyor. Rus top- .• 

raklarında oynadığımız dört maçta-

ki intibaatımı hülıin ederek Rus Yeni /nglliz kabinesi 
futbolu hakkında 9<)yle bir mütalea 1 Saida 1ukardan •t•i• Macdoaald, 
y·ürütebilirim: Bald•in, Thomas, Herbet"th Samuel. Phi· 

Bug-ünkü Ruı futbolu ile 1924 lippe Cunliffe, Solda yukardan •t•i• 
Snovden, Lord Readinr, Lord Sanke,., 

te ~eyrettiğimiz oyun arasında fark 
Saınuel Hoare, Neville ChamlM-rlaio]. 

yoktur. Y alnrz Ru"Sların spora çok 
ehemmiyet verdi.kl"ri muhakkaktır. 

Elde ettikleri bu galibiyet te çok 
çnlı malarının bir ne-ticesidir.'' 

Anadolu Ajansının notu: 

LONDRA, 28 (A.A.) - Man-
chester Guardian, Trad - Unionla
rın beyannamelerini tahlil ederek, 
bu beyannamenin hiç bir ilmi teklif 
serdetmediğini ve lngiliz buhranı-Moskova ve Harkof telsizleri 
nın menşeini yanht olarak göster

taraf ından Rusça olarak ı·eri-
mekte olduğunu yazmaktadır. Bu ve 

len izahatta maçın Türk milli 
ıika, memleketin ınali bir felakete 

futbol takımı ile amele spor d" . b" k kal k 
k .,,, uımeııne ır aç saat mı§ en 

ca ımı . . arasında yapıldıgoı . . . , 
"k d ·ı · t • M ·ıı· k l kendıaını son dakıkada kurtarmıı ol 

zı re ı mı.ş ır. ı ı ta ım ar 1 , • • • 
/ k / • /d - ,, duğunu bılen kımselerı hıddetlendir 
ıer esçe ma um o ugu uzere mekten başka işe yaramayacaktır. 

iuthol federasyonu tarafından 
Bu gazete, buhı·ıın tesviye edilir 

te şkil olunabilir. Rusyaya gi-
cdilmez parli'mentonun feshedilme-

den takım hangi oyunculard:ın 
sine laraft .. rdır. Manchester Guardi terekküp ederse et in federas-

yonla hiçbir alakası olmadığın 
dan ıfo/ayı Türkiyeyi resmen 
temsil edeme?. ve milli takım 
ıınvaııını taşıyamaz. Bıı cihe
tin bir kere da tasrihine Ana
dolu Ajansı mezundur. 

İtizar 
Münderecatımızın çok

luğu hasebile " Ka,.a bir 
gün " isimli tefrikamız 

de,.cedilemedi. /tiza,. erleriz. 

an hükumetin, ı lathat işini hemen 
bozacak, elde edilmiş neticeleri mah 
vedecek omn Amele fırkası idaresi 
nin yeniden teşebbü..üne mUncer O· 

lacağına ihtimal verdiği takdirde in 
tibabat yapmakta tereddüt edeceği-
ni ili.ve ediyor. 

Milli hükümetin kama,.ada 
alacağı ekse,.iget 

LONDRA, 28 (A.A.) - Oç si
yasi fırkanın bugün yaptıkları içti
malardan anlaşıldığına göre milli 

Cenevre 
lçtimaz 

Ingiliz ve Fransız 
murahhasları kimler? 

LONDRA, 28 A.A. - (Resmi) 
Hariciye Nazm lord Reading,buııün 
kü buhr•n dolayısile Londra' dan ay 
rılmağa imkin göremediğinden Ce
miyeti Akvam meclislerinin yakın

da yapacakları içtimalarda lnğilte
reyi Vikont Cecil temsil edecektir. 

CENEVRE, 28 A.A. - M. Bri
and'ın Cenevre'ye 2 eylul akıamı 

muvualit edeceği zannedilmekte
dir. 1 eylulden itibaren içtima ede
cek olan Cemiyeti Akvam meclisin 
de Franıa'yı M. Françoiı Poncet 
temsil edecektir. 

hükO.met Avam Kamarasında en a~ 

ıağı elli reylik bir ekseriyetle laakal 
331 rey alabilecektir. Hükumet A
mele fırkaıırun ıimdiden temin et· 

hlif olduğu altı reyinden fazla bir 
müzaheret temin edemese bile bu 
neticeyi elde edebilecektir. 

Amel• fı,.kasının geni f'eisi 
LONDRA, (Resmi), 28 A.A.

Sabık Hariciye Nazın M. Hender
son Amele fırkası reisliğine intihap 
edilmiıtir. 

M. Mac Donald f1azifesine 
devam edecek 

LONDRA, 28 A.A. - M. Ma
Donald'm siyui hayattan çekilece
ğine dair §&yİ olan haberlere ral
men salMıiyettar mahafil batvekilin 
bu yolda bir karar Yermemİf odu
ltunu ye bugün karıılaıılan müıkü
latı halletmek: vazifesine mümkün 
olduğu kadar azim ve lunvetle de
vam etmek niyetinde olduğunu IÖy 

!emektedir. 
Nazırlar meclisi 31 ağustosta 

toplanacaktır. Bu içtimada eJ- .,.... 
miyetli kararlar alınacaktır. 

Fransa ile 
Uyuşuldu 

10 milga,. f,.anktan 
bahsediliyor 

PARIS, 28 A.A. - Londra ve 
Nevyork'tan ırelen telgraflar, Fran
sız ve Amerikan bankalarının lngil 
tere'ye kredi açmağı kabul etmit ol
duklarını teyit eylemektedir. Bazı 

gazeteler, kredi miktarının 10 mil
yar frank olacağını yazıyor. 

NEVYORK, 28 A.A. - Evening 
Post gazetesinin verdiği bir habere 

göre bazı Amerika bankerleri İngil
tere hazines!ne enaz 300 milyon do
larlık kısa vadeli yeni bir kredi aç
mayı kararlaıtırmışlardrr. Resmi 
mahafil bu huıusta hiçbir mütalea 
beyan etmemekle beraber bu habe: 
rin doğruluğunu da tekzip etmemek 
tedir. Bu kredinin hususi bankerle• 
tarafından verileceği söylenmekte
dir. 

Alınan bir habere göre bu kredi 
hakkında günlerce telgraf ve tele
fonla mükalemeler cereyan etmiı ve 

Amerikan bankerleri 1 ngıliz banka11 
müdürü ile devamlı surette temasta 
bulunmuşlardır. Bu kısa vadeli kre
diden sonra lngiltereye 500 milyon 
dolarık uzun vadeli bir kredi daha 
açılacağı hakkında ortada dola§&n 
şayialar bankalar mahafilinde teyit 
edilmemektedir. 

• 

Graf 
Zeppelin 

Dün Cenubi Amerika
ya doğru yola çıktı 

FRIEDRICHSHAFEN, 28 A.A. 
- Graf Zeppelin, yarın saat 23'de 
ispanya ve Canarya adaları tarikile 
cenubi Amerika'ya hareket edecek
tir. Tayfası, 45 ki§İden ibarettir. 
Yolcu miktarı, yalnız birkaçı ecnebi 
olmak Üzere, 15 kadar olacaktır. Bi. 
let fiatlerinio tenzil edilmiı olması
na rağmen , .C,eppelin de cihanın ik 
tısadi buhranından müteessir olmak 
tadır. 

Gandhi 
Yola çıktz 

LONDRA, 28 A.A. - Londra'
ya yapmağa çıktığı seyahatte Gand
hi'ye oğlu Devadaı Gandhi ile mis 
Solade isminde bir lngiliz kadını re
fakat etmektedir. Bu kadın, birçok 
senelerden beri Gandhi'nin cotkun 
taraftarlarından biri olarak tanın

mıştır. Gandhi, Bombay• ıritmek 

üzere Simla'da trene bindiği vakit 
tiddetli bir yaitmura rağmen binler
ce kimse kendisini selimetlemiştir. 

Günlerce müzakere, muhabere 

ve içtimalardan sonra bütün ümitle 
rin hemen hemen keıilmiı olduğu 

bir sırada Gandhi ile valli umumi a
raımıla bir anlatma elde edildiğinin 
saat 18 buçukta §&yi olma11 çok de
rin bir tesir hasıl etmiştir. 

SlMLA, 28 A.A. - Hükumetle 
Gandhi arasında hi\111 olan itilaf ah· 
kamı mucibince Oelhy misakı mer'
iyet mevkiinde kalmakta ve Gandhi, 
yuvaı·lak maıa konferanamda kon

greyi temsil etmeği kabul eylemek
tedir. 

Harici ye vekili Sofyadan geçerkeıı 
SOFYA, 29 (A.A). -Türkiye Hariciye vekili Tevfik Rütti 

Bey dün Sofyadan geçerken Hariciye Nezareti katibi umuınisİ 
M. Radof tarafnıdan aelimlanmıfhr. Bulgaristanın Ceıniye~ 
Akvam murahhası sabık Maliye Nazırı Mollof da ayni trerık 
hareket etmittir. 

Vecihi Bey propaganda 
rına çıkacak 

uçuşla-

ANKARA, 29 (A.A.) -Vecihi Bey eylôlde Tayyare cemiy& 
ti namına Karadeniz havalisinde bir zayaret ve propaganda uçıt 
§una çıkacaktır. Vecihi Bey tayyareaile Gerede, Bolu, Zonguı 
dak, Cide, İnebolu, Sinop, Fatsa Ordu Ünye Gireson Büyükli 
man Sürmene Of Rize Gümüşhane Bayburt Kilkit, Erzin 
Zara Koçhisar, Yıldızlı, Sıvas, Akdağmadeni, Songurlu tehir 
kasabalarına uğrayacak ve bunun hitamında ayni maksatla Eg 
mıntakasma ikinci bir uçuş yapacaktır. 

Uludağ oteli merasimle açıldı 
BURSA, 29 (Huhusi) - Uludağ otelinin küsat resmi sa 

12 de yapıldı .. Merasimde Vali Fethi Bey, fırka kumanda 
Fransız konsolosu, Türk ve ecnebi fabrikatörler bankacılar v . ' gazınoo,,ıla.- hazır bulunmuşlardır. Vali Bey nutkunda ezcünıl 
demiştir ki: 
"Tiirkiyede ilk defa dağ tepesinde kurulan bu otelin resmi kü 

dın yapmakla mütehassisim. Otuz sene sonra bm·ası Lozan gi 
otelleı· kasabası olacaktır.,, 

Fatin Bey her tiırlü mahrumiyetlere rağmen bir otel yapın 
fikir ve ilhamını 8üyük Gaziden aldığmı ilave ederek nutkun 
nihayet vermiştir. 

Belediye reisi Muhiddin Bey tarafından da kısaca bir nut 
irat edilmittir. Nutukar söylendikten •onra burada vazifesi h. 
tam bulan ve memleketine avdel edecek olan Fran•ız konsolos 
hazıruna veda etmiş ve Türkiye hakkında samimi temenniyatt 
bulunmuttur. Bundan sonra müstecir Omer Bey tarafından d 
vetlilere bir ziyafet verilmiştir. Ziyafeti müteakıp müddeium 
Muzaffer, Hukuk hakimleri ve gazetecilerden mürekkep bir k• 
file 2560 rakımlı zirvP.ye çıkmışlar ve heyecanlı bir saat geçinnİ 
!erdir. 

Deniz hastanesinin küşat resmi 
ANKARA, 29 (Telefonla) -Gölcüğe nakledilen deniz haat 

hanesinin küşat resmi yarın zafer bayramı münasebetile yapıl• 
caktır. Merasimde bahriye erkanı ve deniz sıhhiye müdütü M 
har- Bey bulunacaktır. 

Çin deki 
Feyezan/ar 

Fransa, Suriye Üzerindeki manda
l sından sarfı nazar mı ediyor? 

HANKEU, 28 A.A. - Bu yakın 
!ardaki feyezanlardan ve sari hasta
lıklardan bir harabeye dönen Y anh 
T&e vadisinde komüniıt 

köylülerin perişan vaziyetini fırsat 

bilerek birçok soygunlar, cinayetler 
yapmaktadır. 

Saint • Columban misyonerlerin
den bir papas Y ol<lakov civarında 

bir etlaya tarafından tevkif edilmi,. 
tir. Bugüne kadar Çinde kızılların 

eline dütmiit olan lspanyol ve ltal
yandır. Mevkuf miıyonerler araaın

da üçü Fransız ve biri ltnlyan ol
mak üzere üç te rahibe ,.-ardır. 

Bir de tayfun 
ŞANGHA Y, 28 A.A. - Kıtlığa 

uğrıyanlara yardımda bulunmağa 

meınur komisyona Yangcl.ou'dan 

gelen haberlere göre büyük kanalın 
su seddi Shaopo ile Kaoyuchou mev 
kileri ara11nda 8 millik bir saba da
hilinde yıkılmıt yii•lerce mil murab 
bar bir arazi dahilindeki köyleri ve 
şehirleri su altında bıralanıttır. Bir 
tayfun neticesi olarak vuku bulan 
l>u felaket esnasında 100 bin kitinin 
boğulduğu ve milyonlarca kimsenin 
sefalete düıtüğü tahmin olunmakta
dır. 

PARIS, 29 (A.A) .- Fransarun, önümüzdeki Cemiyeti A 
vam meclisine Suriye üzerindeki mandasından sarfınazar etme! 
niyetinde olduğunu bildireceğine dair Cenevreden gelen haber• 
ler buradaki ma'hafilde mevsimsiz telakki edilmektedir. Mez~ 
mahafil, Fransanın bu fikirde olduğu ve fakat bunu ancak vazi• 
yet müsait olduğu takdirde yapacağını söylemektedir. 

Fransız - Rus ademi 
tecavüz misakı 

PARIS, 28 (A.A.)-Tas Ajansı, 
Sovyetler birliği hükumetinin Lehis 
ta'na bir ademi tecavüz miaak( akdi

ni teklif ettiğine dair olan inkar et

mek ve Fransa ile Sovyetler hüku

meti araıındaki müki.lemelere Fran 

sız hükümetinin teıebbüıü üzerine 

giritildiğini beyan etmek makaadiy

le bir tebliğ neşretmiştir. Salahiyet

tar Fransız mahafili, bu tebliğ mü

nasibetiyle vak.ı olan beyanatların

da son seneler zarfında Sovyetler 

hükUmetinin Fransa,ya bir ademi 

tecavüz miıakı yapılnıaıı için üç 
defa teklifte bulunmuş olduğunu 

kaydetmektedir. 

Fas sultanı Mersilyada 
MARSILYA, 28 (A.A.)- Fas 

sultanı Marsilya,ya ırelmittir. 

M. Zaleski Parise 
gidiyor 

VARŞOVA, 28 (A.A.)- Hari· 
ciye nazm M. Zaleski Parise harC" 
ket etmiştir. 

··-·---·············-······-· .. ·····-··"" 
Bir çocuk duvardan 

düştü 
Y eşildirelıte karakol karfl' 

aında oturan Mehmedin oğl
Hikmet dün duvardan düşmÜf 
muhtelif yerlerinden ağır sır 
rette yaralanarnk Afiyet yurd~ 
na kaldırılmıştır. 

Yangın 
Evvelki gece Beyoğlu Poı11 

ve Telgraf idaresinin arkuıll' 
daki bahçede bulunan kahve " 
cağından yangın çıkını§, falı" 
sirayetine meydan verilmedeı' 
söndürülmüştür. 

_l __ M_e_çh_u_l_a_s_k_e_r_e_ •. _ _...l_"~-e~-'i:_1 _l 
ve heyecanını daha artrrdmı. davasının bir tı.aııbi oldu; lbayı-ağm 

dünyanın sancağı oldu. 
yazdığın kayalara tırnıanacaklar; 
yükSe'k tepelerden aziz hayalini gö 
rece'kler; dünyalara: (Hak ve hür
riyet!) diye haykıran sesini duyu
yor gibi olacaklar ve (Avrupa'nm 
dört devletine, onun katil ateş vo 
demirine, lk:ahır ve şiddetine vo 
bunlardan daha katil olan taassup 
ve kinine,. hırs ve giıriınına karşı 
eski Roma'mn fatihi olan Cermen
ler bayraklarını indiırdi; yeni Ma
kedonya'mn en muharip milleti 
olan Bulgarlar silahlarını teslim 
etti. Lakin bu ıkuvvete karşı yal
ruz Türktii ki, 'Vatanının kapıları
nı mezarlac gibi !kapadı; isyan 
yımınığunu bir ağrr çdkiç gibi kal
drrdı; yüzüne kırpılmaz gözlerle 
bakan ölümün karşsmda esareti 
ta.l:lkir etti; kendisine uzatılan zin
ciri ı&ilih ve llı:efeni bayrak yıaptı; 
hak ve hürriyetinin cengini etti 
ve zaferini kazandı) diyece!klec. 

(Allah dedim yatağana dayandntlİ 
Ben senin için al kanlara boyaıt" 

dnn.) . 
tfuıküsünü çağıran efelerden ifil' 
sin? Milli kahramanımız aziz Vt:J 

muhterem ismet Paşaya 
Ey kahraman, senin İstanbul'u

na hiyle ve desise ile giren İngiliz 
lcrin, Fransızların, İtalyanların. 
Yunanlıları lzmir'ine saldırdıkla
rı ve bunların yaktrkları mabetle
rin, beldelerin yangınlarıyla etle
rinin tutuştuğunu, öldürdükleri ka 
dınlaırın,çocu:kların kanıyla damar 
!arının boşaldığını sana duyurduk
ları kara günlerdeydi. 

Gaipten geliyor gibi: (Ey 
Türk, kalk, silahlan!) diye hitap 
eden bir ses işittin. Bu, pe'k eski 
zamanlardan beri ihtiyarların o
ğuldan oğula naklettikleri hika
yelerde, Tül'kü bir kara gününde 
kurtannıya geleceğini haber ver
dikleri, gözlerinin gök yakuttan 
ve saçlarının kızıl altından oldu
ğunu bildirdikleri,bir kahramanın 
sesiydi. Bu,Anibal'ın Kartacalıları 
Romenlere karşı cenk için ayaklan 
dırdığı vakit bütün çatıların ka
pılarını çalan davet nidasına ben
ZPyen bir sesti, Bu, Mustafa Ke-

mal'in sesiydi. 
Duvarda asılı duran silahını alıp 

kuşandm; sevgililerinle vedala!f 
tın; bu sesin geldiği yere doğru 
koştun, Siyah dağlar aştın; kırmı
zı sulan geçtin; lakin Kartacalıla
nn yaptığını yapmadun; düsma
na: (Aman!) dedirip yuI'dundan 
dişanya atmadtkça, çatının altına 
dönmek ve memleketinin !kuşunu 
dinlemek istemedin. 

Siperlerde aç kal.dm: Ot ve top-
rak yedin; çıplak kaldın; buz ve 

alev giyindin. Harp meydanların
da her nereye b~tınsa başının üs
tünden geçen ateş kasrrgalarınm 
ateş yağmurları yağdrrdığını gör
dün. Her nereyi dinledinse ayak
larının altında uğuldayan kan tu
fanlarmın,kan sellerinin aktığını 
işittin. Fırtınalarla kayalar yer
lerinde daha pel'kiştiği ve dalga
lar daha coşgun bir hale geldiği 
gibi sen de bu dehşetin önünde 
kendini daha kuvvetlendirdin, aşk 

Göğsünü kalkan, derini zırh 
yaptın; tunç ve demirlere karşı 
çrplak gövdenin kanayan etleriyle, 
kırılan kemikleriyle savaştın. Va
tan düşmanlanna, tahtlar yıkan, 
taçlar parçalıyan ellerinle vurdun; 
bir haris dünyanın mağrur alnını 
kıran yumruklannla vurdun. Vur
dun; vuruldun. Yaralı bir aslan 
oldun. Bir kaç haykuıştan, bir kaç 
hamleden sonra zalrm avcıların 
kemiklerini dişlerinin arasında 

gösterdin. Bütün cihana bir kere 
daha anlattın ki: (Türk keskin bir 
kılıca benzer; kınından çıkımıya 
görsün. Kınından çıktığı vakit ona 
dokunmaya gelmez. Her kim do
kunursa yara alır; az ddkun.an az 
yaralanır; çok dokunan iki par
ça olur! ... ) 

İnönü, Sakarya ve Dumlupı
nar!. 

Ne mutlu sana, ey aziz kahra
man ki, sen bu ceıılklerde hırs ve 
gururun harbini yapmadın; za 
ferlere doğru koşan ağzı ıköpüklü 
atına beyaz başları çiğnettinne
din; silahına kaıdının, çocuğun ka
nım bulaştmnadm; bayrağını ya
nan mabetlerin, yanan beldelerin 
hara heleri üzerine di<kmedin; se
nin cengin beşeriyetin "U büyük 

, 

Bunun içindir ki yer yüzünün 
bütün milletleri senin alrunda in
saniyr.tin rüyasını gördiilec; kal
binde adaletin aşkını duydular; 
tüı1künde asrın sesini işittiler; ve 
sende istikbalin ümidini keşfetti
ler. Ve yine bunun için.dk ki baş
ka dinlere inanan, başka dillMle 
konuşan ıllklar seni dünyanın kah
ramanı tanıyorlar ; kendilerinin 
hemşehrisi gibi seviyorlarrsiperi
ni vatanlarının ıbir ıkalesi, süngünü 
ha.!darmm bir silahı gibi buluyor
lar zaferini kendi zaferleri gibi se
lamlıyorlar. Esir ve mazlum mil
letlere seni göstererek : (Zinciri
nizi parçalamak, boyunduruğunu
zu krrmak istiyor musunuz? Kah
raman Tüııkün yaptığını yapı
nız! ... ) diyorlar. 

