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NUSHASI 5 KURUŞ'MJR 

bir mil•· Aaırlardanberi aüren 
teınleke ı-olitika•ı, kuvvetli bir 
harp bahriyeai, erken baıladıiı İ· 
Çİn en ileri giden bir ...,,..y;i, hidİ· 
•elerin bir türlü aanamadıfr ııalıit 
ııarasile, mubteıem bir infirat -
Splendide holation içinde yqıyan 
L_.ilterede, esasa taalluk eden ba

zı taııayyürler vukua ırelmekte-

dir. 
Bu taıayyürlerin bqmda, bu-

Sahip ve Baımuliarrirı 
Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumf Netriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

gün Lort olan büyük bir 1 ngiliz 
diplomatının harpten sonra teaiıi 
lüzumunu ırördüiü Akvam Mecli
aini koymak lazımdır. Milletler a• 
raaındaki meseleleri, miinferit ola
rak lnııiJterenin halletmeai taamil· 
!üne nihayet venneie, onları bey

lldmilel demolmıtlıfrn talep ettiii 

Dün Zaf.r hagramının gıldöniimB münasehetile J11tanbulda yapılan merasim intihalarından: Geç't resmi ve tayy•re timsali 

•eçhile reye müracaatla neticelen- ·ır;;;;;;e;;iii':-iiii;iiii5!!;;!;;!!§!!!!!!;;;;;!!!!!!11&;ii!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ııı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;!!!!i!lô8ilitl!!iijij 

dinnefe dofru atılan bu JnııiJtere il 
becabana fedakirlık olaralr kaydedi
lebilecek aclnnm, yine Ol'llduı ıml
mq olmuı, dikkate ıa,.k bir ta· 
rih Ydiaeal olarak tespit edilebi

Vatan kurtuluşunun yıldönu·mü l~1·~--·~······oun··şeilriilliZ-e··35ö· nas anesı R I . 
30 ağUSİOS akşamın aki Dün parlak merasimle US ame eSI geldi 

lir. 
Bir elif er tap,,.;lr, llOll d.t. 

1 nııilis li .... ınm dilpnMi ıı.rine, 
Amerika -.e Fransadan 80 milyon 
•t.erllng alnımuına, lncflterenin 
muvafakat edebilmeııinde ıröriilür. 
lngiliz para tarihini .,Ubedar eden 
'-u muvafakatin, I nıJW. bankacı· 
lık gu"'runcla açtıfr nlıne, göz
den kaçmlY"cak ludaı- büyüktür. 
Alman, fakat istiğnaclan dolayı bir 
müddet kullanılmıyan bu para, ln
ıiliz lirasmm an'ane teıkil eden 
ldbitliğinin bazı infisah taamülleri 
içinde bulunduğunu setretmeğe 

• 
aynı 

heyecanla tes'it edildi küsadı yapıldı G~l~n Rus amelesi iyi çalışhkları 
ıçın bedava seyahat ediyorlar 

yaramıfhr denebilir. 
ID1J11terede, fU ırünlerde, çok 

ehemmiyetli bir tqayyilr daha VU· 

kua geliyor. lngiltere, serbest ti
careti bıralnp, ırümriilr usulünü ka
bul etmeği teemmül ediyor. Bu, "' 
demektir ki, lııgiltere doğrudan 
doğruya kendi iktısacli bünyesinde 

bir tag yyür yapmağa nza pster· 

mektedir. 

Beyollu taggareslne od konarken 

B .. memlekette serbest ticaret, 
bir iman halinde idi. Geçen asnn 
ortalanndan beri bu usulü muan
nitçe tatbik eden tek memleket ln
ırilteredir. lngiliz iktısat ilini dai-
ma serlıeal ticareti müdafaa etmif• 30 Ağustos Zafer ve Tayyare bay 1 kabul etme" e ba 1 B . d"' ı k · h . g 1 anuıtı. u reamı 
tir, Şu halde hangi kudretli mü- ramı un, mem e etın er yerınde kabul ona kadar sürdü. T b ·•·• 

bü 
""k t zah"" h 1 • e rı .... tta 

eHirdir ki bu memleketi serlıeat yu e urat ve eyecan a tesıt bulunanlar meyanında V li v · 
dild" B b"' ""k k rt 1 ·· •· bü a • alı 

ticaretin zıddı olan pmrük uıulü- e.. 1• •• u.. uyu . u u u~ gu?° - muavini, kayma.kamlar, poliı müdü-
ne sevk ve tahrik etmektedir? tun Turkun kalbınde denn bır gu- rü, ordu mensubini ıehlr mümeHİ· 

d B
• rur ve ıevinçle anılarak, onu yara- leri ve daha bı"r çok zevat vardı. 

Vaziyet kısaca ıu ur: ır ta· 
raftan, lnıriliz bütçesinde 120 mil- tanlara binlerce kere minnet ve şük- Merasime iştirak eden ordu menau-

. f ran borcu ödendi. bini büyük üniformalarını la"bı"• bu-
Yon i.ıerling açık var. Dığer tara • 

el 
. Dumlupınarda, Meçhul askerin lunuyorlardı. Erkanı hu""kum" et te 

tan, lngiliz hazinesinin am e n· aorta kasasından 100 milyon ister· abideai batında, memleketin dört jaket alay ve silindir fapka ıiymlı-

1 
bucafından koıup gelen vatan ev· )erdi. 

ing alacağı var. lısizlik 2,7 mil- litlan tarafından büyük merasim Tebrikit merasimi bittikten •on-
Yondan lmilyona düımeden, ipizlik kasasında toplanan senede 45 mil- yapıldı. istiklali var etmek için ha- ra, erki.nı askeriye ve hüklimet oto-

1 
• yatlannı feda eden aziz ıehitler hür mobillerle Beyazıt meydanına gel-

Yon iıterlinır kimilen İfsİz ere ven• 
1 

metle anıldı. Ankarada, 1 stanbulcla, mitlerdi. 
ecek, kasanın hazineye olan borcu bütün büyük ıehirlerde bu en bü· Bu esnada ıeçit resmine lttirak 
İçin, kasadan bet para çıkmıyacak· , .•. yük bayramımız yürekten ırelen bir edecek asker, mektepliler ve sair 
lır. Yakın bir ırelecekte itsizlıgm İhmesi ihtimali ıröriilmlyor. Bilakis sevinçle tesit edildi ve muazzam as- teıekkiiller darülfünunun iç meyda-
'- keti ıreçit rMimleri yapıldı. nında toplanmış bulunuyorlardı. 
" 1tta artması tahmin ediliyor. Şu L•d ı--•- I'stanhulda Kumandanlar askeri son defa göz-
otU e ya yeni irat bn ........, ya md- den •eçiriyor, muayene ediyorlardı~ 
raftan kesmelidir. Dün lstanbul çalkanan bir denize 

Fakat Amele Fırlrası bikim ol- benziyordu. Bütün lstanbulun kalbi 
dakça veya bu fırkanın sözü geç- ayni hız ve çoıkunlukla çarpıyordu. Şükrü Naili Pı. askerin bulun-
tikçe, ;,sizlik siıortasına g'Üç doku· Şehir battan bata §llDlı Türk bay· duiu yere gelmiıti. Sert bir "hazır 

Nutuklar 

· ol 1" kumandası verildi. Saat on bu
çuğu geçiyordu. Şükril Naili Pf. bü 
tün kıtaatı teftiş etti. Ask.er kuman 
danı selamlıyordu. Teftiı bittikten 
•onra en ıenç ve en kıdemsiz :uıbit 
Muammer B. ortaya çıkarak ıu nut
ku irat etti: 

"M h 
1 

u terem arka.daılarnn, 
Bundan 9 yıl evvel bu memleket 

üzerine dofan nurlu zaf..- güneıinln 
yıldönümünü teait için bugün bura• 
ya toplandık. Bu mubarek ve mes'ut 
gün İçin bütün kumandanlarım ve 
bütün arkada,larnnı candan tebrik 
ederim. 

Bundan on iki, on üç sene ka
dar geriye bakacak olursak, memle
ketimizin acıklı h.:J:ni görürüz. O 
kara ve karaııl.k aü..ıeri hepimiz 
yafBdık. Ve onun acısını ta kalbi
mizde duyduk. Biz o zaman geft!' 

(Devamı 5 inci sahifede) 

mecllıf azaarndan 

mi.zin Umumi neıriyat müdürü Etem 

lzz~t B. Beyoilu v• Adalar halkı namı· 

na nutkunu 

nulur. Si
0
orta kasasına, amelenin raklan ile donatılmıt, halk sabahle

daba fazla nisbette ittiraki ve bu yiıı erkenden akın akın yollara dö
kasadan amelenin daba az niıbette 1 külmüştü. Herkes bu mes'ut günün 
İstifadesi, Arnel4' Fırkası için kolay yıldönümünü tesit için neıe ile lop
lı:abul edilemez. Amele Fırkası için lantı yerlerine gidiyor, mini mini 
ltabul edilebilecek gibi görünen tek mektepliler Tayyare Cemiyetinin 
tedbir gümrüktür. Bunun üzerinde güzel rozetlerini dağıtıyor, halk ro
bugün esaslı ıahsiyetler arasında zetleri memnuniyetle göğüslerinde 

Bebekte kürek yarışları yapıldı 
Tenisde 

İttifak görülmcınektedir. Bazılan taııyorlardır. 
ırilmrüili, amele çeker diyorlar ve 
ilave ediyorlar: Gümrükle hayat 
P<ıhalıla,acak, amele ayni üc:retle 
az ırıda maddesi alacak. yani ame
le ücreti filen azalmıt olacaktır. 

Gümrüğe bidayette muvafakat 
etmeyen bu zümre içinde Maliye 
nazm Snowden de vardır. Diğer 

bazılan da ırümriiğü müstehlik de-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dumlupınarda ya 
• • 

Pılan merasımın 

tafsilatını ikinci 
sahifemizde oku· 
Yun uz. 

Beyazıtta 

Saat on buçukta Beyazıt mey· 
danında geçit ...,,,; baılayacaktı. 
Beyazıt meydanı daha saat dokuza 
gelmeden hıncahınç denecek dero
cede dolmuıtu. Darülfünunun dıt 
kapm önüne bir tribün yapılmı§ 
yollar askerin geçmesine müsait ol
mak i;in halkın duracağı yer' bir 
tel ile ay.-ılmııtı. Y ollann iki tara
fında intizamı temin için fasıl:ılnrla 
polis memurlan ve ftsker ııraJannır:-

latdı. 
Bütün gözler tribüne dikilmi'I, 

roerarimi ve üçü.ıc:l Kolordu kumnn 
d"nı Sül.rlİ Naili Paıayı b•~<liyor
lar, geçit resmine bir an evvel ba~
lanması için sabırsızlanıyorlardır. 

Kolord:ıda 
. Saat dokuzda Şükrü Naili Paşa -------------..J 1 Kolordu kumandanlıkmcla tebrikatı 

Şirinyan Sedadı mağlup eti: 

Dün Bebek koyunda Tayya
re cemiyeti menfaatine deniz
cilik beyeti tarafından tertip 
edilen deniz yanılan çok gü
zel ve heyecanlı olmuştur. Ya
rışlara yine bir çok ihtilaflı me· 
selelerden dolayı Beykoz ve 
Beylebeyi kulupları iştirak et
memişlerdir. Yarışlara 15 de 

batlandı, ve muhtelif k11nnları 
havi olan 20 numaralı muaz
zam program ancak 20 de in
taç edilebildi. Müsabakalar Be 
bek bahçesinden ve denizden 
mühim bir kalabalık tarafın
dan takip edildi. Alınan teknik 
neticeleri şunlardır: 

(Devamı 3 üncü sal:iledej 

Deniz mii.steıarı 

Ali Bey 
Mehnıat 

lıtanbuldan Gölcüğe nakledi 
len deniz hastahaneeinin küt•· 
dı dün zafer 
bayramı milna
sebetile parlak 
meruimle ya
pılmııtır. Kü
ıat merasimin
de fırka kuman
danı K&:ı:ım Pa
şa, Deniz ıdıhi
ye doktoru Maz 
har Şefik, De

Sovyet hükUmetinin en çabıkan 
amele için tertip ettiii tenezzüh se- • -

yahatine ittirak eden Ruı ameleıi 

dün Ukranya vapuru ile ıehrlmlze j 
gelmiılerdir. 

Gelen amele 80 i kadın olmak 
Üzre 350 kitidir ve hepsi de sanayi 

ameleaidir. Rusyanın bet senelik 
planının tahakkuku için fabrikalar
d" azami ırayret ve hüsnü hizmetle· 
rile temayüz etmiş olduklan için, 
kendilerine mükafaten böyle bir te
nenüh tertip edilmittir. Bu tene;ı;

züh her Rus amelesinin senede hak
k_i ~lan mezuniyet müddetinden ha- i 
rıçtir. 

Ukranya vapuru 35 ır;ünlük ıeya
hat için Lcninırratıan hareket et
mit, evveli Hamburga, oradan Lon
clraya, Londraclan Cenovaya uğra
yarak tehrimize gelmiştir ve bu
radan da Odesaya gidecektir. 

Seyahati tertip eden Sovyet ıen· 
dikaları merkez birlifidir. Onun i
çin bu ıeyahat amele İçin meccani 
bir seyahat olmuıtur. 

C.den amele Rusyanın muhtelif 
tftnayi merkezlerine mentupturlar. 
içlerinde ayrıca 3 muallime ve 5 
mühendis vardır. 

Amelenin bir kaçı müstesna, hep 
ıi ırençtir. Bir tanesi 57 seneden 
beri birRus fabrikasmda çalıımakta 
dır. Bunlardan bazılan aanayide, ba 
aıları Baku petrol kuyularında, di
ferleri Moskuva ve Leningral fabri 
kalarında çalıımaktadırlar. içlerin
de bir tanesi kadın olmak üzere zi-

Ru• amel•11lni getiren 
"Ukrayna., flapura 

rAİ traktö•· makinittleri de vardrr. 
"Uk · ranya" ııe 6,600 tonluk biı 

YRpurdur. Odeaa ile Batum arasın

da yolcu ve yük lılfımaktl\dır.Vapuı 
da 500 yatak vardır, bittabi birinci, 
ikinci, üçüncü diye mevki farkı yok 
tur. 

Dün zafer bayramı münaseb~til• 
seçit reimİDİ temaşa eden Sovyet 
amelesi öjileden sonra tehrin ıaya. 
nı tcınafB yerlerini gezmitlerdir. 

Bugün fabrikalar açık olduiun
dan Feshane, Bakırköy, Ford fabri
kalarını ve daha birçok müeııesatı 

sınaıyey; ıezeceklerdir. 

Komiini11I genç kızlar ıehrl dolaşıyorlar 

niz fabrikalar Cel&l Ruim B. 

kalar müdürü Emrullah ve İz
mit Deniz ve kara kuvveteri 
kumandanı ve zabtileri hazır 
bulunmuılardır. Hastahane bat 
doktoru binbatı Celal RAfim 
Bey tarafından müheyyiç bir 
nutuk irat edilmit ve hutaha
neninlıtanbuldan lzmite nakli 
esbabı izah edilmittir. Bu hae
tllhane timdilik 100 yataklıdır. 
Deniz hutahaneeinin Gölcüfe 
nakli hususundaki iıabetli gö
rüf ve kararından dolayı Denu 
müsteşarı Ali Rıza Bey hakika 
ten tayam takdirdir. Eelri Bah. 
riye hastahanesi röntkencilik 
ve cildiye müteha11111 olan Dr. 
Celal Beyin bu yem haıtahane
yi de en asri bir tekilde idare 
edeceğinde hiç şüphemiz yok
tur. Celal Bey, Bahriye huta
hanesinde senelerce çalıımıt 
ve bir çok hastaların yardımına 
koşmuş ı;ok kıymetli bir cildi
ye mütehassısıdır. Malum oldu 
ğu üzere, Beyoğlu ve civan hal 
kı bu eski Bahriye hastahanesi 
~in '.'Mi~le~ Hastahanesi,. ıek
lıne ıfragı ıle bi r şehir hastaha-
n 

• h )" ' 'l -··-"lll .. lll9'l"l ... llllUllRllnlllltlllll•lll ....... llJtllll010lflllUUIUl .. 111tllt•t•IU 

~ı a ıne getırı meıi için muh 
t~lıf makamata müracaat etmiş 
tı. Bu temennilerin hakikate 
münkalip olması çok temenni 

Tadilat yapılacak 
edilir. 

Şükrü 
Kaya Bey 

Bu~ün 
avdet 

Ankara ya 
edecek 

Çanakkale ve İmroz havali
sinde bir tetkik seyahati yapa
rak ,ehrimize avdet eden Dahi 
!iye Vekili Şükrü Kaya Bay bu 
gün Ankaraya gidecektir. 

Darülfünun bareminde bazı 
tadilat yapılacaktır 

'ANKARA 30 (Telefonla) - Darülfünun emini Muammer 
Raşit Bey bu akşam konv•nsiyonel ile lstanbula hareket 
etmiştir. Istsnyonda Maarif vekili maarif erkanı ve dostları 
tarafından teşyi edilmiştir. 

Öğrendiğime göre Darülfünun baremi üzerinde bazı ulak 

tadilat yapılmak üzere Darülfünuna iade olunmuştur. Muam

mer Raşit Bey evrakı birlikte getirmektedir. 



.. Siyasi tefrika: 8 
il • 

; KARA BİR GÜN ,. 

' 

/ stanbul nasıl işgal edildi? 
1 Aziz Hüdagi 

~ , .1 Ben hiç şarap içmem ! 

• 

:ı Hapisane müdürü inanmadı, adeta 
; alay ettiğime zahip oldu 
1 Bu nasıl cezaydı? Niçin larla örtülü bir sema parçası gö 
' benim muhakememi benim hü· rünüyordu. 
r. kômetim ya pmıyordu? Bu a- Ortalık kararıyor.. Huırev 
lı damlar beni idam mı etmek is Beyin telefon mükilemeai, 
n teyorlardı? Fakat bu asırda Harbiye nezaretinin teşebbüı· 
r• bir adamı diri diri gömen idam leri, bir ıeı, bir ziyaret .. Hiç bir 
cezası var mıydı? Burası oda fey yok. Büzülerek oturduğum 

ı değil, Firavunların labti, ve pencere içinde daha çok ÜfÜ· 

: ı ., en~izisyonun mahzeni idi. düm. Dallardan dökülen kar-

ı 1 

.1 ı 

i 1 

~ 

·' 

Kafatasımm içindeki taac- ları rüzgar dağıtarak demirle
:üplerin sür'ati niabetinde oda rin arasından yüzüme püskürü
-Ja dolaşıyorum. Bir aralık pen yordu. İndim . Odam iyice ka· 
cere iınünde durdum. Cebim- ı rarmıştı. Tatlar gittikçe za
den Meprizonu çıkardım. !im bir soğuklukla ayaklarımı 
Vapurda ilk okuduğum sahife· donduruyor. Geziniyorum ve 

, !eri açtım. Ne zalim teaadüf! gezindikçe yoruluyorum. Diz 
T Sibilobyo da hapsedilmit· O da çöktüm. • Dizlerim daha çok 
r •iyasi mahkum ve belki o da ü'üdü, artık dıvarları göremi 
r idam edilecek, Fakat bir asır yorum .. Gündüz odayı adım

e•vel ona gösterilen insanlık lamıf olmam itime yaradı. He 
ı ve nezaket ile timdi bana yapı sapsız gezersem bazen dört a 

ı q lan muamele arasında biç bir dnn sonra kafamı dıvara çarp· 
1 t benzeyif yok! tığım oluyordu. Gezmek, fa· 

1 1 • " Sibilobyo yazıyor: kat bir insan tahammülü kaç 

1 
1 1 " •• Beni 13 Tetrinievvel ıaat devam edebilir? İtle be-

n 1820 de tevkif ettiler .. O oğur men dört saattenberi odamın 

' ' 

i 1 

1 

suz cuma gününün aktamı kutru üzerinde gidip geliyo-
hapisane memuru beni bana rum .. Ya bu soğuk? Gittikçe 
tahsis edilen odaya getirdi. artan bu soğuk.. Vücudumun 
Ceplerimde ne varsa, iter de sıcaklığı buna kaç saat daya
yine bana iade edilmek üzere, nabilecekti? Gecenin saatleri 

r kendisine teslim etmemi rica dondu, gecenin rengi dondu, 
• etti ve hürmetkirane bir ta· gecenin sesleri dondu .. Donmı 

vır ile bonıuvar diyerek git· yan ve ölmiyen ben kaldım .. 
• mek üzere döndü. Donmamak ve ölmemek ıçın 
, - Azizim, dedim, lutfen.. ııezmek ve omuzlarımı kaldı-

t 
1 

, ', Ben bugün yemek yememit- rıp indirmekten baıka vası-
tim, bana bir !eyler gönderir tam yoktu. Fakat artık bu tür 

~ misiniz? lü ısınmağa da imkan kalma
', - Derhal, dedi, lokanta mııtı. Kaputumun ağırlığı O· 

1
, şuracıkta. • Hem öyle nefis muzlarımı yara etmişti. Göğsü 

.... 

1 şaraplar var ki!.. mü açtım, pencerenin karııam 
- Ben tarap içmem • da durdum, tabiatın hükmü· 
Hııpisane memuru alay et- nü tacil etmek istiyorum. Bu-

tiğime zahip oldu . rası tam bir mezar.. Ben ni-
- Ciddi söyliyorum, de- çin hlli canlıyım 1 Hiç ses 

dim, ben hiç farap içmem. yok.. İtte mezar da olmıyan· 
, - Yazık, dedi, zatı iliniz lar bile ölmüf.. Bir katran ku 
r böyle yalnız, daha çok 11kıla- yusundayım, karanlık o kadar 

caksınız. koyu .. Oıüyorum ve ölmilyo-
I Fikrimi değiştirmediğimi rum. Göğıümü kapadım .. Şim 

görünce çekilip gitti. Yarım di batka bir ihtiyaç.. Y aşıyan
' saat geçmeden yemeğim gel- !arın yer ve zaman bilmeyen bir 
• di.,, 120 sene evvel bir Avuı- ihtiyacı .. Kime anlatmalı .. Ne 
" turyalı gardiyan ile bir hal- kapıda nöbetçi, ne sesimi itite 
• yan mahkumu ve timdi bir cek bir kulak. aBna yalnız ye

Fransız bahriye zabiti ile bir di adımlık gezinme ve nefeı 
Türk yüzbaşısı .. Yıllar ve te- almak hürriyeti veren bu oda-

r kimiiller bazı tabiatlar üzerin- dan kendi elimle bu imkanı 
de hiç bir tesir yapmamış, naııl kaldırabilirdim? Mespri· 
hatta bazı tabiatları vahıiliğe son gene imdadıma yetişti: 
ve canavarlığa doğru götür- Yapraklarını birer birer kopar· 
müştür. Senelerden sonra an- dan ve teker külahı şeklinde 

' !atmak mecburiyetinde kaldı- bükerek istifade ettim, pence-
1 ğım şu hikaye acaba bazıyüz- reden attım . 

