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~~~!~;2!r w1!1~e 
kopu.I un 1'ürJ< _ Ylunan 'lhı ba
lı haı&'ında bir mlıhim aka~ y=ığl 
birkaç gün eni ajans haber' ~ k 
'-"'l .. 1 . • D ı oıara 
uı ırı mı ı. ·n lelen nim 1 
• teS.safer 'Athenes gazetesin' ba= 
k lesind~ Yu~an arieiye nazı~ınU: ya-

. ı telh~.s ~d!~.me edir. ~k pyaııı 
dıkl~at go ·dügumüz bu .makaleyi aynen 
Jlyngıya ter~eme ,.e ıtak)ediyoruz: 

"Yuna ba~wekilinln lsfanbülda 
'l'ürJı.i:re aş\·ekili \"e rkiye v il ta-
rafı~an gördüğü h .. nA kabu )1. 

l\lihiı1akopul06;:n bir ransız ha ta 
gaz t~sine Türk _ Yunan münı eba-
tı akkında yazdığı bir daleye ba§'I 

bir alftka verrnektedi 
~1 Mihalakopulos keudisinin de 

.. ekrl k oyledlği veçlıile gere\: b, V-_:::.1 ge 
arich-e 11 zı olarak iki mleket a-
srndnki ı lahatın halli ·~in bütün 

ku ~etile ça 1 ıştır. Türk - 'uı ... • 
itilfi'f, arı ik en lren<li eser.' ir. Ba 
noktai 087.ardan Hk giinlerin se,·inci 
geçfnee her insanın yapaca~ ve~
hile iki hiikuınetin yaptrklan ı n sag
lnm ve dayanıklı olup olmadığ ı ~ü-
şündü. 

Ankara itilafları imzalanalı n ay 
oldu. On ay bu itilaflar üzerine isti
nat ettirilmiş ümitlerin tahakkuk ip 
etmi>eceği haldnnda bir fikir verıqeıc 
için kfıfi bir müddettir. Yunan hariciye 
nazırı hiç bir hadisenin hu mii.drll't ~· • 

ilanlarımız 

slzemilhlmistlfadeler 
temin eder 

Pazar 30 Ağustos (8 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruı 

o• ü Büyük 
es'it Ediyoruz. " Bu Eser Türk 
.. .....____. •.• ~·nin Liyemut _Abidesidir,, 

30 Ağustos 
Bugünkü geçitres

i ve eğlenceler 
Bugün 30 Ağustos, büyük za

ferin yıldönümü ve ayni zaman
da tayyare bayramı ... 

Tayyare cemiyeti bayramı tesit 

için dünkü sayım1zda da yazdığı· 

nnz gibi etraflı bir program ter
tip etmiş, şehrin her tarafında 

mütenevvi eğlenceler hazırlamış

tır. 

Beyazıttakl geçit resmi 
Bu sabah saat do.uzdan ona 

kadar kolordu karargibmda bir 
i(abul reımi yapılacak ve sonra 

saat onda darülfünun meydanın-

~üyük Reisinilz Gazi Jls. Damlapmarila_~~ 
da askeri kıtaatın, sivil mektep
lerin ve sair teşkilatın iştirakile 

btiyük bir geçit resmi yapılacak-Bu kıymcdl mtlba , btıyük zaferden sonra Dumlupın palan ilk merasimde atUfmıfbr. Bayolc Reisimiz, dilşmanı 
nıah,cttikleri ~opraldar ıizerlnde, harck~t _hakkında izahat ve y~ar. Refak•derinde"bulfmanlar Fen:J, ismet; Ke alettin Sami 
Pş larla Tevfı ( Riyaıetı cümbur b"ktltıbi } Beylerdir. 
Akvam Meclisinde ........................................ .. 

br. • 

(Alttarafı 2 inci sayıfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taarruz Ve Zafer 
n"11- ..... ~ı .. .-ı !.iv ırıırnrmntlrğınr 

nuniyetll' kaydediyor. Mebadidekl te· '"Baıkum anımız, arkada•larına '' Dücımanı altı günde 
Şe\"Vti~ devresi mes'udane geçti. Genç 9 V 