Ben eminim, yarın taassup ve 
kinlerin ölıdüğü, insanlarda insan 
olma:k vicdanı uyandığı ve bak ve 
hakikate hürmet edilmeğe başlan
dığı bir devirde sen da'ha iyi an
laşılacaksın. 

Bil ki o zaman yakın ve uzak 
memleketlerden bir çok yolcular 
senin haı:1bettiğin yerlere gele
cekler; kan ve ateşten harflerle 
yeni bir kahramanlılk destanını 

Ey meçhul a!lku, bilmiyonan 
&ci sen kimsin? 

Bu devleti ıkuranlaır zafer tür
küleriyle köpriisiinden geçerken 
dalgalarını, aıkışını durduran Sa
karya'nm hi:kıaye ve destanlarıyla 
<büyümüş ıbir Karageçili misin? 
yok5a Aydın ve Ödemiş ellerinde 
üç telli bir sazla sarı zeybeğin 
yurdu için:, 

Erruruın'un Kop dağları gi~ 
binlerce serencam görüp geçiırıf!İf 
ve ma~ alnını hiç bir- tcuvve1 

önünde iğmemiş bir serhat evHld1 

mrsın? Y dksa ak !köpüklü dalğalar' 
sahillerde kayaları ağartan ve gölı 
lerden uçan kuşları kapan Karade' 
nizin bir frrtma çocuğu musun? 
Buğda dağlarnun sık onnanlaı1 

içinde yabani mandaları kementle 
tutan,sesinin dehşeti kartalları ~ 
valarından kaçıran Karaisalı lı~ 
dağlı mısın? Yoksa aslan ~leler'' 
ne benzeyen saçları dalgalı .;e 
ağzı köpüklü kır atını bulutıatl~ 
§hnşdklerle yanş ettiren bir Ç1I 
kurovalı ml'Slll? , 

Karagöl yaylalarQ\da, Hayıt18 
na ovalarında sürülerini kavatııııı' 
sesiyle geyiklerin su içtiği piıı-ç 
da suvaran, san çiçekler ııerpi~~ 
kekfk otlu yerlerde otl.atan dağıl ı· 
cığı mavi püsküllü bir obalı.~~ 
sın? Ydksa lstanbul'un, IZ'IIl'r..1r 
geniş meydanlarında Türkün&~~ 
ciinU, Türkün çevikliğini bütün" 
nerleıiyle gösteren bir şehir çoe' 
ğu musun? e4 

Evet m~ul b'1- ukenıinı &fi 
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Paris sergisine eşya 
göndereceğiz 

Mektum Bir facia oldu Gazi 
Emlak Ko··prüsü Ak } h • d k• Ağır ve hafif bir çok 

Şam a ey 10 e 1 yaralılar var 1 Belediye tekrar kaml:i-Vilayete ihbarlar 
tekrar başladı 

r, Muhtelif müesseseler hazırlanıyor 
,ı. . arı Paris sonbaharda Roma'da M. Mus
rı· • ~ e;Iıdmallha~ ped2'iımek üzere solini'nin himayesi altında açı-

lstanbulda daha pek çok 
mektum ve metruk emlak bu
lunduğu yazılmıştı. Muhbirler 
kendilerine ikramiye almadık.la 
rı için bildikleri emlekin de ad
reslerini vermekten içtinap et· 
tikleri de söylenmiştj, Bunun Ü· 

zerine bu gibi mektum emlaki 
ihbar edenlerin ikrıımiye hakla 
rının mahfuz olduğu lıakkında 
Vali muavini Fazlı Beyin beya
natını ya:ı:mıştık. 

• d •• •• 1 •• Dün sabah şoför Ahmetr E- yo müsaadesi istedi 

Yenı ava goru uyor fendinin idaresindeki 3533 nu-
maralı otobüs 14 kişi ile Büyük Belediye Gazi köprüsünün 

Si. o •• dereden hareket ederek, sabah bir an evvel yaprlmağa başlan
saat 7 ,5 raddelerinde Maslak ması için dün vekalete tekrar 

:.ergısın e teş ır 1 k ] ·ık b 1 ·ı l ·· n, ~ • b" ucat koleksiyo- aca o an ı eyne mı e mus 
r ~gın ır men• 1 k' ·· · · · · h re ııu ihzar etmektedir. Sanayi v_e tem e at ~n~yıı sergııı~çın ~ 
'' Maadin Bankasının muhtelıf zı.rlıklFara aş. a

1 
nmBışt1ır;k ~d seı · ıı:ı t fabrikalarının, muh- gıye ransa ı e e çı a an 

enıuca b k D . k h""k. et" d telif kwnatlarınclan terekküp aş a ~n~mar a u u~ ı .e-
eden bu kolleksiyon milli men- reımen ışt!rak edece~tır. Bı~-

I ~ucatımızın inkitafı ve tekem- hassa J?anımar~a resım,_ N~h~t 
ıııül dereceıi hakkında ecnebi- ve tatbıki sanayı şubelenle ıştı-

e lere tam bir fikir verebilecekı- rak edecektir. . .. 
tir. Gronland (yenı İtalya) ıçın 

lş Limited şirketi de fındık ayn bir şube açıla~aktır; Bura-
• ve saire üzerinde muamele yap da bu mınlakaya ~ıt san at es~r 

tığı maddelerden ayni ıergi i- leri ve halk. ede~ıyatı ~oleksı-
r1" k lek · hazırlamakta- yonları teşhır edılecektır. 
T n o ııyon h aı· · d b 1 ılı Kutup av ısın en azı a-
~ . k 

Turing klüp de memleketi· rına aıt esra~ı ortaya çı armış 
ınize seyyah celbi için memle- o!an son keşıfler ?u m'.ııtakaya 
ket manzaralarına ait hazırlat- aı~ şubeye ~evkaiıı:de bır ehem
hğ1 Jey'. a ve kartpostalları mıyet ver~ırecektır . 
sergide meccanen ziyaretçilere Pansten kavun 
~evzi edecektir. isteniyor 

Bir haftalık ihracat Uzunköprü kavuncuları Av-
Son bir hafta zarfında muh- nıpa'ya kavun ihracı için bü

lelif ihracat mıntakalarrndan tün hazırlıklarını ikınal etmiş
/U miktarda ihracat yapılmıt- lerdir. Kavun sevkiyatmı te
hr: min için şehrimize de bir he-
İstanbul mmtakasmdan: 101 yet gelmiştir. Avrupa'ya ilk 

~andık afyon, 322 balya tiftik, kavun ihracına bugünlerde baş 
705 çuval kuşyemi, 1 IS balya )anacaktır. 
Yapağı, 510 çuval fındık ihraç Paris sefaretimizden İhrn-
~dilmittir. cat ofisine bildirildiğine göre, 

İzmir mıntakaamdan: 984, Paris'te bir müessese kavun-
000 kilo arpa, 600 kilo afy~n, !arımızı 9imdiden, 7 franka ve 
55,000 kilo pamuk, 23,000 kilo teşrinievvelden sonra da 25 
!:ütün 18 000 kilo üzün, 6,000 franka kadar almağı teklif et-

' ' d'I . 'rilo taze üzüm ihraç e ı mıt· mektedir. 
tir. Diğer taraftan Viyana sefa 

Mersinden: 767,000 kilo ar- reti de teşrinlerden sonra ka-
pa ihraç edilmiştir. vun gönderilmesini tavsiye et. 

Samsun' dan: 1600 kilo tü- mektedir. 
tün, 830 sandık yumurta ihraç Oda, Balkan komite
~dilmiştir . 

Antalya'dan: 1570 metre sinde 
nıikabı kereste ihraç edilmi~- Ticaret odası Balkan komi-
tir . teai yarnı Odada heyeti u-

Romada bir sergı· mumiye halinde içtima edecek 
tiı·. Bu içtimada Balkan Tica

ROMA, 28 A.A. - Gelecek ret odası nizamnamesine kafi 
• 4 m •• ._, '"'' • - şekli verilecektir . 

Kambiyo Borsası Amerikada pamuğun 
"= = ~ -
lsterııu !030, Kuron 15,93, 

l>oıar 0,47 ,23, Şiilnıt 3,36,00 

Frank 12,03,5() Pezeta ll, l!l,50 

liret 9,02, R. mart 1,98,50 
-

FraokB. 3,38,30 Zloti 4,20, 

~hml36,4J, Pengll 2,70,90 

~ank 1. 2,42,30 L.ey 79,30, 

leva 65, 1 o, Dinar 26,80, -!lorio J,17, Ç4:_1'VODejJ28~ 

Borsa 
hatici 

f Aifın 

l 
Mecidiye 
Banknot 

914, 
!12,50 

265, 

vaziyeti 
İhracat ofisine gelen malu

mata nazaran, Amerika'da pa
muk vaziyetindeki teşevvüş de 
vam etmektedir. Farn Board 
içinde bulunduğu müşkülatı İ· 
zale için, azami gayret sarfet
mektedir. Müstahsillere ellerin 
de bulunan pamuğun üçte biri
ni imha etmek için yapılan tek 
lif suya düşmüştür. Bunun üze 
rine Farn Board ortaya yeni 
bir plan atmıştır. Bu teklif, pa
muk kooperatiflerine verilecek 
avansa mukabil ellerindeki pa· 

Esbaıu ve Tahviliitın nevı muğu Farn Board'a vermeleri 
l&tl ve bu stokun bir müddet pİ)'a· lı:razı dahll1 92,50 
puYunıı muvahhide :-o, saya çıkarılmaması esası üze-
krıınıfycll Oemiryollan 3,50 rindedir. Maamıtfihkbu 

1 
teklif 

-. u:n ,,.._~...,., t'lt de pek müliyim artı anma-
!!!- ----

Bu beyanat çok 'hüsnü tesir 
yapmıştır. Dün bir zat Vilayete 
iki mektum metı·ôk emlakin ad 
resini vermiş ve tahkikata baş
lanmıştır. 

Yeni mektupçu 
Yeni Vilayet mektupçusu Os 

man Bey, yarın işine başlaya
caktır. 

Bir tetkik heyeti 
Diyanet işleri müd;riyetin

den Vilayete gelen bil' tnhrirat
tıı Kuranıl;erim ve hadisi serif
lerin tercüme ve tefsiri h;kkın 
da bazı hustısatr müzakere ve 
takip içinDiyaııet işleri riyaseti 
heyeti müşavire azasından Ah 
met. Hamdi ve zat işleri müdü 
rü Tevfik Beylerin İntanbula i 
zam olundukları bildirilmiştir. ___ ..... __ _ 

Adliye vekili 
Adliye vekili Yusuf Kemal 

Bey dün Ankaradan sehrimize 
gelmiştir. Vekil Bey, dün öğle
den sonra bazı Adliye devairini 
tefti~ etmiştir . -=-----Holand~ kraliçesinin 

yıl dönümü 
Hollanda Kraliçesinin senei 

devriyei tevellüdü münasebeti. 
le sefarette maslahatgüzar tara 
fından dün koloniye bir resmi 
kabul yapılmıştır. 

İtalyan- ;J;r~ti adli 
müşaviri gitti 

İtalya sefaı·eti müşaviri adli
si M. Galli ile sefir cenaplarının 
biraderleri M. F aosto Al!auzi 
dün ftalyaya gitmişlerdir. 

mıştır. 

Diğer taraftan Amerika a
yan azasından iktısatçı bir zat 
da bir teklifte bulunmuştur. 
Bu teklifi Farn Board'ın bu se. 
ne yedi milyon balya pamuk 
mubayaa etmesi, buna muka
bil Amerika pamuk müstahsil
lerinin de gelecek sene pamuk 
zeretmemeleri esası üzerinde. 
dir. 

Avrupa ve Amerika mües
sesatı zarar içindedir. Stok mik 
tarı milyonlarca kiloya baliğ 
olmaktadır. Mersin mıntakasın 
daki stok miktarı 4,770,000 ki
lodur. 

" Haydutlar Kralı ,, hakkındaki 
haber ve E. Tahsin Beyin sözleri 
Haydutlar kralı başlığı altın 

da yazdığı bir fıkı·adan dolayı 
Ak~am gazetesi umumi neşri
yat müdürü Enis Tahsin Bey 
aleyhine yeni matbuat kanunu
na muhalefet cürmile açılan da 
v:ı dün ikinci cezada görülmüş
tür. 
Akşam neşriyat müdürü, ya

zrlan fıkranın Amerikan ::azete 
!erinden nal,Jedilmis bir haber
den ibaret olduğu~u, bunun 
haydutluğu arzu ve halkta im
tisal uyandıracak mahiyette 
bulunmadığını izah ederek de
miştir ki: 

- 23 senelik gazeteciyim. 
Muhtelif gazetelerin mes'ul 
müdürlüğünde de bulundum. 
Mahkemeye niçin gittiğimi bi
lir, ona göre hazırlanırdım. 

Bu defa hiç b;r şey anlama
dım. Tevkif edilmiş, yakası ka
mınun pençesine geçmi~, bi• '1· 

damdan bahsed liyor. Eni~ Tah 
sin Bey, bundan sonra İl:dam 
gazetesinde müterci mbulur.du 
ğu •ırada lshnbul köpdderİ· 
nin adaya nef yinden sonra ke
dilerin ı;oğaldığına dair bir fık
ra tercüme ettiğini, anlattıktan 
sonra sözüne devam ederek ıfo
di ki: 

- Musahhih, eski zihniyetli 
bir adamdı. Elinde provalarla 
gelJi. "Siz gazeteyi kapatacak 
mısınız?,, diye bağırıp çağırı
yoTdu. "Ne var ne olmuş?,, de
dik. Köpek ve kcdi!ere dair o
lan fıkrnyı gösterd'. 
Meğerse adalan:. nefyedilen 

köpekler ı·icali sabıka ir:ı.iş. Ke
dilere gelince bununla İttihatçı 
lar kastediliyormuş. Bendeniz, 
bu defa açılan dava ile bu zih
niyet arasmda bir müşabehet 
buluyorum.,, 

Son günlerde gazetenin mün 
derecatına pek ziyade dikkat e
diyorum. O kadar ki eski aile 
münasebatından bahseden mu
tat bir yazryı bile gazeteye koy 
madım.,, 

Müddeiumumi Kamil Bey, 
Haydutlar kralı yazısının te§
vik ve imtiaal uyandtracak ma
hiyette olduğunu ileri sürerek, 
Enis Tahsin Beyin tecziyesini 
istedi. Maznun müdafaasını 
yapması için muhakem<'2 eylUI; 
çarşamba gününe bırakı!dı. 

Bıldırcın davası 
Bıldırcın aleyhine açı !an 

müstehcen neşriyat davasına 
diin de birinci cezada devam e. 
dilmiş ve müdafaa şahidi ola
rak gösterilen Cümhuriyet Neş 

riyat müdürü Kemal Salih Bey 
diıılenmittir. 

Bıldırcın mes'ul müdürü Mu 
ammer Raşit ve Çallı İbrahim 
Beylerinı de şahit olarak dinle
nilmesini istediğinden tebligat 
yapılmak üzere muhakeme, 5 
eylul cumartesi gününebırakıl
dı. 

Va- Nu Beyin beraati 
"Niçin hapse mahkum ol

dum?,, serlavhası altında yazdı 
ğı bir fıkra 'heyeti hakimeyi tah 
kir mahiyetinde addedilerek 
Akşam muharrirlerinden Vala 
Nureddin Bey aleyhine bir da
va açılmışlı. Dün bu davanın 
rüyetine 2 inci cezada başlan· 
mıştır. 

Vala Nureddin Bey, bu yazı
yı sadece matbuat davaları için 
Jüri usulünün ihda~ma taraf. 
dar olduğunu göstermek mak
sadi!e yazdığını, heyeti hakime 
yi tahkir etmek aklından geç
mediğini, bilhassa azası arasın 
da bir Han•m bulunan bir mah 
keme heyetine nuhu nebi zama 
nmdan k~lma fikirler atfetmek 
kimsenin h:ı.tırmdan geçmeye
ceğini söyleyerek bernatini is
tedi. 

Müddeiumumi Kiimil Bey 
hakaret cürmünü sabit gördü. 
Mahkeme heyeti müzakere et
tikten sımra Vala Nureddin Be 
yin matb::at davahnnda jüri u
sulünün kabulü noktai nazarını 
müdafaa ettiğine, yazıda haka
ret kasti bulunmadığına kanaat 
hasıl ederek maznunun beraati 
ne kara vermittir . 

Mahkum oldu 
Enişte,.i Ahmedi öldüren Nu 

reddin isminde bir maznun dün 
1 •ene 11 ay 15 gün hapse mah 
kum olmuştur. 

Istanbulda beklenen 
Rus amelesi 

Şehrimize gelmelerine inti
zar edilmekte olan Rus amelesi ' 
nin dün gece Okrayna vapuru i 
le limanımıza muvasalatı bek
leniyordu. Mııamafih gece geç 
vakte kadaı· vapurun muvasala 
tına dair malumat alınamamış
tır. Vapurun limanımıza bu sa
bah vasıl olmuş bulunması 
muhtemeldir. 

Amele şehrimizde üç gün 
kaJ.,,caktır. Amelenin bu müd
det zarfında ge2iş programı 
belediye tarafnıdan tanzim edil 
miştir. 

' 

yoluna geldiği zaman, direksi- müracaat ederek kambiyo mü-
saadesi istemiştir. İstenen kam yon rotası yuvadan çıkmıştır. b" 

Bunun üzerine şoför direksiyo- ıyo müsaadesi üç milyon lira· 
nu kullanamayarak otobüsü a- dır. Köprünün İnşaatı dörl se-
" b" d ne sürecektir. gaca ın irmit ve içinde bulu-
nan 14 müşteriden ikisi kadın Kağıtane - Şişli caddesi 
üçü erkek olmak iizere beş kişi Belediye Kağıthane • Şi~li 
hafif surette yaralanmı§tır. O- caddesini yaptınnağa karar ver 
tomobil parça parça olarak hen miştir. Ancak bütçede bu husus 
değe yuvarlanmıştır. Kaza o ta tahsisat olmadığından bu yo 
kadar şiddetli olmuştur ki, oto- lun inşası gelecek seneye kal
büs bir ağacı devirerek geçmiş mıştır. Gelecek sene muhakhsk 
ve ikinci bir ağaca çarpmıştır. inşa edilecektir. Bu sene Meş
Otomobilin ön tekerlekleri par- nıtiyet caddesi inşa edilecekt\r. 
çalanmıt ve camları kırılmıştır. Cabi sokağının lağımlarının ta. 
İçinde bulunanlardan Anaslas, miri ikınal edilmiştir. Kaldı
Danyel Efendiler de hafif suret rımların inşasına da yakında 
te başlarından, Hayri Bey sol başlanacaktır. 
gözünden, ve Madam Madlen El frenleri bozuk 
de omuzundıın bir az ıığır su- otobüsler 
rette yaralıınrnı«lardır. Mecruh 
ların hepsi de Etfal hastanesi
ne kaldırılmışlar ve tedavileri 
yapıldıktan sonra evlerine görı
deıilmişlerdir. Kaza mahalline 
gelen seyrüsefer makine mü
hendislerinden Kadri Bey, ka
zanın vaziyetini tesbit etmiştir. 
Şoför Ahmet Efendi derdest e
dilmittir. Şoför Ahmet Efendi 
diyor ki: "Maalağa saat sekiz
de geldiğimiz zaman yokuşu çı 
karken direksiyon sol tarafa 
doğru eğrilmeğe başladı, ondan 
sonra ne olduğunu bilmiyo-
runı.,, 

iki ka:ıa dah 11 

Cuma günü saat 18 raddt>le
rinde Büyükdere tarafnıdan ge 
len şoför Ziya Ef. idaresindeki 
2052 numaralı otomobil ile Tak 
simden relen ve şoför Abdülka 
dir Efendinin idaresindeki] 944 
numaralı otomobil Mııılak yo
lunda müsademe etmit ve şoför 
Abdülkadir Efendinin idaresin 
deki otomobil diğer otomobilinı 
sağ çamurluğuna çarparak din 
gil, şasi ve diğer aksamını par
çalamışır. Otomobilin camları 
kırılmrşsa da içeride bulunan 3 
yolcuya bir şey olmamıştır. 
Dün de Taksimden Y enimabal 
leye giden 3405 numaralı oto
büs Taksimden hareketin
den beş dakika sonra makinesi 
bozulduğu için yoluna devam e 
dememiş ve yolcularını ba9ka 
bir otobüs almıştır. 

Maaş salıya! 
Umumi eylul maaşı salı gÜ· 

nü verilecektir. 

Leh sefiri Ankara ya gitti 
Leh sefiri M. Olchowsky 

Ankaraya gitmittir. 

Belediye memurları dün 1'a 
dıköy otobüslerinin hepsini ani 
bir teftite tabi tutmuılardır. 0-
tobüılerden birinin freni bozuk 
olduğundan, derhal faaliyetten 
menedilmittir. Otobüslerin mu 
ayenesi esnasında yeni bir sah
tekarlık meydana çıkmıştır. O 
tobüslerin hemen ekstsisinin el 
frenleri bozuktur. Ve bunlann 
tamiri için otobüslere bir müh
let verilmiftİ. Mühlet bittiği 
halde bunlar el frenlerini yap
tırmamışlardır. Yalnız ayak Ere 
ni kullanmaktadırlar. Bozuk o
lan el frenleri< ı gizli olarak bir 
tel ile ayak frenine bağlanmak 
tadır. Bu suretle el freni hare
ket edilir gibi yapılarak gene 
ayak freni kullanılmaktadır. 
Bu sahtekarlığın önüne geçil
mek için seyrüsefer memurları 
sıkı teftişata devam edecekler
dir . 