1 ' !eri kızartacak mıdır? Onlar Bazan bayat bir et yığını 
' galiba bu hikayenin benimle halinde kapının arkasına yıkı

beraber buz betonlar arasında lıyorum. Tatlara temas eden 
katılıp kalacağına, yahut be- her uzvum soğuk bir atete değ 

1 nimle beraber kurtuna dizile- mit gibi sızlıyor, kalkıyo-
ceğine kani idiler. Bu kana- rum. Meıprisous bir itime daha 
ati hapisliğimin daha ilk günü yaradı. Mukavva kabını yırt
tabmin etmittim. Sonradan tım. Dizlerimin altına koya-

1 dinlediğim ,eyler bunun böy rak yere çöktüm. Şimdi bet 
le alduğuna tüphe bırakma- on dakika dinlenmek mümkün 
k Zaten böyle olmasaydı bu oluyordu. Fakat ayaklarımın 
ıdamlar eski ve yüksek F ran- ucu ile dizlerimin tetkil etti
nz medeniyetine kartı bu ka- ği dört zayıf nokta üzerinde 
dar keyfi ve pervasız hareket ne kadar durabilirdim? Yedi 
edebilirler miydi? adrm gezintisi ile münavebe 

O gün ben de yemek yeme- ederek mezarımın şu müthiş 
mittim. Fakat yemek değil, cehennemine mukavemete çalı 
lif söylemeğe bile müsaade e'. ftyorum. Bu cehennem.. Bu
miyorlardı. nu ne aşık Dante Beatrise gös 

Geziniyorum, oda çok kü- terebilmit, ne Ama Milton ka
ç 'ik. Köşeden köteye yedi a- ranlık hayatında böyle bir a
dım.. Buhranlı düşünceler bi- zap şiiri yazdırabilmiştir . 
raz yatıştıktan sonra ütüdüğü Hapisanenin üstünden do
mü duymağa batladım. Isın- nuk bir projoktör karlı dalları 
mak için bir teviye omuzla- ve kartıda yalnız bir cephesi
rımı kaldırıp indiriyordum. Sa ni ııörebildiğim bir binanın si
atsiz bir zaman geçmek bilmi- yah dıvraını aydınlattı. Biraz 
yor. Fakat meçhul bir akibe- sonra yırtık bir ay parçası pen 
tin zamanını ölçmekte ne fay cerenin çerçevelediği mor bir 
da var? Bu sağır betonların boılukta göründü. Bu kırık ay 
kırık pencereyi iki katla ören yürüyordu, bu yırtık parça kır 
demirlerin ve bu iki katlı de- attan çok yüksek ve ihtiraı 
mir kapıların zamanla ne ala- süngülerinden çok uzaktı. Kar 
kalan var? Bir arlık ellerimi !ara çarptıktan sonra daha 
pencerenin kenarına dayayarak beyazlaşarak pencereden İçeri 
sıçradım. Altmış santimetre de ye doğru açılan bir sorguç oda 
rinliğinde ki girintinin içine o- mm katranlarını eritti. Tür
turdum. Rüzgarın dıvara çar- bemde yeni bir kuvvet ve mu 
parak yığdığı kar pencereye ka kavemet kandili yanmıftı. Bu 
dar yükselmitti. Kartısında bü. kandil kimindi? Bunu türbe. 
yük bir bina manzarayı temdit me aaan el galiplerden kork 
ediyor, sol tarafta kirli bulut- miyor miydi? Onların esirge. 

Vl1L..L1lC.1 C ALA.n. J J:.JJ. ..1ı. 

M. Mac Donald 
VeM.Snovvden SON· HABERLER 

Dün memleketin her tarafından giden heyet
ler Dumlupınar' da Meçhul askerin 

mezarını ziyaret ettiler ve nutuklar söylendi 
Mehmetciğin mezarına Meclis, Ordu, fırka, heyetler, cemiyetler 

lngiliz başvekili 
meb1usluktan 

istifaya davet edildi 
LONDRA, 29 (A.A.) -

Parlamen toda M. Mac Donald 
tarafından temsil edilmekte o
lan Seaham intihap mıntakaıın 
daki mahalli amele fırka11 öğle 
den sonı·a bir içtima yapmıttır. 
Bu toplantıda kabul edilen ka
rar ıuretinde M. Mac Donald 
bu mıntaka meb'uıluğundan is 
tifaya davet edilmiştir. 

LONDRA, 30 (A.A.) -
Amele fırkasının Colnevalley 
icra komiteıi dün Y ork kontlu 
ğu dahilinde ki.in Slaothwaite' 
de toplanmııtır. Komite, M. 
Snowden'in önümüzdeki intiha 
batta namzetliğini koymamak 
kararını kabul etmiştir. İcra ko 
miteıi, M. Snowden'in memle
keti Avam kamarasında temsil 
ettiği eokuz sene zarfında ifa 
etmiş olduğu kıymetli hazine
leri takdir ile yadetmit ve fa. 
kat M. Mac Donald'ın riyaaeti 
altında milli birlik hükumeti 
ile teşriki meaai etmesine teçf· 
ıüf eylemittir. 

namına yüzden fazla çelenk konmuştur. Mehmetçik, 
memleket çiçeklerinden mürekkep muazzam bir demet içinde yatıyo 
-AFYON ,30 (Heyetle giden leri birliği namına Neşe'te Halil Bey [ lere heyecan veren maddi mucize! ı fından bir nutuk söylenmiş ve 
muharririmizden)-Ankara ve tarafından bir nutuk irat edilmi9tir. Senin her dakika içimizde, benliği- Behçet Kemal B. bir !iirini 

Gandhi'nin 
Seyahati 

İstanbul heyetleri sabah ikide Neş'et Bey ezcümle demittir ki: mizde yaşamam az gördük. 9 sene kumuıtur. Natit Bey nutkund 
Afyona geldiler. Geceyi trende Şehit asker, senin sessiz, nümayi ~ 1 toprağına ve mübarek kemiklerine demiştir ki: 
geçirdiler. Konyalılar gece on kar kahı·amanhğın vatanını kaybe- hasret çektikten sonra işte sana gel Naşit Hakkı Beyin nutku 
birde gelmif, Halk fırkası mİ· den millete bir vatan verdi. Tarihi, dik. 
safiri olarak fırka binasında büyüklüğü ve medeniyete hizmetle- Arkada9lar! En büyüğümüz, bp
yatmıtlardır. Sabah yediden İ· ri inkar edilen bir millet senin fera- kc bugiinkü gibi 922 senesi Ağusto
tibaren şehirle istasyon arasın gatli şehadetinden layık olduğu yeri sunun otuzuncu günü. saat ikide 
da büyük bir faaliyet batladı. buldu. Sana neler borçluyuz. şimdi hep beraber bulunduiumuz 
Binlerce insan bir selgibi istas- Şehit asker, eğer sen gelmeıey- bu noktaya gelmi,tik. 
yona akıyor . din ... fakat sen gelmiyebilir miydin? Bu üzerinde bulunduğumuz sırt-

Afyonlular saat 8.45 te, mü- Türk ne vakit ıztıraba düıerse, larda kahraman 11 inci fırkamız, ıu 
teakıben diğer heyetler hareket Türk vatanı ne zaman hakaret gö- karıılri tepelerde muharebeye mec· 
ettiler. Afyonlulan götürmek rürse Türk milleti derhal kahraman bur edilen kart• taraf kuvvayi uli· 
üzere hazırlanan husuıi tren lar doğurmaz mı? 100 asırlık milli yesine taan-uz için yayılarak ilerile
yirmi vagon olduğu halde kifi tarih buna şahit değil mi? Her feye mekte idi. Şu ıı;ördüğünüz ÇalköyÜ 
gelmenıit kolordunun bütün rağmen ve felaket içinde emniyet alevler ve dumanlar içinde yanıyor. 
nakliye vesaiti köylerden gelen ve ıı;unırurnuzu senin geleceğine ina du. En büyüğümüzü buraya kadar 
binlerce halkı taşımıttır.. Hu- narak muhafaza etmedik mi? getiren saikin ne olduğunu izah için 

Arkadatlar, 

Peştemala sarılmış 
yan çıplak 

Londraya gidiyor 

l susi tren bile bir kı&ım halkı al Çocuklarımıza ideal ve mefkure ~u bir iki noktayı söylemeliyim: 
maya mecbur kalmıfb. verelim dediğimiz zaman senin ka- 29 • 30 gecesi sabaha karı• garp 

ı Denilebilir ki ıeneler geçtik yıt ve ıart11z, cömert vatanperverli- cephesi harekat tubesi müdürü ber
çe halkın. zafer tenliğine ittirak ğin ve kahramanlığın batıramıza ge- mutat o saate kadar muhtelif karar

Biz, Büyük günlerimizd 
toplanarak, kalbimizin ateşi il 
birbirimize keoetlenmeği ihma 
eden inıanlanz. Bu itiyadı 
tesirile olacak, gün geçtik 
tereli, kıymeti ve iytibarı bi 
kat daha artan her Dumlupına 
yıldönümünde , bu mucizeler 
gününü, kafamızın içinde ya,ı· 
yor, ölenleri ülvi bir sükuti• 
takdis ediyor, kalanları, hele o
nu yaratanı yüreiimiğde tebcil 
ile ve famızı, ıevgimizi, saygı· 
mızı tazeliyorduk. 

Ganahi 

BOMBA Y, 29 (A.A.) - 1 
Gandi, beline bir Pettemal sar
mıt, omuzlarında düğümlenmit 
bir atkıya bürünmüt olduğu 
halde Razpoutana vapuruna 
binmit ve doğru kaı:ıaarasına 
gitmiftir. Yuvarlak Masa kon
feranımın muvaffakıyeti ihti
malleri hakkında sorulan bir su 
ale cevaben nikbin olmakla be
raber, ufukta memuriyetinin 
neticesinin iyi olacağına dela
let edebilecek bir amare görme 
mekte olduğunu söylemittir. 

BOMBAY, 29 (A.A.) 
Gandi, vapura bindiği sırada 
komünistler, Üzerlerinde "Kah 
rolsun Gandi,, yazılı bulunan 
bir takım bayraklar sallamıtlar 
dır. Liderin taı·afdarları, komü
nistlerin üzerine çullanarak 
bayrakları parçalamışlar ve nü 
mayiıçlerin on ikisini yarala
mıtlardır. 

LONDRA, 29 (A.A.) -
Hindistana ait meseleleri müza 
kere edecek olan Yuvarlak Ma
sa konferansına ittirak edecek 
murahhasların ilk kafilesi bu
gün öğleden sonra Londraya 
gelmittri. Konferans bet eylul
de Londrada müzakereye başla 
yacaktır. Gandi, 12 eylulde ge
lecektir. 

diği feyi bana nasıl veriyordu? 
Acaba bu da bir hakaret sayıl 
mıyacak miydi? Fakat bu 
"göklerin hasta yolcusu,, ne 
çabuk gidiyor! İşte karşıki bi 
nanın damı üzerinde.. Biraz 
sonra bu damın arkasına düşe 
cek ve odam yine bir kömür 
kuyusu olacak. Bir İngiliz şa 
iri bu sarı yolcuya hitap eder 
ken "günetteo m1 Jr,açıyorsun? 

(Devamı var) 

arzusu artmakta, kendisini kur liyor. Onu öğreniyoruz. giıhlardan ve her taraftan geleıı ra- Dulupınar, yıldan, yıla, anı· 

lacak sadece bir milli fahrin 
adı değildir. Dumlupınar Türle 
inkilibının temi tatıdır. Ogün 
Türk milleti üzerine çullanaıı 
duıman dünyayı yere serdi. ta· 
ribinde yüzlerce muzaffer istiy· 
la meydan muharebeleri dolll 
olan bir milletin harplerinde11 
herhangi birinin ve batti hep· 
sinin yoğurduğu mefahir, bu· 
nunla ölçülemez. 

taranlara karşı takdis ve hür· Senin kadar temiz, senin gibi mü- porlaragÖre harita üzerinde tesbitve 
meti fazlalatmaktadır. tevazi ve feragatli sıra neferleri ola- iıaret ettiği vaziyeti umumiyeyi cep 

Bir ihtiyar köylü rak, çahımak için müsabaka ediyo- he kumandanılsmetePş.ya göstermiı 
l'UZ. Bu yeni hedeflere de varacağız . 

Millet • zengin, memleket müreffeh, 
vatan ıiyaıeten ve iktısaden emin o

Kagnılara, atlara, merkeple 
re binmiş hatta kızgın güneşin 
altında yaya yürüyen binlerce 
köylüye rasgeliyoruz. Hep ay
ni istikamete, Dumlupınara gi
diyorlar. Bir istasyonda ihtiyar 
bir köylüye dedim ki: 

Baba yoruldunsa seni trene 
alalım. 

Reddetti: "Oğul hiç aııka 
Bağdat uzak olur mu?" dedi. 

Onlar bu ziyaıe-ti yayan ve 
meşakkatle yapmayı tercih edi 
yorlar. Böylelikle büyük şebi • 
de daha ziyade rürmet etmek 
ıçtn . 

YddD"ı.m Kemal iıtaıyonu ileriıin 
de Silik SarayköyÜ önünde trenle.
durdu. Kolordu ve belediye tarafın
dan hazırlanan elli kadar otobüı zi
yaretçileri büyiik tebidin mezarına 
nakletti. Yollar gene binlerce yaya 
kö,.tülerle dolu idi. 

S .ıt bire dof ru 
Saat bire doğru bütün ziyaretçi

ler toplanmıı büyiik tehidin mezarı 
medhali haricinde bir kıt'a asker se 
1im vaziyetinde kumandanları bekli 
) ordu. Kısa müddet sonra Paşalar 
geldiler. Resmi selam yapıldı. Fah
reddin Paıa yeni ferik olan Musta
fa, HüseyinHüsnü Paıalar ve bütün 
ordu, kolordu, fırka erki.nı merasi· 
me qtirak ettiler. Toplar atide. Bir 
dakika sükuttad sonra merasime baş 
landı. 

ilk nutku Ankara heyeti reisi Nc
ıet B., sonra sırasile, lıtanbul, Af .. 
yon, Kütahya, Scvas, Kayseri Ada- , 
na, Konya heyetleri reiı ve azaları 
söylediler. Sonra Darülfünun, Anka j 
ra hukuku, milli Tasarruf cemiyeti , 
namlarına nutuklar söylendi.En son 
olarak Fahreddin Pata Mehmetçik 
hakkında çok beliğ bir hitabede bu
lunarak Türk aıkerinin Şanlı mezi .. 
yetlerine ait bazı hatıralarını anlat· 
tı ve harbe ait bazı izahatla ziyaret 
~ileri tenvir etti. 

lstanbul reisi Sadeddin Ferit B.
vatarun hali.ıı uğurunda kendilerini 
feda eden büyük tehitlerin ruhlaı·ı
nı takdis için aziz vücutları ebediye 
tin derinliklerinde yatan kahraman 
lann menakıbım yade geldik. Diye 
baılayan nutku çok alkıtlandı. 

Saat 4 de meruime nihayet veril 
di. Ordu tarafından civarda kurulan 
çadırlarda misafirler izaz edildi. Bu 
eınada meraıime iıtirak eden aıker 
kumandan önünde çok muntazam 
bir geçit resmi yapb. 

Avdet 
Aynı yolla Afyona döndük. Kolor 

du bah""inde yanm saat istirahat· 
ettikten sonra Safa oteli bahçeıinde 
belediye tarafından kumandan Paııa 
larla heyetlere bir ziyafet verildi. 
Mehmetciğin mezarına büyük ınec, 

lis, ordu, kolordu, fırka heyetleri, 
cemiyetler, namına yüzden fazla ç• 
lenk konuldu. Bütün garp vilayetle
ri isimlerini tqıyan çelenkleri gör
düm. PolatlılarSakarya sahillerinden 
topladıkları bir demet buğday bata
ğını çelenk olarak Mehmetçiğe gön
dermiılerdir. ŞimdiMehmetçik mem 
leket çiçeklerinden mürekkep muaz
zam bir demet içinde yatıyor. 

Neş'et Beyin nutku 
Tertip komitesi ve Türk ıazeteci· 

lacak. 
Dileklerimize yaklaıtılcça sana o

lan rabctamız artıyor, Her yel bugün 
Türk vatanının kalbi ıenin için çar-
pıyor. 

Vedat Nedim Beyin nutka 
Bundan sonra Milli iktısat ve Ta

sarruf cemiyeti namına Dr .. Vedat 
Nedim Bey söylediği nutkunda de
mittir ki: 

"Dumlupınar.. Mehmetciğin me
zarı ... milli kurtuluı yolu ... yarı müs 
temlikten müstakil millete götüren 
köprü .. yeni ve dinç .. Türkiyenin 
tanyeri sana geldik. 
Eğer bu millet 100 asırlık tarihin· 

deki her askeri zaferini böyle kutlu
lamak isteseydi senenin 365 günü 
365 giin bayram yapmak icap eder
di. 

Hayır, Dumlupınar, hayır.. Sen 

yalnız j OR a .:;keri zaferimizin timıa
il değils in. Burada lıir çöküntü ve 
bir kurulu§ oldu. Burası bir dönüm 
noktaıı. Burada bütün bir insanlı
ğın bir devri kapandı. Ve yeni bir 

devri açıldı. 
itte can kardeılerim ; bugün bura 

ya kanımız bahasına 3]dıklarunızı 

gene kanımız bahasına korumak için 

Mehmetciğin mezarı önünde andiç

meğe geldik. 
Andiçiyoruz ki Dumlupınarda 

bat1ayan yol yeni yeni Dumlup~nar
lara varacak, milletin, millet olutu
nun zaruri l<ıldr ğı bütün s iyasi, içti
ınai ve iktısadi merhaleleri birer bi
rer ve fakat emniyet ve kat'iyetle a

lacaffız . 

Aka Gündüz Begin nutku 
Halk namına Aka Gündüz Bey ta 

rafından hararetli b!r utuk İrat edil 
miştir. lfatip ezr üml den1 i ştir ki: 

"Merhaba ıehit asker, merhaba bu 

kubheyi, bu toprakları yeniden yara 

tan asker! 
Merhaba. bize can, ınuloim millet 

-------········-··-···-··--.---······ 
Blücistanda 
Zelzele 
Hasar mühimdir, ölenler 

de var 
Z1ARAT, 30 (A.A.) - Son 

günlerde vukua gelen zelzele
lerde bir çok kişi ölmüttür. Ha 
sar mühimdir. Zelzele devam 
etmektedir-. 

ZIARA T, 29 ( A.A.) - Zia
rat havalisnde geçen bir kaç 
gün içinde vuku bulan zelzele
ler büyük hasarlara ve en az se
kiz kitinin ölümüne sebebiyet 
vermiştir. Zelzeleler hali de
vam etmektedir. Shahringh, 
Quetta ve Ziarat'ta birçok bi
nalar yıkılmış, veya çatlamıttır 

o d" derhal Paıaya göster emrile en 
büyüğümüze göndermiı. O saatte 
en büyüğümüz Karahisar belediye 
daireıinde yatıyordu. 

Müdür Tevfik Bey onu uyandır
dı ve haritayı gösterdi. O haritaya 
bir göz gezdirdi ve hemen yataktan 
fırladı.Arkadaşlar, her şeyi gören o
nun bu haritada gördüğü ıey fU idi: 

Ordularımız kartı taraf ku "'ayı 
mühimmesini temelden, cenuptan, 

ıarpten sarmağa müsait bir vaziyet 
almııh.-. Şu halde taoavvur •ttiklerl 
ve azami neticeler temin ede · .ğial 

umciuldan vuiyetl"r tahakkuk edi
yordu. 

berhal Fevzi velsmete Pt. lan ça 
ğırını.z de4fi. 

Uçü toplandllar. vaziyeti bir "".,_" 

mütalea ettiler. Ve kat'iyetle hük
mettiler ki Türkiin hakiki kurtuluı 
giineıi 30 Ağustos sabahı ufuktan 
bütün şaşaasile doğacakbr. 

Kainat! Asırların alet ve ölüm 
çemberleri ortasında müstakil bir 
millet yaratan, müstakil bir devlet 
kuran, müstakil ve yeni bir tarih ya. 

pan ıehit askeri selamlayorum. 
Şapkalar havaya .. 

Ankaradaki merasim 
ANKARA, 30 A.A. - Bü

yük Zafer bayramı münaaebe
tile öğleden evvel saat 11 de 
kışla meydanında merasim ya
pılmış ve en kıdemsiz zabitle 
Liva kumandanı tarafından 

büyük Zaferin ehemmiyetin
den bahis nutuklar söylenmit-
tir. Müteakıben bir resmi ge-
çit yapılmıttır. Diğer taraftan 
büyük erkim harbiyede bir res 
mi kabul yapılmıt ve orduya 
tebrikitta bulunulmuıtur. Res
mi kabule Vekiller, meb'uılar, 
Vali, Belediye reis muavinleri, 
Cemiyetler ve Spor teşkilih 

1 
mümessilleri iştirak etmişler

dir. 
ANKARA, 30 A. A. - Za. 

fer bayramı münasebetile saat 
18 de zafer abidesi önünde bü
yük bir halk kalabalığının üme 
ra, ve zabitan erkanı memurin 
ve spor tetekküllerinin huzuru 
ile meraaim yapılmıttır.lstiklil 
martından sonra Belediye aza. 
ıından Naşit Hakkı Bey tara· 

Dumlupınar bütün dünyada 
yepyeni bir devrin batlangıcı
dır. Zenciri, esirliği reddeden, 
bir tek milletin. Yalnız kendine 
inanan yalnız rehberinin, ıu et· 
rafında toplandığımız Büyük 
Rehberinin keskin görüşüne 
derin bakıtına güvenen bir tek 
milletin, 

Türk milletinin. 
Bütün dünyaya, 
İnsanlık hakkını tanıttığı bil 

yük devrin batıdır. 
Bununla biz, hududumuzuıı 

dışına tatan insanlarız. 
Dumlupınar, duran bir mi· 

na değildir. Dumlupınar mazi 
değildir. Dumlupınar, hal de 
değildir. O, hiç dumuyan, dal· 
ma ileriye,eyiye yürüyen bir fik 
rin, gerilemez adımların adıdır. 

Eğer Dumlupınar taımaıa· 

ydı, 

Eıir bir sultanın kölııleri, 

Türk adını taıımaktan memnO 
zencirbentler, ıeriyat ve mü•· 
temleke kanunlan, Yetil aardt
lar, kalıpsız fealer, arap yazı••• 
bir etYa kıymetinde kadınlar, 

insanlar koıulmut arabalar, te 
zek sıvalı çatılardan batka ol! 
görürdünüz ... 

Dumlupınar ta9b, kurumtıf 
bir mecrayı yeni battan oyarai' 
feyzini çabuk veren, COflrun yl! 

berrak hayat suyu doldurdu. 
Naıit Hakkı Bey nutkuotl 

şöyle bitirmittir: 

Vatan hangi cepheden oltıf 
iıe olsun, müdafaaya çağırdıi1 

gün, kalbimizde kaynayao 
Dumlupınar'la biz, birer yanl'r 
dağız, patlarız, akarız, yak•· 
rız, yıkarız, bütün dtınya)"• 
kartı salladığımız Muıtaf• 
Kemal'in bayrağım elden clii• 
türmeyiz. 

Bugün bu iymannnızı bet' 
bir ağızdan; 

-Yata Gazi yata Türk nıil· 
!eti, diyerek tazeliyelim • 

1200 Ü mütecaviz ümera ve 
; zabitan terfi etmişlerdir 

ANKARA, 30 A.A. - Zafer bayramı münaaebetile .. ~ 
terfi listesi neırolumuıtur. 1200 u müteçaviz ümera, zabitaıt .
aıkeri memur terfi etmi,lerdir 
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Ekononıi 

Sanayi erbabı bugün 
hasbuhal edecek 

Bugünkü içtimada Sanayi umum 
müdürü de hazır bulunacaktır 

lıtanbul fabrikatörlerinin bugün 
Saııay; birliğinde bir içtima yapma
ları mukarrerdir. 

Bu içtimaa ıebep, ıebrimizde 

bulunan Sanayi umum müdürü Şe
rif Beyin sanayi erbabı ile yalundftn 
temas etmek arzusudur. Şerif Bey 
Martilya şebbenderliğinden geldi
ğinden beri fabrikatörlerle yakın

dan tanı§mak fırsatını bulamadığın 
dan, bu içtimaa lüzum göstermiştir. 

Bugünkü içtimada sanayi erbabı 
nın istekleri dinlenecek ve bazı sı
nai meseleler etrafında görüşülecek
tir. Bilhassa son zamanlarda ortaya 
konan sanayj mıntakası meselesi de 
konu,ulacaktrr. Fabrikatörlerden bu 
fikri tasvip edenler olduğu gibi, bu 
İtin nihayet bir para ve yer mesele
ıi olduğuna göre, her nerede olursa 
olsun fabrika yapılabileceğini söyle
yenler de vardır. Bu içtimada sana
yi erbabının bu huıustaki kat'i fikri 
tebellür edecektir. 

Almanyanın buğday 
mahsulü 

Almanya Türk Ticaret odasından 
gelen bir rapora nazaran bu ıene 
Almanya'nın buğday mahsulü hari
ce ihtiyaç hiısettlrmiyecek derecede 
fazladır. Binaenaleyh Türk tacirle
rinin bu sene Almanyaya Buğday• 
dan ziyade arpa, mwr, kuıyemi ve 
dari gibi yemlik zahirelerin ihracına 
ehemmiyet vermeleri ve ona göre 
tertibat almaları lazım gelmektedir. 