T6rl, - Yunan dostluğu Avrupa itti- mahvedeceğim, izmire OD iki günde gireceğim,, diyordu 
hadı hakkında gösterilen Ulvi himm~· d 
te kendine düşen hisseyi getirmis ol· Ecnebi gazeteler• üınıa beı gÜnde mahvetti. İzmire dokuz günde girdi 
mnkla ~tihar~de~li~ Çünk~ ~~ • Venizeloau~ mUlfikatın~a~f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
değerli iş1trak hıs esı dun asrrdıde ıtı· oh miyet veriyorlar BUyUk taarruzun nasll hoztrlandıtını , BUJUk zaferin naall kazanlldı§ını anlatan 
laflarla yekdiğerinden ayrılmış olan Lo ra, (Hu usi) _ 'I'aymi ıraz t bu tetkh< eseri Baş muharrfrlmlz Mehmet Asım Be~ tarafından yazllmışbr. 
iki milletin samimane teşriki mesabi sinin Tflrl yeden rnku imlan i ~ih~a~ 1, 2, 3, 4 numarah yazılar bundan evwelkl nUahalanmızda tnraslle çıkmıştı 
olabilir. rntına gir Yunan basn~kili 1\f v · 

ı. 1\fihalakopulos do tu T~\'fik zelosu I t Paşa 'H~zrctleri · . enı. - 5 - lzakere neticesinde tesblt edilmiş olan atı te:;bit olundu. Sonra Ankara-
Rü~ü Bey tarafından )'.endisine tevdi Rüstü ı lstanbuldn vuku 1:e1 

T. Büyük taarruz planı hazırlandıktan plan mueebinee taarruz. e~mek üzere dan da\"et edilen l'tlüdafaai Milliye ,·e-
olunan mahrem milütaleatı mes- mülaka , ·met Pasanın yakrnfüu ~~ sonra tatbikatına nasıl g~çildi? Hir (15) ağu osa kadar b~t~n. hazırlıkla· kili K~zım Pa~ da 1 a~ustos 38 öğ-
lektaşın mniyetini sui istimal tinaya , ku bulacak ziyaretine mlüte- d~ bu hu. usta Gazi l:Inzrctlerinin hü- rrn ikmali'-takarrilr ethrıldı. leden sonra Akşehire geldi. Ordu ha· 
etmediği kanaati ile nakletmek· dair idi. Taymis, l\.f. Ycnizelo. YAuk nutuklarile yerdikleri izaha ti hu· 2 temmuz 3~ gunff ·sehirde bir zırhğıuın ikmalinde l\lüdafnai l\lilli)e 
tedir. Türkiye ilk defa olarak Ankarayi frireti esnasında imzal~'l:~ la ·a edelim: futbol müsabakası tertip olu muştu. vekaletine ait hususat te bit edildi. 
'.Avrupa. ittihadı hakkındaki rntitte- mış olan i IAfnamelerin tatbiki huQu. Bu sırada I\onya) a gelmiş olan jc- Bütün kumandanlar bu futbolu sey- Gazi ordunun hazırlıklarının ikma
fikler komisyonuna iştirak ediyordu. sunda iki tarafta göriilcn temayül ve n.e:aı Tanand Gazi ile görüşmek is· retmeleri vesilesile Akşehire davet e· llle taarruzun tesriini emrettikten 
'Ililrk hariciye vekili Yunan nazırına, Türkler ile lYaaanlılar arasında mev- tıi,Aordu. Daşkuma~dan ise taarruz dildi. 28 - 29 temmuz gece başku- sonra Ankaraya döndü. Garp cephesi 
TUrkiyeyi komisyonun davetine icabet cut olan anla ma fikrini t~ bite) !emek f .ınının tatbiki ~kıllerini yakından mandan ile kumandanlar ara-·ında kumandanı 6 ağustos 38 de ordularına 
ettiren esbabın mühimlerinden birinin teve Türk - Yunan ınükarenetiniu 'iki ~az.ırlamak için Ankaı-ndan garp cep- mumi tnrzda taarruz hakkında müda- mahrem olarak taarruza hazırlık emri 
:Yunanistan tarafı~da~ gördü.~ü !eşv~k millet arasında sulh H mesalemcti te- 1 .~sı kar~r~ahr olan A.k.~ehire gitmeı!e v~lei efkar vuku buldu. 30 temmuz verdi. Erk:inr harbiyei umumiye reisi 
ne Cenevre cemıyetınde Turkıyenınl min eylemiş bulunduğunu ilave t 1 ~-z~.rn goruyordu. Ga:1.1 Tavzent ilf' 3~ günü erkanı harbiyei umumiye rei· ve Müdafaai l\lilliye vekili Paşalar da 
;::.enafiine müteallik her meselede ~ami tedir. e me C· goru~~ek vesilesile Ankaradan h:ıre- si ,·e gaı·p cephesi kumandanı ile tl'k· Anka raya döndüler. 