Sirkeci - Bak?rköy 
otobüsleri 

Sirkci ile Bakırköy arasında 
1 O otobüs iti etmek üzere y :ıl
maz otobüa tirketi belediyeye 
müracaat elmittir. Belediye e
sas itibarile bu teklifi kabul et
miştir. Otobüsler tramvay gü. 
zergahmda da durak mahalleri 
yapacak, mütteri ta§ıyabilecek 
lerdir. 

Seyrüsefer müsaadesi yakın
da verilerek, otobüsler işleme
ğe başlayacaklardır. 

Paris akıl hıfzıssıhha ı 
kongresi 

Pariste 20 eylulde toplana
cak olan beynelmilel akıl hıf
zıssıhhası kongresine Türkiye 
akıl hıfzıssıhhası cemiyeti na
mına hapishane umumi sertabi 
bi Dr. Zati Beyioı gönderilme
si te1bit edilmittir. Dr. Zati B. 
salı günü hareket edecektir. 

huı bk ~ile binl~ce- şehidi~ için- yeni bir alev koydu; seni milliyet- Gerçektir oki, ey aziz kahra-
d · b" k h t İşte sen bu man, atalar ünlü yeg"·itlerdiler. Or-en rast !!ele alınnuş bir adsrz çı ıır a raman yap ı. 
'- - · ku ti h b" · yaptın· bu dularını dünya yollarından geçir· ':ahramansın. Senin ıkim ve nere- yenı vve e ar mı , 
lı.oJ.dug"unu Allahtan başka kimse yeni >kuvvetle zafeırini kazandın. diler; dünya ıkapılarınm öııJerinde 
b B ·· 1 · · :.........· k" e (Zafer!) diye hayıkmlılar; öyle ılmez? en oy e ıman etmışuuuı ı s - . 

f · y 1 delbc\ebeli bir saltanat vücude getır 

ni.':11 hür Tİiri{ vatandaşlığımı, hür 
Tul'k şairliğimi koruyan bu büyük 
k~hramaıun önünde beyaz başımı 
mınnet ve hürmetle iğiyorum, 
o:ı.un dileğini bir .hakikat yapan se 
nın Önünde de ey aziz kahraman 

bir insan değilsin; bütün bir ordu
nun bir timsalisin; kendinin değil
&İn bütün milletiruıin. Sevgililerini 
kaybedenler göz yaşlarıyla ara
dıklarmı sende lbulmaık isterler. 

met et!) der: (Vatanı· menfaat 
ve hırslarına feda edenlere hür--. . ' 
nyetı canları gibi korumayanlara 
15.net) diye haydı:ınr. 

Bu haykıran susmaz sesi iruıa
niyet işittiği gibi biz de işitiyo
ıruz; bu seıse k&l'Şı insani yet iten& 
ne düşeni yapacafı gitıl biz de 
kendimize düşeni elbette yapaca
ğız. 

Yalnız bilinen bir şey varsa o ni11 bu harp ve za enn avuz ann, 
d S ··ı ı hıa f ı · diler ki onun padişahlarının üç a Şudur: Bir Tür.ksün. Arzın eıı u eyman arın · rp ve za er enn-
h· d .. .. d'" z· b" ç ld kıt'a üzerine kurulan tahtı önün-1.iyük nehirlerinin kayna!k ve ya en ustun ur. l["a sen ır a ı- . 
taldan gibi en geniş harita ve sr- ran için, tıi<r Mercidabık için, bir de yirmi millet dize geldı; atının 
lıtrlarını deg· iştiren, dünyanın yol- Belgrat için, bir Bedin için har- ayak ıbastığr, buyruğunun okun.du-
l · 1 ğu yerlerde yüz milyon insan esir 
arı gibi ta·ihe de yeni yollaır açan betmedin. Bir Istanbul için, bir z-
b ömrü yaşadı. 
ir ınkm 0 kahraman çocuğusun mir için, bir Edime için, bir Bur- L'k' ld , it ;r ın sonra ne o u ..•• 
i asıırların fırtınaları başının üs- sa için, bir vatan olan Türkiye Ah, hll'S ve gururun, kahır ve 

tünde uluyarak haY'kırmış, ve sa· için hari>ettin. Bunun için zafer şiddetin insanı olmak büyük ol-
Yısız yılların felaket selleri vüciı- bayrağın taassup ve gururun de- mak değildir. Büyükliiık, esirleri 
dünün üzerinden geçmiş olduğu ğil hak ve hürriyetin bayırağıdır. zincire vurmaık değil, hüır insanla-
h;ılde kaLbinde yanan atq,in bir Bu bayrağın altında aziz çatı- rın demirlerıini kınnaktır, Büyük· 
~l\lılcnnıru bile söndüremenıiş !ar var: Biz bunJarın alevli ocakla- lüle, tunç ıkapılı bekleleri, gıranit 
'-le bu ıkıvılcnnlar engin de·ıilzle- rının önünde çocuklarnnızm hür- hisarları zaptetmek değil, dertli 
ti~ Sedeflcrindeıki kırmızı inciler riyet türkülerini dinliyoruz. Tarla gönülleri, muztarip ruhtan fethet-
~tbi kalm..:tıır. ve tezgahlar var: Biz bunların üze -

E ..,.. rinde serbest <kollarımızla çalışıp mektir. Adil ve lıürriyetperver ol-
blt vet ey aziz okahrama~, rk sen kazanıyoruz; değerli kürsüler makladrr ki bir insanı büyükler sı-
lı gün de ecdadının yeyıt ı nı- var; Biz bunla,rın üstlerinde şiir- rasma katarlar ve ölmezlere karış-
b lıtıu taşıyorsun. Lwkin • bundan Jerimizle, hitabelerimizle, dersleri- tırırlar. 
il "-l!k;ı bir yeni aş'k ve bit' yeni iman mizle, konferanslarnnızla hür mil- İste bundan dolayı ben sen:n 
li~htı~rtaşıyorsun ıki 0 da milliyetçi· !etimizin terakki ve saadetini hür- hak ~e hiirriyet kahramanı Must.:ı-

" · fa Kemal'ini o Mısırın, İran·m · seslerimizle haykrrabilıyoruz ve 
lttiır · · h'" T"" k' · hür Srrbistan'ın ve Macaristan'm f:.-:ı>a11 1Yetçilik. Bu, sana yeni dun- kendimizı ur ur ıyenın o 

1n • • 1 ı ak d u tihlerinde!ll daha aziz tanrycnım. b,01 Yeni kanunlarını ög"rettı, ve mes'ut evlat arı o aT uy - ·ıı · ... , t•· Benim vatannnı kurtaran, mı etı· t· -'an ·bi 1 · · · · · yoruz ki, bu duygularm~ız: arz~ ı; L"""-· r asrın ses erını ışıttır- _ . , . __ ,_ --'·"--•·~=..._.__.__.,ru"u>QAr"tten biirrivete cık 

. ' . 
yıne beyaz başnnı minnet ve hür-
metle iğiyonım. 

Ey meçhul asker 1 Senin meza
rın ?ir !11ağrur hükümdarın veya 
harıs hır fatihin mezarı gibi mııh
te§eın değildir; mermer ve ı;oma
kilerle yapılmış, som yaldızlarla 
işlenmi!j değildir. Bu, sade ve süs
süz bir mezardır ıki toprağı 'kahra
manlanna tapan bir milletin göz
' yaşlarıyla kazılmış ve taşı kah
ramanlannı unutımyan 'bir mille
tin sayğılarıyla dikilmiştir. 

Senin bu mezarını ziyaret için 
yakın ve uzak yerlerden akm akın 
bir çok ziyaretçiler gelir. (Oğul 
oğul) diye ağlamaıktan gözleri alil 
olmuş analar gelir. Duva:klarını 
matem örtüsü yapmış gelinler ge
lir; sevda türküleri hicran sayha
ları olmuş nişanlı kızlar gelir; bir 
çok sakat ihtiyarlar, bir çok ye· 
!İnl çocuklar gelir. Bunların he«" 
biri sana doğru kollarını açarak: 

Senin bu mezarın bazı vakit 
bir mihrap olUT; buınun kapısı 
öniinde bütün ihtiraslar ölür. Bur-
d.a gözler hiddet ve gazapla değil 
nkk~t ve şafaGtatle ağlar; Yürek 
ler kın ve husumetle değil, ıstırap 
ve heyecanla çırpınır, Kollar vur
mak ve öldürmek için değil, dua 
etmek için kalkaqdudaklar istihza 
ve tahkir ic;in değil, ümit ve tesel
li için açılrr. 

Senin hu mezarın bazı vakit de 
derin bir yara olur; içi •kanla dolu 
bir agız olur. Bu ağız ıenin kahra
manlığın kadar 'büyük olan maz
lumluğWlun bütün facialarını an
latır. İnsaniyete: (Eğer sen olsay
dın bu aziz kurban olın:ryacaktı) 
der, onu isyana çağırır: (Tiran'la
ra ölüm) diye hayıkrrrr. Bu ağız 
senin kendiıni vatanın hll!k ve hür
riyeti için kurban ettiğini ve onu 
milletin namus ve hılmiyetine 
emanet eylediğini söyler. Millete: 
(Secı vatan için dökülen bu kana . . ' 

Bunun içiın ey am kahraman 
ııen sakin ol, mezamıda rah&t 
uyul 

Balk, kadm, eııkek, büyük, k(I. 

çiik hep senin me.zarmm önünde
yiz. Burııla Allahın fıuzunında, ta• 
rihin huzurunda, vatanm huzurun 
da, senin huzurunda yemin ediyo
ruz, kanınla 11uzaıırnış, atrkada bı
raktığın aziz canların göz yaşlarr
ile sulanmrş şehitliık1er nanırna, 

İnönü namına, Sakarya namrna, 

~urı:ıiuprnac ~amına and içiyoruz 
kı bız de senın yaptığını yapaca• 
ğız: Senin bize emanet ettiğin bu 
aziz topraıkları yıa bir vatan olarak 
koruyacağız, bizden sonra doğa
cak olanlara bırakacağız; ve ya 
ln•ntiirııi""' mezar yapacağız. 
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Gelen evrak geri verilme• 
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ır. Gazete va matbaaya ait itJ. 
;in mücliriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz lliınların meı'uliyetini 

:abul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 26 , 

asgari 14 derece idi. Bu
gün ruzgir lodos hava 
açık. 

IF··F~ 
Sergi 

Sermek mastamıdan gelen 
tir kelimedir. Resim, karpuz 
ıibi metahların sergileri ille!· 
turdur. Üç senedir (Yerli mal 
ar sergisi) ismi altında Gala
.aaaray mektebinde de bir aer
~i yapılıyor. Evveli sergi iımile 
•vladiye maatlar da vardi. . 

Ben sergiyi severim. Gizli 
ıi kapaklısı olmadığından ola
-u biteni ortaya koyup samimi 
~öründüğünden dolayı.. Eter 
3ir karpuz sergisi kadar açık 
re samimi olursak daha tatlı 
re renkli olmutuz demektir. 
A.ma içinde kabak ve hıtır çı
kanımız bulunursa bunu lıtiı 
na addetmeli ve kaideyi lhlll 
etmiyeeeğinl hemen hatırlama 
lıyız .• 

Reıim aerrilerine relince 
bunun herkes kıymetini takdir 
edemez. Çünkü resim sergile
rinde o kadar ince san' atlar 
vardır ki; bizim gibi o incelik 
lere gayri vakıf adamlar onu 
takdir edemezler .. O sebeple
dir ki; resim sergileri hakkın
da mütalea beyan etmekten da 
ima çekinirim . . Sonra: 

- Sen onu anlamazsın. O 
çarpık gördüğün hatların çar
pıklığı ıoluk gördüğün renk
lerin silikliğidir ki; eserin kıy 
metini teıkil eder. Avrupada 
ayak gibi kokan pek makbul 
peynirleri bazı zevksiz adamla 
rın yiycraedilderi gibi sen de 
bu gü;: ;:,! eseri anlıyamazsın ! 

Deyi\"crirler .. Ben resmi an 

l:ıına<l ığ.ma yanmam. Çünkü 
n ihayet bununla bir şey kaybet 
miş olmam. Fakat İsmimiz an 
lamaza çıkar. Resim anlamaz 
deseler o da iyi .. Hiç bir ıey 
anlamaz der ler. Kredimiz dü 
şer .. 

Yerli mallar sergıaıne ge
lince: Onun hakknıda beyanı 
mütalea edebilirim.. Çünkü 
onda gizli incelikler falan yok
tur. Her şey açık! Son Yerli 
mallar sergisini de gezdim. 1 yi 
tarafları, yerli aanayiin inki,af 
etmesi yüzünden mucibi mem 

1 Askeri makale 1 

Büyük milli zafer 
Başkumandan meydan muharebesi 

A. R. 

Bıı.m '> .. qza 
ALiRİlA 

30 Ağustos 

Mondroı mütarekeoinden h• ı Çare, ya lngilia mandası? Ya 
men aoora idi.. Çöken Oımanlı Amerikan mandaarl .. Propagandala-
İmparatorluiu ileTürk milletinin de rı alabildiğine yürüyordu. 
ıema11 üzerine kara, kuzgun feli- Sanki bu Türk milleti için en 
ket bulutlan çökmeğe baılaml§tı. hafif kurtuluı çareıi idi! .. 

Dütmanlarımız, mütarekename- Derken nihayet 15 May11ta Yu-
de kabul ettirdikleri maddelere da- nan orduıu, k.ara bir beli. silindiri 
yanarak ordumuzun ıili.hlarını top- gibi ırüzel lzmirin bağrına çöktii .. 
lamıılardı. Vatamn en değerH, en Şarka doğru yuvarlanmaia başla. 
mamur, ve mühim nokt.alanm birer dı •• 
bahane ile İfgal eylemitlerdi. Türk Y altwı bil'W' noktaamı İtaret e

ntanı çepeç8Yre abluka edilmİf, di..erdiğim 111 felAktıtli ırünler &U'd· 

aanki harici llemla münasebet için lanqı giderken , herkeı içine düıtü
açık bir kapı; teneffüı için açık bir tüm üz bu zifln karuılık gece de 
pencere bırakmamıflardı. teıkrn, f&fkın. bocalarken, bu 

Maksattan artık gergi ırlbi anla mtıyancla bu karanlık ırec:emn 

ıılmııb: aabahını ecnebi mandalarında an-
Dünya kuruldu kurulalı efendi yanlaı· da çoğalırken, 19 Mayıs 

yqamıt büyük bir millet eıir edil· 1919 da abloka ediJmiı ve en mü
mek iıteniyordu.. Aıırlarca dünya him düiüm noktalan tutulmuı 

haritaımı değlıtirmit büyük bit- Türk vatanınm ortaımda, Samıun

mlllet haritadan ıilinmek iıteniyor- da, Türk milletinin asil bıığnndan 
du.. bir halas günqi doğuverdi.. 

Şimdi ne olacaktı? Ne yapacak- Ancak o güneıin nuru iledir ki 
tık? Nuri kurtulacaktık? Türk milleti kurtuluı çarc•ini bul-

Çare? du, hedefini ve o hedefe giden yo-

nuniyet cihetleri var. Lakin! 
Gel gelelim şu "lakin,, e. 
Efendim, nedir o gazoz bol

luğu, friıo dedikleri donuk çi 
kolata bolluğu nedir o paıta 
bolluğu .. 

Diyeceksiniz ki; 
- Efendi; Yerli malı değil 

'? mı ••. 
Amenna! Öyle iıe oraya 

bir de fırın şubesi açıp okkalık 
ekmek satmağa mani yok de
ğil mi?.. Hayir yok .. Peki bu 
nun sergilik nesi var!. . 

Öyle zannediyorum ki, ge
lecek seneki Yerli mallar sergi 
si büyük bir pastahaneden bat 
ka bir şey olmıyacak.. Bu ha
lile buna (Panayır) demek da
ha doğrudur. Serginin tam kar 
tısındaki pastacı sergide bir 
tube açmıf pasta satıyor. Ço
luk çocuk da şapır şupur yi. 
yor. Bu nasıl ıey? ! .. 

1 ile o darlık!.. Ali ahım e-

ğer birisi kazara: 
- Yanıyoruz sıcaktan! sö 

zunu yüksekçe söylese hasıl 
olac:ak panikten mutlaka bir 
kaç YÜ§ kitinin canı yanacak. 
Eıkiden koridorlarda mezat 
malı gibi feyler yoktu.. Şimdi 
bütün koridorlar ufak mezat 
mallarile dolu.. Adaıpm geç
mesine imkan yok!.. Bütün 
bunların en fenası sergide sa
tıt yapılmasıdır. Dediklerine 
bakılırsa Beyoğlu esnafı sergi 
kuruldu kurulalı elleri böğ
ründe oturmutlar .. Bu bir kar 
değildir •• 

Bana sorarlarsa bu sergiyi 
ya tam sergi yapar bir hafta
da bütün mallarımızı yalnız 
teşhir ettirir kapatırım. Ya • 
hut ismine İstanbul panayırı 
der, daha vasi bir yerde ya
par herkesin kolayca satı, yap 
maaına imkan verirdim ••. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 7 ben de size tutmanız lazım o
lan yolu gösteririm, olmaz 
mı? 

BAŞIDÖNÜKLER 
- Tamam. itte bu. Çok 

ıüzel gördün. Bütün bu gördü 
fün adamlar iki devrin orta. 

'. aında yqıyorlar. Bunların ço
cukUırı yeni zaman adamları 
olacak. Fakat kendileri, ister 
istemez, böyle karıtık bir ö
mür sürüyorlar . 

-3-
DANS EDERKEN 

Vala başlar batlamaz, Muh 
tefem Nihat Hanımefendi du
daklarını büzen bir tebessüm
le, gözlerinin tatlı bir davetile 
Ahmet Nebile sofrada verilen 
kararı hatırlattı. Mahcup genç 
yüzü kızarmış, elleri hafifçe 
titriyerek, yüreği çarpa çarpa 
bu mevzun hareketli olgun ka 
dını muzikanın nağmelerine u 
yarak döndürüyordu. Muhte
şem Nihat Hanımefendi, cesa
retl .. ndirmeyi vadettiği gencin 

lbralıim Necmi 

bir kız eli ıibi küçük ve tara
vetli elini hafifçe sıkarak aöz 
açtı: 

- Neriman Cemtit Hanımı 
ziyarete gidecek misiniz, Nebil 
Bey? 

- Davet ettiler. Gitmemek 
ayıp olmaz mı, efendim ? 

- Peki, gidiniz, ama bana 
vadediniz bakayım, bir taşkın
lık yapmıyacağınızı.. Ahmet 
Nebil bu beklemediği sözden 
o kadar tataladı ki az daha 
tempoyu kaybediyordu. 

- Y oo, ama şaşırmıyalım. 
yeni girdiğiniz bu alemde be
ni .kendinize dost bir mürtit o
larak kabul etmez misiniz? 

- Lutfederseniz, efendim. 
- Sizi davet edenler ola-

cak, size himaye vadedecek
ler, sizden tiir istiyecekler, siz 
bunları hep bana anlatırsınız; 

- Emrederainiz, Hanım
efendi • 

- Yok, yok, emir falan de
ğil. Artık biz teklifsiz iki dost 
olduk. Bana her diitüncenizi 
serbest serbest söylemelisiniz. 

- Hadi söyleyin bakalım, 
fU sarıım bukleli Mebruke Nu
man Hanımı nasıl buldunuz? 

- Pek güzel, efendim. 
- Pek güzel, ha? Pek mi ıü 

zel, canım ? 
- Bilmem ki, efendim, o ka 

dar da fevkalade ... 

- Ha! O kadar da fevkalide 
değil, değil mi? Bravo Nebil 
Bey, ne doğru bir görütünüz 
var. Güzel, amma halinde bir 
müptezellik var, öyle değil mi? 

- Ey, Neriman Cemşit Ha
nım? Bakın bu kara kaşlı, kara 
gözlü bir güzel ... 

- Evet, efendim. 
-Amma bak, Nebil Bey, 

affedersiniz, size böyle hitap 

lunu gördü. 
Ya hür yqamak, ya ölmek .. 

** * 
Mili.ttuı asırlarca evvel bqlı. 

yuı tarihine hiç bir - oalı.lhııı.i 
kaydettirmlyen Türk milleti için, 
mukadder olan akıbet, her halde 
eıaret değil, aala deill, ancak efen 
dilik veya ölümden biriıi olabilir
di. 

Efendilik te, esir olmamak için, 
her türlü fedaki.rlrğı yapmaktan 
hiç bir an çekinmiyen ve nihayet 

bu uğurda icap ettitl ande hiç te
reddüt etmeden ölmesini de bilen 
bir millet için her zaman mukad
der olan bir vaııf ve seciy~dir •. 
Bu vasıf ve seciye iıe, Türk mille
tinde her milletten üıtündilr .. Bu
na ela, tarih talıittir .. 

lıte Türk milletinin deha11nı cli
mağ"ında, duyguJunu gönlünde bir 
miknabı gibi tophyan o tek adam, 
bağrından çıktığı büyük milletin bu 
tükenmez haz.ineıini herkt:ıten iyi, 
sezdiği içindir ki, ona kurtuluı ça
resinin ancak ve anc:ak kendi ben .. 
liğinde, kendi ruhunda ve kendi 
kanındaki zengin kaynakta buluna
bileceğini gÖ•terdi .. 

uya hür ya1ıyacağ1X, ya bu uğur 
da öleceğiz •. Bize. milletimize yara
şan budur .. ,, dedi. 