Fakat Romanya ve Macaristan 
hükumetleri ile aktedilen ticaret mu 
kaveleleri mevkii mer'iyete girecek 
olursa ve bu memleketlerden Al
manya-'ya girecek arpa ve ınıırra tat 
bik edilen yüzde 26 tenzllatlr resim 
den Türkiye ınuvaredatı müstefit 

olamazsa bu mahtullitımızın dıı Al· 

manya'ya sevkine imkan kalınaya

caktır. 

Bari sergisine İftİrak 
edecek tüccarımız 

ltalyarun Bari şehrinde altı eylul

de açılacak beynelmilel şark nümu
ne sergisine memleketimi% resmen 

iıtirak etmiyor. F"akat sergilerin 
lıir memleketin mahsulat ve mamula 
bnı hariçte tanıtmak ve sürümünü 
ternin etmek noktai nazarından her 

•uretle faideli olduğunu nazarı dik
kat~ alan ihracat ofisi, tacirlerimize 
8ari sergiaine ittirak için tetvikatta 
bulunmuştur. Bu teşvikat neticesin
de gerek şehrimizden ve gerek lz
hıirden bir çok tacirler sergiye işti
rake karar vermiılerdir. İzmir bü· 
lün Ege mıntaka~ında yetişen ınah· 
ıulitın nümunelerini göndermittir• 

Bu ~ya dün lzmir limanından hare
ket eden bir lt,.lyan vapurile Bariye 
tİl:roiştir. Bari •crgisine iıtirake ka
rar verenl~r mevanında tütün inhi

laı- idat>eoi verli mallar pazarı, Ha· 
' -h<: Rüştü v• Saim biraderler hali ti-

:arethanesi Hafız Mustafa ve mah-
' luınl,.rı tekerleme ticarethanesi, 

Mugı.;fa Nuri lüle taşı mamulatı, ti
caı·ethanesi, Kütahya çini fabrikası, 
A.li Vafi ve mahdumları ticarethane
•i, Selim Yusuf Manuli el itlemeleri 
ticarethanesi, iş Limited §İrketi, 
Jcan Halkuııi ticarethanesi ve sair 
ticarethaneler vardır. Sergide m=
leketimizin bütün mahsulit ve ma
nıulitı teşhir edilmiş olacaktır. 

ki kufyemi istihsalatı hakkında yan 
hş haberlere tesadüf edilmektedir. 
ihracat Ofiainin tetkikatına nazaran 
bu mıntakanın bu seneki kuıyemi 
istihsalatı en kat'i tahminlere naza
ran geçen senekinden nihayet yüz • 
de on nisbetinde fazladır. Bu husus
taki mübalağalı rakamlara itibar e
dHmeınesi 13.zımdır. Bu mıntakanın 
geçen oeneki kuıyemi iıtihsalah el
li bin çuval idi. 

Bu sene Tekirdağı borsasında 
kuşyemi fiatı temuzda on iki kuru§
lan açılmıştır. Almanyadaki mali 
buhran ve Avrupanın son günlere 
kad.u alıcı gözükmemesi hasebile 
kun emi fiati AJuıtosta tenezzüle 
başlıunış ve sekiz buçuk kuruta ka
dar düşınü§tüı-. Son aünlerde Avru 
panın alıl'I olduğuna dair Ofise ge
len haberler üzerine kuıyemi fiati 
Tekirdaği boroaunda temiz mal on 
hir kuruş on raraya kadar satılmıı
tıt. 

Pamuk yetiştirmek için 
BATON - ROUGE (Loulsiane) 

29 A.A. - Louiıiane hükumeti da
hilinde gelecek ıene pamuk yetitti
rilmednln men'i hakkındaki kanun 
layiha11 tqrii meclisin i1ri heyeti ta
rafından da kabul edilmiştir. Vali 
kanunu lmzalanujtır. 

ltalyan ipek sanayilnde 
teşevvüş 

ROMA, 29 A.A. - Stampa ga
:.eteoi, ltalyıın kozacılığınm vaıiye
ti ııeic mlitkill olduğunu, koza mah
ıulüııiln yüzde 30 iUI 60 nisbetinde 
tenezzül etmiı olduğunu yazmakta· 
dır. Halbuki ipek sanayü, bütün l
talyan iktısadi hayatının esasıdır. 

ltalya, buğday satın alabilmek -i 
çin İpekli ihraç etmek mecburiyetin

dedir. 
"Aııociaıione Sorica", 1930 se

nesi ki.nunusaniıinde 190 liret olan 
ipeğin şimdi 80 liret etmekte oldu
ğunu beyan etmektedir. Maamafih 
timdiki vaziyetin ve talebin eksilme 
yıp artmakta bulunduğu söylenmek 

tedir. 

Almanya'da döviz tica
retindeki yeni tahdidat 

BERLlN, 29 A.A. - Birkaç 

günden beri sermayelerde harice fi

rar temayülü görülmüş olmasına 
mebni döviz ticaretinde yapılan yeni 
tahdidat meyanında beyannameye 
tabi olan ve bahuıuı mezuniyt>-t Al~ 

nıakı.ı:1:1n sablmaıı caiz olmıyan me

baliğ miktarının 3000 marktan 1000 
marka tenzili keyfiyetinin bulundu
ğu heyan ediliyor. 

Lancashire pamuk sa-
nayiinde buhran 

LONDRA, 29 A. A. - Fabrika
lar arasındaki feJi.ketengiz rekabete 
nihayet \'erecek bir tarzda istihsal 
ve talep hususlarını yoluna koymak 
için bir takım muvakkat tedbirler 
ittihazına müteallik biı· proje bugün 
lerde pamuk sanayi erbabını me~gul 
etmektedir. Bu maksatla bir komi
te teıis edilmiıtir. Komktenin iltinci 
reiıi Lancaslıire pamuk sanayiinin 
yeniden tensiki için daha 16 milyon 
sprfı icap edecektir. Fakat bu hu
sn•lı< bir plan vücude getirilecek o

lursa bu paralar da boşuna İ•ı-af e

dilmiş olacaktır. 

Müessif bir zıya 

J tal yan ticaret odasında dün 1-
talya ticaret ataıesinin huzurile bir ------------
İçtima yapılmış ve sergiye iştirak 

etrafında görüşülmüştür. Bu içfi
llıaa sergiye iştirak edecek tacirleri-
hıiz de davet edilmişlerdir. •· 

ihracat ofiıi sergiye işt;rak ede
tek tacirlerimize yardımda bulun-
inak • t" k ve te•hir işlerinin . ve ış ıra '-' • . 
'l'lti•aın ve mükemmeliyet daıresın
de ce · · · raportör l'eyanını temın ıçın 

ı\ı,;ı n · B · ·· derecktir iş-. <>eyı arıye gon · 
Iİ•al · ·ı " 
f "" memleketimizin şerefı e mu-
·•ııa · · Of' ' •ıp bir şekilde olması içın ıs 
'•ap d • •n tedbirleri almıştır. 

l' ekirdağında kuşyemi 
' ' .. 

Askeri Tıbbiye dör.düncü sı
nıf talebesinden meıhum doktor 
miralay Halil Beyin mahdumu ve 
erkanı harp kaymakamı Şehap Be 
yio kayın biraderi ve Tütün inhi
sarı muhasebe tetkik memurların
.dan Fuat Beyin biraderi Mahmut 
Hikmet Bey müptela olduğu has
talıktan rehayap olmıyarak irti
hal etmiş ve dünkü pazar günü 
Ka.dıköyündeki hanesinden kaldı
nlarak ve doktor arkadaşlarının 
elleri üzerinde metfeni ebe<lisi
ne nakloJunmuştur. Cenabı hak 
- • ..1! .ı. ...... ~ıPc:ine sabrı ctmil ih: 

VilAgette -
Maaş 
Yarın/ 

Eylôl maaşı yarın 

tediye ediliyor 
Defterdarlık ve Malmüdür

lükleri, eylill umumi maaşının 
itau için lazım gelen istihzara 
tı ikmal etmi§lerdir. 

Umumi maq yarın verile
cektir. 

Üç aylıklar 
Eytam, eramil, miltekııidin 

ve hidematı vataniye, ilimye ve 
tekaütlerile yetimlerine ait ilç 
aylık maaşların tevziine yarın
dan itibaren malmüdürlükleri
ne merbut 10 şubede başlana
caktır. Şubelerde fazla izdiha
ma mahal kalmaması ve maa§
ların kolaylıkla alınması için, 
maaş aahiplerinin numaralan• 
na isabet eden günlerde men
sup oldukları şubelere müraca
at etmeleri lazım gelmektedir. 
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icra 
Ve iflas 

Tatbikat hakkında tüc
carın fikri soruldu 
Meclis' Adliye encümenince 

tetkik edilmekte olan icra ve if
las kanunu projesi tetkik edil
mek ve üzerinde yürütülecek 
mütalea bildirilmek üzere Ti
caret odasına gönderilmişti. 
Oda ticaret ve sanayi erbabı
nın bu çok mühim kanun proje 
si hakkında fikir ve mütaleala
rını almak üzere bir anket ter
tip etmiştir. Sanayiciler ve tile 
carlar bu kanun tatbikatı hak
kındaki fikir ve mütalealarını 
on beş gün zarfında Odaya bil

direceklerdir. ------
Beşiktaş' ta zafer 

bayramı 
Zafer bayramı dün ve gece 

Beşiktaş'ta parlak bir surette 
tes'it edilmiştir. Bu büyük bay 
ram şerefine Beşiktaş C. H. 
Fırkası binaaı zarif bir surette 
tenvir edilmiş ve bir bufe ihzar 
edilmiştir. 

Gece fırka bina&ı dahil ve 
harici çok kalabalık olmuş ve 
geç vakıta kadar hararetli teza 
hürat yapılarak büyük Zafer 
günü samimi bir surette teş'it 
edirmiştir . 

' 
Maarif tayini ' 

ANKARA, 30 (Telefon) -
Ankara Kız liGesi muavini r s
met Ramiz Hanım Kabataş 
Gazi Osman Paşa orta mekte
bi tabiiye muallimliğine tayin 
edilmiştir. 

Fransa ile ticaret 
muahedesi 

29 ağustos 1929 da Ankara
da Fransa ile imzaladığımız ti
cuet muahedesinin musaddak 
nüıhaları bu ayın 25 inde Paris 
te teati edilmiştir. 

Mülkiye müfettişleri 
teftişten döndüler 
İstanbul mıntakuı Ba9mü

fetti9i Hacı Hüınü Beyle rüfe
kası Bolu, Zonguldak ve İzmit 
teki teftişlerini ikmal ederek 
şehrimize dönmüşlerdir. 

-·--

Belediyede 

Bütç-;fÇin 
Bir kanun 

Adliye 
Vekilimiz 
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Vapur, kayık batırdı Dahiliyenin tasdikine 
lüzum kalmıyacak 
Şehir bütçelerinin Dahiliye 

vekaleti tarafından tasdikı, bu 
bütçelerin zamanında tatbik e
dilmemeıin iintaç etmektedir. 
Söylendiğine göre Dahiliye ve
kaleti bu mahzuru ortadan kal 
dırmak için yeni bir kanun la
yihası hazırlamaktadır. Büyük 
Millet Meclisinde bu layıha ka 
bul edilirse tehir bütçeleri yal
nız şehir meclisleri tarafından 
tasdik edilerek tatbik edilebile 
cektir. 

Adliyeyi ve icra daire 
lerini teftiş etti 

Adliye vekili Yusuf Kema 
Bey evvelki gün Adliyeye !!i 
derek, refakatinde müddei unı 
mi ve müfettişler olduiiu hal ! 

Etraftan yetişen motörler kayıktan 
denize dökülenleri kurtardılar • o 

ıcra ve iflas dairelerini gezmi'I 

Liman iskelesinde Gülnihal 
vapurunda komisyoncu İsmail 
:'"lakkı Beye ait 51 çuval sabun 
ıle kuru meyveyi nakletmekte 
olan Yusufun idaı·esindeki san
dal~ T op~ane açıkiarında Şir
ketı Hayrıyenin 6'7 numaralı va 
puru çarpmıt ve kayığı batır
mıştır. Sandalcı Yusuf ile Ah
met • denize dökülmüşlerse de 
etraftan yetişen motörler tarn
fından kurtarılmışl111dır. 

Balkondan düştü 
Galatada Mumhane sokağın 

da 41 numaralı hanC'de oturan 
Mar~ka~ın altı ya~mda Pana
yot ısmındeki çocuğu balkon
dan düşerek ağır surette yara 
lanmış ve EUal hastahanesine 
yahrılmıştır. 

Kunduracı bıçağile 
Kumkapıda LebJ .. bici hanın

dr. oturan Onnik ile Takfor kav 
ga etmişler ve Onnik Takforu 
kunduracı bıçağı ile bacağın
dan ve kolundan yaralayarak 

kaçmıştır. 
dır. 

Onnik aranmakta-

Kavga ve cerh 
Tavukpazarında oturan fırın 

~ Salih Efendi ile ayni mahal
lede kunduracı Faik arasında 
bir meseleden kavga çıkmış ve 
her ikisi de biribirlerini bıçakla 
yaralamışlardır. 

Kamalı adam 
Ankara vapul'unda ateşçi 

Bektaşm belinde büyük bir ka
ma olduğu polisler tarafından 
görülmüş ve Bektaş üzeri aran
dı8ı sırada polise rüşvet teklif 
ettiğinden hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Hem kel, hem fodul 
Galatadan geçmekte olan! 

tramvay arabasında halkın cep
lerini araştırmakta olan Küçük 
pazarlı Hasan ve Halit kendi
lerini yakalmak İsteyen polis 
Hüseyin Efendiye ayrıca baka 
ret te ettiklerinden yakalan
mışlardır. 

Yeni bir kereste hali 
yapbrılacak 

Keresteciler hali yandıktan 
sonra keresteciler şehrin muh
telif yerlerine dağılnııt bulun
maktadırlar. Belediye bunları 
bir araya toplamak için yeni 
bir kereste hali yaptırmağa ka
rar vermiştir.Yeni halin Kaaım 
paşada veya Eyüpte metrfik 

Yavedut mezarlığında yapılma 
sr düşünülmektedil'. 

Belediye mektupçuluğu 

dosyalar üzerinde tetkikatta 1: 
!unmuş ve memurlaı-ın fikir!.. 
nnı sormuıtur. Müteakıbe 

T ıbbıadli ve ilamat dairelerin 
gezmiştir. Yusuf Kemal Be 
muhtelif meseleleı· hakkınd 
§U beyanatta bulunmuştur: 

" B - u sene meclise tııkdi 
edilmek üzere yeni şeyler 'lın , 
lamaktayız. İstinaf teşkiii\l 
hakkında henüz bir şey yoktt•ı· 
Yeni icra ve iflas kan nu i~ 
mecliıtec:lir." Matbuat kanunu 
nun bazı maddelerinin değişti 
rileceği hakkındaki rivayet le 
için de demiştir ki: 

"- Kanunun mürekkebi h 
nüz kurumamıştır. Böyle bi 
şey yoktur. 

Bebekte kürek yarışları yapıldı 
Teniste Şirin yan Sedadı yendi .. 

Belediye mektupçusu Osman 
Beyin vilayet mektupçuluğuna 
tayininden sonra, münhal ka
lan belediye mektupçuluğuna 

Eminönü kaymakamı HalQk 
Beyin tayini takarrür etmittir. 
Haluk Bey şehrin on kaymaka 
mı içinde en gencidir. Faal ve 
kıymetli bir hükumet memuru 
olan Haluk Beye yeni vazife
sinde muvaffakıyetler temenni 
ederiz. 

Hapishanelerin ıslahına ge 
lince, bilhııssa lıtanbul hapis 
hanesinin nakli meselesi bizi 
hemmiyetle meşgul ediyor. F. 
kat ne yapayım ki bütçemi 
gayri müsaittir. Bununla beı 
ber her şeye rağmen mümkün 
olanı yapacağız." 

1 •••••• ' 

Mirlivahğa terfi 
( Ba~ı birinci salıifed e) 

Tek ç_ifte küçükler mesafe 
1200 m. ikisi Galatasaray biri 
F eııerden üç fıta gırdi. 

1 - (G.S.) 2 - F.B.) 3 -
( G.S.) rekor ( 7 45) 2 çifte kü 
çükler mesafe 1000 m. Galata
saray mesaft:yi yalnız kürekle
di ( 8,40). 3 çifte küçükler me
safe Kanlıca körfezi - Bebek a
rası. Galatasaray yine rakipsiz 
olarak birinci rekor (13,48). 

Tek çifte müptediler: 1 -
(F.B.}, 2 (G.S.) rekor (7.40). 

3 çifte tekaütler mesafe A
nadolu Hisarı • Bebek, 2 fıta 
girdi. I - (G.S.) - 2 -(G. 
S.) rekor (9,21 ). 

1 çifte Hanmılar mesafe 800 
m. iki Galatasaraylı fta girdi. 
1 - (G.S.) 2 - (G.S.) 

3 çifte müptediler: Bu mü -
sabakada Galatasaylılar fıtala
rına kıdemıiz dümenci koyduk 
larrndan netice münaziünfihtir. 

1 çifte tekaütler mesafe 
1600 m. Galatasaray birinci. 

Tek çifte sikif ... ayrı sınrf
luda blri Galatasaraydan diğe 
ri Fenerden iki sikif iştirak et
ti. Galatasaray 1200 metrede 
kendi rakipsiz birinci .... Fener
de 800 metrede keza rakipsiz 
birinci. 

2 çifte Hanımlar mesafe 

kütlesi tarafından takip edil
miştir. Maçlar umumiyetle 
muntazam olmuştur. Ancak ba 
zı hakemler hatalı görüşler ya
pıyor ve oyuncuları smırlendi-· 
riyorlardı. 

Sabahleyin Mixte dable ma
çı yapılmıştır. Bu maç (Mey -
Mis Vitol) (Şiriniyan - Patsi
kakis} arasında olmuş ve (Şi
ı-inyan - Patsikakis) çifti güzel 
bir oyundan sonra kazanmıf· 
tır , 

Öğleden sonra (Şirinyan -
Sedat) karşılaamışlardır. İlk 
seti fevkalade denecek bir oyunı 
la Sedat aldı. 

Herkes bu seferde Sedatın. 
kazanacağı ümidine düttü. La
irin ikinci sette yorulan ve ha
kemin yanhş bir görüıüne kı
zan Sedat, ikinci, uçuncü ve 
dördüncü seti kaybederek mağ 
lôp oldu. 

Sedatın bir az suflu noksan
dı, onun için mağlup oldu. 

Kadınlar arasındaki singl 
maçında (Mis Vitol} ile (Mia 
Patsikakis) karşılaştılar. ilk 
seti (Mis Patsikakis) aldığı 
halde öteki setleri kaybetti ve 
(Mis Vitol) galip geldi. 

Son terfi littesinde muktedi 
erkanı askeriyemizden Fen ve 
san'at uınumf müdürü topçu 
miralayı Eyüp Beyin mirliva! 
ğa terfi ettiği memnuniyetle h& 
ber alınını§ tır. 

' 
Bursada sucuk fabrikası 

BURSA, 29 (Husuıi) - Uludağın yaylalarile eteklerinde bes
lenen ve etlerinin lezzeti her yerde bulunmayan kanatlı ve boy
nuzlu ~ayvanlardan sucuk ve salam imali için Buraada bir fabri-
ka tesıs olunmaktadır. Halka ucuz ve sıhh• et yed' 'l · 

b
. 

1 
. . • ırı mesı ve ec-

ne ı mem eketlere de ıhraç edılmeııi gayeaile t · 1 k b f b "k T.. k . 
1
.. . es11 o unaca u 

a n a ur ve mus uman bır vatanda•a aittir imal l ·· 
1 A k·ı . . ~ · o unan nu-

mune er vrupanın ı ere faıktır. Fabrika domuz efl k t'' 
alakadar değildir. 1 

e 
8 ıyyen 

Bursadaki Uludağ oteli açıldı -
. BURSA 30(Hususi}-lJludağda husuai muhasebe tarafından 
ınşa o~unan m_eşhur otelin açılma merasimi bir çok davetlilerin 
h.uzunle Yalı Fatin Bey tarafından yapıldığını bildirmit-
tı.m. C~nneti tanzir eden Uludağ yaylasının en şirin 
bır yennde kurulmuş olan bu güzel otelde kalmak 
ıçın 1stanbuldan ve diğer şehirlerden halk bu. 
r~!a _akmaktadır. Soğuk suları, bahar çiçekleri, çağlayan ve 
gollerı .~e bunları~ içindeki ~efiı alabalıklarile çok cazip ı>lan bu 
o~elde uç sefer mukemmel bır tabldot verilmekte ve buna muka
bıl beş lira gibi cüz'i bir para alınmaktadır. 

Çatalcadan üç maznun 
getirdiler 

Raşit Riza ve 
arkadaşları 

Dahle müsabakasında ise 
(Suat - Gonnway) (Şirinyan _ 
Seng) karşılattılar ve Suat çok 
güzel bir oyunla üç set alarak Eyüp, Hikmet ve Sabri na
maçı kazandılar. Bu suretle de • mında üç kişi Çatalcada köyü
Tarabya Tenis turnuvası bit- ne gitmekte olan bir adamın ö
miş oldu. nüne çıkarak taarruz etmekle 

Daha iyi bir fikir verebilmek maznun olduklarından muhake 
için aşağıya teknik neticeleri me edilmek üzere İstanbul tev 

Rqit Rıza, Ertuğrul Sadet
tin beyler heyeti temailyeıi İll• 
mir vehavaliıindeki turneden 
avdet etmişlet"dir.Buradan Ka
radeniz sevahilincle iki ay ka
dar devam edecek yeni bir tur
neye çıkacaklardır. yazıyorum: kifhanesine getirilmişlerdir. 

1200 m. bu yarış heyecanlı biı· 
Galatasaray - F enerbahçe mü
cadelesi oldu. Netice Fener 20 
metre ara ile birinci ... hundan 
sonı·a yapılan 800 metre mesa
fe üzerinde tek çifte fıtalarla 
denizcilik heyeti arasında yapı 
lan yarış günün en enteresan Erkek singl: 
ve heyecanlı numaı·asını te•kil ş· · y S d t (3 6} (6 el 1 ı b' 
tt

. Y 
1 

h . 
5 

• mn an - e a - - a am a tam ça ışmış ır vazi- de çok güzel bir maçtan ıonra 
e ı. anız eyetın azaıın- 2) (6 - 1) (6 - O) • tt k 1 k · · ye e ar•ı a•ma ısterım, ı'tte berabe k ld 1 Y 1 b bi 
dan ikisi (Cevat B. B. c~vat • • re a ı ar. a mz u • 

H ı ) 1 
. 