tiği b::a:ı.o;: bludla~ağına .~air . h.asıl et- (Alt tarafı 8 inci ~mfamızda l ke~. ~ttı'. ·(d23) Htemmk;z 338 akşamı Ak· rar görüştü. Taarruzun teferru- Fakat şayanı dilck:ıttır ki biiyUk ta. 
o ugunu soylemı~1ır. şe ıı e "'31 1• nre .tt hakkında erk:i· · · 

Hadiaat Te\'fik R'" ı·· '-- .·.,.h ki nı harbiveı· umumi~·e r 1 1 : . ıuruz hazırlıkları bu kadar ılerlemış 
uş u ~yı a ( ÇI· J J (' nın huzurıle Bugu·/I n ld - J ld b 1 d b • kardı. Beynelmilel bir k d. f . , G görüsmeyi münasip "'·o· d .. , o ugu ıa e a~.mman an u menu 

. re ı orsn e e ... · ' ,., r u. (2J) tenı· ·· · d h · k'l ·1 .. ·· ·· d 
te§kilat~ vUcude getirmek projesi A;u. azı z muzda Konyay:ı gitti. (27) de tekrar ~~ledr.ın Jel e~·etı ve ı c ı e g?ruş~lud~-· e· 
Pa komısyonu tarafından tasv· d·ı· 8 Akschire avdet etti F . gı ı. enuz taarruz emrı verı ıgın-

.. . .. ıp e ı ın -. · evzı Pasa da 12 s f d ı · · · d t · ce Türkiye bu muesseseye iı:ıtirak ta] (?:J) temmuzda \ksehi . .:o ayı a en teyetı ,·cl.ılcyı haber ar e me:uı~ 
d :.- e- Dün ak B ğ d -· - , ~ re ~eımıştı. ~1.~ . o . . h .. k. t r binde bulun u. Bu talep iptidasında Ş8W O az 8 temmuz gec~i birlikte vn . ii tı. nun ıçın artık u ume .ızasıntn 

bilyiik bir muhalefetle kar~ılandr. Yu bir gezinti yaptılar · • ptrklan m · da resmen haberdar edilmesi zanıam 
nan murahhası Türk noktni nazarına Fransa Sur iç saylfalar.mızdaki yazllar gelmişti. AktC'dilen hir i~timada dn-
tştfra.ke istical etti ve o noktai nazar Reisicümhur Hanctleri dün :sa. d Ye rrıan· hili ve harici \tl7.İyet ile rnziycti :ıske-
........ unda mütterika.n kabu1 edildi. nu- raydaki dairelerinde m~~uı otmuş- asını bıra'-ıyor Darülfünunda Barem riye münakaşa edilerek.t:ıarruz.ııu.su_. 
-· lar, akşam saat on sekizde motörle K 1 k h 
na mukabil 1\1. l\fıhalak.opulos. h. uhu.· D 1 Paris, 29 ( A. . ve tatbı·katı sunda başlrnm~ndan ı ıle eyetı ,.~ı.· 
bat 

fazlaları hakkındakı tedabırın dı· 0 mabahçeden ayrılarak Boğazidn- . C A ) - Havas l<' arasında mutabakat hasıl oldu. ı: ı-
de bir gezinti yaptıktan sonra ;.fr. a1ansının enevre h b F ı ı .,;.er zirai mahsulle.re de .. t~~mili?i tekli.! . b • h'" • . . lllu. a iri ran· J\ı\zım ~:ımi Bin ma' aıe~i 6ıncı !;ayırııda ne bu günler( e .• ~,·~ ce ~ilmünasebe 

:ttiği zaman Tevfık Ruştu beyın sanıı- ;::rı:!;ı~~d~;~ru ·araya avdet hu· sa ~~u.metı.~ı~, Cemıyeti al,vam mcvz.u~ ba~;;~t~ıgı.mız ve~hıle B. M. 
mt bir müzaheretine mazhar oldu. Tek mechsmın onumüzdeki içtimaı Hatıralar arasında ~cclısındekı ıkıncı grup aza<;ının men-

l
'f k . yon tarafından şayanı dik· Dahlllyo vekilimiz ve mandaların icrası h kk d k' . fı propagandalarına knrşı Gazi tarafın. 
ı omıs D a ın 8 1 O t H l"t z; · B · ı ·· · ı ı t t • kA · h · · . l\f l\fihalakopulos lıu - ahiliye ,·ekili Şü!<rü Jfa ... ·a. bey müzakerata ha ı .. St3 a ı ,.\3 ın \azı arı 4uncu (:t\·ıfo• ıı ı an a mın ·arıza at nrıldı. Yakında 