Ya "iıtiklil ya ölüm,, bayrağmc 
açb.. Bütün Türk milleti bu bay
rağın alhnda tek bir vücudun uzuv 
Iarr imiş gibi yekpare oldu .. 

Bu emsalsiz kafile, (Samıun) 

dan hareket etti. Erzurum, Sivas 
kongrelerinde daima artan kudretli 
bir iman ile kuvvetlene kuvvetle
ne Ankaraya geldi.. Orada Kurul
tayını kurup hakimiyetini eline al
dığını ilan etti. Ve bunu dünyaya 
kabul ettirip, Türk vatanını düş

mandan temizlemek için de iki ke
re, ( 1 nönü) ne, bir kere (Sakarya) 
ya, ve en nihayet de Kocatepeden 
Afyonun cenubundaki düşmanın 

milıtahkem mevzilerine çarptı.. Bu 
Üç yerde bozduğu ve yendiği, ıiper 
lerinden çıkardığı dütmanı kovahya 
kovahya bugün itte Dumlupmarda 
yakaladı. 

O ana kadar kendiıini mahaur 
bir kale içinde bırakan yedi düve
lin emeli ile beraber, Yunan ordu
ıunu bu ıefer o ktıkıvrak çevirdi .. 
Muhasara etti.. Ve mahveyledi .. 

(O) nun bu lntha, planını naıd 
hazırlayıp, naııl tıııtbik ederek yedi 
düvelin icra Yaıidaln' olan Yunan 
orduıunu bugünkü çıkmaza na11l 
soktuğunu 26 Ağustoıta, ve onu ta 
kip eden 27, 28 Ağuatoı günlerin
de anlatmağa çallımıtbk.. 

Bugün de, bu ıon ve kat'i neti
celi Baıkumandan meydan muha
rebesini okuyanlarımızın önüne 

koymak iıtiyoruz .. 

* *"' 
26 Ağuıtoı aabahı, ordularına 

taarruz emrini veren Türk Başku .. 
mandam, dört gün devam eden mu 
harebe ve takip neticesinde aırl 

düıman orduıunu (Dumlupınar) da 
önlemiı ve timale atmı§b .. 

29 • 30 Ağuatoı gecesi, ordu
muz, dünkü krokimizde de göıter
diğimiz veçhile, düımanr her taraf
tan kutatmağa ve kuf8hna çenberi 
nin iki ucunu birleştirmeğe müsa
it bir vaziyete gelmiıti •. 

(Afyon Karahisar) daki Baıku

rnandanlık karargahına sabaha kar
t• gelen raporlardan çıkarılan bu 
vaziyeti, o zaman Garp cephesi ha
rekat ıubeıi müdürü bulunan Tev
fik Bey (Riyaıeticümhur baıkati

bi) harita üzerine teapit ebnİfti. 
Hepimiz ıevin~ içinde idik.. Tevfik 
Bey derhal vatiyeti lımet Papya 

ettiğimi .... 
- Estağfurullah, efendim, 

teşekkür ederim . 
- Böyle teklifsiz konutma

mı tercih ediyor musunuz ? 
- Elbette, hanımefendi . 
- Amma siz de öyle konut-

malııınız ••. Bakınız, Neriman 
Cemtit Hanmıda da adeta er
keğe benzer bir atılganlık, bir 
davet beklemeden kendi da
vet eder hal yok mu? 

- Evet, efendim • 
- İtte, görüyorsunuz ya, o-

na da pek gi,ivenmemeli • 

- Ya Semiha Nazmi Ha
nıma ne derainiz? Bakın, §Ura
da Ferit Needet Beyle danae
den ela gözlü, kıvrak hanım? 

- Sofrada hiç dikkat etme
mitşim, efendim 

- Öyle, size biraz uzak düş 
müıtü. Amma şimdi görüyor
sunuz ya? 

- Pek alil. ,pek güzel, efen
dim. 

- O, şimdi Neriman Cem
şit Hanımla danıeden Nazmi 
Be~·in kar11ldn. Zavallı ,iki ev-

götürdü. lımet Pqa ela, hemen 
Baıkıımandan Pataya gönderilmeıi 
emrini verdi •. 

Gazi, vaziyeti harita üzerinde 
görünce hemen Temk Beye Fevzi 
ve lamel Paıalan• , yanma çağırma 
ıını emir buyurdu •• 

Bu üç bq bir araya ıreldiler •• 
Pli.nlannın ve bu planlarını İcra İ· 

çin verdikleri emirlerin o anda ver
diği neticeyi harita üzerinde bir da
ha tetkik ettiler .. 

Ve derhal "bu gün akıama kadar 
behemehal düımanın her taraftan 
kutatılarak yok edilmeıi,, için İcap 
eden veçheyi verdiler .• 

Bu veçhe daireıinde: Garp cep
hesi kumandanı hmet Pata. saat 
6,30 da cephe emrini birer erkinı 

harp zabiti ile ordularına gönderdi. 
* . * 

Yeni tedbirler: 

fırkalarımızın cenuptan ve garpten 

de 11, 12, 5, 3, ve 23 Üncü fırkaları· 
mızın çemberi içinde kalan Yunan 
ordusu pek muannidane müdafaaya 
aavaııyordu; fırkalarımrz, git tikçe 

bu düımanm müdafaa hatlarına yak 
laııyorlardı, çemberi sıkıttırıyorlar

dı ... Bu kıyametten nişan veren man 

zarayı dürbin ite seyretmek, Gazi 
İçin kifi görülemezdi.. Oradan dür
binle gördüklerini gözlerile de gör
mek İstiyorlardı.. Saat 14 e doğru 
dütmanın atqi altında, 11 inci fır

kanın tar ası ut mahalline gittiler. 
Oradan, o (Zafer tepeıi) nden vazi
yeti artık dürbine hacet kalmadan 
görebiliyorlardı. Vaziyeti oradan İ· 
dare ediyorlardı .. 

... * * 
Artık güneı batıya yaklafryor, ak-

pmm esmerliği dereleri gölgeliyor
du. 

Cazi Hazretleri, yalnız bu kara- Gazinin hiıoüm emri: 
rı verip, İcap eden emirleri tebliğ Saat 14 ten beri, on birinci fırka 
etmekle iktifa etmediler.. Vaziyet krt'alarının araarnda, bu tepecikten 
emirlerin, taıaYYUr olu.nan maksada meydan muharebesini idare buyu: .. 
harfiyen uygun olarak yapılmaaı ran Baıkumandanın bu imha muha-
icap ediyordu.. rebeoi için son emri fU olmutlu: 

Onun için de fU kararı vereli: "Dütmanı gündüz gözü ile kupta 
A) uMilli ordunun ihzar ve idare- cakaıruz. Düımanın muannidane mii 

ıinde dahiyane projeleri, müıteına dafaa ettiği mevkilere ıüngll hücu
kudret ve kabiliyeti" daima takdir- mile girecekıiniz. Ve behernahal bu• 
!erine mazhar bulunan Büyük Er- gün kat'i netice almak lazımdır. (Ya 
kiım Harbiye Reisi Fevzi Paşa ni dütmaru yok etmek li.zımdır.)Bu 
Hazretleri, timalden dütmanı kav- nun için bütün kıı'alarm azami feda 
ramakta olan ikinci ordu nezdine ki.rlrkla ilerilemeleri ve bütün batar 
gidecek ve bu ordunun verilen ka
rarlar daireıinde ıevk ve idare edil .. 

mesini temin edecek .• 

yaların ateı mevzilerine girmeleri 
ve dütmanm mevzilerini sarımaları 
İcap eder.,. 

B) Bizat Gazi Hazretleri de, düt· " * • 
mana asıl darbeyi cenuptan ve garp H ucüm anr: 
ten vuracak olan birinci orduya gi
derek, hareki.ti bizzat idare buyura 
cak ... 

Ordularını, Şefinden, Baıkuman

danından aldığı ilham ve direktifler 
daireıinde idare ederek, iki lnönü 
ve bir Sakarya zaferi kaydeden ve 
ıon taarruzun da iriıilmez saadetini 
duymağa ve duyurmağa baılayan 

Garp cephesinin bahtiyar kumanda
nı lımet Paıa da Afyon Karahiaarrn 
da kalarak her iki ordunun hareki-
tını idare edeceklerdi.. 

• • • 
Gazi vtı Fevzi PaJB, bu karara tev

fikan otomobillerile hareleet ettiler. 
Gazi Hz. leri, saat dokuza doğru 

Akçaıehirdeki birinol ordu karargi. 
hına vardılar.. Ordu kumandanına .. 
vaziyeti ve vazifeyi, yapılacak feyi 

anlattılar : 

"Dördüncü kolordu tekmil fırka

larile ve süratle dü1manı kuıatıın. 

Ve kat'i netice alatn. Düşman ordu

su behemahal yok edilmelidir.,, Bu

yurdular .. Ve bunun iV inci kolor
du kumandanına tebliğ edilmeıjni 

emrettiler.. Bu 11ralaı·da elde 
edilen eıirlerden Türk orduıunun 

çerirdiıii kuşatma çemberi içinde ka 
lan Yunan ordusunun batında Baı· 
kumandanlık vazifeıini gören Cene
ral T rikopiı ile ikinci kolordu ku
mandanı Ceneral Diyetiı'İn de bu
lunduğu öğrenildi .. 

Bunun üzerine Gazi Hazretleri bi
rinci ordu kumandanına: '' Kemaled
din Sami Pa§Bya söyleyiniz. Bizzat 
Trikopiı ile beraber bütün düşman 
ce nerallerini behemehal esir etıin,, 

emrini verdiler .. 

Bqkumandanlarrndan bu emn •• 
lan Tllrk orduıunu görmeli idi! .. (). 
nu dil ile yazı ile anlatmak lmkin
ıızdrr. 

Düıman mevziine kim daha evvel 
girecek diye yarıtan bir savapua var 
dı ... 

Süngüıllnil en evvel dliıman baf 
rına aaplamak gayretile, ıtıhlt düıen 
arkadaılarının üıtünden sıçrayarak 

düımana aaldıran aıkerlerimlzin boa 

halaı anındaki yanılan, top9ulanmı 

zın düıman mevziini altüıt eden " 
göz açtırmayan aletleri, bu aaYlet ,.. 

tiddet karı11mda dütmanın nevmlda 
ne çabalayııları, tam bir kıyamet A
nının örnefi idi .. 

Ebedi kw-tulu.ş saati: 
Ebedi ku,tulut aaati yaklqıyor· 

du.Güneı ufka yalılaımıı, aon albn 
ıııklarrnr Türk Baıkıımandanının 

milli kinle Ürpermiı altın aaçlanna 
katıyordu .. 

Onda bile, Türkün ıztıraplıva ka
ragünlerinin sonuncuıunun bugÜn 
battığını müıdeleyen bir babt vardı. 

Tam güneıin batt:ğı, gak yiizö. 

nün karardığı bu dakikalarda idi •. 
Türk topçuıunun harabeye vevirdl
ği düıman mevzilerinde büyük bir 
çatD'dı koptu.. Türk aüngllleri ile 
Yunan süngüleri çabtmıılardı. Yu
nan süngüleri kırdmıf, Türk dingil 
!eri düşmanın bağrına saplanımıtı .. 
Horra ! sadalarr ebediyen keailmit
ti ... 

... * * 
Artık üç yıldır beklediğimiz kıya 

met kopmuttu. Yunan orduıu ile be 
raber Yunan emeli ile beraber Tür
kü eıir etmek hayali de orada gö-

" * * 
Yalnız şu kadarını söylemeden 

çemiyeceğim ki, o da ıudur: 
şüphe yok, Türk tarihi serapa z 
!erle doludur .. Ancak verdiği ne · 
nin büyüklüğü nazarı dikkate alı 
sa, tarihe, Türk tarihine, dünya 
rihine yepyeni bir istikamet · v 
bundan başka meydan muhare 
gösterilemez •.• 

Hiç şüphesiz, Milli Türk devi 
nin, Türk cümhuriyetinin ve on 
tabii neticeleri olan ıiyaıi ve içti 
ve feyizli bunca inkılaplar1m12m 
meli burada bu meydan muhareb 
sinde atılmıştır.. Bugün maddi 
manevi nemiz varq Ye bundan ı 
ra da nemiz olursa ancak 
medyunuz. 

" * • 
Sonra, bu zaferin, ne emsalsiz m 

rumiyetlerin, ne eııix müıküUeri 

ne denkıiz yoluulluklann İk•t"ihıımil 
dahili ve harid ne iınanıuz enge 
rin atılması ile ihzar, idare Ye m 
vaffakıyetle intaç edildiğini düt 
nüraek onun Türk tarihinde, ayni 

manda,tükenınez bir ümit ve kudr 
kaynaiı olarak ebediyen yar tuta 
ğını teılim ederiz .. 

O, herhangi bir müıkülün 11 ·• 
de irkildiğimiz zaman derhal onu 
brlamak, muvaffakıyet için, ilmlt 
itimadrmızın yerine gelmeıi için 
fayet eden zengin kudret kay 
dır. O, alellde aakeri zaler değildi 
(Milli Hlklm.lyet) in zalerldir. B 
kere onun için de emoalıizcllr. 
yarının nealllwi11e de bunu biSyle d 
tlindürıneliyiır, onların dlmatlan 
gönüllerine bir iman halinde na 
ve hakketmeliylz. 

Bu da, ancak, onun her yıl dön 
münde, bütün milletçe, daha ziya 
artan bir heyecanla tekrar va teal 
edilmek ıuretile yannlıi ne.le in 
kal ettirmekle mllmkündlir. . .. . 
Dumlupınar .aferl, abedl,.. 

mllletlnln milli lıibtıll olanla lıala 
oakbr. 

o ,..,_ lbidetinhı tmıellal 
rile rofuran. -1arı ile 1nıNa " 
hlt Aılııeri,, tazimla, lıtırı ·=h 
ma millet.,. babdaracal&. T 
.... ltıbtııll edı ..... 

A.. R. 

lıln 
İktüıadı MiHI Nuareti i61ı hali 

t•fiyede bulunan Lor>dradıı "THK 
CONSOLIDATED COMPANY 
LTD" şiırlr.etlniıı. tMfiye mamuru· 
nun muvaffantı mtlclblnoe mez· 
knr Jrumpa.n)'*llll bütün iflcrlniıı 

ta•flyıeaine ve ttrafımıza tevdi edi· 
.len temi118t akÇtı111ndecı her blc ili· 
gortalıya hiaoeine ait mebltp t .... -
ziine memuır edlldlğüniıl mezkQr 
kumpanyanın bllumıım qortalı.la· 

rma arz etmekle k"l!Pi '18fff eyle· , 
rtz. 

Allkadaramn cvnıkı ınütıpltcle

rile birlikte Ot.ıatada, Voyvodada, 
Ttırklyc Milli hanındaki idareh..
mi• müraeeatları rica olunm. 

THE CONSOLIDATED algoı
ta kumpanyasının taefiye memunı 

LE PHENIX DE VIENNE 
Türkiye Şubesi. 

···ve k endisi de vaziyeti daha iyi 
görmek, muharebeyi daha yakından 
idare etmr k için birinci ordu karar
gahında kaldılar. Dördüncü kolordu 
karargahının taraaaul. mahalli.ne ka
dar eittiler .. Oradan dürbin ile va
ziyeti tarasıut ediyorlardı.. Bu an
daki vaziyet çok gergin ve çok kri
t;k idi: Şimalde 61, 16 ve 17 inci 

Kiralık Çiflik 
mülmüttü... Bu muharebenin, bu Herkee94' ıne.ru f ve nv.IAlm olılı1 
milli mücadele ve istikli.I meydan Küçük Çekmecede FUorya Çllllli 
muharebesinin, büyüklüğü hakkın
da uzun bir ıey ilıive ebneyecejim.. 
Onun verdiği netice esasen muaz
zam bir eıer halinde ortada duru
yor: 

lenmesinde de mes'ut olmadı. 
- İki evlenmesinde mi, e

fendim? 
- Evet. Hani sofrada yanı· 

nızda oturan Nevzat Süreyya 
yok mu? Bu hanımın ilk ko
casından olan oğludur. 

-Ya! 
- Genç görünüyor amma 

biraz ukıtsa sizin de anneniz 
olabilir. 

- Öyle, galiba . 
- Bir de ıu Süheyla Hanı-

mı, söyleyin, bakalım nasıl 
buldunuz? 

- Zannedeı'İm, o da biraz laf 
kın bir hanım . 

- Bravo! Neden anladınız? 

- Sofrada en çok kahkaha 

savuran bu hanımdı da ••. 
- Evet. Çok iyi anlamıtH· 

nız. 

Valsin nağmeleri kesilirken, 
Muhteşem Nihat Hanımefen
di bir daha. gencin elini sıktı: 

- Artık kararlattı, değil 
mi? Bundan ıanra en yakın iki 
d0st gibiyiz. Bu hayatta ne za 
man bir naaihate ihtiyacınız o
lursa bana 1telec:elı:ıioiz. Her 

Tertemiz Türk Cümhurlyeti -

kiraya verileuktir. Talipleri Qala.
tada Hanıççi eokatmda Du baruıı· 
da S numarada Mustafa Beye ,.., ya
hut Voyvoda Nur handa 1 numa .. • 
da Oeman Nuri beye mUr- et
sinler. 

zaman beklerim. Kabul günle- ' batın• toplanmı9larclrı 
rim pazartesidir amma sizin 
için her gün evdeyim. 

- T etekkür ederim, hanı
mefendi • 

. . . . . . . . 
Ahmet Nebilin vals oynama 

aı bütün hanımların ıöalerine 
çarpİnııtı. Gramofona yeni bir 
plak koymak için kolleksiyonu 
arattıran Nihat llhami Beye 
bir kaç hanım seai birden: 

- Bir vals daha! Bir vals 
daha! Ahmet Nebil Beyle bia 
de oynayacağız . 

Diye haykırdı. Cevat Bey, 
giilümseyerek himaye ettitf 
gencin muvaffakıyetlerini sey
rediyordu.. Muhtetem Nihat 
Hanım, misafirinden en kıy. 
metli antikalarını bile eslrğe
miyen kibar ve ilicenap bir ev 
sahibi tavrile, 

- Ahmet Nebil Bey tango, 
blüz, vanstep de biliyor • 

Dedi. hanımlar, hep birden 
el çırparak : 

- Bravo! Bravo! 
Diye haykınıtılar. 
Şimdi hepsi Ahmet Nebilin 

- Tanıoyu benllnle oynar 
mıamu:, Nebil Bey? 

- Siı:inle bir blüz yapalım. 
- Boston da yapar mısmll'! 
Genç birden bire kopan fır· 

tmadan fllfalamıftı. Hammla· 
rın her birine ı 

- Batü•ttine, efendim. 
- Emreclersiniı:, hammefeıt 

dl • 
- Hay hay, efendim. 
Glıi bbul cevaplan verit

ken dili dol atıyor, yüzü kız•• 
nyordu. Muhte,em Nihat H•· 
nımefendi, tatlı bir himayekir• 
lılda gencin elinden tutarak : 

- Çoc:ufu iizmeyinl:s, h•· 
nımlar, ıec:e bizim ya 1 HepinİI 
le de oynar. 

Dedi. . . . . . . . . 
C-ttipusc:ule'lln baygın kı"' 

rak natmeleri arasında AbJlıııt 
Nebille tangonun en ince fi· 
gürlerini yapan Neriman Cefll 
tit Hanım ıordu : 

- Bu çaqamba bana gel~ 
cek misinia, Nebil Bey? 

(Deva.mı var) 



" 
ı· 

1 
ı.İ 

ı· 

d 

Birinci sahifeden geçen yazllar 

Zafer byramı 
(Başı Birinci sahifede) 

rinden milrekkep olan bu 30 kİ§ilik 
heyet dün sabah ıehrimizden hare
ket etmı~tir. 

Heyetin hareketi için sabahleyin 
9,SO da Haydarpatadan kalkan 
Konya trenine iki hususi vagon 
raptedilmiıtir. Heyete• mahsus va
gonlar. Eskişehirde Konya trenin
den ayrılacak, Ankaradan, diğer 

tehirlerden Dumlupınara gitmek ü
:aere Afyona gelecek olan diğer he
y•tlerin vaıonlan ile birleıtirilerek 
Afyon Karahiura tahrik edilecek-· 
tir. 

Dumlupınarda nutuklar ve hita
beler irat edilecek ve bir geçit n:smi 
yapdacaktır. 

Dumlupuıarda bulunacak Anka
ra heyeti de dün saat 12 de hareket 
elmittir. Ankara heyeti 100 kitiden 
mürekkeptir. 

30 ağustos Zafer ve Tayyare bay
raanr 30 ağustos günü memleketimi 
zin her tarafında olduğu gibi §Chri
mizde de pek parlak merasimle te
sit edilecektir. 

Bu hususta kolordu kumandan
lığı bir program hazırlanuştrr. Pro
gram şu suretle tatbik edilecektir: 

1 - Saat 9 dan 10 a kadar K. O. 
K. tarafından kolordu karargahında 
7aoitan ve hükl'ımet memu.-lnrının 
ve dif;ea arzu eden zevatın tebrika· 
tı hbul edilecektir. 

