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"' Gazı Hz. Rus Sefirini Kabul Bu vurdular 
. . " Suriç yoldaş Gaz? Hz. ne M. Kaleni
ıngılterede malı ve nin selam ve muhabbetlerini bildirdi 
iktısadi buhran Sovyet sefiri ismet Paşa Hz. ni de ziyaret 

lngllterede milli bir kabine teşek· • • f • l "" } k d 
kül ediyor. Bundan, lngilizlerin bugün· ettı. Başvekilımiz se ır yemege a ı oy u 
kü iktısadi buhranı, on yedi sene evel ğinde Reisicürnhur Hz. tarafın-
umumi harbin ilan olduğu zaman, kar- dan kabul olunmuştur. 
şılaşhklan siyasi buhran derecesinde Bilyük elçi M. Suriç Sovyet 
mühim ve hat tclflld<i ettikleri anla- Cümhur reisi M. Kalenin Hz.nin 

şılır. selam ve muhabbetlerini Gazi 
1913 senesinde l\lr. Asküiz libe- Hz. ne arzetmiş ve Reisicümhu-

ral bir kabinenin başında bulunuyor- rumuz Hz. de bilmfikabele pek 
du. Umumi tnrp kopar kopmaz, mil-
li bir kabine teş'kiline teşebbiis ederek mütehassis olduklarının beyanı 
buhrana mukavemet etmek istemişti. ile selam ve müveddetlerinin 
Bugün amele fırkasının ba;,ırnda bulu- iblağını büyük elçiden rica et• 
nn.n l\fr. Mak Donam ayni tedbire mü- mişlerdir. Bu mülakatta hariciye 
racaat ediyor. vekilimizde hazır bulunmuştur. 

lngilterede bu kadar büyük ehem- Suriç yoldaş Başvekil ismet 
ıniyetle telakki olunan buhranın haki· p 
Jd mahiyeti nedir? Buhran, İngiltere- aşa Hz. ni de köşklerinde zi-
nin mali vaziyeti iyi olmadığına, lııgi· yaret etmiş, Başvekilimiz Sovyet 
li-L lirasının istikrarını zaJi ettiğine da- sefirini öğle yemeğine alıkoy-
ir hnri~te his.,.olunan şüphelerden ileri Surlç yolda!f muştur. Tevfik Rüştü Bey de 

gelmiştir. Rusyadan yeni gelen Sovyet yemekte beraber bulunmuştur. 
Bir milletin kredisi, ona ka~r hisso- büyük elçisi Suriç Yoldaş dün Suriç yoldaş ve baric(ye veki-

Junncak hudutsuz emniyetin cscrirfi:·ı sabah Yalovaya gitmiştir. Suriç l" . d" k Y 1 
Londra ise. dünyanın en fazla kredı- ımız un a şamki a ova pos· 
ye istinat edçn piyasasıdır. J.ondrada Yoldaşı Yalova iskelesinde Ha- tasile şehrimize dönmüşlerdir. 
ki altın miktarı Fransadaki altın mik· riciye vel<ale~i hususi kalem mü- Tevfik Rüştü beyin 31 ağus-
tarının dörtte biri, Amerilmdaki altı- diirü Kemal Aziz bey tarafın . tosta toplanacak olan Avrupa 
nm ancak yedide biri olduğu halde ln- dan karşılanmıştır. Sefir bü- birliği komisyonu müzakeratına 
giltere, dünyaya bangerlik yapm:ık- ı_ ld H · · vekilimiz iştirak etmek u"z .. re bugün veya ta idi. Onun için istcrlin dünyanın her ytıx ote e arıcıye . ... 
tarafında itibar görüyor, ,.e I..ondr:ının Tevfık Rüştü beyle bir müddet yarın Cinevreye baraket etmesi 
mnJi firmalarını taşıyan senetler diin- görüştükten sonra Millet çiftli- muhtemeldir. 
yanın en emin ~cnetleri !"ayıhyordu. 

Ingiltereye n? lngiliz lirasına karşı 
hIB5olunan emniyet, lngilterede i~li
yen ecnebi paranın (250) milyon istcr
Jlne varmasile sabittir. 

Onun için Londraya karşı hissolu
ıınn bu mniyctf sarsacak Juıdise, en 'a
him netfoeler:i tt?l·Jit edebilir. 

Na ıl 1914 te Avusturya veliahtını 
öldüren kurşunlar bütün Avrupayı ate
şe aldıysa 1931 de Avusturya ile :ılıi
kadar bir hadise son günlerde şahit ol
duğumuz mali \'e iktısadi buhranl:ıra 
sebep ,·ermiştir. 

Ge~n mayısta (Avusturya kredi 
Anstalt) ın müşkül bir ,·aziyette oldu
ğu ve birkaç milyon zarar ettJği şayi 
olmuştu. Bu hadisenin tesiri, her ta
rafta hi"solundu. 

Kredi Anstalt hadisesi Avusturya. 
nm mali buhranını hat bir safhaya 
sokmustu. Anısturya, iktısadi bir in
hidam~ ı:ğramak üzere idi. Dünyanın 
en büyük bankaları ona yardıma koş· 
tular. Du yardımcılar arasmdn ln~l-

Bu sen ordumuza 37 

Bu tayyarelerimize at konma merasimi 
memlel{etin bertarafında Zafer bayramı 

günil yapılacak 

tere de bulunuyordu. Avusturyaya Halkımız tarafından orduya hediye edilen tayyarelerlmizden birisi 
4.000.000 Juk bir kredi temin ediyordu. - Yazısı 2incl saylfamızda -
Bu suretle vaziyetin kuruırılmasına ============================ 
imkan hnsıı olmuştu. R ı Q h · m · d 

Fakat bu hadi eden sonra Alman- US sporcu arı y0 rı iZ e 
yanın l'nziyeti mühim korkular uyarıdır 
mağa ba;;ıladı, Almanya ile. Av:?stur
ya arasmda iktısadi ve siyası munase· 
betler çok sıkı olduğundan, Avusturya. 
ya karşı hIB5olunan itimat ızlık Al
manyaya da sirayet etmişti. Almanya
nın tamirat borcunu tecil t'deceği sÖY· 
leniyor ve Almanya hükumeti ,·aziJ Pfi 
ıslah için yeni vcr~iler tarhediyorclu. 

Ameı-ika cümhur reisi Mr. ııo,·er 
Almanyanın bu vaziyeti karşısında 
tamirat rn harp borçlarının bir sene 
tecilini teklif etti. Bu teklif, bir ara
lık, ortalığı teskin etmi), fakat hasıl 
olan itimatsızlığı kaldıramamı~. onun 
için herkes para mı çckm~ğe başlamış
tı. 

Bunun neticesi olarak Almanyada
ki ecnebi pnrn nzalıyor, ifla !ar biri
birini ta.kip ediyordu. Almanyanm en 
büyük bankalarından biri olan Darm -
tadter kapılarını kapam.ış ~e bil_tü~ 
.Alı:nanyanın yıkılmak tehlık~ı g~ıı:~ı 
ğj görülmüştü. Bunun üzerıne ~ııtun 
Alınan bankaları kapanmış ve bırkaç 
g .. ~ para rekmek un ısonrn açıldıgı zaman ' , I 
işi tahdidata üıbi tutulmu~tu. Alman· 
:Ya, ancak haricin yardımı ile kurta: 
tılabilecekti. Onun için Alman ricalı 

(Alt tarafı 4 üncl.İ sayıfadn) 
Ömer Rıza 

Dün Odesadan şehrimize bir yatla 
23 Rus genci geldi 

-· 
Şehrimize gelen Rus sporcul:nndnn 

bir grup 
Dün "Konsomonya,, ismin· 

deki yatla şehrimize 23 Rus 
genci gelmiştir. Odesa sanayi 

müesseselerinin amele sporcu
larından mürekkep olan bu ka
file Sovyet Rusyayı ziyaret eden 
Türk sporcularına iadei ziyaret 
maksadile şehrimize gelmekte
dirler. Sporcu gençlere yatın 
kaptanı Vitsman ile Sovyet itti
hadı umum sporcular mümessili 
Yoldaş Sış Riyaset etmektedir. 
Yat fırtına ve şiddetli rüzgar· 
lara rağmen yalnız yelken kulla· 
narak saatte 5 mil sür'atle li
manımıza gelmiştir. 

Sporcular dün karşılanmışlar 
ve şehre çıkarak gezmişlerdir. 
Yat limanımızda 5 gün kalacak· 

tır. 

Aldığımız malumata göre ey
lülde şehrimize 350 Rus seyyah 
daha gelecektir. Turing kulüp 
seyyahlara ait bir program ha
zırlamış konsolosluğa göndermiş-
tir. 

Büyük taarruz ve Zafer! 
Yazan : Mehmet Asım 

.. • ••..• ; ..... : .. · • • ' •. _.'-_ ..... " •• , ..... _ ''!J. ... ··(':"tr:··-· · · t. -~~"' .... ,) 

Hazır a, •• ~a-
Kağnı arabalarının otomobillere 
galebesini temin edecek bir plandı 
Bu katını arabasının içinde, onun hareketlerini tanzim 

eden çelikten bir zemberek, ona yol gösteren 
harikuUide bir projektör vardı 

Bugün '(26) ağustostur. Tür}{ öa.~Iaar. O zafer ve o taarruz ol
milletini ölümden ve esaretten 1..-ur- masaydı bugünkü Türkiye bulun
taran büyük zaferin ilk l'lamız mıyacaktı. Belki (Sevr) muahe-
hareketi sekiz sene evel bugün (Liitfen sayıfayı.ret'iriniz) 

Mekteplerde Dahiliye tayinleri 
Muallimler için kil- Kaymakamlarda tebeddUIAt 

tilphaneler 8ÇIIIyOr Ankara, 25 ('lelefon}'....:.'• Knyma
Istanbul maarif müdüriyeti mu- kamlar arasında yapılan tebeddülün 

bir Josmını d üün bildirmiştim. l\ıütc
allimlere kolaylık olmak üzer~ bakisini de bugün biJdfriyorum: 
şehrin muhtelif Saray kaymakamlığına lnegöl !my-
semtlerinde u· makamı Rasim, Rerte kaymakamlığı-
mumi klitüpha- na Yaylak kaymnkamı halit, Yaylak 
neler açmıya ka· kaymakamlığına Nezip ka:rmalmmı 
rar vermiştir. Bi· 
nası müsait mek· 
teplerde açıla-

cak olan bu kü
tii p han el er de 
mesleki kitaplar 
b u J un ac a k ve 

muallimler her Maarif mUdUrU 
arzu ettikleri za- Haydar B. 
man bu kitap-
lardan istifade edebileceklerdir. 
Bu işle maarif müdürü Haydar 

Beyin riyasetinde bir heyet meş
gul olmaktadır. Haydar Bey bu 

Hayri, Bünyan kaymakamlığına Salih 

(Alt tarafı 4 üncü sayfada) 

hususta şu izahatı vermiştir: 
«Muallimlere son -derece fay

dası dokunacak olan bu kütüp

h an el eri mekteplerde açacağız. 
Şimdiki halde, lstanbulda 18 
kazada birer kütüphane tesisini 
düşünüyoruz. Fak at Fatih kazası 
çok geniş olduğundan bu semtte 
2 veya 3 kütüphane açmak ica• 
bediyor. K ütühaneleri ders se
nesi başlangıcına kadar açaca· 
ğımızı tahmin ediyoruz.» 

Yerli mallar sergisi bugün kapanıy r 

Bugün yerli mallar sergisinin son günüdür. Sergi akşam saat 
22 de kapanacaktı~. Serginin devam ettiği 15 gün zarfında 
nekadar satış yaphgı bugün belJi olacaktır. Resmimiz dün ser • • 

.. . 'd l d b' k gıyı gormıye gı en er en ır ısmını gösteriyor. 



~ 2 - VAKiT 26 Ağustos 1931 
desile Anadolunun ortasında ade- manda teçhizat noktai nazarından 1 
ta küçük bir vilayet halinde bıra- yunnn ordusuna nispetle ]fek çok nok 
kılan Türkiyenin mevcudiyeti bile sanları vardı. Her iki ordunun bu va
nihayet bulm\l§ olacaktı. Onun ziyetini g~z önüne getirenler Türl, 
için türk milleti yalnız istiklalini ordusunun YunanlrJara ka_rşı ~rru· 
değil ayni zamanda mevcudiyeti- ıa geçmesini kaplumbaga.nın tav-

. ni kurlaran büyük zaferi ve buza- şan ile ürat yarı ına girme i, kağnı 

SON HABERLER 

·oahiliye Vekilimiz . 
Maydosta Türk mlllt kahramanlığını 

teşrih eder bir. nutuk söyledi 
ferin başlangıcını ne kadar tes'it! arabft:;nftn zırhlı otomobil ile muka-
etse yerindedir. Binaenaleyh bu \"emel müsabakasına t~bbüs et'lles! Gelibolu, 25 (A.A.)- Dahiliye mıştır! (Kemalyeri). Bu bilha._c;sa ts
sene Dumlupınar zaferini tes'it et- n°ev'inden bir hareket addediyordu. vekili Şükrü Kaya Beyefendi ker arkadaşlarım kar~rsrnda hunu izah 
mek iÇin memleketin her tarafında Eğer br~ı karşıya d~ran bu iki bugün refakatlerinde kolordu te;,;ebbUsünde bulunmak is~mern. Jln 
diğer senerurden fazla heyecan ordu arasmda ynpılncak mukayese , .. ı kumandam Ali Hikmet P~. ol- türlü i1.ahtar bittabi onlara aittir. Fa. 
ve hareket gösterilmesi iftihar C'di- nız onların harici manzaralarına in- duğu halde Peyki~evket torpi- l<at ben <fe bu yere ic;im nrilmf lıü. 
Jecek milli bir hassasiyettir. Bu hisar ettirilirse bu neticeyi çıkarmak· toıu ile imroı adasından May- yük adamın yakın.arkadaşı olmak i· 
münasebetle ben de büyük taarruz tan tabii bir şey olamazdı. Türk ... 1- dosa gelmişler ve karaya çıkarak tibarile ondan işittiğim bir hatırsyr 
ve büyük zafer hakkında dört, beş dosunun Yunan ordusuna karşı büyüle Kemal yerine gitmişlerdir. esas tutarak üzerfnde bulunduğumuz 
gün devam edecek bir yazı yazd~m. bir taarruı hareketine ge~erek onu ye- yekil Bey Mehmetçik abide· yerin Kemalyerinin ne olduğuna dair 
Bu yazılara tetkik demek dogru rinden söküp atmasına asla ihtimal ,.e sine Reiıicümhur Hazretleri birkaç kelime söylemek istiyorum. 
değildir. Daha ziyade "Tahassüs- rilemeıdi. Onun için Türkler arasındıt ile Başvekil ve Mecliı Reiıi Efendiler;' 
]er,, denebilir. Çünkü bu yazılar- bile milli ordtldan taarruz bekJiyeııleı Paşalar namına birer çe- Üzerinde bulunduğumuz bl\ nokta· 
da benim ihtisasımdan hariç olan azdı. Onun olduğu yerde kalması bı- Jenk koyacaklara gibi kendi dan deniz kenl\rırıa kadar olan mesa· 
askeri ve ilmi mütalcalar değil, ha- le o vakit için bir nimet gibi sayılıyor· namlarına ve Cümhuriyet polis feyi hep beraber görtiyoruz. Çok kı· 
diselerden mana çıkarabilecek her du. ve jandarması namına da birer adrr. Bu dar sahada malOm olan ta. 
hangi bir fikir adamının mülahaza- J.'akat kar ı kar ıya duran iki ordu çelenk nıetmişlerdir. rihte bUyilk ku\'l"et kRraya çıktı en a· 
lan görülecektir. arasında mukayese yapılırken nıızım Bunu müteakip vekil bey şağı iki, ~ kilometre ~ephdt' yayıldı. 

Bu yazılardaki tnhassüsl.e~P. .ve dikkate alınmak ıa;ımgelen asıl rr.~- &fağıdaki nutk-. irat etmiftir: Bu vaziyttte htnUı üzerinde hulunclu-
mülahazalar:ı esas olan. . fıkırl~ri hhn bir nokta vardı ki bunu kima.. Arkadaşlnr; ğumuz noktada büyflk Tiirk e"·hidı 
kısmen Gazı Hazretlenn~ı; nut\.k- görmüyordu. Yunan ordusunun.kılr üzerinde bulunduğumuz nokta kür- Kftnal ıdahl bolunuyordu. 
lanndan aldım. Fakat dıger ba~~- tnda kabutu l~IM ~ekllntif ka.;>- tel arzın me-çJtul her hangi bfr noktasi o. tenft dUşman tephesinfn sol ('e
]annı da muhtelif fırsatlarda ~ ~- htmbııfanın içindeki kahramarılık idi. Halbuki biz bugünler ayni tanın- nahıftda ufak btr kuvnt1e göründU. 
yük zafe~n kahr~~anlannd~n ~şı- ruhu ile bu ruha hareket veren öy- mış me hur bir mevki olduğunu dil· Orad <'ephanegf kalmamış neferlere 
tilmiş hadıselerc ıstmat ettırdım. le bir kuvnt nrdı ki bunu kim. e h',.,. şünerek geldi)<. Bu nokta ne münase- HÜngülerinf kuJlandırarak işe haşladr. 
Bu itib~r ile ya~ılanmın h~nc~ etmiyordu. Tepeden tırnaia kadar betle tanınmış n ne diye çağrafi ve Bu teşebbüs mu\·llffakryetle ilk ec;er· 
hususi bır ~ıymetı var~ıhr. anı milsellah olan ve hu itibarla yckpa- askeri haritalarda muayyen isim al- lerini gö terdi. Türkün büyük ve 
bu yazılar bıraz ~a kendı. ayatı!t.ıa re bir zırhlı otomobile ben?.iyen Yu- • e 1 w :=: • "'." ss. ~vgili evladı (Mu;tara Kemal) o ge
ait hatıralar nevınden bı~ şeydn. nan ordusu kar 1 ındaki tilrk ordu- de munfık gorülen vazıyet de t!Uş ce çok uğraştıktan ve her hangi bir 

Birkaç ay evcl muhalıf sıfatını su ha it nazarlı insanin• i~in haki· manın Afyon Knrahisar cinrınd:\ Fatihin kolaylıkla karsı duramı) a<'a-
takınan h:ı~ı gazetele;de D~ml.upı- katen bir kağnı arabasmdan başka bulunan sağ ~e~ah grupu cenubu~- Patfhln kolaylıkla karş~ durnmıyaca
nar zaferının artık bır mazı oldu- bir şey değildi; fakat bu kağnı ·ıra- da ve Akarçay ıle Dumlupınar hı- ğı felaketi işaret eden ,·aziyetleri yen
ğundan ~a.h~e~enler oldu. Kan~a- ha ının lılr köşesinde yerleştirilmiş zasm~. kadar olan sahada topla~~k· dik~n sonra karanlık bir gecenin sa
tımca mıllı ıntıbah na~1ma hu soz- olan ve onun harekAtını tanzim•edcn tı. Duşmanın en ha as '"~ muhını bahında kendini bu noktada gördü. 