kat bulundu 'e · d J ş.anması muna- 1 - . 
.. tın ıa ik olduğu dikkat. un huc;u ·i bazı ziyaretler yapmıı:;. sehetile in ·u . . taarruz yapı acagı ve nıhayet altı yedi 

haklı mutale~a ümi; edebilir • !ardır. ı. • • g~ erenın Iraktakı ha- A vcıJar arasında günde düşman ordusunun kuYai asli· 
le karşmac.a~ı~emlel<etin menafii hak- \'akil beyin bugün veya yarın An- reketme ımtısaleo, F r~nsanı~ ya~ -- :- inci a\Jfada - yesi ma~l~p edil ereği hakkında temi-

Bunla~ ı~ı ir tesanüde iki mbaldir. karaya hareket etmesi muhtemeldir. kında .m~nday_a . tabı arazıdekı nat verıldı. Rundan sonra Gazi An· 
kında ~eyızlı ~-~r Anupa hükumetleri Adliye vekili şehrimize geldi mcmurın ıle hır ıttifak aktinden lmrayı terkctmi.,tir. l•:rkf\nı harbiyel 
Yunanistan d.ıg d'l ek ıdaha buyük Adi' sonra Suryedeki mandasından Çocuk sayılası umumiye reisi de Jaha l'Vel (l:l ağus-
&rMmda tesıs e ı ec . ıye nkili Yusuf Kemal bey f tos 3 ) d h . · · · 
b

• 'k" . · esasını teşkıl eder. lstanbula gelmiştir. Yu uf K"n
1
al eragat tasavvurunda bulundug·u- 5 incı -a,ıfada _ · · e cep e)e gıtmıştı. 

ır teşrı ı mesaının • • .. • "h "' b'ld' ~. . G · b d · 
Çünkü bu tam emniyet ve tesa.nut zı · bey, dün adliye dairesinde bir müd. nu ı .'rec:egın.ı ve mütealdben . azı. u_n a~ bırk:ıç g~n. sonra hare· 
niyeti değil yalnrz onu tatbık eden- det meşgul olmuş, bazı tetkikatta Suryenm Cemıyeti Akvama ka- Çanakkale şehiUiklerini ziya- ket e:m• ~ tı. 'e hareketını pek m:ıh-
ler fakat milletler cemiyeti n um:ı- bulunmuştur. bulünü talep eyJiyec'w •.. fhh _ ret tafsilAb - HikAye ve dut hırkaç zattan maada kimse bllmf. 

' (Alt ıarıh 5 lncl 1ayıfada) rahna atfen biJdırm~~:~~;,_1 a merakh yazılar yordu. Gaylıııbet edeceğini bilenler 
- - -- - - - • ~ (Lut/en sayıfayı çeı:irini.z). 



~ -2 VAKiT 30 Ağustos 1931 ~~!!!!!!!!'!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!I!~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!"'!!~~~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!'!:""'~ 
de tıPkı Gazi Ankarada imiş gibi ha· ı 
reket edeceklerdi. Hatta Gazinin Ak· 
şehirde buluftduğu sırada Çankayada 
bir ziyafet verilmiş olduğunu ilan ede 
ceklerdi. Netekim o suretle de yapıldı. 
Fazlıı olarak Gazi Ankaradan hareket i 
ederken trene de binmemişti. Bir gece • 
otomobil ile tuz çölü üıerinden Kon
yaya gitmişti. Sonra Konyaya hare
keti11i orada kimseye telgrafla bildir
mediği gibi Konyaya nrır varmaz tel· Bu maAlubly6tin sebebi havanın gayet ya§murlu olmasından 
grafhaneyi kontrol altına ald ırarak ve sahanın oyuncularımızın teknlklerinl göstermesine 
Konyada .bulunduğunun da hiç bir ta- mOsalt bulunmamasındandır 

rafa hildirilmemesini temin etmişti. lstanbuJ, 29 (A A) _ Bugün lerdi. Çok kuvvetli yağmurlara 
Gazi 20 ağustos 338 günü öğleden Harkofta Amele spor takımı ı'le h • ' ·rağmen sa aya toplanan ıeyırcı· 

sonra saat dörtte garp cephesi kara r· Tiirk darülfünun takımı arasında d ' 
h d lerın adedi 20,000 i tecavüz e ı-ga ın a, yani Akşehirde bulunuyordu. yapılan m3"m neticesi Harkof 