1 
d' v Kadın Singl: onun içindir ki maçı 10 • 15 ze bir nokta daha anlattı. Şayet 

. . ge memıt er ı. Netice- Melle Vı'tol M il P t "k .. - · 
d H

'k B (F B - e e a sı a gun sonra yapacagımı sıze va- Kemal iyi antreneman yapana 
e ı met ey · ,) birinci kis: (2 - 6) 8 - 6 (6 - 1). dederim, demi•tir. B 

Ekrem Bey (Beykoz) ikinci' Mixte dahi: • unyayı yenebilir . 
Ekrem Rü•tÜ Bey (G.S.) u"çun·· ' M il p ik İki amatör müsabaka11ndan Galataıaraglı izcilerin 

• e e ati akis - Şirinyan} F · ·ı K ı 1 
cü. Bugünün hususiyetleri a- (Melle Vitol _ Mey) (8 _ G) ıonra amı ı e a oa arasında Uludai Hgalıati 

d b' d G 1 t biı· maç yapılmıt ve berabere raıın a ır e da a aaarayın ( 6 _ 2). neticelenmiştir. Nihayet bu-- Galataaaray izcilerinden bir 
4 tek sikifini gör ük .. fakat ne - grup 14-8-931 tarihinde bura· 
çare ki şehrimizde yalnız bir Erkekler dabl: danı sonra önde Bunya ve arka. dan hareketle Mudanya tariki· 

.; 

tane olan bu sikif mesafeyi yal (Suat • Gonnway) (Şirinyan da Saraııga ringe çıktılar. Maç le Bur1aya gitmitler, ltıklarda 
Müsteşrikler kongresi nız başına yarışdı ve birinci ol- • Seng) (6 - 2) (8 - 6) (6 - 3). çok sıkı ve zevkli oldu, zaman bir günlük bir kamp kurduktan 

Holandada toplanacak olan du. zaman iki boksöründe hakimi- sonra, Uludaia çıkmşlardır. O 
müsteşrikler kongresine Türk 1 çifte tekaütler (G.S.) ın Boks yeti gözüküyordu. rada dört gün kalınmıf bu au-
Turizm kulüp reisi Reşit Saf- iki fıtasr iştirak etti. Bundan Bugün Taksim Stadyomun- Saranga bu maçta çok fırsat retle tam bir izcilik yapmalan-
fet Bey de iştirak edecektir. sonra denizciliğimizin yenili- da boks maçları yapılmıttır. 1- lar kaçırdı. Hele bir sağ direkt na müsait bir zemin bulmuşlar 
Reşit Saffet Bey avdette ltal- ğinde en mühim amil olan Ek- lan edildiği gibi küçük Kemal le Bunyayi adamakıllı sarsmıı- dır. 
yada iki konferans verecektir. rem Rüştü Bey Plane boordi ile Romanya şampiyonu Bunya ken neden bilinemez geri çekil Avdette Bunaya bir saatlilıı 

---+-- ı yaptı. Bundan başka ayrıca din karşılaıacaktı. Lakin bir haf. di ve tabii Bunya bu vaziyetten mesafede olan Soğanlı köyün-
Ankarada bir yıl gi motör yarışları yapılarak ta evvel Kemal nezle geçiı·dig"i istifade etti ve kendini topar- de iki gün kalınmıştır. Avdet 

· ladı. Maamafih bütün bunlara Yalova tarı'kil 1 
dönümü göz alıcı bir geçıt resmile mü- için maça hazırlanamamıştı. e o mu§tur. 

sabakalara nihayet verildi. Onun için yerine Saranga dö- ;~~men Saranga çok iyi dögüş Türkspor galip 
Ankara, 30 - İmalatı harbi Tenı·s ğüştü. Maçtan evvel Küçük İZMlR 

1 b 
1 d'. ·· · K ı · k R k'b b , 30 (A.A.}- Şehri-

ye Spor kü ü ünün yı onumıi 
1
. . ema rınge çı arak maçı ne- a ı i ütün profescyonel mizde bulunan Çankaya takı-

ınünasebetile yarın akıam üze- T okatliyan ote ının tertip et- den dolayı yapamadığını izah hilelerini tatbik ettiıc.: halde Sa 
t
. - · · 'n "kincı· t · t •• mı bugün ikinci maçını 

rı. İmalatı Harbiye bahçesinde ıgı mevaını 1 enıs ur- ettikten sonra; ranga bunları gayet ı..:ı<uk kan d'" b'tt' M"' b kal vıs Türlupor takımiyle yaptı. 0-
_m_er_a_ı_im __ y_ap_ı~lacak, ~.~e~~-'i_t _e_ğ_le_n~-=~ats;.w.ı.u;1;..n__cvue.._'_.,kı.,,ıb.,,· a..,r'--"~"':r._a--"h"'a"'lk,._a_r___Lhlın. ;--...Jo~~ld!;u!Jmooauçı.ın.blli~lı!eii;' ii~'ileıırec....icei~m.J:iıııı' .ı..LJ:lılılı!lklll1Jal:lgt.ıeç..hiurm'lllli§kıVıııew;,ııepr..eyJ'lce[tiif:d:ee-J.iy,iu;.,n~2ı.....h4;iltüi.:r_k~ş.:p~o-rl=u=l~a-ruı:_:fl:a=li_- -
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1 Asrın umdesi "Milliyet" tir. Yeni kelimeler meselesi 
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31 AGUSTOS 1931 

1 
iDAREHANE - Ankara cadd .. 

1 No: 100 Telırraf adreai: Milliyet, 
ıt.anbul. 

' l 

• 6 
2 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

• .. 

Türkiye için Hari9 lcln 
400 kuruı 800 kunıı 
750 ,, 1400 " 

1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıegen nuıbalar 10 kımaı 

1 
ur. Gazete ve matbaaya alt itl
ı;in müdiriyete müracaat edilir. 

. Gazetemiz ilinlarm meı'uliyetini 

1 
uıbuJ ebuez. 

Eski Dil eocümeni11<1 kuıur ı Sadelik cereyanı, ta (Şinasi) 
bulunan §eYlerden biri de türk devrinden beri devam eden bir 
çeye Türk kijkünden gelme harekettir. 
bir çok kelimenin birden so- Şinasi, Ziya Paıa, Namık 
kulması hakkında deveran e- Kemal, Ahmet Vefik Paıa, 
den mübalağalı şayialardır. Ahmet Mitat Efendi, Mual
HattA haber aldığımıza göre, lim Naci Efendi bu yolda bir 
Darülfünundan gelen bir Ruhi çok nümuneler vermişlerdir. 
yat ıstılahı listesinde, affeder· Edebi teceddüdün Hamit ve 
siniz, pek radikal davranarak Ekremle baılıyan ikinci devre
"ruh,, a "zıvındırık,, diyeme- si ile Serveti fünun edebiya
dik yollu garip bir itizar bile tı, bu hususta zevk aristokrat 
serdedilmiı imif. Ruh yerine lığı iddialarile bir nevi kelime 
kimaenin kullanmadığı zıvındı- gerileme hareketi yapmııtır. 
rık gibi bir lafı kullanmamıt Yeni lisan cereyanı bili.kia sa
olmakta itizar edecek bir şey deleşme hareketinin yeniden 
yoktur. Böyle iken mazeret canlanmasına vesile olmuıtur. 
serdine ihtiyaç görülmesi, En- Bu sadeleşme işi devam edi
cümen hakkındaki uydurma ta yor ve edecektir. Fakat reami 
yiaların ne kadar kuvvet bul- bir heyetin bu işte vazifesi yal 

Bugünkü Hava duğunu gösterir . nız rehber ve müıevvik olarak 
1 Türkçenin yabancı dillerin malzeme hazırlamaktan ibaret 
f Dün azami hararet 24 ' tesirinden kurtarılma11 demek, tir • 

asgari 17 derece idi. Bu- hangi dilden gelirse gelsin u- Bu vazife şu suretle icra olu 

( 

gün ruzglr poyraz hava mumun kullandığı ve manası- nabilir: 
açık. nı verdiği kelimelerin li'ıgatten 1 - Li'ıgat yaparken türk-

kovulması demek dejildir. Bir çe kelimelere bir imtiyaz ver-
1 f •••••••• dil baıka bir dile kelimelerile mek. Bu İmtiyaz, baıka dil-

i
) t IC 1 -C değil, taıarruflarile tesir ede- !erden gelen kelimelerden yal 

• - & il!..- bilir. Türkçede rumcadan, nız umumi dilde kullanılanla
ltalyancadan, Fran11zcadan, rı alındığı halde, türkçe olan

Müstehcen? alınmış birçok kelimeler var- !arın cümlesinin alınması tek 

1 Şimdi gazetecilerin en çok dır. Böyle iken o kelimeler linde ifade edilebilir. Meseli 
J rıldıkları şey müstehcen bir var diye türkçenin bu lisanla- (ertelemek) kelimesi şimdi u-

1 J , ' •ey yazmak tehlikesi! Diyecek rın tesiri altında kaldığını kim mumi dilde pek de kullanıl mı 
;İniz ki; se iddia etmemiştir. Arap ve yor. Fakat li'ıgatlarda vardır. 

1 : 1 - Efendim; müstehcen ıey acem dillerinin tesiri altında O halde bu kelimeyi de yeni 
' ' ' ıazmazsınız! Olur gider. kalmaktan olan ıikayet te, lugate almalıyız. Eğer kelime 
~ ı' ~ Evet, bu dile kolay bir söz türkçede bu dillerden alınma tilrkçe olmasaydı, mesela 

' 1 

! 

~ 1 

{ 

... 

ı liır .. Fakat tatbikatta değitir. kelimelerin çokluğu ile beraber (sembut, tiraje, şagap) gibi 
'leden değiıir, izah edeyim: bilhassa o kelimelerin kendi acem veya arap aslından gel-

Bir şey müstehcen mi de- dillerindeki imla, iştikak, ter- seydi, o zaman li'ıgate gire-
' ~il mi? Bunun maalesef eli - kip kaidelerile berabu girmiş mezdi · 
nizde müşterek bir ölçüsü yok bulunmasındandır. Bu kapitü- 2 - Dilimizde karşılığı ek-

' :ur. Bu herkesin telakkisine li.syon kalktıktan sonra türk- sik mefhumlar için mümkün 
~öre değişehilir .. (Venüs) ün çeleşmit arap ve acem kelime olduğu kadar türkçenin varlı

' leykeli bana göre müstehcen !eri de türkçeleşmiş rum, İta! ğından istifadeye çalışmak. 
ıe ayıp değildir de Hacı Hüae yan, Fransız kelimeleri gibi di Mesela halk dilinde bir (yoz-
rin Efendiye göre müstehcen- lin lugatinde kalabilir . mak) tabiri vardır. Bu, cinai-
ı · ni bozmak, ve sürüden ayrıl-' ıır. Lisanın sadelşmesi cereya-

' B · ·· h l"kk' mak manalarına olarak hay-enım muıte cen te a ı nı ile dilin yabancı lisanlar te-
'~ttiğimi, Müddeiumumilik te sirinden kurtarılması işlerini van için kullanılır. 
) nüstehcen telakki ederse me- biribirine karıttırmamalıdır. Muhterem İş Bankası umu-
ıele yoktur. Hatta benim müs -·-·····- ·----·-.. ···-- mi müdürü Celil Beyfendi, İz 

1 :ehcen telakki ettiğimi o müa- yan dediydi ki, diye başlayın mir taraflarında bu kelimenin 
tE:hcen telakki etmese de me - ca siz biraz toplanıyorsunuz.. fikir ve prensip değittirmek, 
Jele yoktur ya! .. Lakin it ber- lstanbula gelinciye kadar bü- müesses bir heyetten ayrılmak 
ıkis olur da benim müstehcen tün uğradığ yerlerde etrafını itizal manalarına da kullanıl
zannetmediğim bir yazıyı o en aıağı hariciye nazırları ve mağa başladığını hikaye edi
ınüstehcen addederse N asrat- hariciye erkanı tetkil ettiğini yorlardı. Bu kelimeyi böylece 

' tin Hocanın dediği gibi işte söylüyor • Bütün bu adamlar_ genitlemiş manasında kullan
' kıyamet o zaman kopar. Bu- dan bahsederken aldığı laubali mayı teklif edebiliriz • 
nun için arada bir anlatma ol- tavır, sizin küçük kardeıini- Böyle tek kelime bulamadı
sa da yekdiğerimizin telakki zin ismini söylerken kendinize ğımız hallerde türk köklerine 

1 farklarını a•ag" ı yukarı tespit türkçe lahikalar ili.ve ederek 
T vermeğe hiç lüzum görmedi-

_taek hiç fena olmıyacak!.. ğiniz kadar merasimden mah- ve yahut iki türkçe kelimeyi 
Doğruıu ben mütereddidim. rumdur. Uzun uzadıya anla_ birlettirerek yeni kelime de ya 

1 

Meseli şu mısra müstehcen tıyor.. Tabii hep Türkiyenin pabiliriz. Meseli (müsmir) ye 1 
mi, değil mi? terakkisinden, inıkitafından, rine (verimli), (Milleaire) ye 

"Gün doğmadan meşi- ticaretinden ve kendisinin ye- rine (binyıl) gibi kelimeler 
; mei şebten neler doğar!,, ni Türkiyeyi etüd etmek iste_ koymak mümkündür. 
Palavradan sakınalım 1 diğinden.. Bütün bu laflar Yalnız gerek eskiden mev-

Sevdiğiniz veya hürmet et- - şüphe etmezsiniz ki · insana cut kelimeleri kendi manala-
tiğiniz bir adam tarafından si- uyku verir. Tam siz de emeye- rında, yahut o zamanın geniş 

1 ze birisi gönderiliyor . Kelli ceğiniz zaman bu şatafatlı zi- letilmiş ve daraltılmış şekille
ı felli bir adam .. Bir ecnebi. Si- yaretçinin asıl maksadını öğ- rinde kullanmak, gerek türk 
1 ze kartını veriyor, bakıyorsu - renerek şaşıyorsunuz. O ka- kelimelerini birleıtirerek veya 
• nuz. ya bir baron, ya bir mar- dar ki; şaşkınlıktan uykunuz türk köklerine lahikalar ili.ve 
ki. İsminin altında da en aşa- 1 kaçacak yer bulamıyor. Me- ederek yeni kelimeler yapmak 
ğı iki satır tutan bir künye.. ğer bu büyük ve muazzam, şa işleri, lugat iti değil, (dil ye
Mesela Patagonya Üdeba ce- tafatlı , kelli felli zat bir ga - nileme) işidir. Bunda bir en
miyeti heyeti müdiresi azai zete için ilin topluyormuş.. cümenin veya Akademinin ro 
kadimeainden ve eski fahri el- Eskiden dağ fare doğurdu lü, bunları ortaya atmak ve ter 
çilerden falan falan. derlerdi ... Bun~ pire doğur~~ vicine .çalıımaktır. Yoksa ol-

Bu adam size: demek daha dogru olur degıl mut, bitmit gibi lugate koy-
Paristen ayrılırken gö mi? mak değildir. Lugate konan, 

rüştüğüm zaman Mösyö Bri- .!-/ FELEK fakat halkın diline dütmiyen, 

Milliyet'in Edebi Romanı: 8 

BA$1DÖNÜKLER 
lbralıim Necmi 

- Bilmem vakit bulabile
cek miyim, haıumefendi . 

- Durun, sizinle başka tür
lü yapalım. Çartamba günü 
misafir falan olur, belki ııkılır 
sınız. Cuma günü aerbest misi 
niz? 

- Cuma günü mü? 
- Öyle ya, tatil günü i9te ... 
- Evet, efendim . 
- Bu cuma bize gelin. Bir-

likte öğle yemeği yeriz. Sonra 
bana şiirlerinizi, tiyatronuzu 
okursunuz. Akşam üzeri de 
şöyle bir dolaşırız; otmaz mı? 

- Bilmem ki, hanımefendi .. 
- Yoo! Mazeret kabul et-

mem. Mutlaka beklerim. Şim
di oyun bitince sizi annemle de 
tanıştırayım. 

- Anneniz mi? 
- Evet. Şurada kanepede 

oturan P--· -- ··--· ~•ı -

ısunuz? O benim annemdir. 
- .. 
- Genç diye mi ıaştınız? 

Ben de pek gencim. Daha yir 
mi bir yaıındayım • 

. 
- Siz kaç yaşındasınız, Nebil 

Bey. 
- Yirmi dört. 
- Anneniz var mı? 
- Geçen sene kaybettik, 

Hanımefendi. 
-Affedersiniz. kederinizi 

tazeledim . 
- Estağfurullah efendim. 

Plak bitince tanıştırma da 
yapıldı: 

- Anne, Ahmet Nebil Bey 
bu cuma bize gelecek. Öğle 
yemeğini beraber yiyeceğiz. 

- Çok iyi, kızım sonra da 
esnlerini okursun kendisine. 

- Yoo! Bu defa Nebil Be 
yin eserlerini dinliyeceğiz. 

- Aman, Hanımefendi, 
sizinkileri de lutfederaeniz .. 

- Vakit kalırsa onları da 
okuruz . 

Muhteşem Nihat Hannne -
fendi, Şeyda Ki.mil Beyle tan 
goyu oynarken, bir saniye bi
le rahat edememişti. Himaye
sine aldığı , benimıediği gen
cin Neriman Cemıit Hanımın 
pençesine düşmesine bir türlü 
tahammül edemiyor gibiydi. 

Nimet Hanımla da görüt -
türülmesine büsbütün içerliye 
rek uzaktan çağırdı: 

- Nebil Bey, baksanaza, 
Süheyla Hanım fokstrot için 
ıizi arıyor . 

Delikanlı, Neriman Cemıit 
Hanımla annesinin ellerini ö 
perek ayrılınca Nimet Hanım 
kızına sordu: 

- Cuma günü Atıf evde bu 
lunmıyacak mı? 

- Yok, bu cuma annesine 
gideceğini söylüyordu. 

- O halde , pek ili .• 

Yarım kalan intikam 
-Fransızcadan-

Piyer uzun bir seyahatten 
avdet ettiği zaman, karısı Mar 
grit istasyonda bekliyordu .. 
Kocası geldi . Birlikte otomobi 
le bindiler . 

Sabahleyin Piyer, kahval
tı ederken kar1&ına birden bi
re dedi ki: 

- Şimdi yavrum, sana a
çıkça söyliyeyim, ben seni bo 
ııyacağım. 

Margrit şaıırdı : 
- Neden? 
- Bunda §atılacak bir şey 

yok. Giderken seni tarassut i
çm burada kalan arkadaşım
dan her şeyi öğrendim. Şu 
Filiple senli benli konuıduğun 
birlikte gezdiğin, tozduğun 
günleri unutuyor musun? Hele 
şu son haftalardaki cünbüşle
rin .. 

Margrit evvela kıp kırmızı 
kesildi. Sonra sap sarı oldu. 
Hicabından, nedametinden, 
hiddetinden renkten renge gir 
di. 

- Söyle bakalım, bu işi ne 
den yaptın? Neden, neden? 

Ve sualini tamamladı: 

1 o adamı bul. Ben ayrılayım. 
Sen onunla birleş, izdivaç et, 
düğün yap, ne yaparsan yap. 
Fakat şu dakikadan itibaren 
aramızda her şey bitmiştir. 
Sonra Filip güzel çocuktur, 
hoştur. Benden ne eksiği var, 
ne fazlası.. Doğrusu mükem
mel bir çift olursunuz. Düğü
nünüzü şimdiden tebrik ede
rim . 

Margrit acı acı güldü: 
- Sen zaten şimdiye kadar 

beni sevmedin ki .. 
- Oh, sevdim. Hem çok 

sevdim. Vekayi benden zaaf 
hissini kaldırmış olabilir. Fa
kat sana karşı muhabbetimi 
henüz öldürmedi. Artık ötesi 
masal. .. 

Margrit kocasına dik dik 
baktı. Kafasının içinde çeşit 
çeşit fikirler dolaştı. Nihayet 
kararını verdi: 

- Pek ali, dedi, madem ki 
öyle istiyorsun .. 

Ve ayrıldılar . 

Talak muamelesi kısa bir 
zamanda ikmal edildi. On ay
lık kanuni müddet geçince, 
Margrit, kocasının tahmin et
tiği gibi, Filiple evlendi. 

Günler geçti, haftalar, ay
lar .. Hatta iki sene! 

Bir gün Piyer Margrite Bi
yariçte rast geldi. Ondan ev
vel de kalabalık yerlerde bir-

NakliE 

.AN" .A~C>L lJ 
SlGORT ŞİRKETi 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmişti r. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4 üncil Valııf Han lst. 531 fmtiyaz 

Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
iDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERİ 

BULMAK SAN'ATI 
Eserleri gayet güze! bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 

T • h ıı· M t L L i Y E T 
evzı ma a ı: M A T B A A s ı 

Istanbul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20,000 kilo pirinç: Kapalı zarf usulile ihalesi 22 eyliil 931 salı 
günü saat 10,5 da. 

15,000 ,, nuhut: Açrk münakasa usulile ihalesi 22 eylill 931 
salı günü saat 14 te. 

5,000 ,, şeker: Açık münakasa usulile ihalesi 22 eyliil 931 
salı günü saat 16 da. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı erzakın hizasında gösteri· 
len gün ve saatte kapalı zarf ve açik münakasa usullerile iha· 
leleri iora kılınaoağmdan şartnameleri ni almak istiyenleriıı 

her gün ve vermeğe talip olacakların hizalarmdaki gün ve.saatte 
teminatları ile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazrmı Satın 

alma komisyonuna müracaatları. 

- Ben, bana ihanet etmi§ 
bir kadınla daha uzun müd
det böyle yüz yüze yaşıya

mam. Kimbilir, beraber kal
sak, daha kaç kereler ihanet 
edersin. İyisimi ayrılalım. Fi
lip hoşuna gidiyor. Bunu sak
lama! İşte benden izin! Git, kaç defalar birbirlerine rast ·---------------------------

······················································ 
muharrirler tarafıııdan kullanıl 
mıyan bir kelime ölü doğmuş 
bir çocuk gibidir. Dil, canlı 
kelimelerden yapılır. Ölülerin 
yeri mezar olduğu ~bi , ölmüş 
kelimelerin yeri de tarihtir. 
Henüz ana rahmindeki çocuğu 
vaktinden evvel dünyaya getir 
mek onu öldürmektir. Yerleş 
memiş kelimeyi yerleşmiş gi
bi göstermek te onu öldürür. 

İşte bunun içindir ki yeni 
kelimeler yapmak, mevcut ke 
limelerin manalahnı tadil et 
mek işlerini dai\tıi surette bu
nun üzerinde çakşacak, işliye
cek bir Akademiye bırakmak 
lazımdır • 

Dilin sadeleşmesi ise, git
tikçe yazı dilinin konuşma di
line yaklaşması ile izah edile
bilir. Bu günün yazılarını, hat 
ta bundan on beş sene evvelki 
!erle karşılaştırınız, dilin ne 
kadar sadeleşmiş olduğu ken
dilinğinden meydana çıkar. 

Dilin sadeleşmesi tabii bir 
cereyan ile bütün kalem sahip 
!erinin gittikçe yazılarını daha 
geniş bir okuyucu kütlesine o
kutabilmek ihtiyacını duyma
sından doğar ve yine tabii bir 
cereyan ile gittikçe yazı dili 
ile konu9ma dilini birbirine yak 
laştırmağa hizmet eder . 

Dilin yenileşmesi ise, dilde 
mukabili bulunrnıyan bircok 
mefhumlara karşılıklar bula;ak 
onları gazeteler, eserler, kon
feranslar vasıtasile umumun 
ve bilhassa yazı yazanların ka
bulüne arzetmek yolunda bir 
iştir. Birbirinden ayrı olan bu 
iki iti karıştırmamalıdır. 

İbrahim Necmi 

gelmitler lakin her ikisi de 
birbirlerinin yüzlerine bakma
ğa cesaret edemiyerek şöyle 

kenardan sıvışmışlardı. 

Piyariçtede ilk defa öyle ol 
du. Fakat orada göz ucu ile 
birbirlerine baktılar. Sonra ha
fif bir tebessüm.. Derken a
dam akıllı konuşmağa başladı
lar . 

Piyerin bir maksadı vardı: 
Filipten intikam almak. Hem 
de nasıl intikam? Dite diş! 
O, bir zamanlar kendi kar111-
nı ayartmış değil miydi? Pi
yer de şimdi onun karısını a
yartacaktı. Ama eski karısı i
miı, zarar yok! Şimdi değil 
ya, timdi onun kar111 .. 

Vaziyet müsaitti. Filip te 
uzun bir seyahate çıkmıftı. Pi 
yer, eski karısını hiç de bu ka 
dar candan ve bu kadar cazip 
görmemişti . 

Hafiften hislerini de söyle
meğe ve Margrite korta etme 
ğe baıladı. Suya sabuna dokun 
maz gibi görünse de, Margrit 
söylenilen şeylerin altında sak 
lanan manayi derhal sezmiı
ti. Onun için müsait davranı
yor, Piyere yol açıyor, fakat 
"evet., demiyordu. 

Bir gün tenha bir zamanda 
Piyer kadını belinden kucak
hmak istedi. Fakat kadın şid
detle silkindi : 

- İşte bunu yapma, Piyer, 
dedi, sana ihanet ettiğime o 
kadar pişman oldum ki, artık 
yeni kocama bir daha ihanet 
etmemeğe yemin ettim. Ben 
Filipe sadık kalacağım . 

Ve o günden itibaren de 
bir daha Piyere görünmedi . 