Bu sene ordumuza 
otuz yedi tayyare 

hediye edildi ·--fstanbul tayyare cemiyetini~ 
30 Ağustos zafer bayramı gtjnft 
al konacak tayyarelerimiz için 
güzel bir merasim programı ha
zırladığına yazmıştık. Haber aldı· 
iJmıza göre bu sene ordumuza 
halk tarafm~an hediye edilen 
tayyarelerin adedi otuz yedidir. 
Bu tayyareler. Araç, Akvehir, 
Hayrebolu. Gümlif hacık&y, iski-
lip, Beyoğlu, Üsküdar. Adalar, 
Kastomoni. Ke,an, Zafranbolu, 
Sa::-ay. Şarki karaağaç, Yalvaç, 
Bayburt,Erzurum,N;kaar, Siverek, 
Tokat. Germencek, Dinar. Soma, 
Bodrum. Smdırgı, Milis, Seferi
hisar, F etbiye, Bili, B~ecik, 
Bolu. Düzce. Gebze. Gemlik, 
Karamürsel, Kötahya, Demirci, 
Cizere balkımn teberrüatile ahn• 
mış olduğu için herbiri ait oldu-
ğu kasabanın iımini taııyacakbr. 
Bu tayyarelere her yerde 30 
Ağustos zafer bayramı glinil at 
talnlacakbr. Beyoğlu, Üıküdar, 
Adalar tayyarelerinin iıim koyma 
merasimi Y e,ilköyde saat 16 da 
yapılacakbr. 

Hamiyetli ve faziletli halkımıza 
teşekkür ve minnetlerini işaret 
eden cemiyet, mesaisine kudsi 
bir remz olarak kabul ettiği 30 . 
Ağustos ıaf er bayramı gününde 
det halkımmn cemiyete müzahe
retlerini yardımlannı. cemiyetin 
dağıtıla~ak rozetlerini takmala.
raru, müsamerelerine iştirak et
melerini heklemektedir. 

Peşte sergisinde 

. den dalı~ ~üyü~ bir .guna~ y~ktu!'· çclfü~n bir zemberek ile ona yol r:ös n.okta6ı orası .!di; Seri ve kafi bir ne- Ve bu noktanın yükı>.ck Türk tal:ini 
Va~ıa m1lh tarıhe aıt şeıeflı ~ır ter bil' projektör vardı ki bunu kim- tıce alm~~ d~,,m_n~ı.bu cenahtan vur· kurtaracak mevki olduğuna karar ,·e· 
hadıse olmak noktas~!1dan .o z~~:.r se farketmiyordu. Halbuki iki oruu makla mumkun ıdı. Garp cephe i k•ı· rerek burad kaldı. Bu nokta (l'ıhı~
bir mazi~ir; . f~k~t turk_ mıll~t~nın arasında i)·i bir mukaye..<1e yapıı?lil- m3;ndanı ~smet. p.a~ il~ erkanıhıır~i- U\fa Kemal) in çok faile düşman k:. ,._ 
her h.a.ngı tar~hı 1~~r hadıse gıbı ~u mek için Iuınlan da göz -önüne getir· yeı umumıye reıs.ı .• e\'Z~. paşa b.u. no~· vetlerinln mağlup ederek §'eriye ııüs
zaferı '!n~ıtt:ı~ gu~ me~lekct.ın mek lazımgelirdi. Bahsetmek istetia- t~i nazardan hızıat luzumu gıbı tet- kürttüğü n nihayet onları bütün tak-
~alnız. ıstıktalı. değıl, v.~rlıgt ~e ıs- ğimi7. bu giıli ruh türk milletinin kıkat yapmışlardı.: nu suretle hart:- viyelerine rağmen yerinde durdurduğu lkt.sad~öm:e~~~fa!'kıyetler 
tı~balı de teh.lıkeye du~eccğınd~~ vatan yolundaki fedakArhğı, bu fev ket ve taa~ruz planı çok e\'velden ha- bir kumandan yeridir. Bir Tür1' ku- Ankara, 25 ( A.A ) - Milli 
bıhakkın endışe etmek lazım ge]ıı. ka.Iade zenıberek, bu harikulade pr~ zırlanmış ıdl.,, mandanının Tütk taliini yükselfmek iktisat ve tasar.ruf cemiyetinin 

Mehmet Asım jelrtör Türk ordtMunan y~ sevk Bu plan kağnı arabalarının oto· jçin münasip gördüğü kumanda yeri- Peşte sergisindeki iktısadi mu-
- 1 - Ye idaresini elinde tutan Gaı.l Mustafa mobillere galebesini temin edecek bir dir. .8f'n asker delilim fakat hu yer- Taffakıyetlerinin neticesi olarak 

Yunan ordusu Sakaryada mağlO.p Kemal ile onun arkad--lan idi. plandı. Bu plan miktar ve t~hizat den bu (Kemalyerinden) garb:n bil-. · • t •-y ı..: d Aydın incir müstahsilleri koope-
edfür~şti. Yunan askerlerı rı~ ~ e 1 t hi bir kimsenin türk ordusundan itibarile zaif .,.r ordunun en mo C"rn tün ufuklarımı karŞI garbin blitiin de· f I M 
mecbur olmuştu. Sakaryndıın nr. at bUyU~ bi~ taarruı hareketi beklentedi- vesait ile mU<'ehhez bir orduyu yal- nizlerinde en büyük ıannolunan kuv,·et rati i ayni ıuret e anisa üzüm 
ederek Eskişehir ,.e Afyon Karahlsnr ği böyle hir zamanda idi ki Büyük nız mağlup değil, ayni zamanda inı ateşlerine karşı bu noktadan • sardır müstabatlleri kooperatifi de Ma· 
cephesini tutmuştu. · Milli ordu d:, Türk ordusunun büyük başkumanda:-u ha edecek bir p}{ındı. olan Türk irade ı• bugUnkü Türki;;eyi car kooperatifi ile ticari müna-
Yunnnhlarm tuttuğu hu cephe karşı- Mu tafa Kemal Yunan ordusuna taar- Şüphesiz tiirk ordusu için Yunun kurtarmı~ olan faaliyetlerin ilk yeri sebata girmiştir. 
!o;tnda vaziyet nlmı:>h. Bundan onrn ruz kararını vermL'j, planını hıu:ır.a- cephe5ine kal"S'I bütün cepheler~t> o'mustur. Bu itibarla burada bulun· ==-i:::-::-==h==0==1::::ı::::=:::ük=~:;:: .... =k=b=ı.=r:::: .. =ı..=:· 
~ ~ · · • . ~ k ' :. , zarası CI an Ş mu en y '"' nuı• 
günler, haftalar, aylar geçmegf' mış. erkfınıharbıyei umumıye reı 1 birden taarruza geçme doğru oln maktan ve gördüğümüz bu yükı:;<!k ııa- d d' K d · t•• ki rin bu azir 
bnşladlt. Feni ,.e garp cep~i kumandanı Is- mazdı. Fakat bütün cephelerde ilk zn- tıra:vı bur~da yadetmckten çok m<"m- t e ır.kl adrşı a ):.•.~eti ur. ~ .. 1 •• • 

1 
'k • · opra ann a mal\Sa ar ıçın o mu~ ın 

Yunanlıların tekrnr taarruzR g'!- met Paşalar ile beraber onun tat n ·a- manda müdafıta hziyeti alarak yu- nun ve bahtlyanm Bizim bu yerde 1 1 b"d ı · · .. . · · · . . .. . . l t . . · .. san arın me7.nr arını ve a ı e ennı go 
çerck Anknrnya gırmek ıc;ın ikıncı tına aıt cıhetleıı tamamen karar ap ır· nan ordu~unun en hassas hır nokta. kıymetlı hatıraları yadedtrek nıııtc- rü ·oruz. Orada yatanları da takdir 
bir reşebbüste bulunacakları muhtt: mıştı. sından taarruza geçmek mümkiln i- hassis olmamız \"e bu yere iı mini ,·eren dy · 

Y ı 1 k . e erız. 
mel görülmüyordu. unan ı ar .. ~~· Yunanlılar Türk ordu unun hUyilk di; yalnı7.. bu noktayı o suretle lntihw büyük Türkün bu memlekete \'e tür?tle- V k'l B f katlerindeki re· 
dil eri için artık böyle bir t~ ebbu.,~rı bir tırnrruza geçc~ilmesi için bütüıı etmek lıizımdı ki oradan vuru in :.l;~ re yaptığı büyük eserleri hatırl~yaı::ık vat ~let bir~fk~= :tomobil ile Ge
kat'[ ~urette muvaf.!a.~ı~.etsızliğe u~rı cephede umumt hır hareket. ~n.~rııa en kunetli bir darbe Yunan ordusu- mlnnettra olmamız gayet tabltdır. :S~· liboluya gelmişlerdir. Geceyi 
yacagını anlamı gorunuyordu. J;a- müstenit bir hareket planı dü:;~nuy.>r nun diğer bUUin cepheleri Uzeıine ret ve iftiharla görüyoruı ki hu yerın burada geçirecekler ve yann 
kat buna mukabil Yunan ordu~u tardı. Türk ordu~mDun mevcudıyetlnc tesir edebilsin. O nokta üzermdc ıı- karşısında en bUyUk kuvvet ve kudrl'f p k' k ti y l 'd k 
E ki hir • Afyon i tikametinde nMı- ve teçhi'Zatı derecesine bakarak ta•,ii çılacak bir rahneden sonra diğer t'ep göstermit olan 11üyük devletlerdi. l e~. ışev e e a ovaya gı ece -
ğJ yeni cephe); muhafaza edeceğine C· böyle bir plAnın tahakkukuna imkan helerden yapılacak umumi bir taar· nu Kemaryerine Vfl bu yere i mi ve"il- e_r _•...,r_. ----------
min bul~nuyordu. Onun için Yunar.11: görmedikleri l~in kendi hesaplaı·ını·a ruz bUtUn Yunan ordusunun arkası miş olan büyük Türke hürmeti~ n te- H.usya- Lehistan 
lar cephe geri inde işgal ettiklerı yerlerinde müsterih olara\ oturuyor Ustü yıkılma mı int.nç et! in. ı;ekkü~ şayandır ki takdirle bakmak- Varıova. 24 (A.A.) _ Sovyet 
yerlerde ebedi olnrak oturmağa azm~t- tardı. Fakat bu maksat tabii iki mühinı tadırlar. Ben bu noktada yalnız Lii- Rusva ile Lehistan arasmda bir 
mi in.san1ar gibi hareket ediyordu. Halbuki Mu tafa Kemalin hnıır· ~nrt ile ta.tbrk edilebilirdi. En·elemir- tün has!asiyetimin ifade i olarak ade;.,i tecavüz misakı akti için 

Diğer taraftan Yunan ordu u TiJrl~ ladıtr büyük taarruz planı il• Yu- de yunan ordu unun e-n hassas noktr4- tek bir kelime söylemekle iktifa ede· 1926 senesindenberi devam eden 
ordulannm büyük bir taarru:r.ıı rreçe- nanlılann dü,Undilkleri ve bekledi!\· sı olan can damarmr bulmak lı\zmı~eti- ceğim. Vatanın müdafaast i;in bu- müzakerat neticesinde Lebista-
rek kendi ini Eskişehir • Afyon l\a- leri taarruz plılnı arsında hiçbir .nll- yordu. Bu nokta h1Jlundu. Bundan rada aıiz kanlarını döken türk ~ocıık· 
yahisar <'ephesinden geriye atabllc· nasebet yoktu. Büyük Mustafa Kema- tı0nra Türk ordu unun mühim f)ir larrna ebedi minnetler. nın Moskova elçisi M. Patek 23 
ceğine de ihtimal vermiyordu. Bunuıl lin dü\:ündüğü taarruz planının esa- kı!'mrnı Yunanlılara kafiyyen sez. Bu büyük kahramanlar için hf'nüı. ağustosta Sovyet hariciye komi· 
sebebi .de karşı karşıya duran iki oı- 51 şu idi: • .. dirmeksizin 0 can damarının ta ya-ıbir abide dikilmediğini görüyorum. ıerliğine Lehistan hUk6metinın 
dunun mukayesesinde faikıyetin Yu· "AnadoTu ordusunun kuv:yı a tiye- nına süratle toplamak \'e derhal ha Bundan faıla mUteessir ol1'1ak iste· mısak projesini tevdi etmittir. 
nn'n orousu tarafında olduğunn hük- ini dü:.man cephesinin bir cenahın rekata geçmek icap ediyordu. Bıı iti- mem. Bitiyorum ki bu adı kahranı~n· Mezkur proje Kelloğ misakınan 
metmeleri idi. da ve mümkün olduğu kadar harici bar ile taarruz plı\nı !'on derer~ tarın kurdukları n koruduklarr yıkıl· meriyete girmesinden mlltevellit 

Filhakika tUr4c ordu u yunnn oı- cenahında tophyarnk btr fmha .mu· ml"ktum tutuluyordu. mnz. türk ,·atanı onların hatıralarını şerait nazarı itibara alınarak 
du. undan adet itibarile azdı. Ayni zn hnrebesi yapmak. Bunun için en ziyn (Rltmt'dl) daima taziz ettirerek ifade ,., man- kabul olunmu~tur. 

---, 

VAKITın Tefrikası : 72 Karamuaallı ıüt nine elleri- - Yoo ıütnine •• bak böyle ıo- ' eğer bu i9i yap8:rao.~ ıa~~. çor~b_ı ya gelince, Gülsü~de~? <la .. çok 

k 
ni dizine vurarak bir kahkaha at· ğuk takalar iıtemem, dedi, ka-Jile, kund~rası ıle ıstedıgmden ala h?~~anmı§h: .Manev_ıy.e!~nan .~uz~~-

lzllcl h: dmcağız canı ile uğraşıyor, ıen bir kat elbıse var. dıgı, kendını artık ıyıhge donmu§ 
- Hanımefendiciğim dü§ündü- de eğleniyoraun ... Sen de can ta~ı- Maamafih Gülıümün .~e":i~ci sa- zannederek dü~ya ile barı§trğı bir 

ğün ıeye bak .. Onun yediği ıüprün yorsun.. de sevap kazanmak . umıdmden zam.andı. Bu tesır altında etraf!n: 

Dalları tüler yanında hasta artığı nedir Gülsüm hanımefendinin korka doğ.muyordu. Batka hır yerde baş dakı eıya, kocaır, çocukları gıbı 
ki? Hem o verem hastalığı iğrenen korka ettiği teklifi adeta ıevinçle ka insanlarl~ y~ı~acaktr. Kendi- Gülaüm de ona tirin ve güzel gö· 
lere, çekinenlere geçer. veıveae kabul etti: sini her ~akıka ıtı~ kakmıyacak- ründü. 

YAZAN etmiyenlere bir ,eycik olmaz... - Peki bat üstüne hanımef en· lar. her lakırdııını agzına tıkamı· Kıza bir su getirtecek olıa üç 
REŞAT NUR I - Peki ya korkaraa? diciği.m, dedi, ıiz hiç merak etme· yacaklardı. . . defa tefekkür ediyor, hazan onu 
- Canım hanımefendiciğim Karamuaallı bu ıefer daha faz· yin .. Hastaya bakmak ıevap bir it ~ı.z ~olunda b~ı;ıımef.e~dımn yatağınm yanında oturtarak bir 

öyle deyiverdim işte .• Benim de· la güldü: tir... . verdıgı hır bohça ıçınde ıkı kat akran, bir arkadaş gibi konu§uyor 
memle ölecek değil ya .. Allah ver· - Benim Gülsüm evvel allah Gülsümün vaktile köyündeıç~~a§ır. bir elbise: ~linde gazete du. 
sin de kıyamete kadar ya§asm .. mi cenaze soymu§tur da yine korkma- (sevap) diye bellediği §eylerden kag~dma ıarılmıt hır çıft merc~~1 Gülsüm iki üç gün içinde haı· 
rasını ben yiyecek değilim ya .• Ne .mııtır .. Öyle ya Nevnihal kalfanın hatırında yalnız bu. kalmıft.ı .. Ko- ~~~hkle. . yola _çı_ktığı. za~~n, d~- taya adeta bir köpek sadakati ile 
ise orası lazım değil .• Gülıümü gön aandığmı kırıp kefenini, yaımağı- nakta yaıadığı yedı sene ıçınde gune gıdıyor gıbı ıe~ı~~ ı~ındey?•; bağlandı. 
derelim .•. Kız artık on betine ge9l· m lifini çalmak cenaze soymak de- Gülsüm birçok hastalara bakmıı, Mutaaarrıf Gulsumu çok ıyı y kt'l B"I d" w b 

"k b' · d ' d' ? K '- k b b" b' · d 'k" t t • k l d O k d 1 b a 1 e u en 1 sevmege aş· di Zaten yapacağı şı ar ır ış e ğildir de ne ır orKarım i ir ge ır gün ırın en §1 aye e meyı, arşı a ı. , pe a ma asıp l d v ld v 'b' k · 
ğiİ

0 

Hastanın etrafında dola~ıve·ı ce kadıncağıza. birdenbire Allah iğrenmeyi aklmdan geçirmemiıti. kızdırmadıkları vakit, hizmetçile a ıgd ... zam~n b uıu t• 1 bı.z r· 
re~~k... emri oluverirse Gülıüm ölünün Bunu Nadide hanım da onda - re çok iyi muamele eden bir adarn- ne ekgl.ı§mege'. am .. &J ba l ır ınl • 

· · • · · l k d d B h G ·· ı .. h · · d san şe me garmege a§ amıs ı. 
Büyük hda.nım yıne küçük hır kulağından küpeıinı, )tarmağın- tek hır fbazı~e.t .. 

1
o ar~ 

1
-ktabmlr ı. d'· ... l a usuı .. u ıum ız~etçı1 _d~ Sesi yine tatlılaııyor; kıyafeti~e, 

tereddüt geçir ı: dan yüzüğünü çalmasın.. Kızın u ı§ı gu er yuz e a u et- egı , tey:ıesmın manevı ev a ı t 1 b' k k tl"k b. 1 ••• 

k 
· bo'" el h l h . b . ..k h .. .. .. d 'd' Ad w k b (G··ı avır arına ır o e ı , ır ev ıu - Bilirsin ya ız pıa gaz ır.. Karamusalla em söy üyor. em meaı uyu anımın yuzunu e ı ı. amcagız ızı azan u • I l w 1. d 

ki w f'l~ k 'k k 'k "'}" d B'" ··k h "]d"' d"' 'h · k d ·· h ) d' .. k k d zı naz 1 ıgı ge ıyor u. Hastanın artı arını yemege ı an
1 

eıı esı gu uyor u. uyu a- gu ur u, ı tıyar a m: ıum anım ıye çagıraca a ar 
kalkar.. lnım sinirlendi: - Aferin Gülsüm kalfa, dP.di, nezaketi ileri götürüyordu. Hasta· (Bitmedi) 

• 



• • 
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r Adliye laaberleri 1 Mekteplerde ~' _P_ou_._H_•_be_rı_.r1 __ i r • 
Spor Haberleri ] 

Rusyadaki 
sporcularımız 

Yunus Vehbi B. Bandırma vapuru 
Kayıt, kabul şartları suvarlsl birdenbire 

Günün 
Muhtırası 

Leninırat, :.43 (A.A.)- Lenin· 
grat şuralar reisi Vanof yoldaı 
bugün k.W• reisimizi Simoni 
sarayında kabul ederek yanm 
saat kadar devam eden samimi 
bir moJAkkatta buluumuttur. 