2 -- Beyazıt'ta Darülfünun mey
danında ıaat onda toplanacak kıta
at, askeri ve sivil mekteplerin ve 
sair teıekkülerinı K. O. Kumandam 
laraf ından, saat 10,30 da teftıt ve 
muayeneleri yapılacaktır. 

3 - Merasime iıtirak edecekler 
şunlardır: 

Büyük 
Gün 

Terfi listesi 
(Başı birinci sahifede) 

fa Şükrü (İzmir), Osman (l,. 
. · (Başı Birinci sahifede) k?'1ra, Sezai (Sütlüce) , Hüse-

h b • • . yın Hüsnü (Y enibahçe) Mua-
ara .esının talihi taayyün ettık tafa Murat (Ü k""d ) B' l 

ten bı k "d" F • u ar ey er. 
k ku

r aç saat sonra ı ı.A ır- Kaymakamlar 
a mandanlaı·ından Kazım 1 K .• 

Pata (w.ı·rnd'k' U · d aymakamlğa terfı eden , ~ ı ı mum Jan ar· b'nb 1 h . 
ma kumand ) bi · L" d'.. 1 aıı ar: A met Rafat ( Di-

anı n ıva ıge- b k' ) y 
ri Mı'ral" "k' · f k k yar e ır akup (Kazan) Mev •Y ı l eaır ır a uman- IA N"h es·· . 
danile berab ~ k A ut ı at uleymanıye) Ce. 

er umumı ararga- t (C'h . h' . . 
ha geldi G • B ku dan va ı angır), Mu ıddm ( Dı-

• azı af man , yamek' ) R f'k (Ş h . ') 
Fevzi ve lınıet Paıalar, bir . ır , .e ı e remını , 
köy evinin d d k 1 Alı Rıza (Nıt) , Mustafa (Maç 
büyük bı'r ç damı~ .and urut an ka), Mehmet Hamdi (Trabluı 

a ırın ıçı e o uru- ) Al" R 
yorlardı Etr fı d k iha garp ı ıza (Erzurum), 
menaup.b" ak nab8: laradrgb Tahsin (Edirne), Raaim (Vi-

ır ço z ıt er e u- d. ) K" (K ) H 
lunuyordu. Kazım Paıa, ~dı- m '< D aznn ... ) .. ~hpafa (•İ a 
ıra girdi, esir kumandanlan Ga- i:,i ) Mvu~aga 'M·· ~et(E n~-
ziye takdiın et • u , e mete unır rzın 

• b. can), Yuıuf (Akpazan) Ah-
Gazı, bu Cenerallerle ko- met Şevki (Van), Mehmet Fa 

nutmağa batladı. Onlara bazı ik (Harput), Emin (Ka11mpa
sualler sordu, intibalarım anla ıa) , Samih ( lıtanbul) Fehmi 
~ay~ ~~alıttı. Sorulan suallerin (Kadıköy, Haaan ( Kaatamo
~cel~gı, ehenımiyeti Ceneralle. ni), İsmail Hakkı (Karacaah
rı.n bılmün~s~ naza~ı dikka!i: met), Meihmet Hilmi (Aydın), 
m c~lbetınıştı. lçlermderı bin Derviş (Amasya) Refet (Erzu 
Gazıye dedi ki: rum) Şükrü (Denizli) , Musta-

- Siz, Miral!ly mısınız?.. fa Kamil (Selimiye) . Osman 
Bunun üzerine Gazi durakla- Fuat (Erzurum), İsmail Hak-

dı, sonra da gülümseyerek: kı (Erzurum) AhmetZiya (Ma 
H nastır), Mustafa Refik (Van) 

hm-;- ayır, dedi, ben Mareşa- Mehmet Refik (Kütahya) , 11-
. hami (Cerrahpaşa) Mehmet 

Bu cevap esir kumandanların Sıtkı (Erzincan), Hüseyin Hüs 
çehrelerinde. vaziyetlerinde i- nü (Pazarcık) , Mehmet Sezai 
ni bir tahavvül yapmııtı. Ki- (İzmir) , Abdülaziz, Kamil 
min karıııında bulunduklan (Sürmene), Osman Nuri (Kır
bir f tınıek gibi kafalanna ak- tehir) , Hayri (Sangüzel), 
setmitti. Mehmet · Selim ( lzmir) , Sü-

Eıir Ceneral birden bire ir- leyman Fehmi (Davutpaşa) 
kildi, içten gelme bir teessür Hamdi (Tokat) , Ahmet Tahir 
ve tahassürle şu sözleri ıöyle- (İstanbul), Mehmet Ragıp(Ga 
di: • lata), Abdullah Rasim (Sivas) 

Çanakkale şebi 
Bu aziz vatan şehitlerinin ha 

nasıl taziz edildi ? 
Rıhtımdan açılalı epey oldu. Is- ı nanlara bu kanlı das 

tanbul, ufukta yavaş yavaş silik bir ça anlabnağa başladı. 
duman rengi alıyor. bir kulak olmuş, onu 

Gülcemalin gövertesindeyim. İn- mart harikasını, A 
ce sazın, orkestranan ve bütün bu :ıesini bu salahiyettar 
sesleri biribirine karıtbran umum~ ğüslerimiz gurur iJe 
oğultunun arasında yanık bir ıarkı lerimiz yaıla dolarak 
Üıpere :irpere boılukta yayaldı: dinledik. Salonda d 

l ıtaubuldan çıkbm batım aellmet, alkıtlar arasrnda Cev 
Çaıuakl.alıoye varmadan koplu kıyamet! 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Caaaklcall! içinde bir kırık testi, 
Analar lıabalar ü m idi lcesti .• • 

Kuru mısır koçanını ekmek diye 
sevelediğimiz günlerin hatıraları 
henüz Y•ııyorsa orada bu ıarkının 
akislerini de bulursunuz. 

- Tamam on yedi sene oldu di
yorlar. 

On yedi sene! Demek arada yeni 
bir nesil yetişti. Belki bu şarkıyı 

söyleyenler, ötekilerin çocuklarıdır .• 
Biz, Dumlupınar'ı yaratanların ağa
beylerini, ve bugünkülerin babAla
rınr ziyarete gidiyoruz. 

Moda koyunun arkasından nur
lu bir mehtap doğdu. Limandan ay. 
nlrrken iki vapur, düdükleri.le bizi 
ıelimladdar. 

Vapur da ne kadar kalabalık •... 
hele göverte tıklım tıklım dolu ... 

Esat Beye sorduk: 
- Kaç kişiyiz? 
- Şimdilik 1100 ... 
- Batka yolcular da var demek? 
-Tabii ••. Karebigadan. Gelibolu-

dan daha epeyce yolcu alacağız. .• 
Gece .... Mannaranın esrarlı gece

lerinden biri.... Havada boğucu bir 
sıcak var. Kamaralar belli k~ bom
boş kalacak .. 

Göverte üstünde yolculaı· grup 
grup toplanıyor: 

sözünü bitinnitti ki 
hitlerimizi selamlayan 
iıitildi. 

Yemekten sonra 11' 

caktL Bütün yolcular 
büyük salonunda t 

Güzel bir kaside ile 
dı. Hafızlar o kadar 
lardı ki herkes istiğr 
idi. Hele Hafız f erit 
ten okuduğu parça bi 
latb: 

••atr Hilal u i runa ya 

Mısraına sıra gelin 
mumi bir höngürtü ko 
Müftü Ef. nin güzel b 
etti. Duadan sonra N 
canlı bir hitabe söyle 
dı. Kadın Birliği azası 

lim Hanımın hitabesi 
mi idi. O kadar ki, f 

fın karısı Ayşe ile oğ 
selamını söyleı ken ke 
miyerek ağlayanlar pe 
uı Şeref l!eyin butku 
ti artıran heyecanlı bi 
Mevlut bitince vapur 
ağır nğır dönmeğe ba 

Çanakkalede kısa 
kaldıktan sonra yolum 
tik. Akşam karanlık 
liboluda idik. 

Maarifte terfi listesi 
A skcri mektepler, muhtelif arruf. 

lardan mürekkep kıtaat. pofü kıt'a 
sr, itfaiye bölüğü ve otomobilleri, 
tayyare timsali, tehir bandosu. Meh 
ter takrmı, sivil liseler ve me'<tep
ler, mna( cemiyetleri ... 

- Şimdi anlayorum, bu ka
dar elim bir mağHibiyete uğra· 
yışnmzın sebebini timdi anla
yorum. Bizimkiler orduyu Ati
nadan idare etmek iıtediler .. 
Halbuki siz .... 

Mehmet Halit, (Abbaspaşa), 
Ali Tevfik (1 stanbul), Adil 
{Teblis), Hakkı (Beşiktaş), 
Ali Haydar (Üsküp) AH (Kan 
lıca), Mehmet Rasim Haydar
paşa) Mehmet Nuri (Maraı), 
İbrahim Kamil (Arap gir), 
Ahmet" Şevki (Erzincan), İb 
rahim Ruıuhi Oıtanbul) Ali 
Rıza (Kemah), Nuri, Mehmet 
Taç (İıtanbul) Ali Rıza {An
kara), Salahaddin (Kavak), 
Osman Hazım (Erzincan), İs-

- Karabigaya uğramasaydık, sa
bah tam altıda Geliboludaydık. 

- Vapur yolludur .. belki gene 
altıda varırız ... Çanakkale ile Geli
bolu arasındaki mesafeyi heap e-

Sabahın ilk ışıkları 
zel 1 stanbulun minarel 

Çanakkale ıehitleri 
pacak? diyorlar. Bütün 
tan baıa onlann abide 
Oğuldayan rüzgar, sen 
gelip geçenlere onların 
nakletmiyor mu? Bütü 

ilk ve orta mekteplerde terfi e
den muallimler ıunlardır: 

Hakkı B. (Burdur O.M.), Mehmet 
Turgut B. (Nevıehir O.M.), Abdur 
rahman Şeref B. (Kars O.M.), Şük 
riye H. (Cümhuriyet O.M.), Mih
rünniaa H. (Konya K.M.M.), Sabi
ha H. (lzmir K.M.M.), Sait Aydo
ian B. (Gümüşane O.M.), Nuri 8. 
(K.astamoni L.), Süleyman 8. (Yal 
vat O.M.), Tevfik Fikret B. (lspar 
ta O.M.), Bahl".iye Hamdi M. (Ela
siz O.M. ), Sadi B • .(Bursa O.M.)

1 Kerim B. (Ankara O.M.). 

4 - Teftit ve muayeneyi mütea
kıp en kidemsiz bir zabit tarafından 
istiklal harbi ve Baıkumandanlrk 
muharebesi hakkında bir hitabede 
bulunulacak ve K.O. kumandanı ta
rafından buna mukabele edilecektir. 

denler var: ss-10 liraya terfi edenler 
Namık B. (Çeaaberlitq O. M.), 

Jbrabim B. (Eyüp O. M.) Müçteba 
B. (Erenköy K. L.), Mahir B. (E· 
renköy K. L), Haydar 8. (Kayseri 
E. L.) , Sabit 8. (Ankara E.L.) 

45 - 55 liray;ı. terfi edenler 
;Şükrü Jl, (Kütahya O. M.), Srt

kı B. (Kayseri K. O. M.)ı Yuıuf 
Ziya B. (Denizli O. M.), cemal B. 
(Tekirdağ! O. M.), Hayrettin .B. 
(Cumhuriyet O. M.), Cenap Refik 
B. (Maniaa O. M.), Hüsnü B. (Ga
ziayntap O. M.), Nuri B. (lstanbul 
E. M. M.), Hilmi B. (Mufla O. M.) 
Emin B. (Çamlıca O. M.), Hasan 
Fehmi B. (lstanbul E. L.). 

40 - 45 liraya terfi edenler 
Sadiye H. (Kandilli K. O. M.), 

Arif B. (Çemberlitaf O. M.), Ömer 
Aydın B. (Kırtehir O. M.), Fazıl 
B. (Maraı O. M.), Nail 8. (Mani
aa O. M.) Murat 8. (Erzurum E. 
L. ), Hali~ Sabit B. (Samsun O. 
M.), Şevket B. (Edirne O: M.), 
Suat 8. (Pertevniyal L.), Alı Rıza 
B. (Ankara O. M.) Abdurrahman 
B. (Edirne K. O. M.), Süleyman 
Şevket 8. (lstanbul K. L.), Fahri 
8. (Zonguldak O. M.), Kemal Ce
nap B. (Çankırı O. M.), Halit Bey 
(Galatasaray L.) Zekai B. (Konya 
L.), Abdullah Ki.mi B. (Silifke O. 
M.), Hüsnü B. (Samsun K. O. M.), 
Emine Semiye H. (Eyüp K. O. M) 

35 • 40 liraya terfi edenler 
Adil B. (Samsun K.O.M.), Hak

kı .Şinasi B. (Karı O. M.), Müıtak 
8. (Erzincan O. M.), Derviş B. 
(Edirne E. M. M.), Hüseyin Avni 
B. (Trabzon E. L.), Emin B. (Kon
Ya O. M.), Rıfkı B. (Zonıuldak O. 
M.), Fuat B. (Kayıen.O.M.), C4:: 
illa( B. (Ajyon L.), Veysi B. (Eli
ziı 0.M.), Rahmi B. (Sıvas E. M. 
M.), .Nazif B. (Çorum O. M.), Sa
lih 8 . (lstanbul K. M. M.), Abdur· 
:rahman B. (Edirne K. M. M.), Ah
illet Hamdi B. (Tokat O. M.), Sel
çuk B. (Kilis O. M.), lsmail Hakkı 
h. (Adapazan O. M.), Osma~ 
Cökçe B. (lstanbu) O. M.), Rahmi 
8. (Elaziz O.M.), Rebia H. (Tekir
'-ağı O. M.), lhıan B. (Edirne O. 
M.), Tahsin Vehbi B. (Afyon L), 
Gazali B. (Balıkesir E. M. M.), 
Maabar B. (Galatasaray L), Ruteıı 
Zeki B. (Sıvaa L.), Lutfiye H. 
(Cümhuriyet O. M.), Tahsin B. 
(Muila O. M.), Etem Rulal B. (Ba
lakeıir E.O.M.), Şehhne Osman H. 
Ozrnir K. L.), Ihsan B. (lıtanbu' 
E.L), Halit 8. (Konya o. ".), 
Sait B (Adana E. M.M.), 01man 
..Abdull~ B. (Sıvu L.), A~ullah 
tl. (Samsun K. O. M.), Ratıt _B. 
(~ize O.M.) Mahir B. (Kadrkoy 
ı:- ' • M'" · B (Kadııı;.. O. M.), lsmaıl unır ' 
köy E.O.M.), Yusuf B. (Ça~akkale 
~M.), Yusuf Agah ~· (Nııanta~ı 

0.M.), Eyüp Sabrı B. (Adapaza 
~ O.~.), Celal Ferdi B. (htanbul 

·L. ), Remzi B. (Edirne E.M.M.). 
30 - 35 liraya terfi edenler 

'tn. ..... A._.•!Jn B. (Konva E.M.M.), Ö-

25 - 30 liraya terfi edenler 
Tevfik B. (Niğde O.M.), Nuri 

B. (Galatasaray ilk k111U1), Ali Rıza 
B. (Erzurum E. M. M.), Mustafa 
Turhan B. (Trabzon E. M. M.), 
Hamdi Hasan B. (Edirne E.M.M.), 
Doğan B. (Kastamoni E.M.M.),Fıt
rat Necif H. (Edirne K.M.M.), Ah 
ter H. ( mıir K.M.M.), Fatma Ali
ye H. (Manisa O.M .. ), Samih Nafiz 
B. (Ankara E.L.), Hadi B. (Kaba
tat L.), Bekir B. (Adana L.), Ayşe 
ismet H.(Ankara K.L.), Zebra H. 
(Erenköy K.L.), Sabahat H. (lıtan 
bul K.M.M.), Necati B. (Bursa O. 
M.) Nejat B.(Balıkeıir E.M.M.), 
Nur~tinB. (Esk.iıehir L.), Lütfi B. 
(Konya L.), Kemal B. (Kırklare
li O.M.), Niyazi B. (Aydın O.M.), 
Avni B. Manisa O.M.), Bürhanettin 
B. (Gazi Osmanpaıa O. M.), Hay
dar B. (Antalya O. M.), Faika H. 
(Bursa K.M.M.), Sem_ih~ Cemal ~· 
(lstanbul K.M.M.), Fıkn B:. (El~
ziz E.M.M.), Nüzhet H. (Cumhurı
yet o.M.), Muslahittin ~· ~Galata
saray L.) Ziya B. (Eskışehır L.), 
Ali B. (Galatasaray L.), Zih~i ~· 
(.Kilis o.M.), Celil B. (Tekırdagı 
O.M.), Cevat B. (Kara O. M.), Ih
san Fahir B. (Davutpaşa O. M.), 
Muvaffak 8. (latanbul E. L.), Ziya 
Sabri B. (Erzurum E. M. M.), Se
mahat Şevki H. (Bolu K. M. M.), 
Agah Sam B. (lıtanbul E.L.), Sai· 
me H. (Ankara K. L.), Mükerrem 
B. (Sıvaı L), Cemal 8. (Krldareli 
O. M.), Recep B. (Bursa O.M.), 
Ali Turgut B. (Nevıehir O. M.), 
Raife H. (Kadıköy K. O.M.), Ferit 
Nuri B. (Van O. M.), Abdi B. (ls
tanbul K.M.M.), Faik B. (Eliziz 
O.M.), Ziya B. (Konya E.L.), Mak 
bule H. (Edirne O. M.), Abdülka
dir B. (Erzurum E. L.), Macide H. 
(Kastamoni O.M.) 

·22 • 25 liray? terfi edenler 

Osman B. (Tokat O.M.), Faik B. 
(Erzurum E. M.M.), Abdülkadir B. 
(Konya K.. M. M.) . 

20 • 22 liraya terfı edenler 
Abdullah Can B (Zonguldak O. 

M.). . 
17 ,5 • 20 liraya terfı edenler 
Baha B. (Buraa O. M.), Hasan 

Turan B. (Malatya O.M.), Yaşar 
B. (Aksaray O. M.), Remzi B. (Kü 
tabya O. M.), Ali Ulvi B. (Aksaray 
o. M.), Şemsettin B. (Tekirdağ O. 
M.), Kemal B. (Balrkesi~ E. O.M.) 
Rabia ·Abdullah H. (lzmıt O. M.), 
Adalet H. (lzmit O.M.). 

t6 _ 17 ,5 liraya terfi edenler 
Rasim 8. (Konya E.M.M.), Se

za H. (Konr.a K. M.M.), Fikret H. 

S - Nutuklar bittikten sonra mu 

Tekrar ediyoruz: Biz, 30 A
ğustosta kazan4ağımrz zaferi, 
fütuhat hiaairnizi, muharebe 
hevesimizi tatmin ettiği için de 
ğil, bize devamlı bir sulh hazır 
ladJğı içindir ki t,~''t ediyonız. 
Esasen büyük taarruza karar 
vermeden evvel~ sulh istedik, 
Avrupanm imaııiyet ve adalet 
hislerini tahrike ~alıştık. Dinle
yen olmadı. Bu müracaatı, zaa
fnnrza verdiler. Maruz kaldığı
mız tazyıklerden lc:urtulmak i -
çin, sulhc I:avuşmak için yalnız 
kendi vasıta ve kuvvetlerimize 
istinat etmekten bnş!ca çare ol
madığını anlattılar. Öyle hare
ket ettik. Kurtulduk. Hiç bir 
millete kartı devamlı infialimiz 
yoktur. Sadece tarihi mukadde 
rabn cereyanına lftbi olduk. 

zikaJar istiklal marıını 
bu arrada orada hazır 

çalacak ve 
bulunanlar 

selim vaziyeti alacaklardır. Bu su
retle Meçhul aaker selamlanmıt bu
lunacaktır. 

6 - Bundan ıonra Darülfünun 
bahçesinin Beyazıt kapı11 önünde 
hazırlanacak tribünde bulunan Ko
lordu kumandanı önünden, toplan
mış olan kıt'a ve mektepler ve sair 
te§ekküler tarafından bir merasim 
geçisi yapalacakhr. 

7 - Merasim gcçiıini yapan kıt'. 
alar ve Harbiye mektebi Beyazıt, 
Divanyolu, Sultanahmet, Salknnsö. 
ğüt, Sirkeci, Karaköy köprüsü, Siı
hane yokuşu, Galatasaray, istiklal 
caddesi yolu ile Taksime çıkacak ve 
oradan kışlalarına döneceklerdir. 
Mektep talebeleri vcsair teıekküllcr 
Karaköyden itibaren harekette ser
besttirler. 1 ilerlerse ayni yolu takip 
ederler ve isterlerse Karaköyden 
yerlerine dönerler. 

8 - Geceleyin asker ve talebe ta· 
rafından fener alayılan tertip ve ic
ra edileccktiı·. 

9 - Mezkur v.ün tam zevalde Be· 
yazıt ve Selimiyeden yirmi birer 
pare top atılacaktır. 