Süheyla Hanım, daha o- ' Pazar akıamı bize gelebilir mi 
yun başlarken kendini adeta siniz? Kimleri davet edelim, 
kaldırıp Ahmet Nebilin kolla- ne dersiniz? Muhteşem Nihat 
rı arasına atmııtı. Çabuk ça- Hanımefendi. Semiha Nazmi 
buk, heyecanlı heyecanlı ko- Hannnefendi her zamanki dost 
nuşuyor, daldan dala atlıyor, larımızdır. 
hiç çekinme, yabancılık göster Bu Neriman Hanımla öte 
miyordu: ki sarıtın Hanımı yeni tanıdık. 

- Bilmezsiniz, sizinle dana Bilmem onları da çağıralım 
etmeği ne kadar istedim, Ne- mı? Bir de kocamın pek iyi 
bil Bey. Öyle güzel vals edi- dostlarından Fuat Sami Beyle 
yorıunuz ki... Azizim, bu ıı- Hanımı vardır. Onları da da
rada kavalyelerin çoğu fo4<s- vet ederiz. Olmaz mı? 
trotu bile beceremiyorlar. - Siz bilirsiniz, Hanıme-
Valı, tango, blüz, falan ya- fendi. 
pan kavalyeler o kadar nadir - Ama sizi mutlaka bekle 
ki.. Fakat siz fokstrotu da ne rim. Bu ziyafet asıl sizin şe
ince oynuyorsunuz. Bravo! refinize olaca~ Azizim, bil

- Biliyor musunuz, bir ay
danberi kocam Avrupada se
yahatte.. Bu yüzden evimizde 
ziyafetler, falan hep durdu. 
Ama sizin şeı·efinize artık mut 
laka bir davet yapacağım. Ne 
gün size müsait, bakayım? 
Bu cuma olur mu? 

- Hayir, Hanımefendi, 
Bu cuma sözüm var . 

- Öyle ise pazar akıamı. 

mezsiniz eğlenceyi ne kadar se 
verim. Kocam iılerile menul. 
O kadar hayat adamı değil. 
Zaten aramızda epeyce yaş far 
kı da var. Kocam otuz beşini 
geçmiş, kırkına yaklaşmıştır. 
Ben ise, henüz yirmi dört ya
şındayım. 

- Şaştınız, değil mi? Ne 
koca bulmak o kadar güç ol
du ki.. Benim teyzemin bir kı 

Edirne Erkek 
Müdürlüğünden: 

Lisesi 

Mektebimiz binasında yaptınlaook olan elektrik tC6isatı 
olbaptaki plan ve şartnamesi mucibince 20-8-931 tarihinden itı· 
bar<-n yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

l - Münakasa 9-9-931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15 te mektepte müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şartname ve planları görmek istiyenler İstanıbulda 
Güzel San'atlar Akademisinde Maarif Vekaleti Resmi Mimarı 
Bürosuna ve Edimede mektep idaresine müracaat etmeleri. 

3 - Münakasaya bu nevi işleri yapan şirketlerle büyük elek 
trik tesisatı yapınq olan ve bu husustaki muvaffakiyetlerini 
vesikalarla ispat edebilen diplomalı elektrik mühendisleri veya 
bu vasfı haiz bir mühendisi işe memur eden müteahhitler gire
bilir. 

4 -Teklif mektuplarile teminat mektup ve makbuzları mü
nakasa ve ihale kanunu ahkamına tevfikan tanzim ve milna
kasanın küşadından yarım saa~ evvel komisyona tevdi edilmesi 
lazımdır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastahkları 1 

mutahaası'1 1 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5 e) I 
kadar İstanbulda Divanyolun-

' da 118 numaralı hususi daire-
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 8923 - ------------

ÜSKÜDAR Hale Sinema
sında AŞK uyumaz mümessili 
Verijina Valli. 

zı var . Birkaç kiti istedi, ver
medik, bilseniz ne de sevimli 
bir kızdır. Tasavvur edemez
siniz. Piyano bilir, danı bilir, 
fransızca, İngilizce bilir, a
ma henüz iyi bir kısmeti çık
madı .. 

- Daha vakti de var ya. 
Benden beş yaı, belki altı yat 
küçüktür. Pazar akşamı belki 
onu da bizde görürsünüz. Söz 
mü? Geliyorsunuz, değil mi? 

- Batüstüne Hanımefen
di • . . . . . 

Semiha Nazmi Hanım, 11-

rasını sabırla beklemiıti. Muh 
teşem Nihat Hanımefendi ikin 
ci vals havasını gramofona ko
yarken Ahmet Nebili Semiha 
Nazmi Hanıma sevketti. 

- Nebil Bey, sofrada pek 
ayrı düştük. Hiç sözünüzü din 
liyemedim. 

- Öyle tesadüf etti, Ha
nımefendi . 

- İstanbula yeni mi geldi
niz? 

- Evvek.e mektepte iken 

2 EYLÜL Çarşamba akşamı 
ELHAMRA SiNEMASI 

Yeni mevsimin küşadı 
münasebetile 

GEORGE BANKROFT 
FIRTINA 

şaheserinde coşkun Okya
nusa karşı bir adamın mll
saraasını... A§ka karşı bir 
kalbin mücadelesini... Ve 
timdiye kadar sinemada 
görülmemiş en muazzam ve 
müthiş fırtına sahnesini tas 
vir ve irae edecektir. 
Bu film; Tımame• Fransızca ıö7.lü 

bir Paramount filmidir. 

burada idim, efendim. 
- Sizi tanıdığıma pek se

vindim doğrusu. Bugiinlerde 
kocamm Ankaradan dönlitli ve 
silesile bizde bir ziyafet vere
ceğiz. Sizi mutlaka beklerim. 

- İnıallah Hanımef-di. 
- Durun, isterseniz timdi· 

-den kararlaıtıralım • Bu cuma 
akşamı? ... 

- Bu cuma batk• yere sc;. 
verdim, efendim • 

- Pazara ne dersiniz? 
- Pazar akıamı da Sühey-

la Hanımefendi ziyafete çağır 
dı. 

- Ovv! Sizi daha ıimdiden 
bağlamıılar. O halde salı ak
şamı, diyelim. Yoksa o akıaro 
da bir yere söz mü verdiniz? 

- Hayir, efendim . 
- O halde, salı akşamına. 
- İnıallah efendim. 
- Ha! Bakınız, bu &leme 

yeni girdiniz. Belki uıulleri i
yi bilmezsiniz. Ziyafete davet 
edildiğiniz yere, ziyafetteıt 
sonraki ilk kabul gilnünde zi • 
yarete gitmek lazımdır. 

(Devamı vlll 
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Kurtuluşu~ yıldönümü 30 a~stos . akşamındaki ayni heyecanla tes'it edildi 
muhterem hemterılerımız tarafın- cumhurıyet tarıhınin hangi safhası- li.tı hjçe indirmiş, çürütmüt ve 0 

dan gösterilen büyük arzunun, az na bakarsak bakalım: Orada İman servet h<'tzİnelerini topuklarının al
zaman zarfında tahakkuk edeceğine ve azim abidesinin batında aynı tında çiğneye çiğneye istikbalin de-

dığı paralarla vücude gelen bu gü
zel hava kartalları bir az sonra uça 
caklardı. Herkeset umumi bir &abır 
111.lık vardı. 

Soma, Germencik, Dinar Mi. 
laı, Fethiye, Bodrum, Seferihi
sar, Sındırgı atları konulan bu 
tayyareler merasimden sonra 
her biri atlarını taşıdıkları ka
zalara gitmek üzre alkıılar ara. 
sında uçmuşlardır. 

b' (Başı birinci sahifede) 
lcırer talebe idik. Fakat, bugünkü, 
urtuJuı günil için yetiıiyorduk. 

BabaJarmuz, kardetlerimiz ve batti 
analarımız cephede idiler. Dü,ıııan 
biıi parçalamak, eritmek ve yut
b\ak için içimize, hariıni ismeti~ 
l.adar :ılnniıti. Dıtarıdan glr811 dut
•l\llna., içeriden, bazı aoyıualar, v.., 
lansızlar kucak açmıılardı, ve .~
larııı en batında Halife dedlğunm, 
tacıdar dediğimiz taçlı canavarlar lıu 
lunuyordu. 

Düımanlar ayaklarını ba.-cbk 
ları yerlere bu ydanlardan zehir!• 
gönderiyorlar, temiz kalan yurtlan• 
nnza bu yılanları saldınyorlar' ve 
onun temiz bünyetini bozmağa, -.. 
hirlemeğe çalıtıyorlardL 

Bir tarafta dütmana kartı cephe
ler tutuluy,., diğer tarafta, arkada 
yeryer isyanlar çıkıyor ve fesat ve 

; ı:ifak tohumlarının mahsulleri top-• 1 lanıyor, memleketin içi kan, duman 

Ve zından oluyordu. 
Devlet nüfuıı: ve kuvvetini, millet 

b;,nJiğini, memleket topraklarını 
kaybediyordu.'' 

Genç zabit bundan sonra ordu
muzun nasıl teıekkül ettiğini, nasıl 
harekete geçtiğini izah etmif, Bü
yük ,aferi anlatarak demiıtir ki: 

"Cihan tarihinde misline ender 
tesadüf edilir bir zafer kazanılmııtı. 
On bet günde bir ordu imha edil-_ 
mi,, bir memleket kurtarılmıı, bir 

İstiklal kazanılmıttı· 
Bu günleri, bu meı'ut gilnleri o 

zafere bu zaferi yaratan Batkuman· 
dan Gaü Mustafa Kemale borçlu-

yuz. 
Ulu milletimin terefli .,..duıuna 

borçluyuz. 
Yaşaaın Türk milletinin yuca .ev

ladı Büyük GazimiE. Yatasın hür 
doğan ve hür yaşayan Türk milleti .• 

Y T "rkiye Cümhuriyeti .. Ya· 
aşaıın u 

~asın Türk orduıu.0 • 

Genç zabitin bu müheyyıç nutku 

ıiddetle alkışlandı. 

Şükrü Naili Paşanın 
nutku 

üçüncü Kolordu kumandanı 
Sükrii Naili Pt. müteakıben fU nut-- . ~ 
ku irat etti: 

"Arkadatlarım, 

Bugünkü büyük bayramımızı 
tebrik ederim. istiklal harbinin ve 
r&aşkumandanlık muharebeılnin hü· 
1i.sasını genç müli.zım arkadaırma 
pek iyi bir surette taıvlr ve izah_ ~t
tiler. Bu muharebe Türk tarihının 
yaldızlı ve mefahirle dolu sahifeleri 
içinde bir inci ve bir pll'lantadır. lı
tiklal muharebesi bir memleket ve 

nıillet muharebesidir. Bu muharebe· 
Yi mllletin kendiıi baılarnıt ve ken
di heyecanile yapmıı ve kendi azmi
le bitirınittir. Fakat onun ayrıca bir 
mürıidi ve bir batı vardır: Gazi 

Muıtafa Kemal .... 

Mustafa Kemal .. çok kitinin, her 
••Yin mahvolduğuna hükmeylediği 
bir zamanda milletinin önüne ve ba· 
§•na geçti. Kendi deha ve kudretini 
milletinin ve bunun yüksek ordusu· 
nun kahramanlığı ile ve azmile yo
iurarak bu emsalsiz zaferi meydana 

ı:etirdi. 

Dünya yüzünde her milletin bü

Yiikleri vardır. Fakat cenabı hak bu 
büyüklerin en büyüğünü, Gazi 
Mustafa Kemali Türk milleti ara-• &ında yaratmııtır. Bugün burada bu 
büyük batı hürmetle selıimlarım. 

Gene her memleket bir orduya 
S&hiptir. Fakat cesaret ve fedakarlı· 
iiı ile, azim ve kudretile tek olarak 
anılan ordu; teşekkülünden beri 
1'ürk ordusudur. Türk orduıunun 
!İmdiye kadar kaydeylediği bütün 

~ferler gibi atiyen daha pek ç?k 
~erleri tahakkuk ettirıneğe kadır 
olduğunu hepimiz biliriz. Bu kahra· 
t\'\an ordunun bütün mensuplarını 
hluhabbetle ıelamlanm. 

Milletinin iıtiklali ujrunda za
fer yolunda kanını döken ve dlltilP 
kalan mübarek tehitlerimizin, ümidi 
Yarıda kalan bu Türk evlitlarınm 
ruhlarını hürmetle anar ve onlara 

fatihalar ithaf eylerim.'' 

Geçit resmi . 
N k erasimi de bittikten 'on 

utu m d'• 
ra Ş"k .. N ili P<. yanında ıger 

urua • ld" • k . ld • ha e, on 
t anı aıkerıye o ugu . . . 

lılraftaki tribüM gelerek yerını .'~-
hl etti. Burada vali, fırka ·~=:ı, 
l\ıerkez kumandanı ordu ve hu u~ 
"'•t erkanı vardı. Saat on biri geç.'.• 
'.!<ordu. Re • 't başlamııtı. Bu· 
lün .. 1 ımı_ geçı f '!mi•ti. 
lt lloz er sag tara a çevrı • 
d arbiye mektebi talebesi, önde ban· 

b~~.rı olduğu halde muntazam bir 
•Uru " · tik ~ YUşle ileı·liyorlardı. Bando it 

IJıiı.rıını calıvordu. 

Tribünün önüne gelince, genç 
!ebe başlarını keıklıı bir döodürlit 

: oağa çevirdiler; Şükrü Naili Pı. 
yı selamlıyorlardı. Paıa talebeyi bil
mukabele ıelamladı. Talebe sert a· 
dımlarla halkın önünden geçerler
ken, tiddetle alkıtlanıyorlardı. 

Harbiyeyi askeri tıbbiye ve bay
tar mektebi talebesi takip etti. Mü· 
toakıben DenİE harp mektebi ve de
niz lioeal talebeıi çok mantazam bir 
yllrüyütle gittiler. Ve ıiddetle alkıt
la.ndılar. Denizcilerimizin munta• 
zam yünlyütleri nazarı dikkati cel· 

bedlyordu. 
Bundan ıonra çelik adımlarla Ku

leli ve Maltepe askeri llıeleri talebe
si geçtiler. Kuleli bandoıu ahenk
tar bir ıurette çalıyordu. 

Aıkeri talebenin ııeçiıini mütea
kip fırka bandosu Ue bir piyade ala

ynnız ııeçmeie batlach. Yalı• yüzlü 
ıert adnnlı Mehmetçikler çelik vü
cutları lla birer heykel gibi munta
zam ııeçiyorlardı. Aıkerln geçiıi he-

· yecanlı ye ıürekll alkıılara veıile ol

du. 
Piyade alayını istihkam, bölükü, 

muhabere tabanı mızraklı ıüvari 
bölliiü topçu tabunı takip etti. Aı
ker geçit! bitmlıti. Bundan ıonra 
pollı bir reımi geçit yaptı. Poliıi it
faiye bölüğü takip etti. Müteakiben 
bir otomobil üzerinde güzel ve zarif 
bir ıekllde tertip edllmit tayyare 
timsali geçti. Tayyarenin iki tara
fında ikiter Türk kızı beyaz kırmızı 
elbiıe giymitler, Tayyare cemiyeti
nin küçük renkli kağıtlarını atıyor• 

!ardı. 

KAğıtların üzerinde muhtelif ma
alde halkı cemiyete yardıma davet 
eden cümleler vardı. 

Tayyare timoali geçerken saat 
12 ye 10 vardı. Darülfünunun İç 
meydanında 21 pare top atılmağa 

batlandı. 

Bundan sonra Mehter taknnı, ıe
hir bendoou, tehir yatı mektebi, 
Darünaf~ izciler, Darülfünun ve 
muhtelif esnaf tetekkülleri geçtiler. 

Geçit resmi bitmiıti. Beya:ı:ıtta 

batlayan bu geçit reuni Divanyolu, 
Sirkec~ Galata köprihü, Karaköy, 

Şlıhane yokutu, lstiklô.l vaddeoi ta
rikile Taksime vasıl olunduktan oon 

ra dakddı. Askerler kıılalanna ve 
talebe mekteplerine döndjiJu 

•• 
Uç geni 
Tayyareye 
Ad kondu 
lıtanbul halkının teberrularile ıa 

tın alınarak Tayyare cemiyeti tara
fından ordumuza hediye edilen üç 
yeni tayyarenin ad konma merasimi 

dün Yeşilköy tayyare kararg~ın~a J 

çok ıamirm bir surette teoit edıl"'.'ı 
tir. Sa.at birden itibaren tayyare ıs
taoyonu, Bakırköy, Yeşilköy, Kali
tarya ve Küçükçekmeceden otomo
billerle ve yaya olarak gelen halk ile 
dolmuştu. Saat 14 buçukta, lıtan
bul Tayyare cemiyeti merkezi. tara· 
fından tedarik edilen otomobiller, 
davetlileri, y eşilköy tay~are istas: 
yonuna götürmüştür. Vah ve beledı 
ye reisi Muhiddin Bey, Kolordu ~u
mandanı Şükrü Naili Paşa ve Mur-

el Pa•a lstanbul meb'uıu Alaeddin s y , • 
Cemil, Halk fırkası idare heyetı re-
isi Cevdet Kerim, Deniz binbaşıla
rından Şemseddin, Beyoğlu kayma
kamı Sedat, Bakırköy kaymakamı 
Fehmi, Ticaret odası ikinci reisi Ne 
. •- -'ediye reis muavinlerinden 

cıp, ueı 

Hamit, Poliı müdürü Ali Rıza Bey 
!erle fırkannı lıtanbul, Beyoğlu ve 
Üsküdar teşkilatına mensup bir çok 
zevat merasime İftİrak etmişlerdir. 
Tayyare karargahında büyük han
gar, davetlilere tahıiı edilmitti. 
Bahriye bandosu, güzel parçalar ça 
(arak hazıruna neı'eli dakikalar ge-

çirtiyordu. • ... 

Nutaklar 
Saat dört buçuğa doğru lstildil 

'le merasime baılanmıt ve mart• ı 
ayakta dinlendikten oonra, 

mart, b . 
Tayyare cemiyeti lstan~~l .tu esı re 
• . Haoan Fehmi Bey kursuye gele
sıı 1 rek, Tayyare cemiyeti namına, ha -
kın ıürekli allutları ara11nda tU nut 

ku irat etınittlr. 
"Muhterem Efendiler, 
Oç sene evvel Y eıilköy sahili~de 

bir deniz bombardıman t~yyare11ne 
htanbulun şerefli namım ızafe eder 

ken; iki sene evvel de burada 3 tay· 
. {Beyazıt) {Fatih) ve {ls-

yaremız • • 

b 
l balıkçdarı) lslmlennl takar-

tan u • • bö'-' b" 
k hava kuvvetlenmıze 7•e ır 

en, eterden miirekep bir {ls-
ok tayyar • _ı 

:anbııl hava filosu) ili.ve etmek ı,...n 

tüphe olmadığını ıöylemiıtik. tunç hiılerin beraberliği ile yükse- rinliğine doğru yürüyüp akmıştır. 
itte bugün bu vatani ve milli va· len feragat abidesini de buluruz. Türk milleti bu vaoıflardaki millet 

zifenln mühim bir kısmının daha ya Bunun içindir ki, bu gün burada !erin hiç birisine benzemeyen ve en 
pıldığını memnuniyetle görüyoruz. toplanıınnızrn bir• manası da bu fe- ilerisinde bulunanıdır. 

Vatan müdafaasının ehemmiyet ragate işarettir. diyoruz. Arkadaşlarım, 
ve kudsiyetini çok iyi takdir eden Arkadaılar, Demin de söyledim. Şimdi de söy 
fedakar lıtanbul halkının kıymetli Memleketin bütün çelik kanatları lüyorum, Biz, başımıza feragatin ta· 
teberruatile üçüncü defa olarak sa- nı seferber eden bu çoşgun ve tahaı cını giymiı ve fedakarlığın şahikala
tm alınan ıu üç tayyare bugün (Bey ıüslü günümüzde şurada gördüğü. rına yükselmiş bir milletiz. istiklal 
oğlu), (Oıküdar) ve (Adalar) iıim nüz üç tayyarenin adı, hüviyeti, harbinde, beşeri kudret.. diye çizi
lerini takmak münasebetile burada manası da feragatten başka nedir len takat ölçülerini taraç ederek 
toplanan muhterem heyeti ve bütün ki? .... • bütün hızıyla kemalinin gayelerine 
lıtanbul halkını Tayyare cemiyeti Filhakika bir onlara Üsküdar, A- varabilen heyeti içtimaiyemiz aynı 
namına minnet ve tükranla seli.mla dalar ve Beyoğlu diyoruz.. tevekkufsuz gidişle yarının maksat
nm. Burada, bu kürsü üzerinde ve hu larına da sahip ve visd olmuı bulu 

Taygarecilere hediyeler 
Nutuklar bitikten ıonra, yeni tay 

yarc,eri idare edecek olan pilot ve 
ınalıinistler Vali Beye takdim edil
miılerdir. Vali Bey, tayyarecileri. 
mize şehir namına naçiz birer hedi
ye takdimine karar verildiğini ıöyle 
yerek deruhte ettikleri vatan hiz
metlerinde muvaffakıyetler temenni 
etmiş ve kırmızı kordelalarla süılü 
zarif birer kutu içinde bulunan al
tın saatleri birer birer elile kendile
rine vermiıtir. 

İzmir ve havalisindeki tay • 
yare kıtaatı ümera ve zabıtanı 
her sene 30 ağustosta bir gün
lük yevmiyelerini Tayyare ce
miyetine tebel'rü etmeğe karar 
vermişlerdir. 

inhisarlar 

Takip motörleri 
lstanbulda olduğu gibi, ınemlekc zurunuzda sesimi yükseltmek şerefi nacaktır. Ak•i na"I söylenebilir ki 

tin her tarafında, her zaman göğsü ni bulduğum Beyoğlu ve Adalar hal bugün buradaki toplanıtımızın sey
müzü fahir ve gururla kabartan ha- kı namına aynr noktayı ısrarla teyit rine münafj ve muhalif olur. 
mi yet müsabakası hararetle devam etmek isterim:. Burada ad verdiğimiz her bir tay. 
ediyor ve edecektir. Beyoğlu tayyaresi sadece Beyoğ· yarenin teker teker millet çocukları-

Tayyarelerin müıtakbel harpler- lu halkının feragat ve faziletindeki nm icabında kendi nefislerinden ke 
CJe yaı:ncağı mühim rolleri hak'kivle tezahürün bir hediyesi, bir vatan serek verdikleri teberruların mahsu
ıa~dlr eden ve ha•İm tayyarelerine borcudur. Ve bütün Türk milleti ay lü olduğunda ısrar etıneliyiz. Bu 11_ 

Y enj tayyarelerimizi idare edecek 
olan pilot ve makinistlerimiz, yüzba 
şı Mazlum, yüzbaşı Aoım, mülizım 
Namık, mülazım Mehmet Ali, maki 
nist Hilmi, gedikli çavuş llhami E
fendilerdir. 

Mevcutlara bir motör 
daha ilave edildi 

Tütün inhisar idaresi takip 
motörlerinden çok istifade et
mektedir. Bu sayede yalnız ge 
çen sene bir milyar varaktan zi 
yade kaçak sigara kağıdı ve on 
binlerce kilo tütün yakalamıt
tır. Bunun için inhisar idareei 
mevcutlara ilaveten bir motör 
daha techiz ve ıevketmittir. 
Yeni motöriin ismi "Mekik" 
tir. 

karşı en müeıs:r •. laJıın gen~ tayya· nı borcu, aynı tahaısüsle ödemek va ki · · d 

1 

rar yann1n çocu arı ıçın e vatan 

Tayyarecilerimiz, hediyeleri aldık 
tan sonra Veli Beye teıekkür etmiı 
!erdir. Çok geçmeden tayyarelerimi
zin motörleri itlemeğe batlamıttır. 