Bu mlllikatta ıura azasindan 
bazdan ile ıpor teşkil6h erklnı 
bam bulunmuftur. 

Leningrat, 23 (A.A) - Kafile 
reiai Servet Taip bey Leningrat 
mıntakası icra komitesi reis mu· 
aYini ivanof yoldaşı ziyaret et
mit ve Leningratta kendilerine 
kartı gösterilen samimi kabulden 
dolayi Türk takımı namma teşek
kür etmiştir. 
Servet Taip bey, Türk sporcu· 

lannın Sovyet Ruayadan gayri 

Beyotlu ·merkez memuru 
beraet etti 

Bir müddet ene! Beyoğlu 
merkez memnru Yunus Vehbi 
bey hakkında millkiye müfettit· 
Jiğince tahkikat yapı'mıf, kendi
sine işten el çektirilmiş, mubte· 
lif safhalar geçiren hadise, va
zifesine temas eden bir cihetten 
mahkemeye intikal etmişti. 

-lstanbul birinci ceza mahke· 
meai, dün ~u davaDJn rüyetini 
bitirmiştir. Müddeiumumilik be
raet talebinde bulunmuş, mah
kemede evrakı tetkik ederek, 
neticede beraet kararı vermiştir. 

Ticaret ilemiader 

Tütün meselesi 
AIAkadarlar ha88881· 
yetle takip ediyorlar 

Ebe mektebi 
Sıhhat ve içtı mai muaverıet 

vekaletine tabidir. 20 • -10 Y•tan· 
daki orta mektep mezunu luz 
talebe kabul edilir. Yazılabilmek 
istiyenler ey!ul sonuna kadar 
sıhhat ve ictimai muavenet Yeka
letine müracaat etmelidir. 

Tür"iye tab'a" olmak şarttır. 
Mektebe girmek istiyenler hüı· 
nilbal ilmühaberi, 4,SX6 llyük
lüğünde 3 fotoğrafı, hllkGmetin 
çocuk veya memleket hasta
nelerinden almmış sıhhat 
raporu, mektebi bitirdikten sonra 
vekiletin gösterdiği yerde 3 sene 
mecburi hizmeti ifa edeceğine 
dair bir taahhütname senedini 
el yamlarile yazılmız bir istidaya 
baibyarak vekalete g&nderme
lidirJer. 

VUlyette: 

Uldll 
• 

Evvelki gece Bandırma vapu· 
runun süvarisi Osman B. Sulta· 
nabmet meydanmda yüzükoyun 
yere yıkılmıı bir halde bulun· 
muştur. Vapur suvarisinin kalp 
sektesinden öldüğü söylenmek· 
tedir. Maamafib ceset zabıtanın 
göaterdiği lüıum üzerine dün 
morga ıewkeddmiıtir. Meselede 
bir kast olup olmadığı morgun 
vereceği rapor neticesinde anla· 
ıdacaktır. 

Pep•l•n barında bir hldise 

Takvim - Çarşamba26 Ağustos 8 
inci ay 1931. senenin ıünleri: ıı;eçen 238 
kalan ~ünler: 127. 11 Rebiül:\hir 1350. 

GUneş-11oıı;uşu: 5.20. Uatışı. 18.53 

Namaz vakltlerl- Sabah: 3,49; 
Üğle 12.16: ikindi l~Akşam: 18.53, 
Yat~ı 20.33 imsak: 3,31 

• 
Hava - 11ünkü hararet ıaıam[) 2e 

ıasgarl) 19 derece Bu~ün rüıır;tr müte• 
hnvil ve sür'ıtı mütedil hava ekseriyetle 
açıktır. 

* dugila 
EQlentller- Bugün I~ banka~ının 

tesısınin sckizınci yıldönümüdür. Bu \e· 
sile ile hanka kapalı olacaktır. Bankanın 
müdür ve memurları da ııaat 20 de Be· 
bekteki Turkuvazda toplanarak bu~nıi 
tes.it edeceltlet' ve birlikte akşam yeme· 
ği viyerek cğlencceklerdir. 

T,,abı"tll•r - Ga}Timübadiller •· 
ralarınua tıır ~ır1>ı:l teşkili için buıüa 
cemivet merkezinde toplanacaklardır. 

Ekseriyeı olduğu taktirde müzakerata 
başlanacak aksi takdirde şirket tasavva• 
rundan vazgeçecektir. 

hiçbir yel'de sporla bu derecede 
alikadar bir halk kitlesi g6rme
diklerini s6ylemiftir. 

Mumaileyh ihtilalin baıından 
Tabekos tütün firketinin Ruslar· ff 

la bir mukavele yapmak üzere mtfzake azırlanan kanunlar 

Beyoğlunda Papağan barmda 
Mııar sefaretinin aıçıbaşısı Hn
seyin Ef. ile Kam~ur Koço adh 
bir tof6r kavga etmişler, bar 
ubibi bidiseyi hemen polise 
haber verlllİflir. Fakat polisin 
kendiaini karakola davetinden 
mutber olan Koço, arkadaıla· 
rı ıofiSr Panayot, Nitan, Koço 
ile beraber memurun vazifesin~ 
müdahaleye kalkışm.ışlar, Dimis· 
tokli adlı diğer bir ıofi5r de Ko
çonun bu arada kaçmasına yar
dım etmittir. Hepsi yakalanarak 
tahkikata bqlanmııbr. Koço a· 

Muhakemeler- "Pist! .. gıızetesı 

aleyhindeki müstehçcn neşriyat dayası 
(Jstanbul ikinci ceza .ınahkemeslndc, 
saat ondörttc.) 

itibaren Moskovaya gidinciye 
kadar Leninin Leningratta ııgal 

A!Ye giriştiii haberini dün kısaca kay. 
deıtmiştik. 

Haber kat't olarak tc.hakkuk etme
mifti r. Dtin toplanan ticarf't odası ' :. 
tüncüJük komisyonu da bu mesele ile 
meşgul olmuştur. Maamafih tütünün 
en mühim ihracat maddelerimizden hl· 
risi olması itibarile gerft\ ticaret oJa:ıı, 
ve gerek tütün inhisar idare.si bu haberi 
hassasiyetle ut.ki« etmektedir. Haber 
teyit ettiği takdirde icap eden tedbir 
anhyacaktır. •Esasen diter taraftan bu 
haberin asılsız olduğu da şöy]enmekte
dir. 

Husuat idareler k•nunu devlet 
turasına gönderildi 

ettiği .odaları da gezmiıtir. 
Bir bo§a, gUre,clslnln 

g61&UnU deldi 
Madrit 24 (A.A.)- Bu sene

ki boğa giireıleri neticeeinde 
adetleri ziyade!eıen boğa güreş
leri kurbanlarına dün bir daha 
il!ve edilmittir. 

Don cereyan eden bir boğa 
gftreti esnasında AJcerento 1 1 
unvanile yadedilen gOreşçi No
viUero boğayı aıdnrmeğe hazır
lanırken hayvandan bir boynuz 
darbesi yemİf ve göğilsü llelin
mittir. GOrefÇİ nakledilmit ol
duğu hastanede 45 dakika son· 
ra ölmüştür. 

Feci yaratl•r 
Berlid, 24 (A.A.)- Riue1J1e

virge beynelmilel otomobil yal'lf• 
lanna haz1rlanmak Oıere idman 
yapmakta olan Stelaer idare et• 
tiği otomobilin bir ağaca çarp· 
.nasından dolayı ağır surette ya· 
ralanmışbr. Bugiin yapılan bir 
otomobil yanıında da m&sabık
lardan Brauleb11tsch, arabasının 
kapaklanması Uzerine tehlikeli 
surette yaralanmışbr. • 

Çankaya klUbU lzmlre gitti 
Ankara, 25 ( A.A ) - Canka

ya spor klülbü birinci takımı 
bugiln 6ğle trenile izmire hara· 
ket etmiştir. 

Cankaya takımı 28 ağustosta 
Altay takımile 30 ağustosta 
T&rbporla birer maç yapacak 
ve 2 eyltild~ tehrimize avdet 

edecektir. 

Vapur arda da 
Bir kı•ım pencereler kapah 

tutulacak 
Tramıraylarda olduğu gibi va

l*rlarda da hangi taraf pence
relerinin açılacağı daimi encü
mende görüşülmüş, vapurların 
gittikleri istikamette sağ ta.raf 
pencerelerinin açık buluoabile· 
ceğine karar verilmiştir. Bu ka
rana tatbiki kaymakamlıklara 
biJdiriJmiıtir. Bundan başka ka
rara muhalif harekette bulunan
lardan ceza ahaması için de za 
bıtai belediye talimatnamesine 
bir madde ilave edilmiştir. 

Ceııı Muhtar a. mezarhk için 
aru vakfetmlror 

Dnnkü akıam refıklerimiz Bi
ri Dr. CelAI Muhtar Beyin adada 
bir arsa satın alarak ari me

bk yapılmak üzere belediyeye 
•lcfedeceğini ve bu huıosta 

lediye mezarlıklar ıubesi 
Odiir\ Süleyman beyle te-
as ettiğini yazıyorlardı. Don 
61eymao bey bu havadisin doğ· 
ti olmadığını beyan etmiftir. 

• 

Dün ticaret odası reisi Nemli za. 
.de Mitat ve tütün inhisarı umum mü
dürü Behçet beylerle görüştük. 

Mitat bey dedi ki: 
"'- Tabakos tütün tirketi ile lius

lar arasında bir mukavele akti için ınft 
zakett ~reyan ettiği haberini hassasi~ 
yet" ~ tak" l ediroru Fakat heııi!z 
tiu ıtaber tialı~'uk eıbJlft deffldir. _ a
•lclıfı gfbf bugUnkii f~imannızda bu 
JMHle görti§tihnemlştir. Maıtat olıı.:t 

f9Üftlalanmr.zdan biri olan bul'UnkU fç. 
thnaımızda tilttin ticaretiımizJ alaka
dar eden bazı raporlar tetkik. olun.muş 
tur.,, 

Behçet bey de demiştir ki : 
"- Tütün ihracat ı:..addelerinıizin 

ett müh.immlnl teoldl ettiğinden bu ha· 
re lakayt kalmadık ve liyık olduğu 

alikayr göaterdik. Haber etrafında 
t.etkikat ve tahkikat yapmaktayız. Ha
ber tahakkuk ettiği takdirde bittabi 
icap eden tedbir alınacaktır. 

Amerlkada l•zla panJukler 
bu sene imha mı edilecek ? 
Ofisin aldığı maldmata göre, Aıne

rikanın bu seneki pamuk mahsulünün 
15 milyon malyeyi geçeceği haberleri 
Uzerine pamuk porsa ve pfyasalarmda 
husule relen teşevvttttt kaldırmak ea
releri araştınlmı~ ve bu maksatla 
Farm Bard tarafmdan bir plln hazır 
lanmıştır. Bu pl!nda cenubi A&Mri
kada pamuk istihsal eden 14 htik1lmetin 
pamuk istihsalatının üçde birinin imha 
edilmesi teklif ediJmiştir. Fakat bu 
plin piyasada beklenen salahı husule 
getirmedifi gibi pamuk müstahsilleri
nin itirazlannı da mucip olmuştur. 
Teksa.s ve Mieisipi hüktlmetleri mii&
tesna ol.ma.k üzere diğer hilkOmetler 
bu planı kabul et~mişlerdir. 

ltalyada mah•UI 
ihracat ofisi her memleketin istih· 

sal vaziyeti hakkında tetkik.atta bulun 
maktadır. Bu tetkikata nazaran bu se 
ne ltalyada buğday mahsulü iyi olmak 
la beraber geçen seneden azdır. Kendir 
mahsulil de azdır. Portakal ve limon 
vaziyeti parlak değildir. Zeytin ağaç
ları, bilhassa 1taJyanın cenup tarnf. 
larında kuraklıktan müteessir olduğun 
dan zeytin mahsulünün de az olaci'ğı 
'ahmin edilmektedir. 

Beledlye yazı ı,ıerl 
mUdUrlUIU 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 
dahiliye vekileti mahalli idareler 
umum müdürü Nazif bey dnn 
vilayette meşgul olmuştur. Nazif 
B. dahiliye vekaletince hUU'lanan 
yeni kanunlar hakkında bir mu
harririmize demiştir ki : 

- Vekalet şimdi, köy ve zi
raat gibi sahalar bekçileri hak
kında umumi.ı bir kanun projesi 
yapmaktad1r. Hususi idareler 
kanuni devlet şurasına gönderil
mittir. Kilsurat kanununun ikma• 
Jile mabali kanunlar tamam ola· 
caktır. 

Plaklar 
Yıl .. ek ve "'Ud.te•uıınwmtll .. 

tetkik için, lklter kopr• 
a6nllerll•cek 

Yeni matbuat kanunu ahki· 
mına pllk fabrikaları da dahil
dir. Ancak pllk fabrikat6rlerin· 
den bir kısmı kanunu yanlat 
tefıir ettiklerinden müessesele
rinde çalışan eıhas hakkında 
beyanname vermek Uzere vilA· 
yete müracaat etmitlerdir. 

Villyetçe bunlara kanuıınn 
"matbaa,, lanna değil "matbua,, 
larına ıllmuli olduğu söylenerek 
imal ettikleri pliklardan ikiıer 
nllshasını vilAyete ikifer kopye 
sini de mllddeiumumiliğe gön
dermeleri IOzumu bildiriJmiıtir. 
Yeni keylll8ka"lar hakkında 

bir teblll 
Kaymakamlar araımda yapı

lan yeni değiıikliklerin bir k11mı 
dün telgrafla Dahiliye vekiletin· 
den vilayete g6nderilmiıtir. 

V ekilet bir kısmı mezuqen 
lstanbulda bulunan bu kayma
kamların derhal yeni vazifeleri 
bapna hareket etmeleri lüzumu
nun kendilerine tebliği bildiril· 
miştir. 

Bonoların dağıtıl
masına başlanıldı 

Gayrimilbadillere iıtihıalitla· 
nmn yüzde yirmiıi nispetinde 
verilecek olan bonolann tevzi· 
ine dün sabahtan itibaren bat· 
lanmıştır. Dün numara sırasile 
çağmlanlar yüzü geçtiği halde 
ancak 15 kişi gelmiştir. 

Gününde müracaat etmiyenler 

rin itleri yalnız pazar günleri 
yapılacaktır. 

MOnhal hulunan Yillyet mek· 
tupçuluğuoa nakledilen belediye 
yazı itleri miidürll Osman Beyin 
yerine Konya mektupçuıu Refet 
Beyin tayia edildiği haber ~hn· 

Tevziat hergün devam edile· 
cek bu suretle ilk partide 7 
milyon lira kıymetinde bono 

llllfbr. dajıblacakbr. 

ranmaktadır-

Şeka niyetine 
Y enimahallede Pazarbaıı cad

desinde 87 numaralı evde oturan 
Balıkçı Y orginin oğlu 16 yaşında 
Koço, gene ayni cadde de otu
ran Yudakiye şaka niyetine bı
çak çekmiı ve bu arada lcalça· 
sından yaralamııtır. Koço yaka· 
lanarak tahkikata baılanmışbr. 

• iki çuvalcı arasında 
Tahtakalede Arslan ve HOıe

yin adlı iki çuvalcı kavga etmiı
ler, Hüseyin bıçakla Arslanı yü
zünden tehlikeli aurette yarıla
matbr. Ha.eyin bakmada tahki· 
kat yapılmaktadır. 

..,..r we kokain 
OakOdar iakeJeai karflamda 

Nazmi isminde birisinin oturdu
ğu kulObede esrar içmekte ol· 
duğu haber phnmıı,. yapılan a
raıtırmada esrar, kokain, afyon,. 

« 
Radyo 

lstanbul - Saat ıs den 19 a kadar 
gramofon plAklan neşriyata 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka su. 
Hafız Ahmet bey iştirakile, Anadolu 
Ajansı haberleri 20,30 dan 21,30 ı 
.kadar cazbant 21,30 dan 22,30 a kadar 
ikinci kısım saz.· Tanburi Refik bey ve 
arkadaşları iştirakile. Borsa haberleri. 

... Vakıt:Abone ,artlarİı 
1 3 () 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Haricte 800 1450 2700 

llln sartlarımız: 

Aylık 
Korno 

Sa un 
San ti mı 

Resmf 
10 Kş. 

• 20 " 

Husust 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilin ••rtlerımız: 

ı 2 s 4 ı-ıo Defabk 

30 so 65 75 ıoo Kurut 

A - AbonelerJmiztn her üç aylı· 
ğı için bir defa m eccanendlr. 

B - 4 satın geçen ilAnLmn fazla 
ıtırı için 5 kuruş zammolunur 

Teessür mektubu 
eroin bulunmuştur. Feyzlatl Jlsesl mUdUrlUIU 

Terk edllmlf bir çocuk bir talebenin yazdılı yazı 
DUn aaat 11,30 da Beyoğlunda mUnaseb6tlle ne diyor? 

iatiklil caddesinde italyan kilise- Feymati lisesi talebesi tarafınd.ıa 
sinin bahçetiade bet gtinlilk bir 15 günde bir Feyziati isim.U bir meo
erkek çocuju buluamuı, ibıan mua neşredilir. Şimdiye kadar tale

be hayatı ve talim mesleil hafdunda 
iımi yerilerek Darülacezeye gön- yazrlmış yazılan ihtiva eden bu gaztte 

derilmittir. nLn son sayısmda Fevzi Muhip Efen 

Sin• Erzurum hattı için di isminde bir talebe ef mdf, htu-
mUzlkereler bullulara, gazetecilere, Şair Fikrete 

Aıakaradan gelen haberlere ağır hiieumlarJa dolu, gayri nezih bir 
g6re SiYas - Erzurnm batbmn yazı yazmış, bu yazı bazı ret•ıerimf. 
İDfUl içia bokos tirketi ile hll- ziın hakh ve şiddetli mukabel..U.f d.ı. 
k6metimiz ara11adaki milzake- vet Me~iteştbir. 

ıı:a in matbuat ailesine yüuı-
renin ilerlediği doğru degiJdir. er olmıyan müdtirü bu yazıdan mUte. 