Tayyare ;sim'eri 

Bu gün ise temiz bir sulh ha
vası içinde idari ve iktıaadi in
kişafımız için çalıımak, büyük 
inkılabımızı, ruhlarda ve vic
danlarda kökleştirmek suretile 
kuvvetlendirmekten baıka bir 
gaye taıımıyoruz. Şu da mu
hakkak ki başarmağa mecbur 
olduğumuz işler, iıtikbalin bize 
hazırladığı mücadeleler en bü
yük mukavemetleri kırabilecek 
kadar çetindir. Bütün bunlara 
mukavemet için mühtaç oldu
ğumuz kuvvetleri milli mücade' 
le tarihinde ararnağa meebu-
ruz. 

Gençlerimiz, 30 Ağustos gibi 
büyük günlerin tarihinde, her 
müşküle karşı koyabilecek kuv 
vet membalarını kolaylıkla bu
labilirler 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Diğer taraftan bugün şehrimizde 
ve Yeşilköy Tayyare istaıiyonunda 
Üsküdar, Beyoğlu, Adalar tayyare
lerinin isim koyma merasimi yapıla· 
caktrr. Bu merasimde Beyoğlu na
mına Etem izzet, Adalar namına 
Avni Üsküdar namına Zühtü Bey- I !!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!B•Iİ!!!!!!!!!!9!!!!19 , 
ler birer nutuk irat edeceklerdir. 

Taggare cemigetinirt 
eğlence/,.ri 

Bugün için ıehrimizdcki bir çok 
teşekküller denİ7 gezintileri ve eğ
lenceler tertip ctmitlerdir. 

Tayyare Cemiyeti Sarayburnu, 
Taksim, Kızkulesi parklarındl\ 

ve Belvü bahçeainde eğlen

tiler tertip etmiıtir. Buralarda sa
baha kadar eğlenceler yapılacak, 

havai fişekler yakılacak, havan top· 
ları atılacaktır. 

itirler alrnmııtır. 

Deniz ~ezintilttri 
30 ağustos Zafer bayramı miina

sebetile Evkaf memurlan, Vefa id
man yurdu, Beykoz Hilaliahmer şu
besi ayrı ayrı tenenühler tertip et. 
mitlerdir. 

Bunlardan Evkaf memurlarının 
tenezzühü ile Beykoz Hilaliahmeri
nin tertip ettiği tenezzüh bu aabah 
yapılacaktır. 

mail Cemal Eburanya) Meh
met Rıza (Tophane), Yusuf 
Ziya (Ma.-stır), Ahmet Şev
ket (Mnaaatır) Galip (Uşak), 
Salim (Sinop), Ziya (Amaı
ya) Neşet (İstanbul), Şükrü 
( Uhri), Mehmet•• (Sivas) Ah
met Sabri (Adana), izzet Mu
sul), Abdülkadir (Çanakkale), 
Hasan Hüsnü (Prezrin) Mus
tafa Refik (Harput), Ahmet 
(Laleli), Neşet (İstanbul) , 
Ali Remzi (Üsküdar) , Nuri 
(Defterdar), Faik (İstanbul) 
Hüseyin Hüsnü (Selanik) , Ha 
fız Mehmet (Tokat), Şevket 
(Harput), Emin ( Hasköy) B. 
ler. 

Deniz kuvve:leri 
Deniz kuvvetlerinde kayma

kamlıktan miralaylığa terfi e
denler: Yavuz harp ge misi ku 
mandam Sarıyerli Fahri Ali B. 
Filotila komodörü İstanbullu 
Mehmete Ali ReGep Bey, Ma
yin ve torpido kumandanı İz
mirli Hulusi Hüseyin Bey, Ha
rita umum müdürlüğünde de
n iz amiri ÇembPrlitaşlı Ahmet 
Rasim Cudi Bey. 

Binbatılrktan kaymakamlığa 
terfi edenler: Yavuz harp gemi 
si ikinci kumandanı Yüzbaı ı 
Hasan Mehmet Bey, Hami diye 
kumandanı Üsküdarlı Ertuğrul 
Neşet Bey, Mecidiye kumanda 
nı İstanbullu Sa it Talat Bey 
Yavuz birinci çarkçısı Kasım~ 
paşalı Ahmet · Emin İbrahim 
Bey. 

Jandarma 
Jandarmada miralaylığa ter. 

fi edenler: 302 Remzi, 258 Ni
hat, 269 Oıman Nuri Beyler. 

Kaymakamlığa terfi edenler 
340 Mü~ir, 306 Abdülkadir, 
402 Cahıt Beyler. 

Binbaıılığa terfi edenler: 
2888 Kemal, 1020 İzzet, 1022 
Raik, 787 Naci 1062 Salahad
din, 32990 Naim, 2891 Nec
meddin, 2633 Sabit, 2636 Bah
ri, 1643 Asım, 1066 Refik Bey
ler. 

Askeri memur/er 

- 20 mil tutar tutmaz. 

onların aziz hatırası ö - Acaba kaç mil üzerinden gidi-
yor mu? Bu düıünce d yoruz? 

- Demek bir buçuk saat! .. 

Aramızda kimler yok: Muhterem Fakat, abideyi istiyen 
değil ... onu biz istiyoru Kolordu kumandanımız Şükrü Nai-
Jjyiz. Büyük Mustafa li Paıa, baılaca Jstanbul meb'usları 
bat1na bir orduya karı tehir mediıi azalan, polis müdürü 

ve daha birçok tanrnmıı simalar ... 
Sevimli ressam Çallı bile içimiz

de. Gelibolu sardalya11nın methini 
yl\pan birine ıordu: 

- Demek içimi güzel oluyor? 
Seyahat böyle ufak tefek latife

lerle çok neş'cli geçiyor. Gene yarı
sı olduğu halde herkes nynkta ... Sa
a~ iki buçukta vapur ani bir sarsın
tı ile durdu : Karabiğaya gelmitiz .... 
Buradan 80 kadar yolcu alacağız. 
Sabaha karşı, Gelibolu açıklarında 
ezan ıeslerile uyandık. lstanbulun 
en güzel sesli hafızları bir ağızdan 
"eualat!" okuyorlar. 

Yalçın dağlar bu ilahi sesleri, bir 
mağaradan gelir gibi ahengini deği' 
tirerek perde perde bize iade etti. 
Şehit Mehmetçiğe seslenir gibiyiz: 

- Ey bir zerreıi kalmayan vntan 
çocuğu ... Gönlümüzde yaşayan hata 
nuu tavaf etmeğe geldik! 

Ve Mehmet. yağız yüzile, bize 
bakıp gülümsüyor gibi... Kemikleri
le perçinleştirdiği loprağın altında, 
Yarabbi ne mütevazt, ne gösteriısiz 
bir ebet uykusu bu ... Artık Çana~ 
kalenin önündeyiz. K#tı 11rtta bir
yer sösteriyorlar ve herkes okuyor: 

18. 3. 1915 
Bu tarihi, fu 11rta yazabilmek i

çin dört yüzbin Türkü feda etmek 
lazrm geldi. 

Ağır ağır yolumuUl devam edi
yoruz. Artık tehitlik sahasındayız. 

Denizi çepçevre kuptan bu boz 
renkli datann her kanı topraf' 
belki yüz aencin kanile ıulandı. Bu 
aakin denizin üstünden binlerce mer 
mi, ölüm ıslıklan çalarak seçiyor
du. Bu berrak ufuklar l.Tut duma
nile ıimıiyabtr. Karaır, denizi, bava 
•ı, her tarafından alnler kaynayan 
bir cehennemdi. Mabmetçik, bu ce
hennemin ot"tasında Vatan afaçmı 

kökünden devinnefe aelenlerle pen 
çe pençeye dit dite, boğaz boiaza, 
ıüngü ıüngüye bofuıtu. Buna Ana
fartalaı.• tahittir. Arıburnu f&hittir, 
Suvula ıahittir, Kemikli ıahittir, 
Seddilbahir tehittir. Gazi Mustafa 
Seddilbahir ıahittir. Gazi Mustafa 
det Kerim Bey, etrafında halkRla. 

rAkta ... bizim de bir ab 
~clmelidir. 

Arıbumu ve Seddilb 
ları için sivrilen muaz 

nı daha ne zamana knd 
ze batacak? 

M. SALA 
l!j: * ıj. 

Telgraflara ce 
Şehitlikleri İmar cem 

Cevdet Kerim Bey tar 
kilen telgraflara Gazi H 
Meclis Reiıimizden ıu 
miıtlr: 

Giılcemalde Şehitlikle 
miyeti Reisi Cevdet Ke 

C : Muhterem Heyet" 
daki aıil hissiyatına teş 
aziz Şehitlerimizin ebedi 
nı hürmetle ynd ederim. 

Gazi~ 

Gülcemalde Şehitlıkl 
miycti Reisi Ce.,•det Ke 

Gösterilen samimi hi 
tckkür eder muhterem 
ıelamlarrm Efendim. 

Buyuk Mi 
Re 

Ki 

Bir ka~ıkçı bo 
Cibalide kayıkçılı 

Rizeli Mehmet Hasa 
üç gün evvel kaybolm 
darları polise haber Vı 
ranmaamı rica et mit le 

Poliı tahaniyata b 
fakat dün Ayva1Mara} 
lan iskelesinde Mehnı 
sedi bulunmuıtur. M 
nasıl ve ne tekilde bd 
tahkik edilmektedir. l 
müddei umumilikten • 
tur. 

ZAYİ - KıbcaLipata i • 
aldığım aekıed V68İkamı gı 

Yeniaiıni çıkaralım.- Kaı 

No bhvede 
.A.hm~t oğlt 

Behekte deniz garışfort 
Gene Tayyare Cemiyeti tarafın

dan Bebekte deniz yanşlarz tertip 
edilmiştir. yarışların pek hararf:tli 

Vefa idman yurdunun tenezzühü 
dün akşam yapılmıı, mütenezzihler 
Yalovaya gitmi~ler ve bu sabah av
det etmitlerdir. 

Daireler htil 
Zafer bayramı mün:ı eheti ile 

Birer derece terfi eden aske- 1896 Süleyman, 1919 Sadık 
ri memurlar: Jandarma umum 1944 Hamdi, 3099llsmail Hak 
kumandanlığı hukuk müşaviri kı, tüfenkçi Şükrü Efendiler 

ZAYİ - Sey.risefer merl 
akhğun amba<:ıhk ehliy~ 

zayi ettim. Yenisini çıkara· 
hükmü yoktur. Karagümrü 
Kemal. 

ZAYi - 2681 numerolu 
sikanu ai ettim. Yenisi ·- ... .---;__.t....&..ı>-MA..aıaW ............ 1--...l-.-'-J~--..ı....~~~~~~' .................. ~ ..... ·~-~~-~ • 
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,. j Gayrikabil tedavi edilmekte olan 
Ur ve Kan11er lıastalıklanm ame
liyatsız olarak tedavi için 

Kayık yarışları, boks 
• , 
.: 

Dr. Horhoroni 
bu gibi haetalığa müptela olanları 

davet etmektedir, 
Adree: Ü•kildar Sellmsız. 

Bahçe lıpu4ı Ticaret Born11 tartısında 

J 

lugün Bebekte tayyare bayramı 
nünasebetile kayık yarışları var. 
aksimde Kemal-Bunya boks maçı 

RAMAZAN ZADE CEMAL 
Ecu Oeppsuııda kokuları sabit 

ESANS VE KOLOllYALARI • 
Envılıi ve Enfesi vardır. 

• 

; 1 

1 : l 
h 

Bupn Bebekte programmı ır• 

ı nüıhalarda yudıinruz kayık 

ntlan yapılacaktır. Bu müaaba
ar mıntakanın değildir. Ancak 
ntaka bu iıin orıanizaıyonu ile 

tiktaı fırka te,kilitınm kaza 
muhitinde uyandırdığı bu aami 
mi alika ve münasebeti takdir 
ederiz. 

Bu gece Betiktaı Halle fırka
ıı merkezinde Zafer veTayyare 
bayramlan münaaebetile bazı 
eğlenceler tertip olımduğu 
müıtahberdir • 

Seyahattan avdet 
l 
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l 

j 1 

1 
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1 1 

1 j 

i 1 
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.fpl olmaktadrr. 
, Nitekim bundan birkaç ay e-rtel 
trolunan 1931 ıu ıporlarw ııizam
meıinde böyle bir müsabaka ka
lı değildir. Yukarıda da söyledl-
~bi bu yarıtlar ıırf Tayyare ce ilan 

Paris Darülfünunundan 
mezun 

Dit tabibi 
Mehmet Rifat Bey 

Seyahatten avdet etmi§ ve 
Cağaloğlunda kapalı fırın kar
~ısmdalıl muayenehanesinde ke
mafıssabık hastalarını tedaviye 
başlamı~tır. 

eti menfaatine yapılmaktadır. Galatada Salon kargııında 223 nu· 
yanşlara ittirak edecek klüpler merolu dükkanımı Mehmet Haean 
fıraatla mevaimde fazla olarak efendilere 98'.1tun. Herkesin benim
kürek müaabaka11 daha yapacak le bir hesabı varsa on gün zarfında 

drr ki bu da kendi menfaatlerine müracaat etsin ttsviye edeyim. I•- Satılık Hane 
[· Yanılar malUın ve mutat m&- Seyit ve Hüseyin Efendiler 
reler üzerinde yapılacakbr. Fazla ------------
rrak tekaütler de yarııa~rdır. lstanbul Kadıköy Sulh icra Dai-
Şimdiye kadar ıporun cliger fU• r~sinden : 

!erinde tek tük tekaütler maçı Bir borçtan dolAyi mahçuz olup 
.pıldı, fakat hiç bir zaman denizci- birinci mUzayedede kıymeti mu
f1e menul olmuı ve şimdi tekaüt hamminesini bulmadığından satıla
,ziyetinde olanlar müsabaka yap- mıyan bir camekfutlı dolap ve brr 

Tophanede Karakaş mahal
lesinde Dere boyunda 28 nu
meralu iki oda iki sofa, bir 
mwtbak bir kuyusu bir ev altı 
iki kömürlük ve bi r heliyı ha
vi hane 700 liraya satılıktır. 

Dorunu.ndakilere müracaat. 

amışlardı. Bugünkü müaabakala· terazi 9-9-931 Çargamba günü saat ..... 19: DİŞT ABİBİ 
n bir hususiyeti de buradadır. 13 ten 16 ya kadar Kadıköy mü- 1 H A L İ L İ L Y A S BEY 
.ünkü buıün tekaütler arasmda da zaye<H mahallinde aatılacağmdan Para Beynelmilel Dişçilik 
irek yarıtı yapılacakbr. ihale pul bedelleri ve deUlliye mil§ kongresinckn avdetle 

terisine ait olmak üzere ta~ olan- ba&talarmı kabule 
Kemal - Biznga larm orada bulunacak memura mil- başlamıştır. 

Bugün ikinci hadisesi de Tak- racaatları ilan olunur. • Babılli, Ankara Caddesf No 66 • 
1mde yapılacak bakı müaabakası-... 
1 Karilerimin pek iyi tanıdıklan, 
1
e!imiyi ve Melihl yenen Bunya 
1 
taün ıon kozumuz olan Kemalle 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
İstanbul itfaiyesi için pazarlıkla Ala hortum alınacaktır. 

' U'J>ıtacak. 

{ 

; Ancak timdiden söyleyebilirim 
İ maçı Bunyanın kazanmıuıı ço~ 
ı"vvetlidir. Çünkü Kemalin geçırcli 
p söylenen hastalık onun anform 
Jmasına mlni o1muı. 

Talip olanla.r şartnameyi görmek için her gün, pazarlığa gir
mek için de 31 Ağustos pazarte6i günü saat 15 e kadar Ban'ka
dan alınacak 157,5 lirahk teminat aokçesi ile Levazım Müdür
lüğüne gelmeler) 

t 

1 
1 

"' 

Bu rivayet eğer doğru ise yu-

1arıda yaptığımız tahmin yerinde-
1ir. Maamafib maçı &Örmeden lcuv

etle.- araıında tam bir mukayese 
Apm•k imkan dahilinde olamaya· 
ağı için bu akıamı bek!emeği daha 
nünasip görüyoruz. 

Bursada yapılacak gür•şler 
Kumkapı terbiyeyi bedeniye 

c:liibünden : BurıA aan'atkira.n der· 
ıeğinin daveti üzerine 11 eylUI 931 

1 ::um1'1. ıünü Burıada yapılacak mü 
.abakalara gidecek on güretçinin 
tefriki için tecrübeli ve tecrübesiz 
ıüreıçilerin 4 eyliil 931 Cuma gü
BÜ aabah saat 9 da behemal klüpte 
bulunmaları tebliğ olunur. 

htanbul Futbol Heyetinden: 
Futbol federasyonunun talimat

namesi mucibince yeni liaanılar ve• 
rileceğinden müttefik klüplerimiz 
murahhaılarının 1 eyliil 931 tarihin 
den itibaren her hafta Pazarteıi gün 
1'eri aktamı aaat 18 de mıntaka mer 
kezinde heyetimiz kitibine müraca
atJeri lüzumu ilin olunur. 

Beşiktaı d•ni:ı ı•:ıintisi 

Cümhuriyet Halk Fırkası Be 
tiktat tetkilitı azalarının top
lu ve ailevi bir halde tertip et
tikleri Boğaziçi ve Marmara 
mahtap tenezzlihü Seyriaefain 
idaresinin Kalamıt vapuru ile 
icra edilmit ve bu tenezzüh çok 
nezih ve 1amimi ıreçmittir. Tet 
lcilit azalarının hemen kiffeai 
tarafından izhar olunan raibet
t- dolayı vapur bınc:a1unç dol
muı ve maaJe.ef bir çok ze.at 
bu eilenceye ittirak edenıeye
rek kalmıtbr. Vapurun muhte
lif mahallerinde Be,iktat musi
ki heyetinin terennüm ettiii 
Türk muıikiainin güzide fuıl
lan ve tehir bandotunun çaJdı. 
fı aarp muıikiainin ırüzel par· 
eaları davetlileri ae,elendirmit 
•e tehir cazbandmın cotkun 
havaları ubaha kadar devam 
eden milli oyunlarla danaların 
imili olmuştur. Tetkilit arka
da,larının muhterem ailelerile 
birlikte bu tenezzühe aöıterdik 
leri rağbet ve isabet tertip he
yetini çolc mütehaasia etmittir, 
Gelecek sene bu tenezzühü iki 
vapurla yapmak ve önümüzde
ki kı§ gecelerinde de faideli ba-
111 toplantılar ve eğlenceler ter
tip etmek tasavvurundadır. Be 

*** 
İlk mektepler için bastırılacak 1000 adet demir baş eşya def 

teri açık münakasaya konmuştur. TaHplerin şartname ve nü
munesini gönnek için her gün Levazım müdürlüğüne münaka
saya girmek için 18 lira teminat a:kçesile ihale günü olan 
3-9-931 perşembe giinü saat on beşe kadar Encümeııi Daimi.ve 
müracaatlaırı. 

Semti 

Üsküdarda Atlarnatasında demirciler sokağında 71 
No.lu dükkan 

On dokuz odadan ibaret Valdeiatik medresesi 
On odadan ibaret Divanyolunda Köprülü Mehrnet-

paşa medresesi • 
Kapalıçarşıda Bedesten kapısında 12 No. lu dütkil<aıı 
Ü&küdarda Atlarnataşında demirciler sokağında 73 

No dükkan 

Veznecilerde tramvay caddesinde Kuyucu Muratpa-

Teminatı 

Lira 

9 
14 

29 
3 

9 

şa medresesi 33 
Yukarıda yazılı mahaller biır seneden üç seneye kadar ki

raya verilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye konmuştur. Ta
liplerin. şartnameyi göıımek için her gün Levazım Müdürlüğü
ne müzayedeye girmek için Bankadan alacaklaırı hizalannda 
muharrer teminat makbuzlarile beraber ihale günü olan 
21-9-931 pazartesi günü saat on beşe •kadar Encümeni Daimiye 
müracaatları 

* • * İnönü Şehir Yatı mektebi için lüzumu olan 3000 kilo sadi! 
yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartna
me almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaatlan 
münakasaya ıimıek için bankadan alacaklaırı 338 ılirabk temi
nat makbuzunu veya kefalet mektubu ile ıartname te!lı:lif mek
tubunu ve tical'Ct odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mü
hürlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 21-9-931 puartesi gü
mı saat onbeşe ılı:adar Encümeni Daimiye vermeleri. 

Galatasaray müdürlü 
ğünden: 

Bu sene leyli talebeden almaca:k ile.ret 350 liradw. 
Bu paranm tahsil zamanlan ve tlillıılit miıktarlan •fld• 

göıterilmiştior. 

Birinci uksit İkinci taksit Üçünc:il tabit YekOn 
Ey!Ul K.inunuevvel Mart 

Birinci kardeş 116 67 116 67 116 66 350 -
İkinci karıleş 77 78 77 78 77 78 233 34 
Üçüncü kardeş 58 34 58 33 58 33 175 -

Resmi vesaika müsteniden yüzde yirmi ten-
zili ta tabi ücretler: 280 liradır. 

Birinciden 93 34 93 33 93 33 '280 -
İkinciden 62 22 62 23 62 22 186 67 
Üçüncüden 46 67 46 67 46 66 140 -

FiYEHA iM 
KARADENİZ POST ASI 

bu ak§am ÇiFTLiK PARKINDA fevkalade bir müsamere 
her geceki mutat konserlerine devam edecektir. 