Uçuıları temaşa için tayyare karar
gahının etrafında keıif bir halk küt 
lesi toplanmıştı. 

re olduğunu ç< k 'vi bilen uyan:I,. ziyetinde bulun. u.yor. Ü•kü<lar ve A- ·• 1 · · vazıre erının ve onun icaplannm na· 
ve ci;mert ınilletimiz, bu sene ka a .ı dalar tayyaresının ıni.naıı da bu ol sd k"bul edildiği ve nasıl batarıldı-
man Ordumuza 37 .' •_vyare dal .a he duO.u aı'bı" tayy . t larımız 

'"' ö u are ıs asyon - fıı hakkında daima yük~ek bir misal 
diye etmistir. Ke .• ~ isini kurtaran "" 
koruyan ordusuna "iUkran borcuıt•J· 

lldemeğe çalıpn fedakar milletimize 
delil olmakla fahir ve sürur duyan 
Türk Tayyare cemiyeti faziletli ve 
hamiyetli halkııruza can ve gönül
den müteşekkir ve minnettardır. Bu 
37 tayyareyi satın alan şehir ve ka
sabalarımızda, bugün bunlara bü
yilk merasimlerle isim takılmakta· 
dır. 

dan aynı saat içinde havalarımıza sa 
lacağnmz diğer bütün çelik kanat
lar da a.ynı vazifenin ifası, aynı ta
hassüsün tebarüzüdür. Arkadaşlar, J 

i~i taç d.eviren ve yedi millete t'J.ri-1 
hın ae~trındeki maküs yollarını ,aşır 
tan büyük zaferimizin kürl"e üzerin
de mazi ile olan bütün irtibatını ke
serek yalnız ve sadece adını Türk 
Cümhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal 
Türkiyeıi koyduğu bu genç yaradı· 
!ışın daima yukarıda ve yüksekte 
duran batının bir an için bile olsun 
yer değiştirınemeıine meydan bırak 
mamakJ vesile vermemek için ayağı
mızı baıtığunız toprak Uı:erinde kuv 
vetli olduğumuz kadar gonüllerimiz 
de de tamamile kuvvetli ve tamami 
le hakim ve sahip bulunmak mecbu

Aziz Türkiye şehirleri içinde gÜ· 
zel lıtanbul, bu heyecanlı müsaba
kanın dnima en ön safında bulunan 
müstesna örneklerden biridir. 

Muhterem 1 stanbul halkı! 
işte •İzin k<ymetli teberrüatınız· 

1a ahnan ~u Ü~ tayyare, ~imdi, se~ 

vinç ve iftiharla parlayan gözleriniz 
önünde şevk ve sürurla yükselecek
tir. 

riyetindeyiz. 

ve bir rehberdir. 
Vatandaşlarım, 

.Burada huzurunuzda, heyeti içti. 
maiyenizin a"il fedakarlık ve feragat 
lerini naçiz, liyakatıiz sözlerimle teı 
bite çalışırken Türk Tayyare cemi
yetinin de büyük bir fazilete ve hu
dutsuz bir say ile hava hakimiyeti
mize yardım eden müzaheret ve fa .. 
aliyetini şükranla teyit etmek iıte
rim. 

ilk evvel, Beyojilu, müteakıben 

Üsküdar. ve nihayet Adalar tayyare 
si karada tekt>rlekler Uzerinde seri 
bir yÜrÜyÜl!ten sonra havalanmıılar
dır. 

Teyya,.elerimiz havada gayet al
çaktan uçarak hazıruna Tayyare ce
miyetine yardımın lüzumundan bah 
seden binlerce küçük renkli kağıtlar 
atmışlardır. 

Türk Tayyare cemiyeti bu sah:ı- Halkın bunları hararetle kapıttık 
da hiç :;üphe yok ki, aldığı vazifenin ları görülüyordu. Tayyarelerimiz, 
en yük.ek liyakatlerine vasıl olmuş lstanbul afakı Üzerinden yarım oaat 
bir teşekküldür. Eğer bir tayyaremi kadar uçtuktan ıonra karargaha av
zc Adalar, bir tayyaremize Üsküdar det etmiş ve bunu miiteakıp merasi
ve bir tayyaremize Beyoğlu ... diyebi r me nihayet verilmiştir. 
liyor ve gene buırün cüınhuriyet"' ha 
va istasyonlannda 37 çelik kanat ü- Abidey" çelenk kondu 
zerin~ kendi atlarını yazıyorsak bu- Merasimi müteakıp tehir namına 

Her türlü ihtimallere kartı kalple 
re emniyet bahteden bu tayyareleri- ı 
miz, sevgili lstanbulun, Beyoğlu, 

Üsküdar veAdaların ıevimli namları 

nı vatanın semalarında ve İcap eder 

se daha uzAklarda şan ve şerefle u· 

Arkadaşlarım, 

Kuvvetli kalmak ıçın, ttuvvetli 
durmak lizundır. Hikim olmak için 
mahkum olmamak gerektir. Hergün 
yeni bir vesile ile ııQı-üyoruz iri mil
letlerin müıtakbel mukadderatlarını 
tayin edecek büyük neticeler hava
larda toplanıyor. lfa ..... larına tama
mile sahip ve .. ta.nwnile hi.kim ola 
mayan milletler için en kısa bir za 
man zarfında herhangi bir harbin 
nikübet ve hüıranını bütün acılı

ğı, ıztırabile duymamak kabil değil 
dir. Bilha11a İ•tikbal harpleri yal
nız milletlerin milletlerle harbi oldu 
ğuna göre almacak neticelerin veri. 
lecek hükümlerin çok kahir olduğu
nu dikkat nazarlarından uzak tut
mamak liznndrr. Onun içindir ki z:ı 
fer günümüzün, Türkiye cümhuriye 
tini kuran ve yaıatan günün bir adı 
da:- Tayyare günü olmuştur. 

nu heyeti içtimaiyenizin fedakarlt- belediye reis muavini Himit ve 
ğına olduğu kadar Türk Tayyare ce Beyoğlu kaymakaıru Sedat Beyler 
miyetinin de a•il ve dürüıt faaliyeti Taksime giderek Cümhuriyet O.bide 
ne medyunuz. Biz verdik .. O yaptı. sine bir çelenk koydular. 

Biz vereceğiz ve .. Gene o yapacak. Öğleden ıonra halk muhtelif yer 
Ta ki semalarımızı bulutların tiri ye (erde tertip edilen eğlencelere gide

rine <elik kanatların kahir ve ıeha· rek güzel bir gün geçirdiler. Her-
curacaktır. 

Bunları Te umum tayyarelerimizi 
kudretli ellerine tevdi ettiğimiz ce
sur "e fedakar tayyareciJerimize her 
zaman, her yerde seli.met ve muvaf 
fakıyetler temenni eden ve bu kahra 
manları yetiştiren ordumuza, mille
timize hürmet ve şükranlarımızt ar· 
zeylerim.,, 

Hasan Fehmi Beyin nutkundan 
sonra, Beyoğlu ve Adalar halkı na
mına şehir meclisi azasından gazete 
miz umumi neşriyat müdürü Ethem 
izzet Bey kürsüye davet edildi. Et 
hem izzet Bey sık sık alkışlarla in
kıtaa uğrayan 'şu nutku söyledi:-

''Muhterem vatanda,1arım, 

30 Ağustoı büyük Türk 7.aferi
nin başımıza tacettiği feref ve gurur 
halesi içinde bu meydanda toplan
mıf bulunuyoruz. Aynı gurur ve ay 

nı azametli ifadeyi hisseden Türk 
milleti gene bugün, bu saat ve .. Bu 
ande bütün Türkiye tayyare iıtaı
yonlarında toplu bulunuyor. Cüm
huriyet hava istasyonlarının her bi
rinden bir an sonra yeniden birer ve 
bir kaçar çelik kanadın semalarımı· 
za yükıelmiş bulunduğunu görece

ğiz. 

Arkadaılar, 

30 Ağuıtos büyük Türk zaferi ta 
ı·ihte herhangi bir milletin kaydetti
ği bir zafer olmanın çok fevkinde 
bir gurur ' ıeref ve iman kaynağıdır. 

30 Ağuıtoı yalnız bir zafer .. oade 
ce bir kurut ve bir kurtarıt abidesi 
olmaktan uzak; daima yüksek, dai
ma tarihin seyrine hakim ve müteva 
li inkıli.pları mahmul bir atat ve he 

yecan membaıdır. 

inan1ıtır. 

Vatandatlarım, 

Bir iman ve ona 

On ıen• ene! bugün Türk vatanı 
nın kurtulutuna inanan ve: O iman 
la lotiklil harbini yapabilen Muıtafa 
Kemal çocukları aynı hakimiyetin 
aym heyecan ve at8fİn edanın ıevk 
ve vahdetine bu gün de tamamile 
bağlı bulunuyorlar.Buradaki toplanı 
tımrz sadece bu vahdetin, sadece bu 
imanın, sadece sürerti ve ileri du~
gunun ifadesidir. Ve .. bu vahdetın 
en mütebarız vasfı fera.gattir. Türk 
milleti, bu heyeti içtimaiye yalnız 
iman ve mefkurenin çocukları, yal. 

bu iki mefhumun sım11kı birer 
nız ·--" 
abidi detil, feragatin de öz mı...., 
hatta kendisidir. Arkadaşlar, ~'."11 

•• --•a çevirirıek çeY1relım, 
zı ne ..... .-. 

Vatandaşlarun, 

Türk milleti larihte olduğu gibi 
bu gün de sadece sulh ve müsale
mete kıymet veren bir millettir. 

Fak3 t sulhperverliğimizin başka-
' ları tarafından zal'lf telıikki edilmesi· 

ne hi.ç bir zaman müsaade ve meydan 

vermeyiz! 

Sulhte istikrar gene ancak suJhün 
müvellidi oln kuvvettedir. Türk mil 
Jeti, ki kuvvetin, kuvvetle, kudretin 
İttihat ve terekkübünden doğan bir 
millettir. Ve .. o iıtikbaline de daima · 
aynı emel, aynı kudret ve aynı iti. 
matla bakacaktır. Bundan naoıl fÜp
he edilebilir ki? .. 30 Ağustosun ta
rihine hakim olabilen Türk milleti 
elbette ki havalarının da her vakit 
olduğu gibi bugün de yarın da, mü
ebbete hakimidir 

Arkadatlarım, 

Milletler yaf&mak için yatamak, 
ıztırapoız yaf&Jllak,varlıkla Yatamak 
için elbet bütün bu tedbirleri timdi
den almak, i.ne ve yarına hakim ol
mak vaziyetinde bulunuyorlar. Hiç 
tüphe etmemeliyiz ki Türkiye cüm
huriyetinin namağlup oğulları, kür
renin tarihinde ve dönütünde dalına 
herkeıten evvel bu hakikati ıe:zmit 
bulunacaklardır. 

Gene, namağlüp Türk ordulan için 
her yerde her türlü ıerait içinde ga
libiyet daima eoaı, daima ilk ve oon 
merhaledir. Ve climhuriyet neıli da
ima bu hini, bu gayeyi kendi cev
herinde ve kendi benliğinde mahfuz 
olan yüksek kabiliyetlerle ölçerek 
yetişip yükıelecektir. 

Vatandaşlarım, 

Fakir milletler için kuvvet ifade 
eden her vasıtayı kazanmıt bulun
mak hakikaten güç ve hazan da im· 
kaıuızdır. Fakat milletlerin İradele
rindeki nnginlik ekseriya bu mütkü 

met vazıl~n kaplayıncaya kadar. kes bu büyük bayram şerefine eğ-

Vatandatlarım, lentiler yapmıştır. Cece bütün mÜ· 

Türk havalarında poıta, posta_ fi
lo, filo, uçtuğunu gördüğümüz ve 
daha çoğaldığını görınek istediği· 
miz hava vaıntaJarının yalnız birer 
harp ileti değil, birer tahrip ve imha 
unsuru değil .. milletlerin medeni İn
kişaflarında en kıymetli, en hassas 
birer ölçü oldu~unu da kabul etmek 
li.zundır. 

Bir hamlede Pariıi Nevyorka, Nev 
yorku latanbula, lstanbulu bir telıiz 
havzası gibi herhangi bir şehre bağ. 
byab'len rabıta unsurları o milletle 
rin zeki, teknik, tekemmül, vesait 
ve nıuvaffakıyet misallerinden baş
ka şe} ler değildirler. 

Tüı it: Tayyare cemiyeti, havalan 
mızın müdafaa vasıtalarını hazırladı 
gı gib;, hiç şüphe yok ki sivil tayya 
ı·eciliğimizin inkitaf ve tekemmülii 
nü de yakında bize müjdeleyecek im 
kan ve fırsatları elde edecektir. 

Kendiıine he• sahada olduğu gi
bi bu zemind~ de muvaffakıyetler 

temenni eder ve bu büyük ;tünü bi
ze gönlümüzün bütün haz ve 
gururile tes'it etınek fırsatını bahşe
den hava, deniz, kara kahramanları
mızı tebcil ve şehitlerimizi taziz ede 
rek susarım.,, 

Ethem izzet Beyden sonra Üskü
dar ahali1i namına kürsüyü İŞC1!'&1 e
den Galip Bahtiyar Bey nutkunda 
tayyarelerin büyük hizmetinden bah 
setmit, ve Tayyare cemiyeti.ne teşek 
kür ederek Dumlupınardaki Şehit 

Mehmetciğin ruhunu taziz eden gü 
zet cümlelerle sözüne nihayet ver
miıtir. Galip BahtiJar Beyin nutku 
şiddetle alkıtlanmıttır. 

Bundan sonra tayyarelerin ad kon 

ma merasimi yapılmıttır. Her üç tay 

yarenin isimlerini tatıyan tarafları 

küçük birer bayrakla örtülmüttü. 
Evveli, Beyoğlu Halk f1rka11 reiıi 
Kamil Bey, Beyoğlu tayya.reıine 

yaldqmJş ve bayrağın üzerindeki 
kordeliyı keserek, tayyarenin itmi 
alkışlar arasında meydana çıkmışttr. 

Müteakiben ''Üsküdar,, ismini ta· 
fryan tayayremizin, daha sonra da 
şehir meclisi aza,ından Ethem izzet 
Bey tarafnıdan Adalar tayayreıinin 
kordeliaı keoilıiıiştir. Her üç tayy~
remiz, en son modeller üze:rine İnfA 
edihaıiı tayya"'J..:rdir. 

Ualkıl' ditind""' tımağından avır-

esaesat elektri.kle tenYİr ve tezyin 
edilmiıti. Birçok yerlerde .rece eğ .. 
lenceleri yapıldı. 

Halk ve &1ker ıokaklarda ıemt 

•emt fener alayları yaptılar. 

Deniz gezin:ileri 
Dün, Himayei Etfal cemiyeti, ls

tanbul Evkaf memurları, Hili.liah
mer Beykoz ıubeoi ve dilter bazı ce
miyetler Y alovaya ayn ayrı vapur
larla tenezzühler tertip etmitlerdir. 
Y alovadan dönütte aktam üzeri Bo
ğazda bir cevelandan sonra avdet et 
miılerdir. 

Dün daireler tatiltli 
Zafer bayramı münaıebetile dün 

daireler tatildi. 

Bursa'da zafer bayramı 
BURSA, 30 (Huıusi) - Zafeı· 

bayramı emsalsiz tezahüratla tes'it 
edi.lmiftir. Gece muazzem bir fener n 
layı yapılmıştır. Tayyare cemiyeti 
tarafından verilen balo pek neı'eli 
geçti ve ıabaha kadar devam etti. 

Gemlik tayyaresine iıimkonma me 
raıimi samimi ve parlak bir surette 
cereyan etınİftir. Pilot lımail Hakkı 
Beyle muavinine Gemlikliler tarafın
dan altın madalya talik edilmittir. 

İzmirde bayram 
lZMlR, 30 A. A. - Zafer 

ve Tayyare bayramı münasebe 
tile bugün şehir battan baıa 
donatılmııtır; Sabahleyin saat 
dokuz buçukta müstahkem 
mevki kumandanlığı, kabul sa
lonunda tebrikleri kabul etmit 
tir . 

Badehu saatkule.i meydanın 
da bir resmi geçit yapılmıtbr. 
Geçit resmine kıtaatı askeriye 
ile Bahriye, Polis ve zabıtai be 
lediye müfrezeleri ittirak et
mittir. Bu esnada tayyareler 
pek maharetli uçuılar yaparak 
halka beyannameler atmıtl•r
dır . 

Tayyare cemiyeti tarafından 
9 tayyareye at konma merasi
mi bugün saat 8 de Seydi köy
deki karargahta Vilayet, Bele
diye erkanile, Tayyare cemiye
ti müdirleri ve birçok halk hu. 
zurunda icra edilmittir. Tayya
renin atlan şunlardır: Demirci, 

Paşabahçedeki 
fabrikası 

ıoma 

Müskirat inhisar adareti Pa 
ıabahçedeki rakı ve soma fab
rikasını yeniden tamir ettire 
cek ve ili veler yaptıracaktrr. 

Zeppelin 
Yola çıktı 

FRlEDRlCHSHAFEN 30 
(A.A.) - Graf Zeppelin, dün 
akşam doktör Eckener'in idare 
si altında cenubi Amerikaya bir 
seyahat icra etmek üzere hare· 
ket etmiıtir. 

BERLIN 30 (A.A.)- Gıaf 
Zeppelin'in cenubi Amerika so 
yahati münasebetile Toloz ve 
Stuttgart telsiz istuyonlan bu 
gece için bir istihbar servı11 
tertip etmişlerdir. Alacaklan 
malumatı mütekabllen verecek 
!erdir. Graf Zeppelin'in neıre
deceği haberleri almak için 
Fransız dinleyicilerini dinleme 
ğe davet eden Toloz istasyonu 
bu haberleri, Stuttgart istaayo 
nuna verecek, o da Almanyada 
lle!redecektir. Berlinin hususi 
ahizeleri, bu iki istasyon ara
srndaki muhaberat bu muhabe
rata musiki netriyatı karıımai{ 
la beraber gayet açık olarak 
dinlemektedir • 

VALENCE, 30 (A.A.) -
Zeppelin saat 3,12 de tehir üze 
rinden geçmiıtir. Hava, sankin 
dir. Fevkalade mehtap vardır, 
Balon, pek atağı bir irtifadan 
ve fakat sür'atle ııeçmlt ve bü
tün ziyaları söndürülmüt ve 
yalnız direkıiyon feneri ile san 
cak tarafındaki kırmızı feneri 
yanmakta olduğu halde Rhome 
nehci boyuna inmiıtir, 

Suriye 
Mandası 

CENEVRE, 29 (A.A.) -
Suriye mandası hakkındaki düıı 
kü haberleri teyiden Cemiyeti 
Akvamın mandalar komisyonu 
nun raporu zikre §ayandır. Net 
redilen bu raporda bilhusa 
Fransız mümenilinin 1930 ma 
yısında neıredilmit olan tefki
lah esasiye kanununun tatbiki
ne baılanılmıt olduğuna dair o 
lan beyanatını komisyonuo te. 
cil etmit olduğu kaydedilmekte 
dir. Komisyon, Suriye ve Lüb
nan'ın pek kısa bir zamandan 
beri İstifade etmekte oldukları 
manda sahibi devletin yardım 
ve nuihatlerine artık ihtiyaçla 
rı kalmayacağı zaman doğru 
gidiılerinin safhalarını alika i
le takip edecektir. Komisyon, 
Suriye ve Lübnan'da tatbik e
dilecek olan yeni rejim hakkın 
da vücucle ııetirilecek itiliflar
da manda sahibi devletin bazı 
hukuk ve menafiine ait temina
tı muhafaza edeceğini ümit et. 
mektedir. Bu hukuk ve menafi. 
in muhafazası, idari vekaletinin 
hitamına kadar, manda sahibi 
devlete tevdi edilmit bulunmak 
tadır. Nihayet komiayon, bun
dan sonra Suriye ve Lübnan it 
!erinin takip t:deceği tek&müle 
ait muhtelif safahatı hakkmde 
zamanında malOmat verilmesi· 
ni temenni etmektedir. 
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İ Her tarafı bembeyaz 
bi:r şehir: Muğla 

jı 
' l 

• 
1 :. Her sene bağdönümünde herkes 

evinin duvarlarını badana eder I 
• 

Muhteşem 
• 
infirat 

(Başı Birinci sahifede) 
ili, buıriinkü fazla iıtihsal devrin
de, müıtahıil çeker diyorlar. Ve 
amelenin gÜmrükten zarar görmiye
c:eğini ileri sürüyorlar. Ve güm
rüğü talep ediyorlar. 

M"!hur lngiliz iktııatçrlarından 
Y. Keyneo'in yaptığı hesaplara gö
re, konulabilecek yüzde b"! gıda 
ve yüzde 16 fabrikasyon gümrüğü 

ile 45 milyon lıterling kadar bir 
•iiınrük iradı alınabilecektir. Fa
llat yalnız bu lratla , lngiliz bütçe- . 
sinin kapanması imkanı olmıyaca-; 1 

1 : l 
1 !ı 

l 
l 1 

.. ir •tıkirdır. 
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MuUlada: Muazzam sinema binaşı 
Muğla (H. muhabirimizden) ı yeainden timdiye kadar 100 

J ' Muğlanın hususiyetlerinden bin lirasını tevzi ederek halka 

1
1 , 1 

birisi de beyaz bir şehir olma- pek büyük hizmetlerde bulun-
1 ı ;aıdır. Burada sokaklar, duvar- muştur. işte hayırlı it buna 

1 
1 

lar evlerin içi, dışı her tarafı derler. 
1 • 

''• ' •!>embeyazdır! Kireç mebzul Zımpara madeni 
~ olduğundan bağ göçümünden Biri İngiliz tabaasnıdan Ri

,avdetten sonra heı·kes evini ve şar Ubude diğeri Müaevi Tıı-
~'I sokak duvarlarını badana ya- rika biraderler, üçün<:üsil Ki-

' ,Parlar. Muğlann sokakları tapçı zade Hafız Emin Beye, 
, kumsal ve meyilli olduğundan dördüncüsü Alber Y etuaya be

' lı:at'yyen çamur olmamaktadır. «İncisi de Boladanlı Hacı Emin 
! 1 ~ 

Hususi. muhasebe mahdumlarına ait olmak üzere 
Müdür Kemal Beyin vakıfa- müteaddit zimpara madenleri 

,ne ve müstakimane idaresile vardır, ve elli seneden beri iş-
t ı , büyük bir varlık göstermekte letilmektedir. Bu madenler 

l '.olan hususi muhasebenin hiz- Muğla ve Milas topraklarında 
ı met ve muvalfakiyetleri pek çıkarılmakta ve develer ve kam 
1 ,çoktur. Kemal Beyin ikdam yonlarla sahile sevkolunmakta-

l 
1 

.... 

ve gayretile 700.000 lira vari- drr • 
1 datından o/o 90 ı tahsil olun- Harbi umumiden evvel 75 
.maktadır ve şimdiye kadar hiç bin ton ihracatı olan bu cevher 
;bir suiistimal de kayclolunma- d.,n bu senenin yedinci ayında 
;mııtır. Hususi muhasebenin bulunduğunuz hanle henüz bin 
1şimdiye kadar yaptığı işleri ar ton ievkolunmamıttır. Eaba-
,zedeceğim : bı inhitat ise bervechi atidir: 
ı 1 - Senevi 20.000 liralık bir 1 - Masarifi istihsaliyenin 

'tbütce ile 25 yataklı bir hastane fazlalığı · 
, !yaptırmıştır içinde mükemmel 2 - Vesaiti nakliyenin fık-
ıbir de eczanesi vardır. danı · 
ı 2 - San'atlar mektebi , 3 - Rüsümün ağırlığı. 

11 3 _ Aygır deposu . 4 - Yunanlıların rekabeti! 
ı 4 - itibar ve iktısat sandı. 5 - Almanların sun'i. zım-
ğı . . 

'I 5 - Yaylalarda yaz tedrisa
' ıtı. 

6 - Muhtetem bir sinema 
l 

1
1ve klüp binası 45.000 liraya! 

7 - Bodrumda cesim bir 
mektep 30.000 liraya! 

ı 8 - Nafia makineleri ıçın 
. bir atelye bir de garaj. 

'I 9 - 160.000 liralık yol iha
,lesi . 