İDfHI mukarrer hatlar için tim- essir olmuş ve bu çirkin yuıys YU&ll 
diye kadar 11 ğrup mllracat efendiyi tecziye etmiştir. Ay.rıea bba 
etmİf ve b0k6metimiz bu grup- gönderdiği bir mektupta dtyer ki: 
Jara prtlaranı ve bu esaslar da· Vakıt nesriyat müdürlüğüne 
hilinde müzakereye girifebilece- Muhterem efendim, 

d. • B Mektebimiz talehesi tarafından nt'f 
ğini bil ıtmiıhr. u tebligat üze- redi1mekte olan mecmuada talebe-
rine 11 ıruptan dördll müzake- den bir gencin benim de, mektebimin 
reye hazır olduklarını cevaben de pe-k hürmet ettigl gaut.ler ve gu 
bildirmiılerdir. Bunlar Foks krop, zeteci1er hakkında biraz şiddetli y:ı. 
bir Avusturya konıorsıyomu ile ztlmrş bir makalesini tl'HSürle oku· 
difer bir zabn temsil ettiği grup· dum. Münhasıran talebe gazeteı:ıi o
lar ve bunlarla yapılan milzake- lan bu meemuadakı bu neşriyatbn 

dolayı muharririne icap f'd~ :t~i-
re beaDz inkifaf ıöatermİf de- hatı vermefi düşündtiğUm bir sııradıt 
jildir. bazı gazetelerde hu makale dolayıslle 

A k 
yazılmış bir iki ht>nt intişar etti. 

8 er)fğe davet . Bir gencin terbiyesizlik dola.vı.:-i· 
iatanbul vilayetinden : le düstüğü hatadan dolayı pek çokla· 
322 - 326 (dahil) Ye bunlarla ri1e yakından tanıştığım muhterem ~a 

muameleye tabi piyade, levazım, zetecilerimize mektebimin en sarnimf 
Senayii harbiye sınıflarına men- teessürlerini ifade için Vaktın ıutuf. 
ıup olan kısa hizmetlerden tam k~irhğına iltica ediyorum. 
ebliyetnameyi haiz olanlar 1 Henüz hir talebe olan bu genç 
Eyltil 931 tarihinde haz1rhk kıt- haklunda muhterem gazetelerimi~in 
alarına aevkedileceklerinden yev· afkar hir muamm şefkatini diriğ ey\c 

memeleri rit'a"'ı"l hü ti · mi mezktirden e•vel bu ef•ndı"- " e rme erımi t~yit "'" eylerim efen.1· 
lerin ıubelerine müracaat eyle- nım ... 
me!eri iJb olunur. Feyzinti lisesi mıidürü 

Hıfzı Tevfik 
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I Harici Haberler 1 

Y eôi İngiliz kabinesinde 
j ll giltered e mali velE!ı•[•Va•k•ıt)•ın•t•efr•ik•as•ı ... ., ------:- ----.,--1\-.a-kl•ed•en:• .... 

~:~~n ~~N-o_.=_2_6-~·--H __ z __ ._l_S __ A __ ~·~a-m_e,_R_•z.a~ 
- ---

hariçten istikraz istediler. • 

Londrada toplanan yedi devlet J,on- lsaya ta b 0 bı• feransı .Almanyaya kredi açmak, ya- m enzıyen r 
Teşrinevvelcle intihabat yapılması hut Atmanyadaki paraları çekmemek 

~\imler ahyorlar? 
~----~~~~~-~~ 

vazife 

h ı k k dd d·ı· suretile ona yardım etmeğe karar \'er- ı·kı·z kardaş vardı ffiU a { 8 a e 1 JyOr diler. l"ıtkat Alman buhranının Lond-
ra üzerindeki te5iri, kat'i idi. 

~ndra: 24 (A:~·) - ~aat 17 de ııc-ş- kişinin ismi vardır. Zira bazı menabie lsterlin düşüyor, ve İngiltere ban- İSanJD 0•• ıu·· mu·· nden •onra dı·.,.1·ıdı"g""' ı•nl• redılen bır teblıg resmıde başvekilin ntızaran üç fırka mümessilleri bu mili:- kasından yığın yığın altın cekiliyor· ~ " 

krala kabinenin istifasını verdiğini ve tarı kabul etmişlerdir, maamafih bil- du. Bu altınları çekmekte ol~n ecnebi SÖy lüyenler On UD bu kardeşini ffiİ 
bu.nu~ müşa~ünileyh tarafından lrnl>ul tün bunlar bir takım tahminlerden bankaların hedefi kendi vaziyetlerini •• •• f d. ? f 
edı1~ı~ .?!~~~unu yaz:ı:lmakt~drr .. Kr~I'. ibarettir. tahkim etmekti. Fakat diğer taraftan gOrffiUŞ er ) • ••• 
malı muşJ.ulatt.-ın mute,·ellıt şımdıkı M Lloyd Ge k t . lngilterenin Berlinde uğradığı zarar- y ft' · --. --~-----
vaziyetin hüsnü surette idaresi nıak- • orgeun va ı sız dan ve bu zararların büyük olduğuna a. ız~ı Yahya zamanında Sımon na i e de onun ifade ettiği itikatlar arasın 
sadile geniş bir tarzda milli hükumetin ? çıkışı .. .. . dair de,·eran eden ·ialardan dolayı mmda bır ada~1 uzun boyuna, ya!u~ılc- da fark ,·ardır. Çünkü Sen Polün iti-
tcşkil edilmesi vazifesini tekrar M Londra, 24 (A.A.} - Gunun ~ayıası · •~ 1. k h" şal Y 't" t · lı endamına guv~nerek, kendini rnhu kadına göre insanlar Y<'niden dirildik 

. • . • . arasında nekah t d b . ·ık d f ı~ı.cr ıne ·arşı ısso unan ı ımn s:ır- di hükümdarı ·ı-- t . . . ~ 
.l\l:ı.k Donalda teHih etmiı::tir. ::\f •. Mak ' ' a .ıın an en 1 e a 0 1 ' 111 e mıştı. Bu adam, leri zaman ruhani bir ,·arlık olara~ 

Y laral· sokn~a cıkmış buluna ~ı L "t srlmıştı. evvela müritleri sa · · ı.··t·· d .. Donald bu vazifeyi kabul e.:lemistir. ' · ·....,, J n • · oı 11 d" · ·k· · t f 1 'it d ' ' nı.>en uu un unya dirilirler. Yahudilerin eserlerinde 1111 " • Georg · k" ··k b' . 1. k .. a ısenın ı ıncı ara ı ngı ere a- .. h · d k"l 
l\lumailyelı milJi hükumete iştirak ede-- enın uçu · ır gezın 1 yapma· u- h'l" d - ·a tt" ... 1 .. t h _ .. b. mu\·ace esın c şe 1 \'e suretinin de na benzer bir itikada tesadüf etmiyo-

. zere bugünü intihap ~tmesinin naıarı 1 ın e ccrcy n e ı. •• u a a~sı:-s ır ğismesini beklememiı::ti n·· ·ı b" 
cek olan M. Baldvın ve Herber Sa- • . . : .. . ' • 1. ·. 1 ilte · . r . · . · · =- . ~ • O} c ır a- ruz. 
. .. .:- . , dıkkatı calıp oldngu soylenıyor. Bu ,omısyon ng rcnın m.ı 1 'azıy elını damrn başına bır taç koyma"ı ve ~ır . . . . • 
muelle teatıı efk.tr eylemektedır. ..ı. tetkik ettikten sonra raporunu neşr<'t· . • . . ._ . ~ . . . O halde lsa ıle tılmızlerı tarafm-
1\fak Donald kabinesi irinde .. ·ola gel- haber halk arasına yayılınca bazı me- . . .. 1 . . tına ergu,anı hır hıl .tt ı;et;ırml'Sı ktfı d t . 1 ·alt . ta g·re lerin 

~ " ' ki ı "b · · · h .. k. mı~tı. nu rnpora gore ngıltcrcnın . . . . . . . an esıs o un:ın s, an.t ı n 
mez bir muhalefete maruz kaldıg"ından ra ı ar Jı araller reısının u um~te .. . . . ıdı. Ilımlar, onun etıafında ı.;;tedı~ı h b k·ıd d ğ" tiki . . 

' ' · ·t· •· · d k k d. · • gelecek sene butÇesı (120) mılyon Jıra . . . ep u şe ı e e ış erıne ına-
takibini deruhte e'-"lemis olduğu mali ı~ ırak edecegını zan ne ere en ısını . . . • kadar adam toplama) ı temın edıyor- ld • k ı. 1 t kt t dd ··t 1 J ~ • • ·•. .. k •. d"I o·· .· S açık verecektı. Onun ıçın tasarruf la- 1 . . .. · . _. nı ıgını auu e me e ere u e me 
!Slahatın tahakkuk sahasına ırsalı 'rın gonne ma"sa ı e oung trat et· • . . du. sa ıse, 11.endısının mesıh oldu. 1 .. · .. ~· ·~ f ı ·ı d n·· f zımdı. l\.omısyonun tasarruf tavsıve- • • . • .. me ıy 17~ 
mes.-ıi arkadaşlarını değiştirmiye mec. ı-:ı ınn top anını~ ar ır. ıger tara - . ... 1 . .. . . · rrunu açıktan açıga ılan etmek ,.e :.ıu I . . . 

tan Star gazetesinin vazdıg"ına naza- lerı 96,;>1~,000 ngılız !ırası kurt.arı- "ti . (' • 1 ) geldı'g"ı'nı· 1 • sanın çeşıt çeşıt görUnUşU bur kalmıştır. ,, • • < 6 • . . .· rı erme ınsan og unun m.ıJ . . .. . . . . . . . 
• .• . d . ran l\f Baldvin Avam J{amarasında yordu. Bunun G,.l00,000 !ırası ış:sız- d 1 1 • • d • b da sel-il v Orıgen ıle Ogustıyenın fıkırlerı yal 

Resmı teblıg aynı zaman a yenı ka- · · · •0 000 ı· 1 fi e eme.c ıçın, ag aşın s ' e . • . • . . . h ·· 
. . . . . rder olacak bazı ekseri .. ·etin sefıFi'ini !erden, 7.7.> • ırası yo m:ısra a- ı· . d . .. ~· 1.. . •.. ,.0 nız ılahıyat alımlennın sa asına mun-

brnenın başlıra hedefının buhranı hnzı- ı , ,, ~ l,.., d 500 000 l" ıı· sure ının egışme:sıne uzum goru,, r h d •. . ·ı·k· l l 
' d ruhte "decektı'r "'"amafı'h bu \'a rın an, 13. . ıra.c::ı mu:ı ım ma d B tl 1 k'l • ·ı· asır egıldır. Bı a ·ıs mn ara, umurı 

rı ı'ttı'ham e'-·Jem~1{ oldug"unu ka...-det- e " · ıu · . u. u sure e sa c::e ı ,.e sure~ ı ı . 
" CJ " • • • • • •• aslarından ve maarıf masraflarından ' s arasında şayi olan (Amalı rusul) de 

mektedir. Milli hükumet amiyane bir T.Jyetın daımn reısı nuzzar tarafmdan : . . . barile kusurlarını örtecek, ondan son . d'"f 
·r ed'ılmel'te olud ••uda k"ydedı'lmnl· ı .. esılıyordu. ı· ·· "tl · b" ·· d'" tesa u olunur. tabir ile bir temerküz kabinesi olmıva- ı a • u~ u ' \.- • l . . ra evve a murı enne sonra utun un . 

cak ,-e yalnız vaziyeti hnzrrayı ısİah tedir. .Ayni gazete Lort Rödingin Hin ~u l~omısyondun raporu, ngı.~terenı~ yaya mesihliğini ilan edecekti. Pctronun Anuı.Iınde şunları okuyo-
. d" ta 1 • d 1 t .1 · vazıyetı hakkın a ha.c::ıl olan suphclerı ruz. 

i~in bir teşriki mesai hükumeti şeklin- ~5 n nazır ıgını . crdu 1 e 1 ~: e~:'~- kat kat arttırıyordu. Ilu rap~ru oku- Davit Fraydrik Strus, (lsanın ha- • " k b. . _ h d'l . 
de bulunacaktır. Iluhran iktiham e- nın \'e :\1, Snovd-enın e ma I) e n.ızn- . İ · · k yatı} un Yanlı eserinde bu mescle)' İ Gere ızım, gerek ya u ı er.n 

• .f . . f . . 1 yan ecnebıler ngıltereyı, uçurum e- • . . d kl 1 ·1 
dildikten c:;onra hükumete istirak etmis lıgı vaZl esını muha aza etmesının mu ı .. .. l I ·u ed menuu bahis eder ve lsanın kendi üe:v layıkıle anlıyama ı arı sa, meı ıa-
olan fı;kal; mutat rnuhalefetlcr·n~ temel bulunduğunu yazmaktadır. narında ~or.uyl or arddı. nsgı er i? or· rinde ,.e ken,di hayatında herkesin de meti yüzünden, başka bir şekilde gö-

• • , du ordu 1şsız er var ı. • onra onun • - .. . r d t:h' ld 
devam cdecelderdir. M. l\tak Donald, Teşrinevvelde intihabat 1 ar·c·ı t"ıcareti müt<.'m·ıdi'-·en düsüvor- ğişeceğini dfü~iindüğünü söyler. runerek ınsan su~~ 1~ e Zcl ır .. o u. 

•. • • 1 ı ' ' J .. • ç·· k"' b" · h b mız onu gormek 
ATam kamarasının 8 eylulde ıçtımaını Londra, 2-1 (A.A.} - Evning Stan- du. Bunlara il{n·e olarak (120) milyon Fredrik Vilhelm Ghilanyı bu ihti- u~ .u ~zım er ı~ı . ' . .. 
derpiş eylemekte ve meclise bütc:eyi dart gazetesi, teşrinievelde intihaba- luk bir bütçe açığı va~iyetin vahameti- mali, tarihi bir hakikat olarak mevzuu kabılıyetı ve kudret~ d_ere~e~ınde ~or~ı 
tevzin edecek mennbii Hizimeyi bulma- tın gayri kabili ictinap olduğunu :1.an- n' teştit edi,·ordu. bahis etmektedir. Nihayet doktor ~eh- yordu .. Fakat efendımız. b~ım mu : • 
• · b' t d · .. 1 

" d d • ·· · d ht sa.mmı gor 
ga ye genış ır a~z a m::c;arıfa!ı ten- netmektedir. Mezkur gazete Avam I\a Buna karşı ln~iltere ricali, bütçeyi weitzer bu noktai na.zan takviye eder. es . a.g. ~zeı:ın e onu; ıb ~~ i - uH~ 
~ matuf çarelerı taharnye daır tel<: maras!nın 15 eylülden e,·eı içtimaa da- her halde tevzin etmeğe karar verdi. Esasen müritlerin dağ başında. ı. me~ızı ı~t~dı. Ilen, -~ e ın n ofar • 
lıfatr arze hazırlanmaktadır. Yenı . •. . h . 1 kt .. . . 1 b. • d b' k . '· ' n ıle bırlıkte onun muşaş..ı. ce ını .. • 1 . . . . . vet edılecegını ta mın ey eme· eaır. Ilunun ıçın en ıne aznsın an ır omı- sanın tebedaül ettiğine kani olmaları- .. d··-.. ..1.. 'b· d" t" u 
hukiımet ngılız lırasmm ı~tıkrar ,.e .• ,. . d . 1 •• t · . 1 - b 1 ' gor ugum zaman o u gı ı yere uş uı • 

Dıger taraftan 'l ımes gazetesı e ~· enı te tcşe.\kul e mış 'e çn ışmaga a~ a- nın sebebi, lsanın onlara bu itikadı .. . . . . : . 
emniyetini muhafaza için icap eden .. • . .. h. 1 · 1. • t k . B 1 b"' "k ·· 'd' ·ı Gozlerımı kapadım, ve tarıf edenı.)e-.. .. . . . . . hukumetın mu tm ur e .serıye aza- mıştır. un arın en uyu umı 1 mı · Yermesi, onların bu itikat ile yaşama • . . . • 
butun tedabırı ıttıhn7. edecC'ktır. M. • ... hm" edı'yor 1• b ... ,..r·ınde fomerJ·u··z edı·,·or Bu . . ceı,.'lm hır şekılde onun sesını du)· 

nacagını u. ın · ı orç uz" ' ,, • lan ve hareket etmelerıdır. ·· 
l\lak Donald kabinesi içinde mevcut borç yüzde beş faizli, 2 milyar liradır. . . . , dum. Onun şaşaası karşısında goz-

d · ·t·ı· rı g" ,,. el' b"'y"k b'r •~c- · . . . Bundan dolayı hınstıyan sana 1 . . k b tt·•· . ., -.lı"vordum a emı ı ı a or--r • u u. ı "' "'- D h•ı• • } • Hu milli borcun yalnız senelık fnızı 1 .. .. . erımı ·ay e ıgımı z .. nneu J • 

•• •h A b. k l 6 • '"r te-nk a 1 ıye tayın erı 0 ••• tının sayı mumlrnn mt-rtebe tcmsıl ' f l 0 k k d• k d• .sur nı nı at ır arar a y"'m ıı ::- - • yüz milyon i~terlin edıyor. ) uzde beş ·-· . • • . Bıraz ne es a ar.ı en ı en ıme, 

•kül viicud,. gcti ·mek iztırarında J.:a). - . 1 kt b cttıgı, onun ı~ın bu san at t'Serler.ne belk" fe dimiz benim gözlerimi ıa· " , . . fnız, çok fazla ayı ma a \'e unun .. . ., , . .. ı, e n . · 
mıştır. , c lJsc t:mıfı ı ıncı Eayıfnda ı t .. 1. .1 b"' ül< bi:.- kazanç temini bakanların mustefıt olacaKları soy- yi etmem için beni buraya getirdı, de-

. l ı · . G .. k enzı ı ı e uy 1 . B .. 1 l d.. • .. 
1\1. l\tak Donaldm 263 muhnfazal .. ar lı ka);nakamı ıu usı, uvar a)'nt~- düc::ünülmektedir. Bundan b:ışka ye- enır. .. ~- soz e~ sanı~ u~yevı vuc?- dim. Sonra ilave ettim, eğer •• ır-

,.e Ulstci."İens !?S liberal b2.~ mütakil ve kaı::thgına Orenas kaymakamı Fahrı, ni ~vergiler ihdası da mütesavverdi!". dunu but un suıteşekkullenle tasvır zunuz bu ise, muhalefet etmem! bu-
50 kndr amele fırkası meb'uslan tara- Erciş kaymakamlığına Saray kayma- Bu suretle bütce tevzin edilirse, İn· ederek onu acınacak bir hale koyan. nun üzerine, hazret bana elini uzattı. 
fınd_an takviye edileceği tahmin edil· kamı Vasfi, Ke. kin kaymakamlığına gilterenin mali v;ziyeti hakkında },a- faka.t onun ateşli ruhunun ifadesini yü Rahim efendimiz bizim zaaflannıız~ 
mckte-dir. Nüseybin kaymakamı Rasim, Ruhun- ~ıl olan şiipheler, :ızami derece zaıl 0 • züne veren asri ressamlar ve heyk<:l sırtladı ,·e günahlarımızı aldı. E:;kı 