E vapuru 2 rzurum Eylül Arnavutköy'iinde • Tramvay caddeainde 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı Sirkeci rıh
bmından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Gireıun, 
Trabzon, Sürmene ve Riıe)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Leyli 
ve 

Nehari FEYZIATİ LİSELERİ Kız 
ve 

Erkek 

Ana aımh • İlk kıaım • Liae aınıfları 
gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir, 

tarifenamesi ııö°' ıJ erilir. T .. J .. fon: Bebek 
edenlere mektep 

Fazla tafsilat için Sir· 
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 21515 

BARTIN ıü~, POST ASI 
sur ı t 

Bartın Vapuru 
,J ı Pazartesi ~ünü 

A~ustos >aat 
19 da Sirkeci rıhturundın hareket-

i le. Ereyli , Zonguldak, Bartın, 
Amasra, Kurucaşile . Cide iskelele
rine azimet ve ayni tarikle İstan-
bula avdet edecektir. 

ı inci , 2 inci, 3 üncü sını f kama
ralarla güverte yolcularına mahsus 
mahfuz mahal leri vardrr. 

Müracaat mahalli: Eminönü Seb
ze Sokak No, 8. 

Telefon : 23609 ve 23388 

SEYRİSEF AIN 
Merke:ı ıcen ta: 

8. 2362. ~ ubt ;\. 
ı.ıde han ! . 2: 40 

C:ılıta ltöpru boıı 
Sirkeci t\luh li rdır 

TRABZON POST ASI 
ANTALYA 1 Ey!Ul Salı 

17 de Sirkeci Rıhtımın
dan hareketle Zongul
dak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Fatsa. 
Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Mapavriye gidecek 
tir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Po
lathane, Tirebolu'ya da 
uğrayacaktr. 

A YV ALİK SÜR' AT 
POSTASI 

MERSiN 1 Eyllll Salı 17 
de Sirkeciden kalkacak-
tır. 

Yeni n~şrlgat 

TÜRKSPOR 
Türk Sporun ikinci senesinin 

48 inci sayısı dün çok cazip 
münderecatile çıktı. Ler.ingrat 
ta son yapılan maçı · bütün taf
silat ve reaimlerile beraber 
Türk Sporda takip edebilirsi
niz. Bundan başka Güreş fede
rasyonundan Sadullah lhaan 
Beyin hatırası, Mehmetciğin 
mezarında isimli yazılar, Ana
dolu, Avrupa ve haftanın spor 
hareketleri,her tarafta muntaza ı 
man intitar eden bu güzel &pro 
ve gençlik gazetesini tavsiye e
deriz • 

IU J 

MUHiT < 

Türk mecmuacılığında nefase 
ti ile şöhrel alan MUHiT ay-

, dan aya ilmi ve edebi kıymeti
ni de arttırmaktadır. Eylul nüı 
hasında, Türk olduklan artık 
ilmi bir hakikat olan Su- ı 

1 

merliler hakkındaki makale bü
yük bir kıymeti haiz olduğu gi: ı 

' bi bir Gazi Ansiklopedisi yarat 
mak fikri Ahmet Cevat Bey 
tarafından gayet mukni bir 
tarzda izah edilmiştir. Mecmua 
da ıtayet güzel hikayeler, aeair 
ler, nefis şiirler vardır. Fenni 
sahifeleri gayet enteresandır. J 

181 1 
Türk Madencilik hayatımızda 

, 'Ik b' 1 
ı ır eser 

Türkiye ve 
Krom 

fÜrl;iye-ve dünya kromları 
1 vaziyeti, mewtii, ehemmiyeti 

ı hakıkmd,a .~adenciler. birliği u-

-1-t-tlha.clı. 1\11.llli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik •e hagat iiz•rine sigorta muamelesi 
İCl'a eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait ıeraiti havidir. 
Merkezi idaresiı Calatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır . 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

ve 
Sigortalannızı Galatada Ünyon hanında kiin 

ÜNYON SIGORT ASINA yapbrınız. 
Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyaaına bir kere uğramadan sigorta 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 
yapbr-

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kiğıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilinlan yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mahıUN 
• Telefon 24311;2;3 

ETABLİSMAN 

Orozdi Bak 
İstanbul 1 

mum! katıbı S,adrctt. ın En, v. eır ı 
1 
Beyin bu nam ıle bır ~e. rı m-

i Şarkta en ucuz mal satan ticarethanedir. 31 Ağustos pazartesi Ban- ' tişar etrnistir. Bu uzun l:ıır tet-

dııma postası yapılmıyacak ı1 kik mahsulü olan bu kitabı ala- 1 1 EYLÜLDEN itibaren BiLUMUM 
tır. kada.rlara ehemmiyede tavsiye 1 DAİRELERiNDE 

ı ederız. ı F 
Qif~J'i?ff!taı Osküdar Bankası 1 .Tenzil Edilmiş iatlar 
Limanımıza muvasalatı beklenen , TÜRK ANONİM ŞİRKETİN- 1 En son moda mallar 

İ ğ DEN: il ABAZ A vapuru 31 A u .. toe Pa- ,_ . , Erkek, kadın ve •ocuk 
Bazı hissedarların talep,.,rı iıze- >-zartesi (İtalya ve Yunanistan) dan tri at seyahat 

rine nizamnamenin 42 in.ci madde· 1 Y • 
ipekli 

PALESTİNA vapuru 3 Eyliil per-
sinin aşağıdaki gekilde tadili ve ıuşembe (Rumanya ve Bul,garistan-
be küşadı vesairenin müz.ak~reıi 

~). B k Yakında Limanımızdan hareket hakkında heyeti umumiye 30 Tem- r U a şam 
muz 1931 tarihinde fevka!Ade içti· -

edecek vapurlar T b af • ·ıl" f • ABAZİA va.puru 31 Ağustos Pa- ma eylemiş ise de 61 inci maddede- ayyare ayramı ve z en mı 1 şere lDe 

zartesi (Samo.un, Trabzon, Batum, ki ekseriyet hasıl olmadığından Ey 1 K 1 z k u 1 e s ı· 
1\ılün 14 uncu Pazartesi günü saat Novorosiak, Odesa, Köstenc.e, Var-
ondörtte Üsküdarda Hakimiyeti na ve Burgaza. 

HELOUAN vapuru 3 Eylul per- Milliye caddefiln~ki Banka mer-
1 kezi idaresinde ikinci defa olarak şembc eal>ah tam 10 de (Lloyd Eks-

prea) olarak (Pice, Brindizi, Vene- içtima edilecektir. Talep nizamna
menin tadilini taalluk ettiğinden ~ve~~~ 1 
bir hisse sahiplerinin de hakkı rey- • PALESTİNA vapuru 3 Eylül 
leri olduğu mezkur madde mücibinp«§Cmbe (Selinilc, Volo5, Pire, Pa-
ce ikinci defa i!An olunur. 

tras, Brendiıi, Aıılrona, Vemdikve RÜZNAMEt MÜZAKERAT: 
Trieste) ye: 

(COSULİCH LtNE) ltwnpanya 1 - 42 inci maddenin ta<lili 
2 - fstanb1>l ve ledeliktiza mahalli aırun lüka vapurlarına aktamıa edi-

lerek timali ve cenubi Amerika li- sairede şubeler küşadma mezu-
manlazına eitmek için tıenzi!Atlı, niyet itası 

42 - inci maddenin teklif edilen dotnı bilet Yerilir. 
muaddel sureti : Her nevi tafsil4t için Galatada 

c Şirket itlericin tedviri için Mumhane (Uoycl Trieatino) ser 
acente.ine Telefon Beyoflu 2127 c ice,p eden mildUrJerin ve bunların 

c salahiyetleri derecesinin tayini 
,.eya GUıtuaraJJDda ..ınk Sel.inik ~ hakla mUnlıauren heyeti urnwni
boıımar,eai binasıııdalci yazıhanele-

cyeye aittir. 
r.lnc. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya- c MüdlrLerin na.aıp ve azil key-
hut Slrlııecıide Kııwde hanmdalıi ya 
aıhal>Kine milracaat e<lilaıeei. Te- c fiyeti tesctl ve ilan ettirilir. 
ltfcın İNnbul 235. c Şirlret umururuia istihdam edi-

ilan 
Tahsildarlarımız Jozef Seyilya 

ve Selvator Semah efencli.,_iın baş
ka -nzifeler deruhte etmeleri üzeri
ne 1 Ağu.toe 1931 tarihinden itiba
ren vazifelerinin hitam bulduğu ve 
mumaileyhilm }'erine memurlarr
mızdan İ•k Medina efendinin tah
sildar tayin edildiği muhte<"em si
gortalılanmıza arzolunur. 

Vivtorya dö Berlin, 
Umum Sigorta Anonim ŞW-keti 

TUrlclye Müdlriyeti, 

c lecelr: memurinin tayin ve azli 
c mecliıi idareye aittir, Me<:Ji~i İda 
re her ne §ekil ve surette oluna ol
e aun bu sal&hiyetini aban tevdi 
c edemez. Tayini icap eden mildilr 
c ve memurlar tercihan hi-daran 
c arasından alınecaktır." 

ERENKÖY KIZ 
ZUNLARINA: 

LİSESİ ME-

Tenezzüh için Seyrisefain idare
einin Haydarpaşa vapuru bu.gün köp 
~ünün Kadıköy iskelesinden saat 

onda kalkacak ve Kadiköyüne uğra 
yaaktır. Arkadaşların gelmeleri. 

PARK ve PiLAJINDA 
Fevkalade müsamere 

Hikmet Riza Hanımın İf tİrakile DarlUtallml Maild heyeti 
Zeki Beyin orkestruı, Muhlia Sabahaddin Beyin opereti 

ve danslı mliaabakuı ile aafr mabtellf •e 11eılh 
eileaceler. 

Istanbul Nafıa Fen Mektebi 
Kayıt ilanı 

ı - Orta mektep muunlan hesap, cebir ve miiUttaJi hert
deseden müsabaka ile alırur. 

2 - (16) hafta nehari olan mektebin tahlil müddeti ög se-
nedir. 

3 - Gireceklerin Yatı 17-25 olup veeailde llJÖnlQat olunur• 
4 - Kayıt zamanı 1-17 EylQl 1931 dil'. 

Pertevniyal Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mezuniyet imtihanına tabi olmıyan sınıflann ikmal inltİ· 

hanı 2 EylQl tarihinden itibarea.. 
2 - Mezuniyet imtihanına tabi üçüncü ımıfın ikmal Jmtibarı· 

!arı 3 EylUl tarihindeR itibaren ba~lıyacıiktır. Proir8JJ1W 
mektepte asılıdır. ... -

3 - 5 Eylfilden 10 Eyl{ile kadar eski t:alebesıin kaydı tecdit 
edilecek, 10 EylU!den 15 Eyltlle ıkadar yeni talebe byde· 

dilecektk. İlan olunur. 

-- --

rafilerini Her yerde arayınız. Ta~liılerine dikkat ediniz. Oefterlerirniıfn h~11 
yaprağında kırmızı , marka ve kapaklarında resmi mühürünıüZ v>< 
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M ·ık· Dul ve Yetimleri ve Tekaütleri ile Hidematı Vataniye ve avans maaşlarının 
Askeriye ve iı ıye 

Eylül 1931 tediyesi aşağıda yazılı yerlerde yapılacaktır. 

&y-0ğlu Malınüdlirl~ğilnÜft 
Tediye günlen 

Beti.ktaş Mal Müdürliiğilnün 
Tediye günleri 

Üsküdar Malmüdürlüğünün tediye günleri Kadrköy Malmüdürlüğünün tediye günleri 

Kasımpa•a tediye şubesi 
(l<a"mı>aşada Camii kebirde yok· 

lama yeri) 

Gala-ray tediye şubesi 
(G•latauray liaeıi ar!caemdaki 

yoklama yeri) 

Beşiktaş tediye şubcei 

(Akaretlerde Cümhuriyet halk 

fırkası binasmda) 

Üsküdar tediye şubesi (Pasakapusıın<laki yoklama yeri Kadıköy tediye JUbc i (Kadıköy halinin alt katı ve üst katı 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Ey/al 

1 20001 20200 
2 20201. 20450 

\ 3 20451 20700 
5 2070 l 20850 
Mülkiye dul ve 

yetimleri 
. 6 19501 19625 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Eylıll 

1 50001 50200 
2 50201 50400 
3 50401 50650 
5 50651 50809 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Ey/O./ 

1 
2 

3 
5 

45001 
45218 
45478 
45847 

45217 
45477 
45846 
46243 

6 46244 46500 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

Bırinci kişe) 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Eylıll 

1 

2 
3 
5 
6 
7 

30001 
30238 
30486 
307li 
30943 
31212 

30235 
30485 
30714 
30942 
31208 
31490 

8 31491 31785 
9 31786 32050 

1 

İkinci kişe 

Mülkiye Dul ve 
Yetimleri 

Eylul 

1 21001 21278 
2 21281 21564 
3 21565 21797 

Asker tekaütleri 

Birinci lri~c) 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Eylül 

1 

2 

3 
5 
6 
7 

26000 

26251 
26501 
26751 
27001 
27251 

26250 
26500 
26750 
27000 
27250 
27500 

8 27501 27750 

6 13001 13250 Mülkiye tekaütleri 
7 25001 25.292 
8 25293 25530 

Mülkiye tekaütleri 
10 22503 22785 

s 
6 
7 
8 
9 

33003 
33250 
33465 
33671 
33881 

33249 
33464 

33670 
33880 
34130 

Mülkiye tekaütleri 
9 

10 
12 
13 
14 
ıs 

28000 
28201 
28401 
28601 
28801 
29001 

28200 
28400 
28600 
28800 
29000 
29200 

7 19001 19107 

ilmiye tekaütleri 
7 

Asker 
8 
9 

10 
12 

1501 1504 

tekaütleri 
21501 21700 
21701 21900 
21901 22100 
22101 22336 

7 13251 13537 

Asker tekaütleri 

8 52002 52200 

9 

10 

52201 52400 
52401 52630 

Mülkiye tekaütleri 
12 14001 14250 
13 14251 14484 

ilmiye 
13 15001 15018 

Asker tekaütleri 
9 48001 48205 

10 48206 48413 
12 48414 48634 
13 48635 48930 

Mülkiye tekaütleri 
14 26001 26252 
15 26253 26387 

ilmiye yetim ve 
tekaütleri 

15 3501 3538 

. 
12 
13 

22786 
23009 

23008 
23057 

10 3413'{ 34406 

ilmiye tekaütleri 
12 ,3002 3034 

- Enıi:ıönü Malmudürlüğünün T etliye günleri 1 Fa ti Ma ml.idürlüğüniin ed ye gunleri 

Sultan~met te<liye şubesi 
(Adliye dairesi arkasmdadıc). 

Birinci ldse 

Asker dul ve 
yetimleri 

Eylıll 

ı 8001 82Z4 
2 8225 8453 
3 8454 8698 
5 8702 9080 

Asker tekaütler 
6 10001 10210 
7 10211 10416 
8 10417 10881 
9 10882 10967 

ilmiye 
yetimleri 

lG 501 541 

!kinci kişe 

~Jlülkiye dul ve 
yetimleri 

Eylıll 

1 
2 
3 
5 
6 

7, 

5001 5250 
5251 5539 
5540 5699 
6501 6798 
6799 6968 

Avans 
-ıs 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

Beyazıt tediye şubesi 
(Bayazıtta mülga zat maaşları dairesindedir). 

Birinci kişe 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

Eylül 

1 1 260 
2 261 590 
3 591 383 

Asker yetimleri 
5 3001 3445 
6 4246 3450 
7 4451 3700 
8 3701 3950 

Hidematı 
vataniye 

9 1 53 

Avans 
9 1315 10536 

!kinci kişe 

Asker dul ve 
yetimleri 

Eylül 

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

Mülkiye 
tekaütleri 

8 2326 2520 

ilmiye tekaütleri 
9 1 12 

ilmiye yetimleri 
9 101 192 

Eski Fatih tediye şubesi 
(Cağa! oğlunda duyunu umumiye birıasmdadır). 

Birinci kışe 

Asker du ve 
yetimle:i 

Eylül 

1 14001 14230 
2 14231 14466 
3 14468 14867 
5 14868 15161 
6 15162 15344 

Asker tekaütler. 
7 17001 17220 
8 17221 17448 
9 17449 I7666 

10 17668 18015 

İkinci kişe 

ıvıuhuye aut ve 
yetimleri 

Eylıll 

1 8001 8284 
2 8285 8588 
3 8590 8680 

Mülkiye 
tekaütleri 

5 10001 10281 
6 10282 10409 

ilmiye 
6 1001 1135 

Avans 
1 25 

7 Son tahsislerin 
maaşları bu gü•1 
de verilecektir. 

Sarnatya tediye şubesi 
(S.1matyada Sulu manastrcda Malıye şuh<>'! 

ittisalindedir), 

Birinci l.ışe 

As1<er au1 ve 
yetimleri 

Eylul 

1 42501 42731 
2 42732 42982 
3 42983 43284 
5 43249 43473 
6 43474 43757 
7 43759 43955 

Asker tekaütler! 
8 40001 40218 
9 40202 40416 

10 40417 40647 
12 40648 40894 

1 

ikinci kişe 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

Eylıll 

1 29003 29253 
2 29254 29622 
3 29623 29711 

Mülkiye 
tekaütleri 

5 28001 28301 
6 28301 28424 

ı'Jmiye tekaütler; 
7 4001 4069 
8 Son tah ıslerin 
muhtelif nevi maaş 
ve muhtelif numa· 
!arma verilecektir. 

.. -... Tabiatın cok muhtesem bir abidesı olan 

ULUDAG'DAKİ 
MONTi 

Galatasaray Lisesi 
müdürlüğünden: 

1 - Eski talebenin kayıtlarını tecdide ı Eylftlde başlanacak 
ve 15 Eylülde bitecektir. 16 Eylfilden sonra kaydını tecdit et
tirmiyen talebenin yerine yeni talebe alınacak ve yerleri ka
panacaktır. 

Büyük Otel Açıldı 
BAHÇE Kayıt tecdidi taksitin verihnesile kabil olabilecektiT. 

Yüzde yirmi tenzilata tabi olan üccetler için bu tenzilatın 1 

istinat ettireceği vesaiki idareye tevdi etmek lazımdır. 

Otel; her tilrlü esbabı iatirahati camı ve mukçınınel konforu hafz. 
dir. Banyo terti.batr vt! nefis bir suyu mevcuttur. 

Sabah, öğle ve akıam yemekleri dahıl olmak üzr< bı.r mu.afirdcn 
beş lira ücret alınır. 

Otele kadar mük.!mmel otomobil şosesi vardır. 
Murac•at yeri: Çekirge Pala• ve -Tophane Babçesidir. 

İkinci kişc 

Mülkiye Dul ve 
Yetimleri 

Eyliıl 

ı 16000 
16151 
16301 
16451 
16601 
16751 

16150 
16300 
16450 
16600 
16750 
16900 

2 

3 
5 
6 
7 
8 16901 17020 

Asker tekaütleri 
9 18000 18150 

10 18151 18300 
12 18301 18450 
13 1845 ı 18580 

ilmiye yetimleri 
ve 'cekaütleri 

15 Avans maaşları 
Mülkiye tekaütleri 

15 29201 29300 

Eyüp tediye şıibesi 
(Eyilpte oyuncakcı!.arda &O· 

kullu mcdrcsealnde). 

Eyltll 

lkinci kişe 

Asker dul ve 
y. timleri 

1 36002 36251 
2 36223 36438 
3 36439 36685 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

5 32002 32211 
6 38002 38201 
7 38202 38406 
8 3840i 38533 

Mülkiye 
tekaütleri 

9 32504 32660 
ilmiye tekaütleri 

9 4501 4518 ·n Dr. tıısan Sami ... _ 
Öksürük şurubu 
ÖkJürük ve nefes darlığı 

1 
için pek tesirli ilaçtır. Di· 
vanyolu Sultan Mahmut 
türbesi No. 189 

- Her eczanede bulunur • ..._ 

D~vredilecek ihtira beratı 

1 

"Alkol Etili bilmayi kılmağa mah 
su• ameliye .. hakkında IS sene müd 
detle sanayi müdiriyetinden 27 teı• 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 

~ San'at ve fennin birer harikasıdır."" ..................... 
rinievvcl 1927 tarih ve 653 numara 
tahtında bir ihtira beratı i&tihsal 
kılmmııtrr. Bu kere mezkur berat 
füruht veya icara verileceğin<ien iş• 
tirasrna veya isticanna tAı!ip olan -----

Emsali olmayan bir yenilik 
Güzel ara< olma!.: derdı artık halledll-

2 - ikmal ve mazeret imtihanlarından : 12 inci ve 9 uncı1 
sınıflarla Ticaret ve Bankacılık kısmı son sınıf imtihanları 3 
Eylfilden 12 EylQle kadardır. İlk kısmı da dahil olduğu halde 
diğer sınıf imtihanlan 12 Eylfilden 17 EylQle kadar devam ede
cektir. 

İlle kısım imtihanları Beyoğluııdaki merkez binasında yapı
lacaktır. 

ırevatın İstanbul Bahçckapı Taşhan 

C b ı • b k t • ı A ti• N No 43-48 de mukim vekili H. W, e e 1 ere e Vl aye a -İSTO_K E_fen-diyc-mür-acaa-tları . .....;.. 
mistir denebilir. 

'" BEYNELMlLl':L ., ~ Enternasyonal ) 
alıtmetli ııraş bıçaklarla f<vkalAde doiınl 
bir tatlılıkla her gün tıraş olabilirsiniz. 