Hastahane 
Şehrin en birinci yerinde in

fB olunan hastaneyi ziyaret ey 
!edim. Üç pavyondan ibaret O• 

lan bu hastane hakikaten mü 
lkemmel tertibatı ve banyoları 
'havidir. Mevsim dolayıaile ba
na da bir banyo yapmaklığımı 
teklif ettiler ben de mükemmel 
bir surette yıkandım. Bu haa

' tane iki sene evvel hususi mu
hasebe tarafından yaptmlmıf
br. SO yatağa iblağı da muta
savverdir. Hutanede Talat 
Bey namında bir dahiliye mü
tehanısı vardır ki cidden ba
zik bir doktordur. Mumaileyh 
bahçenin duvarlarım yaptınnıı 
ve bir de havuz vücude getir-

' mittir. Hastanenin ittisalinde-
ki Koca Mustafa Efendinin ha 

1 rap kabrinin badana edilmeai 
ı her na11laa unutulmuttur. Has 
· tane müdürü ŞeTki Bey bu mu 
essesenin hüınü halde muhafa· 
zasına bütün lruvvetile çalıt
maktadır. Eczacı Etem Bey 
vazifeşinas ve muktedir bir 
gençtir. Eczahanede her türlü 
mualecat mevcuttur. Hastane

! nin noksanlar rise bir rontken, 
bir operatör ve bir de ba§hem
tiredir. Gayur Sıhhiye müdüri 

·yetinden bunların da ikmalini 
bekleriz. 

itibar .,,, ikti•at ••ndıjı 
Hususi muhasebe tarafından 

bir fUbe halinde idare olunan 
lıu eandık sırf zürraa para ik
l'M 91leaıek için tetkil olun-

ı 'mut •• (150.000) lira semıa--

para yapmaları . 
6 - Ecnebi vapur navlunla

rmm yüksekliği ! 

Zımpara işleri maalesef Yu
nanlıların eline geçmittir. Zira 
bunlar tahmil ve tahliye için 
güzel iskeleler ve rampalar yap 
mıtlar ve tahmil masrafını a
zaltmıt olduklarmdan bizim 
madenlere rekabet yapmağa 
batlamıtlardır ! Riraş abutla
rın madenleri. muazzam havai 
tesisatla ovaya indirilmekte ve 
oradan da develerle sahile sev 
kolunmaktadır . 

Diğer madenler 
Fethiyedeki krom ve manga 

nez madenleri Fransız ve Al
manlar tarafından ve Marma
riıteki kı-om madeni de Yunus 
Nadi ve Fazlı Bey ıirketi tara
fnıdan itletilmektedir. 

Vilayet maden mühendisi 
muktedir gençlerimizden Sadi 
Retat Bey bu madenler üzerin· 
de çok hasaaı bir şekilde çaht 
maktadır. Vukuf ve malumatı 
ve madencilikteki ihtisası §aya 
m takdir olan bu ate,in gencin, 
sevdiğim arkadatlardan Şura
yı devlet reisi Mustafa Re,at 
Beyin mahdumu olduğunu öğ
renince babası hesabına ben de 
iftihar eyledim . 
Sılılıige vekalet celile6ine 

Fethiye ve Köyceğiz kazala
rmm halkı sıtmadan kınlmak
tadırlar! Bilhassa Dalaman 
mıntakasında bu giditle insan 
neslinin münkariz olacağını i
tittim! Buradaki çocukların 
dalakları şişmiş daha körpe 
halde iken cenaze şekline gir
mişlerdir. Vekaleti celilenin bu 
rasmı sıtma mücadele mıntaka 
sına ithal buyurması azim bir 
nüfusun kurtulmasına sebep o
lacaktır. Refik Beyefendiınin 
memlekete yapmakta olduğu 
hizmetlere bunun da ilivesini 
rica ederiz. 

Raırıp K~ 

Teoblt edilebilir ki, alçak ıevi· 
yeli bU (Mal.iye gllmrülü) bugün
kü müıkül hali kartaramiyacaktır. 

Aoabe. lngiltere yükıek oeviyeli 
bir {Himaye gümrüğü) ne gidecek ı 

ınldir? Bir hamlede ha)'ll". Fakat, 
bir kere malrur mazi ile rabıta kı

nldıktan sonra, gilinrük tatbikatını 
derece derece arttırmak daima ka
bildir. Hattl ba, beynelmilel gilm
rlili tarihinde kaide ıriblclir. Güm· 
riite bir k•e baılanmaam. Ondan 
sonra11 kendiliğinden gelir. Amele 
Fırkumdan bazıları ırümrüğü (acil 
bir tedbir) olarak kabul ettiklerini J 

ona (daimi bir müessese) olarak 
tanımadıklarını beyan ediyorlar. 
ltaldli!n dinamik mahiyeti ve si
..,rta lcasaoının dahili manzara11 
dei1§111eden, bu nevi beyanların az 
bükmll olabilir mütalea11ndayız. 

Ne olursa olsun, Ingilterede ta
rllıt bir hava esiyor. lngiltere, muh
teıem tecerrüdün ıon bağlarını çöz
mek ü:ıereclir. lngilterenin, yavaı 

yavaı difer milletler kafilesi araım· 
da talacqı mevki ve gümrükten 
dolayi hayli deği,ecek olan müs
temleke ticaretinin geçireceği ta
havvül, dikkatle takip için faydalı 

yeni mevzular t"fkİl edebilecek
tir. 

Müderriı 

Nizamcttln ALI 

l LAN 
!stanıbul Tramvay Şirketi 

Müdiriyeti, 15 EyHll 1931 tari
hinden itibaren ikinci mevki 
Tramvay arabalarında tenzilat 
ile seyahat hakkını bahşeden 

mektepli kartları vermeğe ba
şlayacağını muhterem ahaliye 
ilan ile kesbi şeref eyler. 

Bu kartlar, yüksek mektep
lerden gayrı meıkatip talebesi
ne verilecektir. 

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

ki Tl"amvay Şirketi Hareket 
Dairesinde tevzi olunacaktır. 

1 - Kaırt alacak mektepli, 
onbeş yaşını geçirmiş olmama 
'lıdır. 

2 - Mektepli, üzerine 15 
kuruşluk pul ve mektep Mü
diriyetinin mührü ile mühür
lenmiş fotoğrafisi yapıştırtl

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

3 - Meiktepli, nıiifus varaka
sını göstermelidir. 

4 - Mektepli, vesika eb'a
dında ikinci biır fatoğrafi getir
melidir. 

5 - İstanbul Tramvay Şir
keti taırafmdan verilecek olan 
ık:art Ül'JCTirıe yapıştırılacak on 
bq kuruşluk pul mektepliye 
aittir. 

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

7 - Kartın tcvdiinde 2 1/2 
kuruş alınacaktır. 

8 - Mektepli kartları Tram
vay Şirk-etinin mezk(ir Hare
ket Dai<resinde Cuma ve Pa-
zar günlerinden 
gün saat 13 1 '2 
dar verilecektir. 

maade her 
tan 17 ye ka-

Muhterem halkın beyhude 
vakit kaybetmemesi için kart 
almak üzere mezkur dairemize 
ancak yukarda izah edilen şe

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

İstanbul T;amvay Şirketi 
MÜDİ~İYETI 

• Tayyare Cemiyeti Menfaatine • 
Konya da 

Son bahar a 
koşuları 

25 Eylul 931 cuma günü saat 14,30 da 
Konya valisi İzzet Beyefendinin himayesi altında 

Konyanın Çayır mevkünde yapılacak 
at yanılan programı 

Birinci koşu 1 Üçüncü koşu 
Üç yaşında ve hiç koşu ka

zanmamış erkek ve dişi, yerli 
ve Arap taylara mahsustur. 

Mesafesi 1000 metredir 
Taşıyacağı siklet : 56 kilo 
Duhuliye 5 liradır. 

' 

İkramiyeler 
Birinciye 225 İkinciye 50 li-
radır 

İkinci koşu 
Dört ve daha yukarı yaşta 

ve hiç koşu kazanmamış yerli 
ve Arap at ve kısraklarma mah
sustur. 

Mesafesi; 2000 metredir. 
Taşıyacağı siklet: 60 kilo

dur. 
Duhuliye: 4 liradır. 

ikramiye 
Bi:rinclye 200 İkinciye 50 li

ra<!ır. Bu iki koşuya ecnebi ka
nı taşıyan hayvanlar iştirak e
demiyeceği gibi ecnebi jok.eler 
dahi binemez. Kazanılan birin
cilik ise Yarıg ve ts.lah Encü
meıı:lnln tertip ettiği koşularda 
yine birincilik kazanmış adde· 
dilemez. 

Dört ve daha yukarı yaştıtki 

yerli ve Arap at ve kısrakları

na mahsustur. (Handikap). 

Mesafeei; 3500 metre<lir. 

Siklet: 60 kilodur. 

Her kazandığı kosu için tali
matı mah"Susa mucibince siklet 

ilave edilir. 

Duhuliye; 6 liradır. 

ikramiyeler 
Birinciye 250 İkinciye 50 li

radır. Bu ko>uya ecnebi jo~ler 

bin.miyeceği gibi ecnebi kanı 

taşıyan hayvanlar dahi iştirak 

edemez. 

Kayit müddeti 
Kayit müddeti 18 Eylfıl 931 

tarihinde başlıyacak 22 Ey!(ıl 

931 tarihinde nihayet bulacak
tır. Bu n1üddet zarfında mü

racaat etmiyenlerin hayvanları 

koşuya kabul olunmıyacak•ır. 

Kayıt muamelesi içın vilc1yet 
baytar müdürlüğüne müracaat 
edilmelidir. 

Gazinin gizli ordusu 
Aaka Gündüzün İstiklal harbine ait kı) metli parçalarıclırJit 

kes içindir. En güzel halk ve çocuk kitabıdır. 25 kuruştur. 

Genç kalınız 
Hayatınızda hiç olmazsa on sene kazanmak, bütün hayatı~ 

müddetince genç kalmak ister misiniz? Parasız, iliiçsız, kendı 
kendinizi tedavi etmek ister misiniz? Bu kitabı alınız 75 kuruŞ· 

Saadet yolu 
Mts"ut olmak, iyi bir hayat yaşamak, kendi kendini terbi· 

ye etmek, fena ve zararlı huylarından vaTgeçebilmek istiyen· 
ler bu kitabı okusunlar, 125 kuru~. 

Çocuk 
Hayata nasıl hazır1anmah? 

Biiti.in analar, babalar, muallimler, mürebbiler bu kit3b 
ezb.:r etmelidir. Bu kitap tembel zannettiğiniz bir çocuğu! 
hakikatte nasıl zeki bir çocuk olduğunu fakat bu zeOiismı iıı· 
kisaf ettirmek için ne yapmak laznn geldiğini size öğrete

cektir. Bu kitap çocuğunuzu size tanıtacaktır. 100 kuruştur. 

24 saatin hıfzıssıhhası 
Yatağa yattığınız dakikadan itibaren 24 saat zarfında sizi 

lazım olan bütün sıhhat kaidelerini kitapta göreceksiniz. Bö. 
lece sağlam bir insan olacaksınız. 30 kuruş. 

1 

) Ogullarımız 
Hüseyin Cahit Be)rin bu eseri: (Aile içinde terbiye - Ebevey· 

1 

nin günahları) mevzı.u etrafında size çok kıymetli bilgiler ve" 
recektir. 1?5 kuruş . 

· Türk korsanları 
Ecdadımızın şanlı şerefli korsanlık hatıralarını, Barbaros. 

1 Turgut, Kılıç Ali gibi deniz kahramanlarını bu .kitapta oku· 
yacaksınız, göğsünüz kabaracak. Cildi 2 liradrr. 

Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi 

lstanbul ithalat gümrü- ı Ortaköyde Feriye saraylarında 
w •• •• d .. ı··..., ·· d . Kabataş Lisesi müdürlüğünden: gu mu ur ugun en. 1- Ücretli leyli talebe kaydına başlanmıştıır. 

Mikdarı 2 - Leyli yerimiz mahdut olduğundan eski leyli talebemi· 

Adet Cins kap Cins eşya marka numara Kilo Gr. 
4 sandık üstübeç 
1 

1 
" 
" 2 kutu 

6 balya 
1 sandEk 
1 

" 
1 

1 
1 

1 
2 

3 

.. 

.. 
" .. 
" 
" 

cam eşya 
zati eşya 
nümune hahve 
adi mukavva 
adi kağıt 

Cilalı mukavva 
Lastikli Pamuklu 
mensucat 

N. G. D. 8265/8 200 
A. P. 7 42 
G S. 2 45 
L. E. G. S. bilii 
Z. F. Muhtelif 
K.H.K. 7 
Z. F. D. L. V. 1567 
Z. F. 3 

adres 
M. U.O. 
A. D. 
A.D. 
bila 

1 
213 

3 
1/2 

24306 8 

o 910 
679 

28 500 

104 
41 

21 
00 

5 
49 

47 

zin Ağustos nihayetine kadar tecdidi kayt ettirmeleri liizrrn• 
dır. 

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

4 - Mezuniyet inıtihanlanna Eylil.l bidayetinde, ikmal iın· 
tihanlarma 12 Eylfılde, nihari talebe kaydına 10 Eylfılde başla
nacaktır. 

Urfa Belediyesinden: 
Takriben iki kilo metre murabbaı mesahai sathiyeye ma· 

lik Urfa şehrinin Şimal istikametinden gelen Kehriz ve 
Cavsak suları namile maruf sularının Gazino denilen mevkide 
yapılacak teırşih havuzlarından geçirilerek demir borular de· 

1 Çuval 

2 sandrk 

1 

Matbu kağıt 
Mevaddı gıdaiye 

Eşyayı beytiye 
Muhtelif ecza 
Numenelik duvar 
kığıdı 

Kına 

Çivi 

marangoz eşyası 
İpekli yastık yüzü 
(M. Ayakkabı ve) 
(keten yakalık. ) 
P. mensucat boş 

A. S. H. E. bila 
C. E. 1973) 
N. A. bila) 

adres 
bila 

7 
Bila 

71 

50 
madara 

173 

( rununda şehre tevzi ve isalesi için yaptırılması muktezi proje 
şeraiti atiye dairesinde ve 11/8/931 den itibaren otuz gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha· 
le 9 9,"931 çarşamba günü saat on beşte Urfa Belediye encli
meni huzurile icra kılınacaktır. Plan ve projenin aşağıdaki ev· 
rakı fenniyeyi muhtevi olması lazımdlT. 

" 
1 Paket 
1 Kap 

3 Çuval 

1 paket 

çuval ve pik demir 
Keten işlemeli 

sofra taknnr. 
Kitara çalgısı \ \ 
Annonik 

.. 
' f 

4 pacça alatı cerrahiye ve muhtelif euya 

" 

422 odet Lastikli demir kamyon tekerleği gümrüksüz 

caktır. 

o 280 
o 

156 

ıs soo 
1 adet 
1 adet 

o 
satıla-

Balada cinsi ve mikdarı yazılı 22 kalem eşya 31-8-931 tari

hinden itibaren İstanbul ithalat gümrüğü müdüriyeti satış ko-

misyonunda bilmüzaycde ııatılacağı ilan ilunur. • 

Edirne Kız muallim mektebi mü
dürlüğünden : 

Mektebimizde ikmal ve mezuniyet imtihanlarına 6 EylUlde, 
birinci sınıf kabul imtihanlarına 1 Eylil.l ve diğer sınıfların ka

bul imtihanlarına da 5 Eylfıl 931 tarihinde başlanılacağı ilan 
olunur. 

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 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mahsuu 
• TeJ.,.fon 243111213 

1 - Esbabı mucibe raporu. 
2 - Tahlili fiat cetveli. 
3 - Boru kuturlar hcsabatı. 
4 - Şartnamei fenni. 
5 - Ter~ih ve su havuzları planları ile mll'htelif maktaları 
6 - isale mecrası ve güzergah, harita ve profili 
7 - Şehir tevziat şeıbekesi pliinı. 
8 - Tevziat şebekeleri maktaı tu!iini. 
9 - Çeşmeler vantüz dö şarj ve lüzumu olan echızenın· re· 

sinı ve pliinları. 
lf; - Bunlardan başka fennen bulunması icap eden ve mu· 

amelat itibarile Y' ıılması lazım gelen bilumum evrak 
Teklifte bulunaca'k taliplerin yewni ihaleden mukad· 

dem yüz altmış liradan ibaret teminatı muvak•kte akçesin 
nakten veya hükumetçe muteber bir banka mektubile teklif· 
nameEin' havi mühürlü bir zarfı Urla Belediye dairesine tevdi 
eylemeleri lazmıdır . 

İhale bedelinin nısfı pcojenin tanzimine ıbaşlandığı ta· 
rihten itibaren ikmaline kadar peydeııpey, nrsfı diğeri proje· 
nin ait olduğu makamatı aliyece tasdik ve kabul ettirilerek 
belediyeye teslimi tarihinden iti:ıaren on beş gün sonra defa· 
ten tesviye olunacaktır. 

Daha fazla izahat almak istiyenl-erin Urfa Belediye daire· 
sine müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Yarış ve Islah Encümeni 
Riyasetinden: 

4/8 .. 931 Altı hafta birinci Tay handikabına gicecek haY· 

vanlardan Tayyar II 60, Yegane 58, Güler 57,5, Sahhap 56, 

Nid-ı 55, Suzan 55, Ateş 53, Elmas 53, Leya 53, Sterleujht 

50, Mazlum 50, K. Hayyam 49, ıkilo keza dördüncü yerli ve 

Arap handikabına girecek hayvanlardan Rıüçıhan 67, MaltaY 
1 • 

59, Mes'ut 58,5, Hamdani 58, Hll.kan 57,5, Gümüş 57, NasıP 

56,5, Tayyar 54,S, Sunleugh 53, Al Denııit 52,5, Şahin 52, :ı<. 
Ceylan 50,5, kil-o taşıyacaklardır •• 

. i 



Askeriye ve Mülkiye Dul ve Y etimJeri ve T ekaütleri ile Hidematı Vataniye ve avans maaşlarının 
.t:ylül 1931 tediyesi aşağıda yazılı yerlerde yapılacaktır. 

Beyoğlu MaJmüdiirl~ğünim 
Tediye günlen 

Kasımpaşa tediye şube•i 
(Kasınıpaşada Camii kebirde yok

lama yeri) 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Ey/111 

1 20001 20200 
2 20201 20450 
3 20451 20700 
s 20701 20850 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

6 19501 19625 

Mülkiye tekaütleri 
7 19001 19107 

ilmiye tekaütleri 
7 1501 1504 

Asker tekaütleri 
8 
9 

10 
12 

21501 21700 
21701 21900 
21901 22100 
22101 22336 

G;ıJa-.ay tediye 9ubeai 
(Galata•ray liaeei aırkasmdalı:i 

yoklama yeri) 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Ey/il/ 

1 50001 50200 

z 50201 50400 

3 50401 50650 

5 50651 50809 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

6 13001 13250 

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 
• 

Beşiktaş Mal MüdürlüğUnün 
Tediye günleri 

Betiktat tediye şubesi 
(Akaretlerde Cümhurlyet h&llı: 

fırka6r binasmda) 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Eyll11 

1 45001 45217 
2 45218 45477 
3 45478 45846 
5 45847 46243 
6 46244 46500 

Mülkiye dul ve 
yetimleri 

7 25001 25292 
8 25293 25530 

Asker tekaütleri 
9 48001 48205 

10 48206 48413 
12 48414 48634 
13 4863S 48930 

Mülkiye tekaütleri 
14 26001 26252 
ıs 26253 26387 

ilmiye yetim ve 
tekaütleri 

15 3501 3538 

Eminönü Malmudürlüğünün Tediye günleri 

Sultanahmet tediye ııd>eai 
(Adliye daireel arkasındadır). 

Beyazrt tediye şubesi 
(&yazıtta mülga zat maaJ!an daireeindeddc), 

lhküdar Malmüdürlüğünün tediye günleri Kadrköy Malmüdiirlüğiiniin tedi~·e günleri 

' 
Oskıidar tediye §Ubetıi (Patakapusundaki yoklama yeri Kadıköy tediye şubesi (Kadıkôy halinin alt katı ve üst katı 

Birinci ki§e) İkinci ki~ Birinci kişe) İki<Kı kişc 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

l!:yf{Jl 

1 30001 30235 
2 30238 30485 
3 30486 30714 
5 30717 30942 
6 30943 31208 
7 31212 31490 
8 31491 31785 
9 31786 32050 

Mülkiye tekaütleri 
10 22503 2278S 
12 22786 23008 
13 23009 23057 

- ·-

Mülkiye Dul ve 
Yetimleri 

Eylill 

1 21001 21278 
2 21281 21564 
3 21565 21797 

Asker tekaütleri 
5 33003 33249 
6 33250 33464 
7 33465 33670 
8 33671 33880 
9 33881 34130 

10 34131 34406 

ilmiye tekaütleri 
12 •3002 3034 

Asker Dul ve 
Yetimleri 

Ey/Ol 

1 
2 
3 

26000 
26251 
26501 

26250 
26500 
267SO 

5 26751 27000 
6 27001 272SO 
7 27251 27500 
8 27501 27750 

Mülkiye tekaütleri 
9 28000 28200 

10 
12 
13 
14 
ıs 

28201 28400 
28401 28600 
28601 
28801 
29001 

28800 
29000 

29200 

I 

Falih Malmüdürlüğünün tediye gunleri 

Eski Fatih tediye şubeııri Samatya tediye şUbesi 
(Saınatyada Sulu manastıııda Maliye şubt-si 

ittisalindedir). 
(Cağa! oğlunda duyunu umumiye blııaıımdadrr). 

Mülkiye Dul ve 
Yetimleri 

Eylıll 

1 16000 
16151 
16301 
16451 
16601 

16150 
16300 
16450 
16600 
167SO 

2 

3 
s 
6 
7 16751 16900 
8 16901 17020 

Asker tekaütleri 
9 18000 18150 

10 
12 

18151 18300 
18301 18450 

13 18451 18580 

ilmiye yetimleri 
ve tekaütleri 

15 Avans maaşları 
Mülkiye tekaütleri 

29201 29300 

Eyüp tediye şubesi 
(Eyüptc oyuncalı:crlaroa eo

ku.LW medreecekule). 

Birinci kişe kinci kişe Birinci kişe !kinci kişe Birinci kişe İkinci kişe Birinci kişe kinci kişe kinci kişe 

__ A_..!s~k~er~d~u~lv-e--+-::M~ül~ki~'y:e:--:dtu~l~v:e:1'~M~ül~ki~·y:e:--:;d~u7ı~v:e'1"-A':"""ı~k~er..;..d~u~l-v-e-1ı--A;:-:;sk~e~r~d~u~l~v-e-t~M~ül~k~iy~e~d~u~l-v~e".'""t"""":::A~s~k~e~r.;.;..;.du~l~ve--f-:M~u~·ı~k~iy=e;,;.:;d~u~l-v-e-1----A-s-k-e-r--d-u-l-v-e---
yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri 

Ey/N 

1 8001 8224 
2 8225 8453 
3 8454 8698 
5 8702 9080 

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

ilmiye 
yetimleri 

10 501 S41 

Eyltıl Ey/ili Eyll11 Eyltl/ 'Ey/Ol Ey/Ol Ey/O/ Ey/ili j 
1 

~ 
3 
s 
6 

7, 

5001 5250 
5251 5539 
5540 5699 
6501 6798 
6799 6968 

Avans 
1 zs 

1 
:a 

1 
261 

2fi() 

590 
3 591 383 

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

Hidemah 
vataniye 

g 1 53 

Avans 
9 1315 10536 

1 ı ısa 1 14001 14250 1 8001 8284 1 42501 42731 1 29003 29253 1 36002 36251 'ı 
2 371 500 :a 14231 144615 ı 8285 8588 2 42732 42982 2 29254 29622 2 36223 36438 
3 901 780 l 14468 14867 s 8590 8680 3 42983 43284 3 29623 29711 3 36439 36685 1 

9 101 192 

5 781 1050 5 11868 1516\ Mülkiye 5 43249 43473 Mülkiye Mülkiye dul ve 
6 1051 1230 o 15162 15344 tekau-tlen· 6 43474 43757 k 1 te aüt eri ti" l · 7 2001 2325 Asker tekaütleri 7 43759 43955 ye m en 

M"lk" 5 10001 10281 Asker tekau""tlerı· 5 3zooıı 32211 1 

u ıye 7 11001 11220 o 10282 10409 5 28001 28301 6 3sooz 38201 ı 
tekaütleri s 17221 17448 •1 • 8 40001 40218 6 28301 28424 

9 17449 17666 
1 mıye 9 40202 40416 ilmiye tekaütleri 7 38202 38405 

8 2326 2520 10 17668 18015 6 1001 1135 10 40417 40647 7 '400 9 8 38407 38533 ı 
ilmiye tekaütleri Avans 1a 4-09.iB. 40894 s Son ~;:erin Mülkiye 

9 1 12 ı 25 muhtelif oevi .maaş tekaütleri 
7 Son tahsislerin ve mu'htelif o.uma- il 32504 32660 

Hmiye yetimleri maaşları bu gün- larma verilecektir. ilmi ye tekaütler{ 
de verilecektir. 9 4501 4518 

Süt 
Veren 
Annelere 

Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ço
cuklann kemiklerini kuvvetlendirir. 

iktisat Vekaletinden: 
A k · t ~-ktebi yanında bulunan makine laboratua~ n ara zıraa .. ~ 

rında yapılacak 8729 lira bedeli k~~fli ilavei inşaat kapalı zaırf 
Usuli ile yirmi bir gün müddetle munakasaya çıka~ıştı;r. 