M. Baldvlnln beyanatı nur kaymalmmlrğıına Ç'al kaymakamı Iaca!itır. traşların eserlerini de haklı gfüıter- pevgamberimiı:in dediği gibi "o elemle 
I..ondrn, 2:) (A.A.) _ 1\1. Baldvin, Edip, İn<'gÖI kaymaka_mlığına flgın lngiltercr.in geçen s~neki bütçesi (:;:1} mekteclir. Hatta kilisenin bu teliık- rıi~izi dindirdi, dertlerimizi yüklendi, 

milli hükumet te~kilinin vukuata \'ak:f l•:ıymaknmı Ekrem, Karaburun lrny- milyon <'ÇJk vernıiştı: fnbt milli Kilel'i, İsayı bir Yunan filosofu gibi, ve biz onu musibete giriftar olmuş, 
olan bütün kimselerin ,·aziyetin ,·alt:t- makamlığına Pa\'li kaymakamı Şakir, borrtan (66) milyon ödemişti. nu ~ene yahut hükümdar DaYut gibi, n'.'ya Allah tarafından ,-urulmuş n meşek
r.ıctini anlamıs oldukları n icap etlen Koçka kaymakamlı~ına Tuzluca kay- gö<>tcrilen (120) r.ıilyonluk açığın ı 50) genç hkender r,ibi, ya!ıut e~ki Yunan kat çekmiş addettik.,, Çünkü o pecler
tedbirlerin acilen ittihaz cdilme~in>.? kn makamı Mehmet Ali, Ceyhan knyma- milyonu milli horca aittir. il:lhlarından biri gibi gösteren resirıı- clir, ve peder ondadır. O size teselli 
rar ,·erilmemiş bulunduğu !ıususunda lmmlığına sabrk Sam;.;un poli · mfü~iirü İngiltere haşveki1l~ 1 ~1.r.kl\1ak Don:ıldı teri, heykelleri ve ~iirleri de kabul <'t verecektir. Çünkü siz onu sek~iy1~r-al · "<:ularlan tatmin edeceğini söylemiş l\litat, Ak~eiı.hat ktıymakamlıg1na yeni bir kabine teş a ını ara rla~tuma- mektedir. sun uz. Onu ki, büyüktür, !'a ·ınt ır, 
ti l'. Göle kaym:ıkamı S:ılih, Tervari kay- ğa sevkcden schep, buhranın önünü 1 tenasuhu küçüktür, gü1,eldir, çirkindir. 

k u· sanın 
Mumaileyh demiştir ki: "Iliz, endit:e makam lığına Akçcftbat kayma ·amı Hl milletçe alm:!ktır. Isanın eşkal ve şemailini ı.röste- "Cahillerin gözünde küçüktür. 0-

tevlit etlen milli bir buhrana karşı yazi, Söke kaymakamlığına Günan Ömer Rıza ren yazıların fıkdanı, yahudi olar. me nu tanıyanlar için büyüktür. Anlı-
koymak mecburiyetinde bulunuyoruz. kaymakamı Tılli, Cizdiri kaymakam- DUn sabahki sis sihin ne kadar Yunanlılaştırıldığını ap yanlar için güzeldir. Onu idrak t><len-
Eğer biz bu buhrana. karşı şecaat ve lığına Emet kaymakamı Memduh, E- 1• b' tt ·r· d d' . ,~ ler icin büyüktür. Onu sevenler naza 

. .. . • • . k . D.. sabah saat altıda liman açı" ır sure e ı .ı e e ıy or. ı•.e- • . . . . 1 .. 
sebat ıle mucadele etmırecek olursak met kaymalrnmlıgına Sultanı} e ayma- un 'h" v 1 1 S p 1 rında giızeldır, fakat beyınsız er ıçın 

. . . • , . . . 1 1 n w • 1 pi t sı ın ı unan ı aşması ~ en o zama- · . . . d 
netıcelerı vahım olacaktır. Bu buhran kamı Nazrm, ~uHanıye kayma mm ı. ve ı;;oga21 s.s ca amıı ve saa d b'lh c:ı- 1, 1.. t .. 1 çirkindir. Kendısı genctır, yaşlı r. 

· · · · · · . . • d . . nrn an ve ı assa ~n o un esın c . • .. 
azım tedbırler ıttihazınr ıstıl1~-ım C't· ğına lslahiye kavmakamı ı..atıf, ls!a- sekize kadar evam etmıştır. . . . • 

1
. muhtcşcmtlır, fa.kat aramızda muteva 

k'~d· (la ı·· to f h" . ·e · 1, r. k . B d f I · k vukubulan hır hadısedır. Bu Jı:u ısc .. .. .. .. me K" ır. r etmen nun C5 ı le ) • hİ'-'e kayrnak:ımlıbrına sabtk -.a ıa a.}- u yüz en vapur se er crı ıs· 1 . . zı gorunmuştu. 
· • "h b · d· " • nıkubuluyorken sanın kendı!'t tama- " 

nıden ıntı a at ıcrası, bu zaman a makamı Nuri llatik kaYmakamlıgına men ı"ntizamlarını kaybetmif.se de . . h lsa iht',, k d ı d ··ı • · b' · • ' ' ' · · mile unutulmu" (Mesıhıten aS<!· ~· • ı., ar a ın ar an mu e 
fehlketengız ır şey olurdu. Daımı Fason kaymakamı l\fu::,tafa, Ilozd(}- h' b. k ı amıştır ~'. . ~kkil bir c t .-· ·· ·: 

. k ı···. b h". t -·ıd· ç ır nza o.m . bile tanıdık ·a da sımdı artık tı:ınıro:ı.- r emaa a gorunmuş. onun 
bır oa ı.syon mevzuu a ıs < egı ır. • k . k 1 ğ a Palu kaymakamı ' :s ~ .. ı·ı· k d 1 .. 

. b. . .. k ··. t k'l' gan a.} ma am ı ın, • • •. l;evle tasfi'-"e,·e titbi tutulmu~Jardır. yız di'-'en Sen Pol lsayı hü· muşa~a ce a ı ar~ı~ın a on arın go7.· 
l\luay-yen ır ış gorme uzere e~ ı ı S . I' k akamJıgi-ın·l D-' .. me .J r • ,, ,, .J k ' ' l . l t p t b .. l 1 

t h. ı· . 1 l b" k b" • .. amı, azar aym • ~· . S ı· mUdUrU ku""mdarlar hu'"kümdan diye tanıtmrn erı açı mış r. c ro u munase ıet I! 
zarure a ını a mış o an ır a ıne vu· k k Abdullah c.u"'krii ~:ıfrnn amsun po ıs • • .. 1 .. 1 . . . 1• ·ayma amı • •.ı • • c.• il d:ıg"ının tepesinde ti! şun arı sov er: cude getırılmesı mat uptur. AhYal b 1 1. , k 1 ,. 1_.,a~a kale J:ny- Ankara, 25 (Telefon) - .::ıanısuıı PO· Ye onu, ermon · · 

• o u ~ayma am ıgına ·ı, ~ n · ı· ··d·· ·• • "b" .. - "Petro bu I·adrnlara sordu• mtisaarle eder etmez parlamentmrnn k ,. 1 'tt' 0 k l;aym:ı- lis müdürlüğüne :\tardın po ıs mu uru mizlerit1e göründügü gı ı gostermcg" • - • 
.• 1. n· . ma amı mu u ın, smancı . . . .. l 'k' . 1. . 11.· •• d'.ğ" .... b .. 1 • 

feshedileceği tabııc ır. ınaenaleyh lıı~ • . • . . 1_, Mehmet Ali hey tayin edılmıştır. haşlamıştı. Çünku sa ı ·ıncı ge ış:'l - .ne gor u unuzu ana soy <'Y•· 
•t'k d ld • kamlıgına sabık l"emah ka' ma.\cımı .. .. ı.ı· · 1 1 1. k 1.1 bir fırkn, iman ,.e ı ı n ı o ugu pren-1 • • •. . • k:ımlı •ına Kadnstro taıdnlcri de de 0 surette goruncceıi ı. nız. on arın ur ısrnı cevap vere ı er: 

· ı h' ' t g-e davet "'dı·ım· · Hamdı, Kaıaburun kaym<ı ' g t l ı d d · d G'" 11··· ·r d'J l · ·ı · sıp ere ıane~ e me " ıye- B k k ak 1 w d . t"f·ı eclen Ankara ~:; (Telefon) - stan ,u Illivük Jlero· un enın enberi v,ı - uze ıgı tar. e ı mez )lr ı ılı-. oz ·ır ·aym ·a.m ıgın an ıs ı • ' . . . . . . . .. .. 
cektır. Necati Ermenak ka makamlığrna Tos kadastro azasınclan Osman Nurı hey hudiler arasınd~. hır ıtıkat şayi o m·t yar adam gordul<. 

Yeni kabinenin muhtemel ' l\IY t f 11.· .•. Bolu tnpu müdiirlüğiine, tapu müfet- ğa haşlar. Bu ıtıkada göre me~ihlik Fakat ötekikr har.!t:ı türlü cevap 
1• t i yn kaymakamı U!= a a, ı~useynın t• 1 . F . '-- ,1, b t .. . ··ı·· d d" ·ı • 
ıs es k . • G b k . 1• Ua ış erınclen •erlı ucY ra zon apu n~u- devrınde o um e-n ırı ecek olanıar, verdiler: 

1 d .,. ( \ A) s· ·asi m·ıhafil U)makamlıgına e ze a\mao.amı d" ı····· . d·ı . ı <l. B • d'" d 1. k·ıı ·ı d' . . ...on ra, _;, • . . - ıy • 
1 1 

: E. ·~ ur ugune tayın e ı mış er ır. eyog· bu unya n n :;e ı ene ırılmıvecek, _ Gözlerimize temas eden ve ar·ın 
. . . 1 . · gıp, Gebze lmyma mm ıgına · ı cı:;; . . . l . · · • l' 
ıle matbuat mahafılı, ka nnenın ne k· . . Il d k'ı ·ma· lu tapu haşkfıtıhı Mehmet Tevfik, lo· yepyenı suret ve heyetlerle kallrncn'c bir genç gördü!<. 
suretle teşekkül edeceği hakkında te- .tymakamı Rıdrnn, 0 rum 'Y lu tapu mildürü Hamdullah, mahlfı· la'rdır. n .. . ı• t ~ıı I h 

· d" G k" .· lnmlığına Bursa viHyeti umuru huku . . 1 1 ··r t:t• I' .unun uzerıne e ro .~ a ıa am· mennılerde de,·am e ıyor. ece ·ı ~:ı)ı ' • • ' Utt nniıney,·izi Nurı >ey er mıı e ı~ ı- Yalnız (iliilerin dirilmelerinılcn 
alara nazaran muhtemel kabine lislesi kiye mü~üri.i Ali .R~7.a, Pazarcık .ım?·- frc terfi ct~ıişlcr ,·e Aydın tnpu murlü· sonra herkesin sekil ve sureti dewisc detti \"e. şu sözleri ı::öylcdi: 
Şudur- mııkamlıgı.r.a Derık kaymnk~ımı Kamıl, rti ~li l'ıza bey de Yel :-det emrine alın· 1. 'r b .. A• ,.. :. - \'almz sen. Allah olan rapsın. 

· . • k , . - b, k . · ' • - " . ce~. e ugun llahsız y:ısıyanların S . 1 . . 
Başvekil. l\f :\fak Donald. Mılas ay rnakamlıgına sa rn a} ıııa- mıc·tır AI' nı7a l>n._.1•11 '-'erine lzmır ka ı· . d" . . • ana scnın mer 1ametme şayan hır 

. . . . • . . . • ~ · ı ' ~· ~,, " . . . sure ı, ~ım ıkı suretlerınden clnlıa . .. .. . . . : 
l\ıali .... e na~1.1rı. l\f Snovden. kanılardan Cemıl l\fermerıse .i\lılas d·1stı·o"und"n ı•n·~rı· bey ta ... ·ın cdılr.ııs- . k. ı k .. .. surette h.tmdu sena ed .. bılmek ı~ın n. 

, ,, , . • • , •• : • ~ .. .. u " • çır ın o :ıca ·, falrn t bıı~un guzel ve . 1 • • _ 

Dorninyonlar nazırı. l\J Tonıns. kavmakamı Lutfı, Dursa umuru hu· tı·r .. · k . h"I k" cc nıce duda ... lar.t muhtacız. Onun ı 
• · · • · . .. .. .. • .. · ı) ı yaşıyarn lialplerıne ı 'met ·o- . . . . . 

1...ori Chamcelier: Lort Sankcy; kukıye muclurlugune Bodrum kayma- Dönizli maarif mUdlirlU~U k"'n·· ı 1 . .. 1 . b· l 1. b' _ıçın kardeşler, bu ıhtı)ar d.ııınr 
. Ad h k u u eıcen erın yuzerı .ıml3Ş<•l 11 1 bl" it 1'f ek"ll d .. d"l f'.I? 

A mm I\amarası lideri: M. Baldvin, kamı Necmettın, ana umuru u u- Ankaı·a ·>; Telefon} _ Denizli ma- ş 1 ·ıd 1 . k . .·· 1 .· . ı ra n nıu 1 c ı Ş 1 er c gor u er~ 
• • • . • ...... w.. S f •• -· . e<ı e par ı)aca 'e }UZ eıı, gv'- d d •. . . 1 b.. d··~·· le-

Ilarıcıye nazm: ::\1. Nevılle Şenıher- kıye mudıırlugune a ranbolu kayma- arif müdürlüg"Fne l\on,·a muallım mek 1 . k t b' .. llil 1 t 11 . e egışmı}en ra >, ız.ım u~unce 
. . . . • ı . erı amaş ıran ır gu1.e < c ece ı .? • • • ,. ·k· d d. (l) 

la'-·n ve yahut Sır Samuel Hoarc; kamı Fuat Beyler tı:ıyın e<lılmı~lcr tebı· munllı'ntl"rindcn SeYkct be'-· hJ··in d kt' B l l ki k d .. rımız.ın ıC\ ın c ır.,, 
J • "' •J J • <'Ce · ır. un ar mc ~ · er a ar ~u-
Nezaretsiz nazıl"I: Lort Ilailsman; dir. edilmistir. 1 1 kl h Jd ••t k'l 1 . r ca Yuhann:ı da fi malinde dağ bnşın· . .. ze o aca arı a e, o e ·ı er nr" , 
Tica.r~t nazın: ?ır Ilerbert Samuel; • Akşeh!r kaymakamı_ Sinan bey ,·~- lzmir icra reisi na var kadar çirkin olacalilardır. da tebeddül meselesini şu şekilde a.ı· 
Dahıiıre n~..zırı · 1\1. Donal<l l\Iak kal et emrıne alınmış. Kars mektupçu- Ankara, 2:>( 'J'elef on) - lzmir icra Bütün bu beyanatı Bnruhun e e latır: 
J,ean; su Şevket, Tirebolu kaymakamı Sülyc- reisi Ye~alettin b~y birinci smıf adli- rinde ~örüyoruz. Bu eser, her halet_. 
Görülüyor ki bu listede ancak on man, Pazarcık kaymakamı Ali Rıza ye müfetti~liğine terfi etmiştir. ı~udüsün tahribinden sonra yazıhnı~ 

(Bitmedi) 

( 1) Actus J' ercella 20~ 
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Bf!lediyede: 1 j DUoyada olan biten meraklı şeyler Yarından sonra 

Suriyede beyaz kadın ticaret·nden 
bizi mes'ul tutmak 

0 

stiyorlar 
Fırınlarda elle banıuı 

yuğurulmıyacak 
ElektrikJe hamur yuğurmn 

""~'~'~'~:..~.~~!: .. 1 ·ubc A 5lrkecl Mubilrdar zade ban 2. 2740 

TRABZON POSTASI 

(CUMHURiYET) 27 Ağustos 

(PoJfce _ Magazine) isimli fransız· 

dilen bir mecmua, (Kadınlar 
ca neşre d •. 1 rt 
eh emJ Büenosayrcste egı , o a 

c enn il b" 
knadoludııdır) serlevh:ıs e ır yazı 
tı~rediyor ,.e Suriyede beyaz kadın ti 
careti yapıldığından, orada ermenJ 
ka.<f mlarınm fuhşa sevkedilerek elle
rine yüzlerine hacalet damgaları vu 
rulduğundan, bunlann bir kısmını 

hırlstiyan hayır cemiyetlerinin kur
tarmağa muvaffak olduklanndan 
ve saireden bahsediyor ve: 

mes'ul tutmak istiyor. Ermeni mese
lesini ve asıl sebeplerini bu i:ıe karış
tırmadan söyliyelim ki asıl hakikat 
bizce şu olsa gerektir. Arap "·e kürtıe. 
rin vücutlanna dövmeler yapmak ta 
Asuriler zamanından gelme bir adetle
ridir. Bu döğmeleri bütün o Cİ\'ar kn
drnların yüzlerinde ,.e ellerinde gö
rürü14 Onlar bunları bir siis olarak 

makinelerini koymak için fırıncı · 
lara verilen bir sene miiddet 
yarın akşam bitecektir. Cumar-

tesinden itibaren fırınlarda tef
tişlere başlanacak, el ile hamur 

yuğurulan fırınlar görülürse der· 
hal ceza alınacaktır. 

perşembe 17 de. . .. 
MERSiN POSTASI 

(ÇANAKKALE) 28 Ağustos 
cuma 10 da Galata rıhtımın-

dan kalkarlar. 

Hamur yuğı.:rma makineleri TA ViLZADE L RI 
elektrikle işlediği için bu emir VAPUR A 

yaparlar. her halde bu satır 
elektrik bulunan semtlerdeki Muntazam AYVALIK Postası 

lan her zaman olduğu gi-
fırınlara aittir. Adalar Anadolu 
DemiryoHarı hattı üz;rinde be- Selamet 

"Türkiyenin bu vaziyet ve vah-
§etten çok uzak olduğunu ve ahikası 
olmadığnn bÖylemek lüzumludur. Ma 
amnfih yurtlarından bu kadın n 
~ocuklarr :kovanlar Türklerdir. Tehli
keye maruz kalan bu mahliiklar~ 

emniyet ve sükün bulmak ihtimali 
ile önlerinde açılan çöllere dalıp 
gittiler. Hakikatte, onlar, arap ve 
kürt kabilelerinin rnlışi ağuşlarına s~t 
kolunmuşlardı.,, 

diyerek yine zımnen Türkleri 
YUzUnde dlivmeler olan bfr 

Suriyeli 

bi kendilerini mazlum vaziyette 
göstererek merhameti istismar etme· 
ğe çalışan kimseler vazdırmıı-lar H' 

asıl fahişeleri damgaİamak ftdetleri 
kendilerinden doğan garplilere bu ya. 

lnnlan yutturmuşlardır. Bu vahşe
te ? 1 I ! Türklerin ı:;ebep olduklannı 
satır aralarında söyliyen iddialara ge 
Jince, doğrusu bu farı; propaganda ar
tık kimseye tesir etmiyor, biçare diiş
manlarrmıza, usullerini değiştirmele
rini tav:siyeden gayri elden bir ~ey 
gelmez. 