Alman terakki ve san'aıinin bir nüınu
nesi olan iıbu • Superproduction • , .• 
IUks bıçaklar yalnız • BEY. 'EL~lll.1':1. • 
;ebbet için cihan piyasalarına çıknrılmıştır. 
Ve bir adedinin liau ise Türkiycde 7 1·2 

kuru~r. ' d 
Bir • 13eynelmilel • bıçakla uzun m.u · 

det aynı tatlılıkla mükemmel. tır~ş olabıllr
siniz. Bu şartlıki bıçaJ:I~1 n uzke~ınde~ ı. ·

1 
4 

azılı numaralır sırası ı e ta ·ıp c csın ı, 
Y ıları detlştirmekle bıçakların her ı.rafı 
nmuü~a~i •şınır. ve keskinliği devam eder. 

- d dah üstU• Bir tecrübe ile bu bıçaklar an 1 

tıııak olro•dığını o saat anlay•caksıruz. Her yerde bulunur. 
Yegıne lı11•ii: Galatı, Kür~çüboşı Han No 21 

------- .--------
y ozgat Vilayetin~~~: 

Y k.. ·stas"on tarikinin 22+ 125 ıncı kılometro-
" ozO'at er oy 1 , ah T 

s ' :" - k" "sünün tahliyesinin betonarmeye t vı ı ve 
Undakı S:ıray opn~. .. 15 te ihalesi icra edilmek üzere ka 

17-9-931 perşembe gunu saat 
1 

tur Bedeli keşfi (10961) 
Pal · ·· kasaya konu muş · 

ı zarf usulıle muna 1. 1 · n depozito akçele-
lir ( B ucibi kanun ta ıp en 

a 08) kurustur. erm E .. nı· y 1·1a'yete ve fenni 
r' · • · k' da ncume 
hını nıüstasiıiben yevı:u mez ur .. 

1 
'la'n olunur 

u · h a· ı· - muracaat arı ı · sus ıı;in de Başmü en ıs ıge 

Proğram mektepte asrlıdr. 
3 -~Yeni talebenin namzet kayıt muamelesine 8 EylQlde ni 

hayet \'erileceıktir. EylQ!ün ilk haftasından sonra kat'i kabulle
rine müteallik muameleye başlanılacaktır . 

Bu gibi talebeden kardeş olanlar kardeş olduklarınc tevsik 
için bulundukları mahal meclisi idarelerinden musa<Idak kar
deş ma~batalarını ibraza mecburdurlar. 

4 - Tedrisata 19 Eylfil cumartesi gunu başlamlacaıktır. 
Imtihanla>r ile alakası olmryanlann tedrisata başlanılmazdan 
evvel mektepte ibade ve iaşelerine imkan yoktur. 

5 - Bu sene: ilk, orta ve lise kısnnlacına leyll meccani ta
lebe alınmıyacağmdan ilk kısmı bitiripte taliye geçen ve ol
bapta1<i kanun mucibince meccanilm hakları sakit olan talebe
nin bu sene ne suretle devam edeceklerinin velileri tal'llfmdan 
tayini ile kayıtlarının yapılması için 1 Eylı'.llden itibaren mek
tebe müracaat etmeleri. 

Liseler Mübayaat Komisyonundan 
Komisyonumuza merbut Kabataş, Erenköy, Kandilli liselc

rile Çamlıca Orta mektebinin ekmekleri ve Kız Muallim mek
tebinin süt ve yoğurdu ve Kan<lilli lisesinin yoğurdu 14-9-931 
tarihine miisadif pazartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
komisyona müracaatları. 

fıa Başmühendisliğinden: 
Encümeni Daiınii Vilayetin 1-8-931 tarih ve 29Z sayılı Ta

rihile 23843 liora bedeli keşifli Fevzipaşa-Aymtap yolunun vi
layet hududu dahilindeki kısmının inşaat ve tamirat için 
1-8-931 tarihinden itibaren otuz bir gün müddetle ve kapalı zad 
usulile mevkii münakasaya vazolunmuştur. 

E}•lı'.ilün birinci salı günü saat 16 da ihalei katiyesi icra kı
lınacağından taliplerin bir hafta evvel ehliyet ves~kalarile evra 
kı müsbitelerini Başrnühendisliğe ibraz eylemeleri ve muktazi · 
teminatı muvakkatelerinin ve banka mektup veya makbuzlarc
nın ve yahut İpotek muameleli evrakmm tcıklif metrtup1-ile 
birlikte encümeni daimii vilayete tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ~ 

İSTiKLAL LİSESİ 
lık, orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün smıflan mevcuttur. 

Talebe kaydına baılanmıştır. 
Cumartesi, pazartesi, pertembe giiaJeri 12 den 17ye 

kadar •llracaat olunabilir. 
Şehzadebq& • Telefon 22534 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.. Sigaralara mahsus hususi lrut4• 
!ar" hakkmdaki icat için Sinai Mü· 
dlriyeti wnumiyeıiindcn iatibal 

edilmit olan 16 Eylül 1929 tM:ih '"' 
853 numaralı ihtira beratı bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğin.den 
mezkur ihtirayı satın almak ye~
hut isticar etmek arzueunda bul~ 
nan zevatın İstanbul Bahçe K.apıTlı 
Han 43-48 de mükim vekili H. W, 
fSTOK EFENDİYE milracaatlan. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dablllye ha•tahkları 

mutahauı•ı 
Cumadan maada hergün iif• 

leden sonra saat (2,30 dan 5 e) 
kadaır İstanbulda Divanyolun~ 
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua· 
yene ve tedavi eder. Telefon: 

\ İstanbul 8923 

MlLLlYET MATBAA.si 
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(Gasson)un 
sunu -ınmıyeı 11rd 

ve kitapçılarda arayı 

Edirne 4: No: lu Jandarma mektebi 
Müdürlüğünden . r--ısrrıınııruanr1NWlsRJJJUAJ• . . ı-=================~ 

8 E;ü~~iy~~~ N:e~ Blis!~!} .~J!,T !]e~ l~~~ T 1 cfus~ saç yıh~ Mıktarı muhammen! 

Un 
Sade yağı 
Zeytin yafı J 
Sığır eti 
Koyun eti 
Bulgur 
Yerli pirinç 
Tuz 
Kuru fasuly• 
Nohut 
Kuru bakla 
Kuru bezelye 
Kuru börülc~ 
Mercimek 
Patates 
İrmik 
Makama 
Soğan 

Salça 
Toz şeker 

~urı1 üzüm 
Kırmızı biber 
Zeytin tanesi 
Süt 
Yoğurt 

Çay 
Sirke 
Beyaz peynir 
Sabun 
Kuru meşe odunu 
Yaş meşe odunu 
Maden kömürü 
Arpa 
Saman 
Ot 
'Jaz 
Benzin 
Pırasa 

Lahana 
Kabak 

Asgerl _ ..... 
80000 
3000 
700 

25000 
500 

3000 
3500 
sooo 
2000 
1000 
500 
500 
500 

1000 
5000 

300 
2000 
5000 
500 

1000 
1000 

100 
1000 
1000 
1000 

100 
100 

1000 
1200 

50000 
100000 

20000 
6000 
3000 
4000 
1500 
1500 
3000 
woo 
2000 

Taze fasuliye 2000 
Patlıcan 2000 
Yeşil domates 1000 
Kırmızı domateı 2000 
Ekmek pişirme ila-eti dahildir. 

Azam1 
130000 

4000 
1200 

ssooo 
1000 
4000 
4500 
'4000 
aooo 
2000 
1000 
1000 
1000 
2000 
7000 

500 
3000 
7000 
800 

1500 
1500 

150 
1500 
1500 
1500 
150 
150 

1500 
1700 

70000 
130000 
30000 

9000 
5000 
6000 
2500 
2500 
4000 
4000 
3000 
1000 
ll-000 
2000 
3000 

Lira Kru~ 

1 - Edirne jandarma mektebi talebe efradiyle muallim efra
dının bir senelik iaşeleri için ihtiyaç görülen yukarda 1 

cins ve miktarı yazılı (Kırk dört) kalem erzak ve saire
:ıin kapalı zarf usuliyle her biri ayn ayrı veya tamamen 
talipleri uhtesine ihale edilebilmek suretiyle yimıi gün 
müddetle mevkii münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Yukarda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Dakik; on bir glüteni havi olacaktır. 
!ardır, dakik; on bir glüteni havi olacaktır. 

3 - Verilen fiatlar haddi itidalde görüldüğü takdirde ihalei 
katiyeleri 931 Eylülün altıncı pazar günü Edimede Mal , 
müdürlüğü dairesinde icra edilecektir. ı 

t-- Eczak ve sairenin evsaf ve şeraiti münakasasınt görmek ve 
daha ziyade izahat almak isteyenlerin Mektep Müdüri
yetine ve Mal müdürlüğünde müteşekkil Komisyonu 
mahsusuna milracaatları lüzumu ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi müdir
liğinden: 

Jandarma ihtiyacı icin (3500) ıK!et battaniye kapalı zarfla i 
satın almacaktıır. Münakasa 9-9-931 çarşamba günü saat (15) 
te Gedikpa'jada jandarma imalathanesinde icra olunacaktır. 
ralip oJanlaırtn komisyona müracaatla teklif Ve teminatlarını I 

ıyn ayrı vermeleri IUmıdJT. Şartname imalathaneden verilir. 

Istanbul Jandarma 
müdürlüğünden : 

imalathanesi 

jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla•(l898) tüf~ kayışı 
3967 bel kayışı 2068 omuz kayışı 2021 kütük 4550 sünğülük 

620 şarjor kılıfı aııka 248 şarjor kılıfı askı kayışı satın alına
caktır. Milnakasa 14-9-931 pazartesi günü saat 15 te Gedikpaşa 
Jandarma İmalathanesinde icra edilecektir. Talip olanların 
komisyona müracaatları. 

Deyin ilmühaberine raptedilen 
matlubat hakkında 

Liseler muhasibi mes'ullüğünden: 
Liseler Muhasibi Mes'ullüğünden verilmiş olan deyin il

mühaberleri muhteviyatlarından kısmen veya tamamen mah
sup ettirilmiyen matlubat için tasfiyei düyun tahvili itası mu
karrer bulunduğundan eshabı matlubun Mayıs 32 gayesine ' 
jladar bulundukları mahallerin en büyük mal memuruna ba is- · 
tida müracaatla müsaddak numara pusulası almaları ilan olu-
nur. -- --------------------

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tiııel meydanında 523 

gazeteler için bilumum resmi daireler "e der&ar ~ 
ilanlarını kabul eder P.! ~ n - / / 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat ~ R4 
Telgraf adresi: Re!milan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 ...................................... 
Istanbul Adliye Levazım ıııüdür-

lüğünden: 
93i senesinde intişar edecek olan Adliye ceridesinin tab'ı 

için temdiden icra kılınan münakasada son verilen bedeli tab 
dahi haddi !ayıkta görülmediği cihetle m üzayede ve münakasa 
kanununun 17 inci maddesi mucibince 23-8-931 den 7-9-931 ta-

1
3 üncü Kolordu 

ilanları 

ı{ , O. kıtaat ihtiyacı için 2000 
kilo sade yağı pazarlrk sureti- ı 

le 2 E yIUl 931 saat 15 te Fın
dıklıda K. O.SA. AL. KOM. 

rihine kadar pazarlıkla tabiyatın yaptırılmasına karar veril - da icra kılınacaktır. Taliplerin 
miştk. ~artnamesini okumak ve mü-

lstanbul ve V eıkalet Levazım dairelerinde bulunan ol bapta- 1 nakasaya i ştirak etmek üzere 
ki şartnamesinde muharrer şeraiti ve evsafı haiz olmak üzere kom isyonumuza vakti muay
tab'a tal'İp olanların bedeli muhammenenin yüzde yedi bucuğu yeninde müracaatları. (252). 
nisbetinde teminat a:kçe veya mektubu ile birl ikte Aıı·rnra<la 
Adliye V c"illeti Miihayaat Komisyonuna müracaatları. 

· Baytar Tabibi 
Olmak isteyen Lise mezunlarına 

Yüksek Baytar mektebine bu sene 40 ıise mezunu 
alınacaktır. Mektebin tahs!I müddeti sekiz sömest ire 
olup leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, ç ama~ır ve 
muhtaçlara cep harçlığı verilir. Hükümetin hayvan 
ıalah ve çoğalblmasına fevkala :'e ehemm'.yet vermesin· 
den dolayı bay tari tababet mesleğinde ge,çlerin :stik· 
bali temin edilmiştir. Vilayetlerden talip olanların yol 
masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar he· 
men ıimdiden mektepte kalabilirler. 

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

mektep mezunu olmak. 
B - Türkiye cumhuriyeti tab'asından bulunmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak, 
D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmeğe ınü3a:t olmak, 
Bu şartları haiz olanlar istidalarına: r 

A - Lise şabadetnamelerini veya bir suretini, 
8 - N ıifus tezkerelerini, r. 
C - Polisten musaddak hüsnühal vesikaları, 
D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını 
Bağlıyarak İstanbul'da Selimiye'c!e Yüksek Baytar mek· 

tehi Rektörlüğüne, vilAyetlerde baytar mücürlükl erine mü
racaat etmel:dirler. M~k ~ebe kabul olunan'ar, hizmeti 
mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden musad<lak 
ni"mune v~çhiJ,. bir bahh ijtn •m~ vereceklerdir. 

2500 Lira Mükafatlı 
931 ikinci Kurası 

1 Teşrınievvelda Çekili --

* * * 1 
26-8-931 tarihinde fiyatlar 

haddi itidalde görüldüğü tak
dirde ihalesinin icra kılınacağı 
iliin edilen 440,000 kilo kuru 
ota ve ilen fiyat haddi layrk 
görülmed iğinden pazarlığı 1-9-
931 salı günü saat 17 de icra 
edilmek üze.re talik edilmiştir. 
Taliplerin şartnamesini oku
mak ve münakasaya iştirak i
çin Fındıklı da K. O. SA. AL. j 

KOM. müracaatları. (251). 
.,. * * 

Çatalcadaki kıtaat için 9000 
kilo gaz yağmın mübayaası bir 
hafta müddet için temdit edil

i miştir. Aleni münakasa 31-8-
931 saat 15 tedir. Taliplerin 

1 ~artnameyi görmek üzere her 
gün iştirak etmek istiyenlerin 

j vakti muayyende teminatlarile 
1 komisyonwnuza müracaatları. 
1 (231). 

•• * 
24-8-931 tarihinde pazarlık 

suretile alınacağı ilan edilen 
284750 kilo ota verilen fiatlar 
haddi itidalde görülmedij';in
den pazariığa 1-9-931 de saat 
15 te devam •edilmek üzer~ ta
lik edilmiştir. Taliplerin şart
namesinı okumak ve pazarlıga 
iştirak için Fındıklıda K. O. 
SA. AL. KOM. na müracaatla 

1 rı. (239). 

** * 23-8-931 tarihinde pazarlık 

suretile ihalesi icra kılrnacağı 
evvelce ilan edilen Kolorou
nun İstanbul cihetindeki kı
taat için 31,800 ve 27,300 ve 

1 
10,000 kiloluk samanlara veri
len fiat haddi itidalde görül
mediğinden yeniden 31-8-931 
pazartesi günü saat 15 te pa
zarlığı icra edilecektir. Ta
liplerin şartnamesini okumak 
üzere Kolordu Satmalma ko
misyonuna ve münakasaya iş
ti.l'ak için yevmi mezkilrde te
minatlarile birlikte komisyo
numuza müracaatlan. (234). 

• • • 
Çatalcadaki kıtaat ıçın 

11250 kilo benzinin mübayaası 
bir hafta müddetle temdit edil 
miştir. Aleni münakasa 31-8-

Bir dakikadan az zaman zarfında hiç kimseyı ve hı 
şeyi taciz etmeksizin saçlarınızı susuz olarak YIKA 
CAK, YUMUŞATACAK, güzelce KOKULATA 

ve KURUTACAKTIR 
O CAP: fevkalade cinste bir müstahzardn· 

o CAP; ~c~~ı.n, ; 
• C' .. '?. Ç.ı' ...;-Saçlara Bir kadın 

elile yapllmış gibi 
tatlıca ve nazikçe nü
fuz eden yegane müs 
tahzardır. 

...... c .. "'~c.~ı;ı~c_;,.~~~iii1ii~, 

o /p:.ö IE5') ·~çl 
~ ~~IF nufuz 

ve yı 

O CAP::;1
a 

\e yumuş 

O CAU=>' t:~1a: 
ve toz!ari~e fazla t 
mayileri ve hafif yağ 
izale eder 

IR\ /p:.A IB\ aizi ke 
~ ~ 1F" !erden 

tarır. 

O CAP sureti istimalinin kolaylığı bıscbllc uçlan bo1mak 
' muntazaman her gün vıkamığa müsait kılar. 

SATIŞ MAHALLERi: lstaııbol'da Bahçekapt'da Or 
Bak ve Zaman ceza depos 

ve Esk1zapılye caddesinde MAX FARAGGI cczadeposo. 
. Galatada: Tünel kurbünde LAZARO FRANKO malıdumları. 
Beyoğlunda: Pazar dö Lövan, Baker, Karako, Parfilmöri de 

Prally ve Behar, Matmazel Puva"'I, Şaırk Mttlr.eıı: ecza T. 
Ticarethaneleri ve Stavridie, Marael Jorj, İemoıil Halı:kı v 
peruk§r salonları. 

Parakende ••lıt flab1 
Ufak ıiıesi 85, Yanm litrelik 250 kuruıtur 

Fabrikaaıı L' OREAL Parla, 37 Rue Je- · J 
ques - Rou••eau 

Türkiye için acentahğıı 
İstanbul Albpıırmak Han t. inci kat Ehrenat 

ve Toledo 
Iİll ......................... - .......... ~ 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden : 

1 - Şartnamesinde yazılı beş doğum ve çocÜk 
için 244 kalem, 

2 - Zongulda'k hastanesi için şartnamesinde 

dört kalem, 

bakı · 

yazılı 

3 - Sivas Nümune hastanesi için şartnamesindtı yazılı 
kalem, 

4 - Erzurum Nümune hastanesi için şartnamesinde y 
58 kalem ilaç, ecza ve sair sıhhi malzemenin kapalı zarf u 
19-9-931 tarihinde saat 15 te AnkacaıdaSrbhat ve İçtimai 
venet Velciletinde ihaleleri yapılacaiktır. Taliplerin 'f8 
leri görmek üzere Ankarada Sıhhat ve Içtimai Muavenet 
kaleti İçtimai Muavenet Umum Müdii1'1üğüne ve İstanb 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaatları v 
tirak edeceklerin bunlaırm şartnamelerine göre tanzim eıd 
leri teklifname ve teminatlarını Sıhhat ve lçtimal Muav 
Vekaletine vakti muayyeninde tediye eylemeleri. 

isi. r. T. T. la,ınn~orID~nn~en: 
Yalova kaplıcalarında inşası mukarrer P. T.T. binası yl 

gün müddetle aleni münakasaya vazolunmuştur. Talipleri 
7,5 teminatı muvakkate akçesini hamilen 19-9-931 cuma 
günü saat 15 te Başmüdiriyette müteşekkil komisyona, 
ve şartnamesini görmek için de her gün Başmüdiriyet Tal 
rat kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

-----ı 

f 931 de saat 16 dadır. Şartna-
1 meyi görmek istiyenlerin her 

ı gün iştirak etmeık istiyenlerin 1!!!1111------ B A L o------ı 1 

vakti muayyeninde teminatla- ı 

Kuraya İftirak İçin 
1 Eylüle Kadar 

Kumbara Mevduatınız 
Asgari 5 Lira Olmalıdır 

Türkiye iş. Bankası 

1 rile komisyonumuza müracaat I 
1 laırı. (232). ı 

*"' * 1 Bordur ve Denizlideki kı-
taat hayvanları için arpa ayn 

1 ayrı şartnamelerle ve ıkapalı 
zarllarla münakaııaya a'konul-

1 

muştur.İhale.Ieri19 EylQl931 cu 
martesi günü saat 15 te Bur-

1 dur<la saat 16 da Denizlide İs-
partada askeri satın alma ko
misyonunıcla icra edilecektir, 
(Şartnameleri korniı&yonu-

' muroa mevcuttur). TeHplerin 

l şartnamesini almalk ve müna
kuay~ giımek üzere İtıparta 

Tophanede e<ıki SALI PAZARI PLAJ GAZİNOSUNDA zafe 
millimiz olan bu günkü Pazar günü aaat birden itibaren ta'bceaba 
cazband ve memleketimizin medarı iftiharı olan pek lı:ıymetli Tüt 
Muaiki heyeti tarafından dahi öğleden sonra saat birden beş buçui 
kadar alaturka ince ııaz lıbu zaferi tes'idine iştirak edecek bütii 

kardc§lere arz ve tetrlflcri rka olunur. ............ 
da Mezktlr komisyooa müra
caatları. (256). 

*** 
Askeri ihtiyaç için Eskişe

hirde yapdacak bedeli keşfi 

22651 liradan ibaret iıışaa t ka 
palı zarfla münakasaya kon· 
mu§tur. İlhalesi 21 Eyltl1 931 
pa.ıtarte&i ıünü 11aat 10,30 da 

Eıskişehirde Kolordu satın 
ma komisyonunda yapıla<=. 

tır. Taliplerin evsaf ve şeraı 
ni anlamak ve şartname<! 
şurut ve •kuyut altında oıar 
münakasaya girmdk üzere 
minat ve teklifnamelerile ııı 
ktlr k<ıım.isyona müracaatlll 
(255) 