Evrakı fenniyesi ve projesi Vekalet muhas~b~sıne venl~ 
Beş lira mukabilinde telsiz telğraf civarnııda .zıraı . ve _bay.t~ı 
enstitüler inşaat fen heyetinden verilmektedır. Talıplc:7'ın. ılan 
edilen bedeli ıkeşif üzerinden % 7,S teminatları ve ehlıyetı ~e~
niye vesikalarr ile birlikte ihale tarihi olan 1.2 Eylfil ~31 tarih~
ne nıüsadif Cumartesi günü saat on dörtte zıraat mustıeşa~lıgı 
losmında müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ılfuı 
olunur. 

Tahlisiye Umum mü
dürlüğünden : 

Rumeli Tahlisiye mıntakasmın Merkezi ~lan Kumkö~e. 
""·ı ki ltı·m hanesinin tamirat ve ınşaatı 22 Agustos 

n.1 yosta., mua . 
93 l tarihinde kapalı zarf usulile münakasaya konulmu~- ~se de 

Saraçhanebafllld& Münir Paıa konaldannda 

Kız ve Erkek H • L• 1 • 
veLN!~~ri ayrıye ISe eri 

Tekmil sıoıflan mevcuttur. Kayda ba,laoımştır. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve ingilizcedir. 
Talebe aabab evlerinden mekteblo otomobillerile alınır ye alqam aynı vasıta ile evlerine 

gönderilir. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

Leyli ve Nehari 
Kız ve E•kek lnkilap Liseleri 

Mliessiai: NEBfZADE HAllDl 

Ana, 
Lise kısımları 

Resmi ders programlınnı tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kıt'iyyen lüzum 
bırakmayacak bir mukemmellyetıedlr. Talim ve ıerblye heyerteri rnemlelı:etimizln en güzide muallim v~ mü
rebbilerinden müreklı:~ptir. A~a ve bıb~ yavrularını INKILAP LiSELERiNE her hususta ıam bır emniyet 
ve huzuru kalple ıeslım edebılirler. ,Mulauıl luhnıme vereceğini% adrese gönderilir) 

Mektep Nuruoamaniyededir. Telefon: 20019 .......... ~~ ........ ~ ................ ... 
REIMI ıtlNtlR T~RI tiMT~I IİIKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder zarf içine konulması icap eden evrak no~s~n zııh~ ettıgin.den 
teklif mdı:tuplan sahiplerine iade edilmıştır. İşbu ı~at ve ta-

mirata kapalı zarf usulile 3 EylQl 931 tarihine müsadıf perşem- Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
be günü saat on beşte Galata Rrhtımında Maritim hanmda Telgraf adresi: Reımilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 
Tahlisiye Umwn Müdürlüğü Mübayaa komisy~~da ~~~r • 

icra edilecektir. Zarflar ancak 2 Eyltll 931 ta1"ıhıne musadıf ~-············· • 
' <k b l ecrı cekt. Zayi - Dlin Bey.uıtta otomo- N f F k b Çarşamba günü saat on sekize kadar ~ u 

1
• e. ı.r. .• bil içinde tC'Smi geçidi 50yreder· a ıa en me te ı• 

Bu baptaki. cvr-'·ı almak_iısti""""lerın Ta!hlrsıye Umum Mu-..,. ;--· ken derunun.da bir mikıdar para ile 

diirlüğüne müracaat ctmelen. !:ç !~;"~~ !'::::~~e;:,:- müdürlüg~ ünden : 
.,Liseler mübayaat komisyonundan: kaybettim. Bulan zatın Beyoğlun-

da Amerikan Seferothanesi karşr-
l(Ottı · rbutKandilli veÇamlıca mektepleri sebze- sında Bensu otelinde 3 No. Madam 

l ısyonıunuzame 1• ·h ı edil 
eti 14-9 9 

'h' ·· adif pazartesi günü saat .,. te ı a e Rose Evtl adresine gönderdiği tak-
- 31 tarı ıne m\16 lm tur Tali..,le- d ki d maada 

~ üzre kapalr zarf usulile münakasaya koıuı UŞ • ,.. dirdc derun1111 a para an 
l'in ay~ ınemnoo edilecektir. 

konıisvooa miiracaatlart-

Bıı sene bazı derslerden imtihana gimıiyen taleıbcnin ikmal 
imtihanlarına 22 EylQI 1931 tarihind~ başlanacağından alaka
dar efendilern mezktlr tarihte mektepte hazır bultuımaları 
ilin olunur 

-
Giresun' da 2 No lu Jandarma 

Mektebi Müdürlüğünden 
(2) No. lu Giresun Jandarma mektebinin 931 ve 933 9el1esl 

nih~etine kadar ve 932 senesi Ağust06 nihayetine kadar ida
resi için aşağıda cinsi ve miktan yazılı bulunanlardan yalrus 
ekmek kapalr zarf diğerleri aleni münakasa ıısullle 11-P-931 
tarihine müsadif cumartesi günü Gu.eaun Jandanna mekt.ebl 
satın alma komisyonunda ihalesi icra Jcı!lmacaktır. Erzak ver
meğe talip olanların satın alına komisyonuna müracaatla te
raiti münakasayı anlamaları ilin olunur 

Miktan Cinsi 
Kilo 
\65000 
17000 
6000 
6500 
8000 
8000 
4000 
6000 

'8000 
2500 
2000 
1500 
800 
200 

2000 
200 

3000 

İkinci nıevi fabrika un11c;d•11 dıinelJ 
Şığır eti. 
Koyun eti 
Pirinç 
Bulgur 

Kuru fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Patates , 

J 
Şeker 
Zeytin 
Beyaz peyntt-" 
Reçel 
Kınnı:zı biber 
Makama 
Vazelin 
Ot 

Kalemcn (17) 

-; 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yashk 
. ~•tanbulda Çakmakç•lar Sandalyacılu aokağında Kuştüyü fabrikan 

y~zile tlltc ı:ı, yliıil.e yorgan 15, yağlıboya y.astrk 5 liraya. KıııtilyilııUn 
kıl.ııu 125 kuruttan baıl&r. !Wftüyü kumaıLarı • vardır . Ucuz •tıhr. 
oı._ı.t. 30~ 
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ANIMEFENDi 
Niçin tereddüt ediyoraunuı? Mliziç, nabof te1irile 
sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen 
(ter) lpeklilerinlzi de çlirtıtmek Ye lekelemektedir. 

s n . ll o B o N ~ p E B T E ,, in 
Bu mahzuru klilliyen izale ettiğinden haberdar 
değilaeniz lütfen arkada,lannıza bir ıorunuz. Al
dığımız teıekkOmameler bize, bu müstahzan, ıi:ıe 
tavsiye etmek ceAretini veriyor. 

ALİ VAHİT BEYiN 
1 z 
UNU 

Y 1 L D 
ÇOCUK 

Hububatın foıforln maddelerini ve vitamini havidlr. Kob:r haz 
medilecek şekle konıılmnştur. 

~ 
Bunun için bilhassa zayii n abdesti bozuk ve kemik bastalı~ı ıı 

olan çocuklara mükemmel bl gıdadır. 
Bu un ile beılenen çocuıun kilosu şayanı hayret derecede ar tar. 

Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

Yüksek Deniz Ticaret Mekte~i Mndnrlüğünden 
Mektep Iktisat V ekfiletine merinıt leyli ve meccant bir 

müessesedir. Derecesi yUkııektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbasr 
hükilmete aittiır. Bikes talebeye aynca muavenet olunur. Taş
radan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 
tesviye edilir. Mezunlanna kaptan ve makinistlik diploması 
verilir. Bir hizmeti meoburiyesi yoktur. Kayıt ve kabul mua
melesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve usul ve 
niimunesine muvafıJr: ve Noterlikten musaddık bir taahhütna
me verdikten sonra ftspi katiyet eder. 

Tahsil müddeti, ikisi Ali ikiai tali olmak üzere dört sene
dir. Ali birinci sınıfa münhasır.ın lise mezunları alınır. Tali 
birinci sınıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil 
gördüğünü Maarif memurluklarına tasdik ettittnler kabul olu 
nur. Taliplerin atide muharrer vesaiki istidalarma rapten 
Mektep Müdiriyetine göndermeleri ve muayenei srhhiyede 
hazır bulunmak üzere bir teşrini.evvelde bizzat mektepte hazır 
bulunmaları Lazımdır. Taşradan gleceic talebenin, Yüksek De
niz Ticaret Mektebine girmek üzere memleketlerinden ha
rel::et ettiklerini naUk bir mazbatayı ve vesaiti nakliye sahip
lerinden almmıs ve rayice muvafrlı: olduğu mahalli belediye
lerince tasdik edilmiş senetleri beraberlerinde getirmelri 111-
zrmdır. 

Şerait i duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderen
lere her türlü tafsil~t ita edilir. İlk ve orta mektep mezunları
nın beyhude müracaat etmemeleri rica olunur. 

İstidalara raph lazım gelen ve
sikıalar şunlardır. 

(1) Nufus hüviyet cüzdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) 
Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. (4) Polisçe musad
dak hüsnühal ilmühaberi. (5) Döı:t adet vesikalık fotoğraf. 

i Büyük Tayyare Piyangosu 
~ 

11. inci Tertip 

11 EYLÜLDEDİR 

Büyük ikramiye· 

35,000 Liradır 
Ayrıca: (15.ooo, 12.000, ıo.ooo, 8.000) Liralık 

ikramiye ve: (25.000) Liralık bir Mükafat. 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 
15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük

sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe 
cıvarında Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde hea- gün sa
bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylfil 931 
akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
şeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiye
bilirler. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla (8000) adet ağzı vidalı 
yerli matara satın alınacaktır. Münakasa 10-9-931 Perşembe gü 
nü saat 15 tıe Gedikpaşada Jandarma imalathanesinde icra edi
ecekt ir. T aliplerin kom.isvona müracaatla şartnameyi alma-

n 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Taliıbin yaşı on sekizden aşağı ve otuz be§ten yukarı 
olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil mektep me
zunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtilıansız, iki 
sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitabetinde bu 
lunanlar, malfunatı hukukiye, kitabet, h esaptan, işbu şeraiti 
haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malfunatı medeniye 
ve iktisadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtihana tabid ir. 

3 - Taliplerin 30 Eylill tarihine kadaır zirde gösterilen ve
saik ile mektep idaresine veya bulundukları yer müd deiumu
miliklerine müracaat etmeleri lazımdır. 
A - Mektep şahadetnamesi veya tasd:kname~ ,,..,.muriyette 

ise beraeti zimmet mazbatası, 
B - Sıhhat raporu, 
C - Hüviyet cüzdanı, H üsnühal varakası. 

D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vesika, 
E - Üç adet 9 X 12 eb'admda fotograf, _ 

4 - Tedrisata başlandıktan sonra kayıt ve kabul muamelesi 
yapılmıyacağından taliplerin müracaatlarmı t acil etmelen 
icabeder. 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Kırklareli ve Babaeskideki kıtaat ihtiyacı için 7 kalem 

erzak ayrı ayrı kapalı zarfla müna'kasaya ıkonulmuştur. İhalesi 
aşağıda hizalarında gösHırilen gün ve saatlerde Kır'kla·reli As
keri satın alma k<ırni'Syonun<la y apılacaktır. Şartnam.eleri ko
misyonumu2'da mevcuttu1'. Taliplerin şartname almak ve mii
nakasaya ginnek üzere teminatlarile meZ'kfir satın alma kom is- . 
yonuna müracaatları. (241) 

Kırklareli ıkıtaatr için un 27 /9 / 931 Pazaır saat 10 

" " 
" " Babaeski ,, 

Kırklareli 
" 

,, Un 27/ 9/ 931 
,, odun 28/ 9/ 931 

" lll'pa 29/ 9/ 931 
,, arpa 29/ 9/ 931 

" " 
15 

pazartesi saat 15 
salı ,, 10 

sah 
çaisamba 
perşembe 

" 
10 

.. .. 
" " 

,, ot 30.19/ 931 
saman 1/ 10/ 931 

" 15 

" 
15 

* • • 
4 K. O. kıtaat ve müessesatı üzere teminatlal!'İle Manisada 

ihtiyacı için aşağıda yazılı me- mezkur komisyona müracaat
şe odunu kapalı zarfusulile sa- lan. (236) . 

tın alınacaktır. Şartname ve ev * * * 
safını gönnelk istiyenlerin 4 1 3. K. O. kıtaat ve müessesa
K. O. SA. AL. KO. ve taliple- tr ihtiyacı için aşağrda yazılı 
rin de vakti muayyeninde 4 

1 
mekülat kapalı zarf usulile sa

K. O. SA. AL KO. müracaatla- tın alınacaktlir. Şartname ve 
n. (212). evsafını görmek istiyenlerin 3. 

108000 kilo meşe odunu K. O. SA. AL. KO. ve taliple-
10-9-931 saat 15 te 4. K. O. SA. rin de vaıkti muayyeninde 3. 
AL. KO. K. O. SA. AL. KO. müracaat-

* * * lan (203) 
16-8-931 tarihinde ihale edi- 390,147 kilo saman 13-9-931 

leceği ilan edilen 13 Ton Ben- saat 17 de 3. K. O. SA. AL. KO 
zine verilen fiatler gali görül- * * * 
düğünden ihalesi 1 Eylftl 931 3. K. O. kıtaat ve müessesa-
Salı günü saat 15,30 da pazar- tı ihtiyacı için aşağıda yazılı 

hkla yaıpılmak üzere talik edil- saman kapalı zarf usulile satın 
miştir. Taliplerin şartnamesini alınacaktır. Şartname ve evsa
Fmdrkll'da ıkomisyonmnu2'da fmı görmek istiyenlerin komi
görmeleri ve ihale saatinden syona ve taliplerinde vakti 
evel teminatlariyle birlikte ha- muayyeninde 3 K. O. SA. AL. 
zır bulunmalan. (242). KO. müracaatları (197) 

• • 
Mani'lia, Kasaba, Salihli, Me-

nemen, Kırkagaç ve civarında-
! ki kıtaat ihtiyacı için sığır eti 
ayrı ayn şartnamelerde ola
rak kapalı zarfla mün.alkasaya 
·konmuştur. İhalesi 13 Eylfil 
931 pazar günü saat 15 te Ma
nisada a9keri satmalma komi
syomm.da yapılacaktır. (Şart

namesi komisyonumuzda mev
cuttur). Taliplerin şartname 
almak ve münakasaya girmek 

221,450 kilo saman 9-9 .931 
saat 17 de, 3. K.O. SA.AL KO. 

• • 
3. K. O. kıtaat ve müessesa

tı ihtiyacı için aşağıda yazılı 

saman kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Şartname ve evsa
fını görmek istiyenlerin Ko
misyonumuza ve taliplerin de 
vakti muayyeninde 3. K. O. SA 
AL. KO. müracaatları. (199). 1 

278,000 kilo saman 10-9-931 
saat 16 da 3. K. O. SA. AL. KO j 

Istanbul P. T. Başmüdürlüğünden: 
Van P. T. B. M. den 1230 lira bedeli sabıkı yazın kamyon kı

şın hayvanla haftada karşılıklı iki seferli ve her seferin mecmu 
sıkleti yazm bin beş yüz kışın bin kilo rtıe§ırutlu Siirt'te uğ 
ramak suretile Bitlis Diyarıbeıkir arası postası 21-8-931 den iti- ı 
haren yirmi gün müddetle Bitlis meııkezince müna'kasaya ko
nulmuştur. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin Diyarı!bekir 1 

Başmüdürlüğüne ve Bitlis Müdüriyetine müııacaatları ilan olu-
nur. 

lstanbul Evkaf 
dürlüğünden: 

Edirne·de Sultanselim, üç şerefeli, Muradiye, Süleymani
ye, Beyazıt ve Yıldrrnnbeyazıt camilerinin tamiıratına ait (29/ 
8/ 931) tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münakasadan ve
rilen teklif mektuplan şeraite gayri muvaftk olduğundan (5 9/ 
931) tarihine müsadif cwnarteosi günü saat (14) te pal'Jarhk 
suretile ihale edilme\k üzere bir hafta müddetle temdit edil
miştir. Talipler şartnameyi almak üzere her gün öğleden sonra 
İstanbul Evkaf Heyeti fenniyesine, Edirne Evkaf müdürlüğü
ne ve Ankarada Evkaf Umum Müdürlütüne müracaatları. 

•• ROUE LiBRE,, 
Masraflarınızı azaltır. 

-·,..,.., 
Dtomobllclllği n en son yanll l klerlnden olan " Roue 
Libre 

0 
sistemine mallk iseniz idare maeraflarınaz.t 

azaltmı' olursunuz. Mademki son on senenin en bll
y ük otomobilcilik t&rakk lyatından madut bulunan ve · 
dü nyanın en dun flatına alı nabilen "Roue Libre,. elııte• 
m i ile mücehhez bir arabaya malik olablllyorsunuz, 
tasarruf ve iktisadi kolaylıkla temin etmı, olursunu:a. ~ 
Hiç bir araba, "Roue Libre., ıılstemlnl Studebaker"ln , 
yeni "6., slllndirll arabası kadar tenzilatlı bir flata tak• 
dlm edemez. ·•Roue Libre., &ize 10 da 2 km. devretmete, 
motörlln frenajından kurtarmağa, yağ ve benzihd• 
'/,15-20nlııpetlnde tasarruf yıı.pmeğa,debreyajın kuvvet 
ve hareketini tenzil ve tan)öman dö vitesi teııhll etmet• , 
müsait kılar. Bu kuvvetli "6,, silindirli Studebaker oto
moblllerl, ,asinin eczayı mütemmlmealr"len bulunan 
tek bir aanJöman dö vites manivelalı " Rou• Libre " 1 

eıstemi il• mlloahhezdlrl...,. .,. 

J 
{;, v-e ·A. saker Ltd. Posta kutusu lstanbul 488 

S T U D E B A K E. R 
~f.'~~~f/~~~~ 

2500 Lira MOkAfatlı 
931 ikinci Kurası 

Teşrınlevvelda Çekiliyor -- --

Kuraya İştirak İçin 
1 Eylüle Kadar 

Kumbara Mevduatını:a-. 

lsgart 5 Lira Olmahdır 

Türkiye iş Bankası 

Niıantaıı'nda Karakol karıısında 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lis~si 
"Türkiyenin en eski hususi mektebi,, 

Tesis tarihiı 1885 
Yuva, İlk, orta ve Lise kııımlannı havidir. 

gün 9 - 16 ya kadar müracaat edilebilir 
Telefon: B. O. 4039 

Seyahattan avde 
Pariı Darülflinunundart 

mezun 

Diş tabibi 
Mehmet Rifat S 

Seyahatten avdet etrniŞ 
Cağaloğlunda kapalı fırın 

şrsmdaki muayenehanes inde 
mafııısabrk hastalarını t eda 

başlamıştır . 

SE YRJSEFAIN 

J\1crkez acenr.1: Galata KoJlf J 1' 
R 23bı. SıılH: .-\ . ~irı.:eı:ı \1 h 
ıade han i. 2:"40 

TRABZON POSTASI 
ANTALYA 1 E ylUl Sa 

17 de Sirkeci Rıhtırn 
dan hareketle Zongıl 
dak, İnebolu, Ayancı 
Samsun, Ünye, Fats 
Ordu, Gireson, Trabz 
Rize, Mapavriye gid ec 
tir. Dönüşte Zonguld 
yoktur. Of, Sürmene, P 
lathane, Tire.bolu'ya 

• uğrayacaktr. 

PİRE-İSKENDERtV$ 
POSTASI 

lZMlR 1 Eıylfil Salı 10 
Galata Rrhtımmdan k3 
kacaıktır. 

Askeri fabrika• 
lar ilanları 

31-8-931 tarihinde ka!' 
zarf usulile münakasası ~ 
edilecek olan 2500 ton Gerı 
tör kömürü ile 106,900 ~ 
civata demiri ilanında va 
gautesi müsavi fasılalara t' 
yet etmediğinden ~i ilt 
26-9-931 tarihine saat 15 e 
hir edilmiştir. Taliplerin ş 

namesini almak için her t 
münakasaya girmek için de 

1 gün. teminat ve teklifat ile ııl 
racaatlan. (3696). 

jl Beşiktaş icra dairesinden : 
Abraham Efendini11 Ama 

köyünde Doğru yolda 94 No 
dükkanda kasap İcnail Efe 
den alacağı olan 125 liranın teıııf 
hakkın.da borçluya gönderilen r,I 
me emri zahrındaki ckTke<ıa 

i kametgfilıau terk ederek gitmif 
elycmı nerede olduğu machuJ !ıd 
lunduğuna dair karyeai muhtar 
mlibaşiri tanflarmdan Y8ri1cn ı• 
den anlatılmış ve vild talqı tlİ 
rine ilAnen tebliğat icruına ~ 
vıcrilmit olmakla tarihi ilkıınl 
itibaren bir mah zarfında mürai 
atla bir ğOna: · >tlru ve teavif' 
deyn etmediği talı:ıdiıde lldeme ıl 
ri tebliğ edilmiş .odıılunacaf;., ~ 
kamına kaim olmak Useı-e ilin Ol' 

nur Ef. 

!iği: 

Gül camii mahallesinde 
keoi dede namı diğer Yeni 
kakta NO: 5 Üç kattan ib~ 
zemin !katında koıridor, bir oİJ 
ocaik birinci katta: Bir ofl 
bir sofa, bir hala iikinci ka~ 
bir oda ve bir sofayı müşteJI" 

bir bap hane açık aı ttnma J 
retile l:ıilmiizaıyede sattlmasl' 
na karar verilmiş ve ehli vırııf 
fça mezktlr haneye ( 406) ıif! 

·kıymet konulmuştur. Görırı' 
ve gıe=ek istıeyenlerin içinde' 

ki kiracrya ve şE!'lH~ tntlnyeJI 

1 
yi anlamk isteyenlerin mah1'' 
mede 928/ 1558 No. lu doSf 

smda mevcut §<lrtnamesine ~ 
racaatlan ve ıkıymetini buldl" 

ğu takdirde 30/9/931 tarilı Ç~ 
şamba günü saat: 16 da 1cııt 
ihalesi icra olunacağı ilan olıl' 

1 nur. 
t .. *. ~ _, 
1 No: 930-36 Akıııarayda ~ 
ıra'ba Hüseyin ağa mahallCS~ 
de Gümüşhane ruımr diğer 1' ç 

Pertevniyal Lisesi Müdürlüg" ünden: ırnacı sokağında 8 
No: lu bal'~ 

de mUkime iken vefat eO 
1 - Mezuniyet imtihanına tabi olmıyan sıruflaxm iıkmal imti- Emine Dilber Hanımın aıacl' 

hanı 2 Eylfrl tadhinden itibaren. ve borçlularının terihi i11i.J111" 
z - Mezuniyet imtihanına tabi üçüncü sıınıfıın ikmal imtihan- dan itibattn bir ay ve iddiaf 

ları 3 Eylfil tarihinden itibaren başhyaCQlktır. Proğramlar veraset edenlerin üç StY ~arf~ 
mektepte asılıdır. da müracaatları liizumU ılifl 

3 - 5 Eylillden 10 Eyli\le kadar eski talebell'in. kaydı tecdit iunur. / 
edilecek, 10 Eylfilden 15 Eylfil~ıkadar yeni talebe kayde- . -·--" = - • ıd 

dilecektiır. İUln olunur. MILLIYF.T MATB~'''" 