Ölüler defterinden silinip di iler def

lediye hududu dahilindeki fırın- vapuru her Per· 

larda, oradan elektrik geçtiği şembe akşamı 
takdirde fırınlarına hamur yuğur- 17 de Sirkeciden 
ma makineleri koyacaklardır. hareketle Gelibolu, Çanakkale. 
Lokantalarda temizliğe dikkat Küçiikkuyu, Altınoluk, Edremit, 

edilmedigl tesbit edildl Bürhaniye ve Ayvahğa azimet ve 
Bazı lokantalar dün teftişe avdet edecektir. Yolcu bileti va· 

tabi tutulmuş, bulaşık yıkanan purda da verilir.Adres: Yemiş'te 
yerlerin temizliğine dikkat edil· Tavilzade biraderler. Telefon ls-
mediği görülmüştür. tanbul 2210. 

Bazı lokantalarda da sıhhat ar.ımm::xm11111nn::m:u::mn:nıı::: ...... a 
cüzdanı olmadığı halde bulaşık H İ 
yıkama yerinde yardımcı namile :: ! 

~ = bazı adamlar çalıştırıldığı tesbit g ğ 
edilmiştir. Temizliğe dikkat et- :: :; 

Ç k "Z mi yenler hakkında ceza zabtı 1f..~ ı" 
.& tutuJmuştur. :: Karadeniz postası 

. Su satmak keyt alt.na ahnıyor i~ ~ 26 :: 
Bundan üç sen mukaddem Pariste geçti birkaç ~ün .muka:dı~~b.. ~~ad~m nun bir nişanlrsı vardır. Kız nışanlr- Su satanlar bundan sonra bazı H 1 m su n vz~~os fi: 

terine yazı mak istiyen ge 
annesinin yanında oturan matmazel Arnunun Parı~ CJ\'ar'.n a/ kır ·:~~ Ja sı ile evlenmek için yapılacak askı kayıtlar altma alınacaktır. Tene- ii U :: 

oz rno gu . . kızlar arasrndn vcgcnını tanıdı. J).ızrn . . .• . ~ 1 R A ··nün hirinde vaJidesine bir ~arşısından a ış v~rış. ~ er en :
1 ıcı muamelesini Yaptırmak kaydile bele kelerle, kırık dcstiJer!e ve "alık .:1 ç b i.i. 

mektup yazarak intiltar etmek 1 tedı- . . . • .- ] 1 d. d"" .. dıy<.'yc gıttıgi zaman kendisinın res- kaplarla su satılmiyacak ve sa- i... arşam a i! fılhnkılm yegcnı o up o ma gını uşu- .. 
1 

•• 
2 .ı:.:· • blldı"rmiş ,.e ortadan kaybolmuş. .. k 1 men o muş ve gömülmüş olması ha- tanlar sari hastalıklara malul H :: 6;ını nur en tız: b"J · "' •• 

tu. o hadiseden bir sene sonra l\fa· Yeğeninizim ,.e sizi gördü~ümden fr .,1 
c nı.kfı~. ~u~meles! y~pılanııya. oJmiyacaklardır. Dükanlardaki H Günü akşamı Sirkeci nb- i~ 

da.m Arnu meçhul hir genç kaclmın memnunum diyerek boynuna sarıldı. ~gı hılclırılmıştir. Şımdı ~e~ç kız su küpleri toprağa ve yere gö- ii tımından hareketle (Zongul· ~~ 
ce9Cdlnin Sen nehrinden çıkarıldığını Bundan üç sen-c C\'l"{!f kaçmış sonra oIUler nrasmi:lan silinerek dırıler a- mülü bulunmiyacak, maşraba ile :! d k 'n b l E e Sam :: 

d k J .. J • k .. k kt ı= a , ı e o u, vreny , - :: h ber alrn;ş ,.e morga giderek cenaze- bir daha t:l'İne a\'Clete cesaret edeme rasın a yaşamak hakkını kazanma· rnpten su a mmıyaca , yu se e ! O d G" T b :5 
.; gör.müş ve kızını tanıyarak bildir- miş. Şimdi validesinin yanında cid- mechuri):c.tinde kalıyor. Bo~.ulan k_a bulunan her küpün bir musluğu li ~~.n, r u, ~~es)on, ra .200; ~: 
mJsti. Tnhiatile nüfus kaydında genç di bir hayat siirmeğe karar vermiş. dına gelınce onun isminin nufus ka- bulunacaktır. i urmene ve ıze ye azıme fi 
ıa:ın yeJat ettiği yazıldı ve kızrn ce- Ertesi gün Madam Arnu gelip genç ğıtlarında daha ıtzun müddet diri o- i ve avdet edecektir. is 
nazesi defnolundu. Aradan iki ı:ıene kızı tanıdı. Halbuki matma1~l Arnu hırak gösterileceği tabiidir. Akvam cemiyetine i; Fazla tafsilat için Sirkeci, ~i 

Jşti:raklmiz h Yelkenci hanındaki 1 acen
5
teli• ii 

Gızli teşkilAt ar Malaryaya karşı yeni 
bir zafer 

Mısırda muhaJİfJer hul<ilmetçileri 
korkutmak Jstiyorlar 

lngilt~rede malaryaya kar~ı ye. 
ni bir tcda\•i keşfolunmuştur. Yeni 
keşfolunan ilfıc (Plnsmoquine) dir. 

st 'le gelen mısır gazetele- disi infil:ikr duyctuğu zaman bunu ha- nu ihiç insao"ıan mnlaryadan vikaye 
Son po 8 1 

f" • · t 
• , di • · maliimata göre, geçen va ışcgı sanm:ş ır. . • ediyor. Bu ilacın tecriihesi esnasında 

ıinın 'l\<!rl gı Ahbas1·,.,. tarafında hü- Ynpılan srıu takıbata rngmen bu bircok doktorlar kendiJerini tehlike-re 
h ft ısrrın ' "... l l 1 ~ k" • ~ • 

a a ı . b" infilak vukıı· bombanın ı:ası con< ugu ve ·ımın ta maruz etmişlerse de netice de tıbbı 
tün bu semtı sarsan ır l" . ·, rnfrndan konduğu ,.c yapıldığı aıılaşı- fıli veni ı)·ır sı·ırıh He te"ehhu··z etr.ıi!'::-

Infilak. Mrsır mec ısı . . . . • • .. - : 
bulmuşt.u~. . t hükumet fırl.a:--ı lamamıştıı. . tır. Plnsmoquine agızdan alınan hır 
kinci rcısı \"C meclıs e . p Yapılan tetkikattan nnlaşılan bir ihictır Iltınu kullananlar ~ı·urı"sı"nekl"-. l"d . Allam aşanın . • . . . . . • • '" 
Eşşap fırl\ası ı erı .· bah noktn, hu homhnnın lıiıku.m~t . fah·rı· rın sokmalariJc malaryaya uğramak-
ev:i drşında ,•ukubulmuştur. E\ 111 

kalarrncla çalışan am<-knm ı;;tırakıle tan kurtuluvorlar. 
d • ··zerine bir bomba konmuş yapılclığı<lır. · 

~e urnrJ ~ · . • . . Jnffüı:• yü , . . 1"alaryayr tn.5ıyan haşeratı, kami-
ve bomba ınfılak etmıştir. Son zamnnlarda bu h,1dıseler t<.>- len iınh· t 

1
. k 

1 
• b" . d •. 

1
d. 

ı·tur kt c1· 1) d 1 • .ı eme. o a} ır ış egı. ır. 
Ü d ,-aralanan bir kimse yo • · kerrür etme - e ır. >Un an c;·ve y:ı- y ~i il" . 

1 
b h k 

z n en " ' . k ımı . .. • f ·J d il . 1.. aç ınsan ara u aş.erata arşı 
'l:\..I t bfr'"ol' c,·Jerın camları ın. ~· ne huli:umct tarn taı arın an ,, o munrı·.}·ct d .•. d"n b .... k b" k .1·c.ı rn ~ . .. ver ıgm " uyu - ır ıv-
Allam paşanın evi biraz rahnednr ol- şinin enne de boyle bombalar konmuş- mcti haizdir. · 

tu. Bu bombalan koyup patlatmaktan ...................... • ............ .. 
muştur. 1 bir nokta e- maksat. hiik(ımet tar:ıffarlarını hor· hadiselerin tek~rrüründe~ .. ;;;ji~;"*;'di: 

Şayanı hnvret o an r . . ~ . . . lı· .. betçi polis bulun· kutmaktır. ı~oı. 
vın hanemde ır no b. kimsi.' ta- Bir takım teşkihitın bu işle meş Mısır poJisi, henüz bir iz bulama· 
duğu halde bombanın . ır ·~ ,.e keı.t gul olduğunda şiiphc kalmıyor. ''e btı mrştır. 

1 d • u go· rmemıs rafından rnn agun ":.. _ - - -- __ __ 

Yunan haricive nazırının 
mUtaleası 

Yunan hariciye nazırı M. Mi
halakopulos bir Avrupa mecmu· 
asında mühim bir makale neş
retmiştir. 

Yunan Hariciye nazırı buma
kalesinde Yunan muahedesinden 

bahsederek iki devlet aras.nda 
tesis edilen dastJuğun sağlam
ğından emin bulunduğunu söyle
dikten sonra Akvam cemiyetine 

iştirak imiz m al•sadile şayanı 
dikkat bir fikir beyan etmekle· 

dir. 
Bu fikre göre Yunanistan ve 

Türkiycyc Akvam cemiyetinde 

daimi bir azalık verilebilmesi 

mürahhashğın bu iki devlete 

mensup mümessiller tarafından 
münavebe iJe yapılması suretile 
temin edilebilecektir. 

ii ğine müracaat. Tel. 2151 ~i 
:: ................... ı·•••H•H••••:·ıı··:.:111rr:::11111H:ı .... r .............. ;~~·;~~· ı 

istanbula gelirken mührümü 

gayip ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan diğerinin hükmü kalma
mıştır. 

Ezine reji müdürü Şükrü B. 
refikası Feryal 

§ Nufus tezkeremle askeri ve

sikamı zayi ettim. Yenilerini ala

cağımdan evvelkilerin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Heybeli ada Bayırsok:ık 24 Tahsin 
§ 29756 numaralı iş bankasın

dan aldığım kumbaranın cüzda

nını zayi ettim, Hükmü yoktur • 

Jsa Selim 
§ Ziraat bankası İstanbul şu

besinin 888 numaralı ihbarsız 
tasarruf cüzdanını zayi ettim. 
Hükmü yoktur. Adnan 

le. -~ · . mıştı. Jokesi (Grimshav) bu çemberin şını bıraktı. l{oca at, ok gibi fırladı 
Bunların içinde en meşhuru j içinden çıkacak bir mı:-nfez J.,ıılamıyor- ve biri.aç hamlede hasıımlarıru mıhlan 

t arı a (Gladinteur) diir. Bu atın, şimc~iyc du. (l)crby) nin bu kahraman faroı;. mış gibi yerlerinde brakarak koşuyu 
kadar gelmiş olan yarrş atlarının hep !'ini kazandırmamak için İngilizlerin kazandı. 

ve islah encümeni azasından Abf -11- sine faik olduğunu iddia edenler çok· suilmst tertip ettiklcı"İni ve diğer jo- İngilizler (Derby) kahramanın. ha 
Yazan : Yar1ş tur. Bu iddianın hal.ikatten llZ:ık kel~!·in l.asteıı Gladiateurün rnlu:rn mretli alkışlaı·Jn karşılarlar. Glac!ia-

IT•mı•m• . . . (Lorcl Eglintor.) hur atıar;nc~an biri olnn (Dolar) ı diın olmadığını kabul etmek zarureti w.r kestilderını itlclh «>c!Pnler vard•r. teurün. daha doğrusu bir ecnebi atının 
1849 (Derb)) sını ) ismindeki yaya getırdı. dır. (Glndynteur) hakik:ıten dünyanın Duna sebep olarak. bir sene e\·- bu muzaffeıfreti, her kesi şaşırtmısh. 

un (The FJying Dutchm,a~. · Dutch- 1864 (Derby) sini kazanan en kun etli atlanndan biridir. vel (Derby) yi kazandığı halde Fran Hiç ı im e nlkı tnmı)·ordu. Halkın :.bu 
atı kazanmıştı •. <'l'he . 1'!)ınıerb,·. ~t. (Blair Athol) da meşhur atlar arası· Sal1ibi tConıte cic Lagrange) Fran- s:ıda (Grand prix) yi kaybeden (Illair sükutunu hnsmnne bir tezahür t1la-
ınd'rı) (Deux mılle ~u~nee. znr.fında na girdi. sanın en meşhur at adamı idi. Frnn atlıol) un intikammı almal{ olduğunulrnk tel<1kki eden lngiJiz büyükleri; 
Leger) koşularını a) _nı !'e~~ l\o<:uda (Derby) ka1..anmak hır~ı Tn- sa yarışlarının tecssüsünde cok bii.} ük söylerJcr. Diitün bu rfrayetlcr sıhhati! Gladintcurii müscll!ih zabıta kuvvetle 
ve çok kolnylılda kazan ·. ff:ıkıvcl gilizlcrde olduğu kadar e('Jle- yardımı o1c1u. Ifontun :ısıl - kuvveti; tahakkuk etmiyen eracif mahiyetin- rinin muhafazasına tevdi ettiler. Bu 
olduğu kadar harada da mma • • bilere de sirayet etmişti. Safkan at atl tanımak1ald nüfuzu nazarı idi. de kalmıştır. İngiliz sportmenliği o süı.lıt çok sii •·medi. (Comte de Lag. 
gösterdi. yeti;;tiren her memleket bu zafer tacı- Ilütün emeli, Fransada yetiştirdiği kndar nezih \ 'C o kadar bitaral< idi 1-i./range) ı atının yrınındn gören halk bir 

111 giymek istiyordu. Duna muvaffak atlarla Manş denizinin öbiir tnraf.nda yukarda bilmünasehe söylediğimi?. gi nnda canlandı. Yasasın (Lagrange) 
olmak için en ziyade Fransızlar ugra1galip gelmekti. Ilu biiyük atçı, (GJad bi, veliaht olan (Prens dö gnli) dlc,/sesleri <Ep<>om) u çınlattı. Hi~bir at 
şı;>orlardı. (Derby) kazanmnğa mnvafpateıır) henüz bir yaşında ilfon, onun· koşu nizamına muhalif hulduğu hir snhihi bu kadar alkı Innmamıştı. f{on. 
fak olan ecnebiler şunlardır: ·la (DerlJy) yi kazanacağını söyler \"C harel.etinden dolayı çok ağır bir ce- tu aralı:wna kadnr el iistiinde "Ötür 

1865 tc Frnn ız (Comtc de Lagra- bire yüz vererek bahse girişirdi. I\on- za ile tecziy:> efmetkcn çekinmemişti. elliler. Gladinteurün muzafferiyet ha-
nge) Gladiateur ismindeki atı ile, l'S7;) tun bu keh:ıncti tahakkuk etti. JS6:i (Glndiateıır) mu\'asalat noktac:ına beri Pnrise geldi. 
tc l\lacar (Corntc Unlıhyany) Galopin senesinde (Gladiateur), üç yaşlı je- 100 metre kalıncıya kadar ayni ık1 "Sehir mecli!';i, bcledive dairesinin 
ismindeki atı ile. l 76 da Macar (Bal nerasyonun ilk büyiik koşusu olan şık vaziyetten Jrnrtulup o müthis fu. donanmnsınr emret1i.,. · 
thaggi) füslJcr ismindeki atı ile. l~Sl (Dcux millcs guin{-e) Yi kazanm:ıkla le!erini istimale imkan bulamanu:.1L "Ilunu gören halk bütün Parisi do-
rlc Amerilmlı (Larillard) Irocıuois (Dcrby) nin fa\'orileri arasına girdi. Jokesi (Grimc:hav) un gözleri J)(!>k nattı ... 
ismindeki atı ile, 1901 .d~ ~mer.ilrnlr ~ih~yet .• hü.ylik gün.' .. <D~rby) . gi~n~ iyi görmiiyo .. rdu. B~r aralık önii:ıdc 1 "Al<~am. operanın baş muganniye
(Vhitney) \Tolocliov~ kı. ~smın~ckı .. 1t1 g~eldı. {1ladıa_tc~r bıı ı~cı favorı ıdı. a~ılan hoşlugun fnrkmn varamadı. -~Y- si. (('omte de Lagrange) m renkler,i 

0
_ 

'lhe Fc•ı"n" Dmchma:ı (1846) "le 1908 de Jtalyan (Gını~trelh) S:gn- Koşuya 29 at ışfırak c<lıyordu. l\fe~hur nı ahıra mensup olan (Le Mnndarın) tan mavi ve l•ırrnrzıd~::....ı..~ b" 
1 J " 

1 

' 1 ) · · ı· k d · · k · b • k (G · ' c:.u ~~;r. ... rş ır e . . . tta ismindeki atı He. 191·1 te Fr;ın (Tatten 1am vırn3ına ge ınceye a ar ın JO ·csı agırarn · rımshav) ı i- bise ile salın . kt ı -6 . (D b ·) sını kazanan orıne f • d h k . G . h ' <.')e çı ı.,. ( rı • " senesı er J . (Dureya) Durbar ismindeki ah 1- Gladinteur grupun ~n e ma pus aJ kaıı; ettı. ( rıms a'') Gladiateurün ba (B't a:.llıngton) u ve .Fransızların en meş- srz ı medl) 
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1 lst-anbul Belediyesi ilanları ______ a_._K_._o_._Sa..._._A_ı_._K_o_._d•-"----~' B Q R SA 
Yol münakasası 

Bedeli keşfi 88778 lira 91 kuruş olan Tekke ağva yolunun 
İnşası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şarhaame 
almak, keşif evrakmı görmek için hergün levazım müdürlüğtine 
müracaatları. Münakasaya girmek için 6659 liralık teminat mek· 
tubu veya makbuzile fartname teklif mektubunu ve Ticaret 
odasında kayıtlı ,olduğuna daır vesikayı mühürlü zarfa koyarak 
ihale günü olan 27-Ağustos-931 perşembe günü saat 15e kadar 

encümeni daimiye müracaa~ları. (1468 
• o • • 

Kadıköy halinde 53 numaralı dükkanla Kadıköy rıhtımında 37 
numaralı dükkan bir seneden üÇ seneye kadar kiraya verilmek 
'çin ayrı ayrı açık müzayedeye konmuştur, Taliplerin şartnameyi 
görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 
19 zar lira teminat akçelerile beraber ihale günü olan 27-8-931 
perşembe günü saat onbefe kadar encümeni daimiye müraca· 
atları. ( 1350) 

* * * 
Fatihte Niıancı caddesinde 9 odadan ibaret incirli medreıe11 

':>ir seneden -üç seneye kadar kiraya verilmek için açık müzaye

deye konmuştur. Taliplerin şartnameyi , görmek için hfr gün, 
levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için bankadan alacak
lara 14 liralık teminat makbuzile berabe:- ihale günü olan 17-9-931 
perşembe günü saat 15 e kadar encümeni daimlye milraca· 

atları. (2014) 

* * * 
Beıiktaşha Kaptan ibrahimağa mektebi binası kiraya verilmek 

için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
için hergün levazım müdürlüğüne müzayed~ye girmek için ban
kadan alacakları 15 liralık teminat makbuzile beraber ihale günfi 
olan 17-9-931 perşeml:>e günü saat on befe kadar encümeni 
daımiye müracaatları. (2013) 

Bandırma tahkikat hAklmllğlnden: 
Bandırmanın Kirczli karyesinden i\lurat kansı Emine ııanım ile kıryei mez· 

kftrdan Murat hemşiresi ve Adife kızı Ayşe hanımlar mcyanelerinde mütchaddis 
vcr~set \' e gaiplık davasının cari tahkikatında: 1\lüddcialcyha Ayşcnin davctiyes!ıie 

ver.len meşru hatta mezburenin I 5 seneden beri kaybolduğu hayat ve meınıtından 
dahi hiç bir haber alınamadı~ zikrcdilmek!e müddeiye Emine hanım vekilinin 
talebi vcçhile mezburenin ikamet ettiği mahalli bilenlerin malamat vermesi ve 
ikametgAhının meçbuliyetine mebni ~azete 11~ ilAnen tebligat lcraı:ına mahkemece 
karar \ erilmiş olmakla ye\· mi ıahk •kat olarak tayin kılınan 24·9·93 l tarihine 
müsadı f perşembe ~üniı saat IOda Bandırma tahkll.at hAktmliğinde hazır bulunması 
\'cyn musnddak vekAleci haiz bir vekil göndermesi tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ılAn o'unur. (1999) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 

------------------------------------------------------30 .ton benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 9.9.31 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Devlet 

demir yollarıişletme umum müdürlüğünde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlannı a>'nı günde soat 14,30 a kadar münakasa 
kom·syonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler miinakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
ve Hayöarpaşada ıdare veznelerinden tedarik edebilirler. (1853) 

• '* • 
Haydarpaşa - Eskişehir hattının 54 X 600 ünçü kilometre

sindeki Dil iskelesi ocağından çıkarılacak 1500 m1 Blok ve 2000 
m1 

, Balast kapah :zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 9 eylül 931 çarşamba günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. • 

Münakasaya İftİrak edecek lt>ı teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde sall ı a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri Jizımdır. 

Talipler münakasa ;artnamelerini ıki lira o:ukabilil)de Ankarada 
•e Haycaıpa{aoa ıc'are ve:rne'ierinc'en tedeıik edebilirler. [1854] 

~l ___________ A_•_· __ Fb __ • ___ u_. __ M_u_··_d_ü_r_ıu_·ğ_ü_·n_d_e_n ___________ ı 

Lokomot~f parçalattı
rılması münakasası 

Yeşilköyde bulunan 8 adet Jokomot,fin parçalathrıLınasının 
ihalesi 12 Eylül 9jl Cumartesi günü saat 15 te icra kıhnacağın· 
dan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün öğlec!en evvel ve 
münakfsaya iştirak için de teminatı muvakkatelerini Bakırköy 
mal sandığına badetteslim vaktı muayyenesin de BakırkÖy 
Barut fabrikalarında müteşekkil komisyonumuza müracaat· 
ları. (908) • 1765 • 

* * . '* 
As.Fb.muhafız bölüğü için325çeki odun pazarlıkla satın ahİıataktır. 
ihalesi 12'EyJül 931 Cumartesi günü saat 14 te icra kılınacağından 
tartnam·e ye evsafını görmek istiyenlerin her gün öğleden evvel 
ve münakasaya iştirak için de teminat. muvakkatelerini Bak~rköy 
Malsandığına badetteslim vaktimuayyenesiinde Bakırköy Barut fab· 
rikasında müteşekkil komisyonumuza müracaatları. (889) - 1766 

4.K.O. kıtaat ve müeasesab ihtiyacı için aşağıda yazılı 

meşe odunu kapalı zarf usulile aatın alınacaktır. Şartname ve 
evsafmı görmek istiyenlerin • 4.K.O.Sa.Al.Ko. ve taliplerin de 
vakti muayyeninde 4. K.K.O.Sa.Al.Ko. mGracaatlan. (212)-1860 
Cinsi Mi&< tarı ihale tarihi Saati Yeri . 

Me,e odunu 108000 10-9·931 15 4.K.O.Sa.Al.Ko. 

• • • 
Ankara merkez kıtaat ve mlleueaat ihtiyacı i~n •t•iıda 

yazıtı eıya kapah zarf uaulile ahnacaktır. Taliplerin ıartnamele· 
rini g6rmek için Ankara Merkez SA. AL. komiayonumuza mil· 
racaatları ilin olunur. (175) · - 1650 

Cins Miktar ihale günQ Saati 
Yerli" fabrika 8065 K. 5·9-931 15 
mamulltı çorap
lık pamu tplitik • • • 

ihale yeri 
Ankara merkez 
SA. AL. KO. 

Miktarı Cinıi Teminatı muvakkateai 
396224 Kilo Ekmek 3269 lira 
63856 Kilo Şığır eti 1198 ,, 

D8rtyoldaki kıtaat ihtiyacı için yukanda cins ve nıiktarlan 
yazılı iki kalem erzak kapalı zarf usulile mlinakasaya konulmuı
tur. 29· 8·931 saat 9 da ihalesi icra kıhnacağmdan şartname ve 
evsafını görmek ve münekaaaya iştirak etmek istiyenlerfn vakti 
muayyeninde Dörtyolda müteşekkil Sa. Al. komisyonuna ve temin 

atlarını Dörtyolda malmüdlirlüğüne, Adanada fırka muhasebeciliğine 
ve mevakii sairede mahalli malmüdürlüklerine tealim ve alacakları 
makbuz ilmübaberlerini kanunu mucebince teklif mektuplarile 
birlıkte mezkur Sa. Al. komisyonuna göndermeleri ilin olu · 
nur. (1771 - }446 

• • • 

ı5 Ağustos 
Kambiyo 

l lngillz lira11 Kr. 
" T .L malı:ablll Dolar .... 
.. 

.. . .. . .... ... 

F'rlftk 
Lrrer 
Belıa 

Orahm 
iL Frank 

Leva 
Florin 
Kuron 
Şlllng 

Peıeta 

Mut 
Zloti 
Peagö 

!o Lev Kura, 
ı Tfirk lirası Dlau 

(U\·Oaeç Knra5 

Nukut 

ı l~rtrlln (f nglllzı 
ı Dolar (Amerika) 

20 Fıant [Fransız 
W Liret [ lralya 
O frınt Rclçlka J 
O Urahml [Yuaan J 

20 Frank t lsvlçref 
20 Len Bulgar J 

1 florin c ı-·eıemenlt] 

ıo Kuron [Çelı:oslovalt ] 
Stltng A\·u!furya] 

1 Peıera !ispanya] 
1 RıyşmarklAlmıaya] 
ı Zloti Lehlstaa 

1 Pcnıö Maculstan 
O 1.ey [Romıaya] 

20 Dinar YugoslovyaJ 
ı Çevoaeç 5e,·yet 

Altın ~ Bona 
l\lecldlye \ harici 
Rankonoc 

İzmir Müstahkem Mevki kıtaat ve müuaesat için aşağıda 
yazılı erzak kapalı zarf usulile alınacaktır. Taliplerin şartname
lerini görmek içln her gün ~ğlede evvel komiayonumuza müra-
caatları illn olunur. (173) • 1652 O BULMACA O 
Cioa Miktar ihale günü Saat Yeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Saman 50'2200 1- 9- 931 15 izmir 1 i 1 i I '- IA ~ i 
• • • 2 ş_!jj~z_jA~_,AMtl~ 

Mersinde 23. A. kıtaat n mtiessesa- Minua, Kasa.bay Salihli, Menemen. 3 T i R ~B U Ş O -iN lilıll!J T 

. . . saka konmuştur. lhalesi 13 eylü! 931 _ ~: ~-

tı ihtiyacı için 362.000 kilo ekmek, 41000 Kııitafaç ,.e civanndald kıtaat ihtiyacı 4 i ZıB- E-1] E~ T jE-~~E 
kilo .sıfır eti, 9.%5() kilo sade yağı ka· için sıtır eti ayrı ayn Şartna- 5 K liJ U liJ A Y ılil M) E il H 
palı zarf usulile 10 - 9 - 931 saat ıs melerde olarak kapalı zarfla münaka. 6 L_ A j Ş- ~ y·ııi'ili. ıV IA- ~- R-_ D_-~A-
da ıhalesf .ic.ra .~dilecektır. Tahple~!n pazar günü saat 15 te l\ianisada askeri 7 A Z O T [illV llJ li] 8 E T 
şartnamesını gormek üzere her gun satın alma komisyonunda yapılacaktır. - - · - - · - -
öğleden. ev.el k~~lsyoniımuza ·ve müna (Şartnamesi _komisyonumuzda mevcu.t- 8 ~ A N ,E [il A_ _ !D E_ Y il 
kasaya ıştırak ıçın de muay~n zaman tur. Taliplerın şartname almak ,.e ınU· 9 . M !Iİ K E lR B E iL A .[i 
da Mersin A. Sa. Al. Ko. müracaatları naka.~aya girme~ Üzere . . temlna!.larile 1 S. E- [i !j]li] D- E- V A- M li 
llh olunur (lGl) _ 1~2~ Manısada mezkur komısyona. muraca- 11 -:-1T- T-1- . H_l_A_ T. fil rm '-' ıt. 

• ;) -> atları (236) - 2002 ı ı ı 1 , • ı• ·"" • ı 
• • • * * • 

Ddnkd bulmacamızm 11al-
ledilmı~ ~klı 

l\faraşta A. 2. kıtaat ve mUeS8esatı 2.1 - 8 - 9:J1 tarihinde pazarlık SU· 

. ?~u 1 e hnde-kı Joıtaat ıçın 31.800 ve 27.300 ve 

ihtiyacı için 242ı325 kilo un ve 9.798 !"~tile i~alesi icra kılınacağı ev~ke 
kilo sade yağı kapalı zarf n 26 ,ıl.an e~ılen kol?~dunun İstanbul cıhe· 

ağus~os 931 sat 16 da ı~alesı ıcra edl- 10.000 kiloluk samanlara vuilen fiat 
lecektir; Taliplerin prtname~ini gör· haddi itidalde görülmediğindtn yeni- 1 
mek üzere her gün öğleden evvel ko- den 31 - 8 - 931 pazartesi günü saat 2 
misyonumuza ve münakasaya iştirak 15 !e pazarlığı i~r!1 edilecekt!.r· Talip. 3 
igin de muayyen zamanda Mar t S lerın şartrıamesıoı o~umak uzere ~ol- 4 •. .. •

1
• aş n • a. ordu satın alma komısyonuna ve muna 

At. Kı muracaatla.rı 1 an olunur. (162) ka~aya iştirak için yevmi mezkürdıı te· 5 
1:>3:J minatJarile birlikte komisyonumuza 6 

müracaatları. (234)'- 2001 
7 

22 - S - 9:ll tarihinde münakas.d * * * 
• * • 

aleniye ile ihalesi icra kılınacağı ilan Selimiye kışlası topçu alayı hnyvn- S 
~ilen 250.000 kiLo fr.nn odununa ve- natınrn ahırlannt•n tamiri aleni milna- 9 
rilen fiat haddi itidalde görülmedjğin· ka.~ya konmuştur. İhalesi 16 eylül 
den yevmi ihale bir hafta müddetle"ve 931 (arşamba günü saat 15 tc Fındıklr-
29 - 8 - 931 cumartesi günü saat 15 da 3. K. O. r-atm alma komisyonunda 
te icra olunmak üzere temdidine ksrar yapıJac:aktrr. Taliplerin şartname ve 
verildiğinden taliplerin şartnamesinı keşifnamt.Sini komisyonumuzda görme· 
görmek üzere her gün Öğleden eni v .. leri ve münakasaya girmek istiyenlHln 
münaka.oraya iştirak için de teminath· de yevmi mt>zkurda teminatlarile ha· 
rile birlikte vakti muayyeninde komi~ zır hulunmalarr. (237) - 2003 
yonumu:r.a müracaattan. (225) -1950 

• • • b • SA • komisyonu 
Harp akademisi jçin alınacak l:i7 lllnlerı. 

bin kilo kuru ota verilen fiat haddi iti- Siinri bölüğünde ı;; araba gü(>re 
dalde görülmediğinden yeniden 26 .ı. ile top~u nakliye mektebinde rnev.:ut 
ğustos 931 ~arşamba günü ~aat · l:'i köhne otomobil malzemesi, Gülhaı1" 
pazarlrk suretile alınacaktır. Talipl·~ hastanesinde mevcut bir adet ı:::ımaşt" 
rin Fındıklıda 3. K. O. Sa. AJ. Kom. ütüsü, bir ade-t etü jeneratörü etil had 
na miiracaatları. (2:13) - 1980 de makinesi ve ayrıca köhne eşyası 

. * * * ve müla-a Halicıoğhı li~e..cıine ait köhne 
Çatalcadaki kıtaat 1çin 112:>0 kilo e ya Z1 nğustos 931 pey1emhe güııtl 

benzinin mübayaası bir hafta müdtlet- saat 1;; te müzayede .. ıle satılacaktır. 
le temdit edilmiştir. Aleni münakasa Taliplerin me7..kt1r ~ohne eşyayı gör-
31 - 8 ..... 931 de saat 16 dadır. Şart· mek iizere mnhallenne , .e 5atın almak 
nameyi görmek istiyenlerin her gUn iş- için de ye\·mi mezkürda !f arblye mE"k· 
tirak etmek istiyenlerin vakti muayye- tehindeki satın alma komısyonuna mu
ninde teminatlarile komisyonumuza racaatları (59) - 1992 
müracaatlarİ. (232) - 1979 * * * 

... • * 
• 

:Konyadaki kıtaat hay••anatı ic;ln ar-
pa kapah zarf usulile münakasadadır. 
ihalesi 12 - 9 - 931 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Şartnam~ini görmek 
istiyen terin her gün taliplerin vakti 
muayyende 3038 lira teminat ve teklif 
mektuplarlle Konyada askeri satın al· 
ma komisyonuna müracaatlan (229) 

1976 
• * • 

:Kilo 
3900 
aSOO 

S<'OOJ 
l~O'I 
:t>oo 

.l:J•JOO -133700 
110000 
150000 
100000 

1 ıbhiye mektdıi 
Tatbikat hastanesi 
Piyade mektebi 
.l'-uleli lis~i 
Çenır:elköy orta mektebi 

Haytur meklPlıi 

Yekun 
Süvari mektebi 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa n yukarıdan aşağı: 

1 - Bir devlet (9) 
~ - Dış de~il (2), oğu1 (4) 
3 - Geber (2), hürmet (6) 

4 - !'adinin ~ıheseri (8). 

5 - Nota (2), muti değil (3) 

6 - fnglliz asilzadesi 14), yemek ye· 
meınek (6) 

7 - Sadaka (4), iz 12 
8 - Namaz çanı (4), katil C2) 
9 - Demiryol (3). reseptör (5) 
10 - Terbiyesiz (7) 

1 1 - Et 12), iz (2). fclAket (4) 

.LUks telgraf kllıtl•rı 
TPbriklcrinizin süslü zarif klada ya· 

zı l arak muhatabınıza verilmesini şüphesiz 
istersiniz 

Telgraf memuruna bo arzunuzu bil· 
dirmeniz k4fidir. Lüks telgraf kbtlan 
her telgrafhanede bulunur. 

................................. _._________ 1 

lıkla ot satın alınac:aktır. Paıarhğr 
29 ağustos 931 cumartesi günü saat 14 
te Harbiye mektebindeki mahallt mah· 
ı;;usunda icra edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için komisyona 
müracaatları ..,.e iştirak içind~ vakti mu 
ayyenlnde hazır bulunmaları ilıln o
lunur. (ri7) - 1972 

• • * Ç;ttalradaki kıtaat i~in 9000 l\ilo 
• • • * gaz vnğının milbayaası bir hafta müd· 

31 - S • 931 tarihinde kapalı zarf U·' mi., tir. Taliplerin şartnamesini alma" det {çin temdit tdilmiştir:. Al~nf mü na 
"'Ulile münakasası icra edilecek olan 1. . .. • .. . . . ka.).a 31 - - 931 saat l.ı tedır. Talip. 
?-00 t G ·· ı ·· k.. . ... ·ı 10 9 ıçın her ~un, munnkasaya gırmek ıçın le .. ·u ..:•rtname\'i nörmek üure her 

80000 
11000 
:-ooo 
7000 

70000 

Topçu nakliye mektebi 
'fopçu"atış mektebi 
Ölçme taburu 

Gülhane hastanesi 
Mal tepe lisesi Top~u gedikli küçük zabit mek~bi

ne ait hir rei · tay mü~ayede suretile 
satılacaktır. Müzayedesi :? eylül 931 
çarşamba gü"ü ~at onda Fatihte At 
paz.annda İCJ'I. kıhnacaktır. .Tılipl .. 
rin me1.kür "'ahalde hazır b11laa•· . 
Jarı. (58) - 1970 

-.ı on enero or ·omuru ı e 6, 00 • .... • . a. • • • 

kilo ch•ata demirinin Y"''mi ihalesi 26 ~e o glin temln11t H teklifat iJe mür•· gin i~Ur:ık etm.t<ik ll'ltı~·•rh.rın . ''Aktı 
.. "'"''yyendt t•mntaUarıl• komuıyonu· 

e,>lul 931 tadlline saat )5 e tehir 'edil· c.atları. (369t) - l'ltl nauıa müracatları. (:?al) -197~ 

• • 

-
Gedikli .Kc. Z. Ih. Mp. 
Harbiye mektebi. • 

:)33000 Yek u w 
l'ukanda itim ,., miktarları yaıslt 

mahallere iki prtnamede olarık pazar 



tanbulun. iyi su me 
hcllledilmiştir 

el esi 

Sıhhatini 
Tifodan 

• 
vesaır 

A 

marazı 

ifetler 
den 

su VE 

korumak 
istiyenle-
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GAZOZU 
KOCATAŞ SUYU, Büyük derenin denizden 170 met.re .~ü~ekliğin~e Koca!8ş den.ilen ~*:vkiin Sarıyer \•adisin 

balian yamacında çok cesim . kaya taba~al~rının derınhkJe.rınden . '\e hususı gaJe~ıler ıç~nden nebean .~d.~r 
Suyun tam nebean ettiği gözlerde, fennı bır ~urette kaptaJ amehyatı. Y.apı~mış \:e galerılerin içinden Buyuk 
derede piyasa caddesindeki fa.brikJsına kadar hiç bir fedakarlıkt.a!15ekınılmı~erek _Almanyada imal ettirilen nor 
selen emaye borular içinde tabiatteki safiyetine asla halel ge.Jme~sı~ın sevkve ısal.~sı t~min edilmiştir. 

Kaptaj ameliyatile emaye bon:Jar tesisatının~ lstan~ul ~~rulfünun~ P~fesorlennden yüksek mühendis me 
tebi su müderrisi ve İstanbul helediyesi su işlerı• fen m~şavırı .kıymetıı .. mutah~ssısımız Bürhanettin Beyin ne
zareti fenniyesi tahtında icra edilmiş olduğunu söylemek ışbu t.esısatm mukemmehye-tine itimat için en büyük 
bir zıman teşkil eder. 

lstanbulda, J,ozanda, Pariste, Vi.vanada Ji:ıtJahiyettar labo~tuvarlarda yapılan muhtelif kimyevi ve bakteri 
yolojik tahliller neticesinde Kocatas pıenb~ ~uyunun .fı:vkalade saf: son d~r~ tatlı. b~lliir gibi berrak ve şaf 
faf olduğu tPsbit edildikten sonra •• n~ıkyasırna ~derecesı~ın ,.<1> oldugu ~e.rkıbı ~er mevsımde sabit olup durduk 
ça bozulmadığı, uz,·i maddelerden an bulundugu_~ nafı mur~~e~atr •.~ı!'de b~lhassa çok nıiktarda serbest ha· 
mızı karbonu ve radyoaktif milihler ve demir murekkeplerinı ıh~ıva ettıgı ta.o;ı.dık kılınmıştır. 

I!/lris şehri umum ~ular şirketinin pek ~~ruf .ola!' merkez la~oratuv:ırlarınd~n alınan. tahHI raporuna merb~. 
izah namede: Aynen (Koca taş suyunun tahlılı netıcesınde elde edılen a~a.sınn, cıns ~·e mıktartan Fransa meclısı 
alii sı·hhisinin iri sularda bulunmasr lfızırn gelen ana .. ırm evsaf ~e miktarlarını tayın eden tn~nif cetveli ile mu 
kayese edilerek Kocataş ~urunun fe,·kalade leziz ve saf ve en haf.ıf su~ardan addolunması icap ettiği) sureti mah 
susada kayit \·e tasrih olunmuştur. Bundan haşka olarak ge-n~ ışbu ız.ahn.apıede .aynen (Kocataş suyunun J<'.ran 
sadaki maden sularından aleliımum damar hastalıklarına, varısJere, fılebıtlere şıfabahş tesiri muhakkak olan 
(Bagnole de L'Orne) madeq suyu~a tamamen. müşabih_ ve .. a!.ni hnas .. ve evsafı hai~ oJuduğu) ilı"ive edilmiştir • 

Kocataş suru Büyükderede Pıyasacaddesınde asn ~u.~u~ ~ceddudatı ~uhtevı olan fabrikasına kadar ema
ye borular içinde sevk.ediltik.ten son~ oradan halkın gozu onunde en S-On sıstem otomatik makineler vasrtas.ile 
el sokulmaksızın kendı kendıne en-ela sıcak, sonra sodalı, daha sonra kaynar s~larla 17 dakika devanı eden bır 
zaman zarfında yıkanan ve en sonra ta1...e ve nefis Kocataş suyu ile çalkanan şışelere dolar, kendiliğinden ~:ıpa 
ıanır, etiketlenir. Bütün bu ameliyat müstamel ve boş ~işeyi bir kişinin bir taraftan yıkama makinesine koy 
masile haşlar, lkinci şahsın da kendiliğinden ~:ııka naı~, dolaıı . tapalanan, etiketlenen .şişeleri nihayette alma 
sileıhitam bulur . Damacanlarda :ayrıca ot.omatık tertıhatla dolmazdan eni yıkanır. Kocntaş ısuvu bu suretle men 
~a ndnn f~tihlük sall.asıııa kadar tama mile ~af, • temiz, ,her türlü, te!P.aı:; ve şüpheden masun ve ·mahfuz bir hal-
de getirilert>k halkrn ihtiyacına arzolunur. • 

lste daima halkın alt>ni kontrolü altında işliyen bu tesisatı sayesindedir ki Kocntaş suyu ammenin sıhha 
ve ha~·atı namına en yüksek te:"1inatı .haiz y~g{ıne ~~nba suyum~z _olmak ~erefini __ihra7.a liyakat k~petmiş1ir. 

7 - VAKiT 26 Ağustos 1931 ~ 

2500 Lira .Mükafatlı 
931 ikinci Kura 
1 Teşı:inievelde Çekiliyor 

K~raya iştirak için 
1 Eylüle Kadar 
Kumbara Mevduatınız 

· Asgari 5 Lira Olmahdlr. 

Türkiye • 
iŞ Bankası 

Kocataş suyuna ait mu tesısatın n f~n~ı. mesnılın _rne~le~etımız hıfzıssıhhaıo:ı uzerindeki hüsnü tesir ,.e inkı 
1• b a karsı büyük alflka izhar eden şelırımızın çok degerlı etıbhası meyanında İstanbul HT Iiahmer reisi tabi 
tı/:.e esb;k şehremini op~.r~!ör Cemil J:>aşalarla tta.lya hast:~nesi sert.ahibi profesör ~enfye ~t:ktor Abravaya '°e • 
doktor Kilisli Rifat \'e Buyukderede Pıy8:sa ~a~d~ı~~e mukım d.oktor J\~ehmet .Necdet Be\'ler bu tesisatı Ye febri 

.. 1 .. k t"'mizleme ve doldurma faalı.retını bılmunavebe teftış ve nıuşahe-de etme - · k ·b 
1 

tmı· .1 d. 
Maarif vekaletinden 

~J 
] - 1931 Bütçe kanunu mucibince bu sene lise ve Orta kanın j!Un u '" gı a u e ~ er ır. 

Umumi tevzfat 28 ağustos cuma günü haşlıy~caktır. 
McrJ,ez deposu: . , 
Galata Fermenecıler No. 1(}1 

Tel. B. O. M9 

.l<'abrikası; 
Büyükdere Piya..ı.;a caddesi 
Biiyükderede 42 

İzmir deposu: Jkyler sokak No. 4'." 
Türk müzayede salonu sahibi Hafız 
lh~an nf'yin mobil~(' mağazasr yanında 

Karacabey Harası . müdürlü- / 
ğünden: 

K ·f b delleri mecmuu yirmi' bir bin ilç yüz yirmi lira otuz 
L keıı t e ·baret bir memur evi ile iki koyun ağılı 31·8-931 
.,eş ul\Jş an ı . 1 dil k .. k 

· ·· ·· sallt 00 öeşte ıha e e me uzere apah zarf 
paıartesı gunu . . . Ş · · ı '- '- ·f " · _ _J·ı .. k saya vaıedıloıışhr. eraıtı an amaK, r;;e~ı ve plah-
US\ftı e muna a H .. d .. 

1 
.. v.. •• 

.. k · t' lerin hergün ara mu ur ugune muracaatları )arı oorme ıs ı) en . . 
0

1. 1 l da tekJjf mektuplarını ve ehlıyet ves ikalarını 
Ye ta ıp o an arın . • h ·ı ld -. el d" buçuk teminat akçesını amı o vgu halde ihale 
ve yüz e ye ı ktı'nde Hara merkezinde hazır bu'.unmaJarı ve 

.. ü muayyen va v • 

fun d l .k. memur evi iki koyun agıh ve bır laboratuvar 
• un a~ .eveve;il~n ilanın hükmü olmadığı. (1667) 
mşası ıçın 

Müzeler umum müdü~lü~ünden: 
.. 1 · ·d resince mayıs 931 nıbayetıne kadar olan 

lstanbul muze erı ı a k' . 1 d 1 
d ld 1 Cak fotoğrafıler mevcut ıhşe er en a ı-

zaman ıarfm a a m a · d 
1 · · k alı zarf usulile ve müze e mevcut şurut 

nacak kopye er ıçın ap •f • ·· .. t 15 
. . d 14 ı··ı 931 tarihine müsadı pazar gunu saa te daıresın e ·ey u · 

talibine ihale edilecektir. 
1 D h'li müdürlüğüna salı ve Şeraiti öğrenmek için müze er a 1 • • • • 

.. !erinden maada hergün milracaa~ edılebılır. Teklif 
cuma gun t . t kçelerini muhtevi olduğu halde zarflarda 
mektuplarını, emına a · ı· 
f v • t· ı rak müzeler mUbayaat komısyonune tes ım atograf ışare ı o a 

etmeleri lazımdır. (l ?0
6

) Vi layet namına mübayaa olu-

Jandarma imala.'thanesi müdürlü- nacak sap arabalarmının 30 ağus-
tosta yapılacak ihalesı Zafer 

"' •• d bayramı münasebetıle 3-Eyliil 
gun en: 931 perşembe gününe tehir edit-

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla (SC:~O) adet ağzı vidalı diği ilan olunur. (l 969ı 
Y ı· t tın alınacaktır. Münakasa 10-9-931 perşembe .••••...•...•.•.•..•.•......•............•........•.••..•... er.ı ma ara ~a · h · d 
ıünü saat 15 te Gedikpaşada jandarma ımalat anesm. e cra F\ahibi: l\frhmet .Asım, umumi 
edilecektir. Tı:tliplerin komisyona müracaatla t•rtoame11 alma· ıaoşri1at ıııücliiriJ: ncrıı. Ahm,t 

'V AKll' Matbaaaı lara. (1800) • 

mekteplere meccani leyJi talebe alınmıyacaktır. 
2- Muallim mekteplerinin birinci sınıfına. alınacak talebenin 

müsabaka imtihanları 1-Eyliil·931 tarihinde muallim mektep)Prİ 
olan vilayetlerde muallim mekteplerinde ve muallim mektepleri 
bulunmıyan vilayetlerde de Orta mekteplerde yapılacaktır. 

3- imtihana gireceklerin aşağıda glSsterilen şarlları haiz 
bu!unmaları lazımdır. 

A) Türkiye Cümhuriyeti vatandaşı olmak: 
B) 12 yaşından küçük ve 16 dan büyük olmamak. 
C) ilk mektep tastiknamesini haiz olmak. 
D) Uzvi kusurları bulunmamak, sari ve müzmin hastalıklar

dan Salim olmak • 

- 4 Bu şeraiti haiz bl!lunanlar namzet kaydedilmek üzere 
27·8-931 perşembe akşamına kadar muallim mektepleri ve 
muallim mektebi olmıyan vilayetldrde marrif müdürlilklerine 
mürecaat etmelidirler. 

5-Muallim mekteplerinin diğer sınıflarmcı girmek istiyenlerin 
imtihanları muallim mekteplerinde yapılacaktır. Bu gibiJerin 
doğrudan doğruya girmek ist'edikleri muallim mekteplerine mü
dürlüklerine müracaat etmeleri icap eder. 

0

6- Yukarıda bildirdiği veçhile imtihanlar mekteprerde yapı
Jacağından istidaların doğrudan doğruya vekalete değil, muallim 
ekteplerile Maarif müdürlüklerine verilmesi ve vekalete gö n
deriJecek istidalara bu iJanla cevı:tp verilmiş olduğundan vuku 
bulacak müracaatlara ayrıca cevdp verilmiyeceği ilan olu
nur. (1741) 

tstanbuJ Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonundan: 
40 ton mazot 
}:) kalem dikiş ve 
~ undura malzemesi 
11' kalem levazımı 

Saat 
Aleni münakasa ihalesi 9-9-93 ı çarşamba il 

" '' 10-9-931 perşembe 11 

mütenevvia " " " 1Ü· 9. 931 
" 14 

Deniz kuvvetler! ihtiyacı için yukarıda yazıl ·· k ı 1 
ı uç a em ma ze-

me hizalarında göstt"riJen gün ve saatll'rde ·h· 1 ı · d"l _ . . . .. ı a t" erı cra e ı e-
cektır. Şartnamelerını gormek istiyenlerin her ·· k · 

. . . gun ve verme ıs· 
tiyenlerın yevmı ıhalede ve muharrer saatt t · tl ·ı K e emına arı ı e a· 
ııımp•ş~dıs Drniz Leyazuu Satın alma komisyonuna mü 
atları. (1818J raca-



Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

NI N 

BaJat ·Kam bar.ası 
~-----1~) NiŞANTAŞINDA -c:=======~ r+ ~ 

· Kız ve erkek 

Leylt ve Nehari Şişli Terakki Lisesi Ana • ilk 

orta • lise 

Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca , Almanca, İ ngilizce kursları ve Kız· 
Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leyli teşkilatı mevcuttur. Her gün saat 10-17 ye kadar 
talebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen s,?önderilir. Telefon: Beyoğiu 2517 ... 

""'- • TP.sis tarihi: 1879 - ~ 

-•••••••• Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında ••••••••119ıı.. 

Kız ve erkek HAYR.YE L•SELER• Ana-ilk ~ a 
LeyliveNehari 1 1 1 orta-lise 
Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Tedrisat TUri<çe, Fransızca ve lngilizcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobill~rile ahn1r ve akşam ayni vasıta ile 

evlerine gönderilir. Her gUn 10 dan 18 ya kadar mUracaat edilebilir. Telefon: 20530 

Tahta münakasası 
Pendik Serom Darüllstihzarı müdür

IUğlinden: 
Adet 

1000 
600 
700 

13 x 28 x 400 
13 x 22 x 400 
2 x 22 x 400 

Cinsi 

Göknar tahtası 

" 

2300 · Yekun 

Muteahhidi evvel Hulusi B. tarafından verilmiyen yukarıda 
cins ve miktarı gösterilen 2300 adet tahta pazarlık usulile 
Hulusi B. nam ve hesabına 29 ağustos 931 tarihine müsadif 

cumartesi günü saat 14 te mübayaa edileceğinden şartnamesini 
görmek istiyenler hergün Fındıklıda Güzel San'atlar akademisinde 

1 Defterdarhk llAnlar1 1 
Hüyük çamııcadakı setler kah

vesi kiraya veriliyor. 28-32 Çam
lıca caddesi , Kısıklı, kira müd
deti üç sene, senelik kira 800 
lira, kiralamak açık arttırma 6 
Eylul 931 pazar 15 D efterdar
lıkta (M-75> - 1841 

G azi Has:mpaşa vakfı müte

velli kaymakamlığından : 
Kasımpııtn kolcukçular mescidinin 

hademe odalan olbaptaki ke~irnam mu· 

cebince müccddcten in~a sı y i ı mi g~in 

müddetle mc,kii mi..nıık:ısıı~n ı.onul muş 

\"e yevmi münaka~a olan 24 Atı;us cos 931 

tarihinden Eylülün J 3 üncü pa7.ar ~ünü 

bedeli münak:ı~a haddi J:lyıkında gbriil· 

D••l••··••I•• ,,,, .... ,,, •• ,,, ..... ,, •• ,,, •..•• ,,, ·•l•--··•l•··•I• ................... ' 
fı Şişli, Son Tramvay istasyonunda 

A Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek t 
a Enver Paşa Orta Mektebi li 
: Ana • ilk - Orta MUessisi: Madam Ortana Enver a 
";" Kayıt için: Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba gUnlerl sa· T 
J. at 9 dan 17 ~·e kadar mektep mUdUrlU§Une mUreceat .i, 
~ edilebilir. lstlyenlere mektebin tarifnamesi meccanen Y a····· .. ··········,.·• .. ···•9•• gönderlllr • • ............................. a 

Eskişehir hava mektebi kuman
danlıgından : 

Eskişehir Türk tayyare şehitleri için istanbulda abidei hürri
yeti tanziren ve fakat daha küçük mikyasta bir abide yaptınla
caklır. Plan müteahhide aittir. Yerini görmek ,.e bu hususta 

istıy enler Eskişehirde Hava mektebi 
kumanda~lığma müracaatları. (1991) 
tafsilatı lazime almak 

istanbul Nafia Fen mektebi 

Kayıt Hanı 
1 - Orta mektep mezunlara hesap, cebir ve musattab hen• 

deseden müsabaka ile alınır. 

2 - 16 hafteı nehari olan mektebin tahsil müddeti üç senedir. 
3 - Gireceklerin yaşı 17· 2 S olup vesaikle müracaat olunur. 
4 - Kayıt zamanı 1-17 Eylül 931 dir. (1868) 

r-Dr. Horh • Beyoğlu Tokatlıyan 
orunı . yanın~a mektep 

sokaK No. 35 1 Cilt ve emrazı zühreviye tedavihanesi hergün sabahtan 
yüksek mektepler muhasebeci liğine ve Pendikte müessese mii
düriyetine ve vermiye talip olanların yevmi ve saati mezkfırde 
mezkor muhasebede müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 

diiğü takdirde ihn\ei i :ıt'iycsinln icrası 4 R E •akşama kadar --•a:ı••••••ll' 

eylemeleri. (1905) 

lstan bul 1). T.T. başmiidürlilğiindcn: 
Silivri - Büyükçckmece - İstanbul posta sürücülüğü otomobille 

haftada üçdefa gidip gelmek üzere yüz lira pey altındadır. Tenzil en 

talip olanlar İstanbul Posta başmüdüriyetine veya Çatalca ve Silivri 
Posta mUdüriyetlerine müracaatla ıartoamesioi görebilirler. (1714) 

muk:ırrcr bulunmuş ol du~un<.l:ın iıışa~ın:ı 

talip olarılıınn ıeınin:ıt akçclcrile beraber 

yevmi mezkörda saat 14 te Ka~ ımpaşa · 

da ki ' akıf idaresine mür ac:ıııt eyleme· 

lcri Cl i 81) 
- ·- ...----:::---·---- -· 

:~Ô~:~::~n ;:;:;u .. 1 

Öksürük ve nefes darl ığı için 
pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

--Her eczanede bulunur ..... ı 

Müzeler umum müdürlüğünden: 
Kok ton 

44 
odun çeki 

180 
mangal Kö. okka 

17400 
Jstanbul Asarıatika müzeleri ve müştemilatı için aleni mOna

kasa suretile mübayaasına lüzum görülen balada mıktar1 muharrer 
mahrukatın ağustosun 29 uncu cumartesi günü saat 15 te ibaleıi 
mukarrer olduğundan taliplerin şartları öğrenmek üzere Asarı
atika müzesi dahili müdürlüğüne salı ve cumadan maada hergilll 
müracaat etmeleri. 1705 

• 