K b. .. k · .. k' ?6 - l' yordu. Yer olmadı,,.ından dolayı 
ısa ır muza ereyı mutea ıp - agu~- ve Moskova t•ls:z.lerı'nden netı'r 5 

1 

" bir kuum halkta sabanın haricin· tos sab~hı düşmana taarruz için cep- ve tamim edilmiştir. 
he kumandanma emir verdi. 20 nğus. Hava çok yağmurlu ve çamur- de kalmıştı. 
tos 38 gecesi birinci ve ikinci ordu ku·ı ıu idi. Eu vaziyet oynun baıandan Ukranya Sovyet icra komite1i 
mandanlarını da cephe karargahına kit bi umumisi, birçok müe11ese 
davet etti. Erkim harbi,·ei umuıuiye sonuua kadar bu ıuretle devam 

~ elt ı. ve hşkiJit erklnı maçta hazar 
reısı ve cephe kumandanrnın huzuru Uk bulunuyorlardı. 
ile sureti taarruz hakkındaki noktai ranyanm merkezi bükfımeti 
nazarını, harita üzerinde kısa bir büyük bir galabahlc maçı ıeyre• Oyun böyle bi fena havada 
harp oyunu tarzrnda izah ettikten son- diyordu. Bütün biletler birkaç yapılmıt olduğundan takımlar 
ra cephe kumandanına 0 gün \'ermiş gün evveJinden aahlmııtı. Maç hakiki kıymetlerini ve kombine• 
olduğu emri tekrar etti. Kumandan· gtirmeıc liıere Ukranyannı diğer zonlarmı g6stermeğe muvaffak 
Jar faaliyete geçtiler. ·Taarruzumuz, şehirlerinden grup grup merak- olamamitlard11. 

k .. 1 · d b' hfarJa sporcular Harkofa gelmı··- Oyun ba•ladı Bı'd ett bi sev u eeyş ve aynı zaman a rr ta- ------· --~-- -::~-~--....._;:;.~;:. " • ay e r 
biye baskını halinde icra olunaca~dı. mukabele her gün Yunan ordusunun tevazün görünü}ordu. Bu şekil 
Bunun mümkün olabilmesi fçin tahşl- ahval ve harekatını tetkik ediyordu. 15 dakika kadar devam ettik· 
dat ve tertibatın gizli kalmasına ehem- (26) ağustoım takaddürn eden günde ten sonra Harkofluıar ağ•r bas
miyet vermek lfızrmdı. Bu sebeple bil- düşman ordusunda diğer günler gibi rnağa baı!adılar. Binnelice oyun 
ciimle harekat gece icra edilecek, kıta- hiç bJr hassasiyet olmadığını, alınan TOrk yarıın ıabasma intikal etti. 
at gön~ilzleri köylerde, ağaçlıklarda! cephe raporlarında görünce Yunan IJaş Bu tazyik bir müddet devam 
fatiraha~ edeceklerdi. Taarruz mınta-1 kumandanının taarruz harekatın•uzdan ettikten ıonra Rus iç orta mü
kasrnda yollarm ıslahı ve saire gibi ve hazırlıklarımızdan hiç bir şey ha- baciminin güzel bir kombinezo-
faaliyetl.er "~pılacaktı.Dü!'.'manın naza-' her alamamı, bulundug·una kanaat ,., ... _ k h " - ""' nu, mer ez mU acimin gayretile 
rr ~ikkatini eJbetmemek için di~er tirmiş \.'e artrl< taarruz harekAtrmızın gola tahavvül etti. 
bazı manatıkta da ayni suretle sahte muvaffakıyetle inkişafı ·hakkında en Tilrk takıını bu sayıyı müete
faaliyetlerde bulunulacaktı. küçük bir şüphesi kalmamıştır. O va- akip kendini toplıyarak karıı 

Nihayet 24 ağustos 338 de karargah kit yanındaki eilah arkadaşlarına en f 
tara kalesini ııkışbrmıya baş

Akşehirden taarruz cephesi geıisinde- kafi bir Jisan ile: 
ki (Şühut) kasahasına nakledild i. 2:1 - Düşmanı altı günde mahvedete- ladı. Türk sporcularının çok gü
ağustos 2 sabahı da (Şühut) tan mtl· ğim, lzmire on iki günde gireceğim!,, zel bir surette tevali eden hü
h.arebenin idare edildiği (Kocatepe) ~miştir. cumlan Harkofluların fevkalide 
nin cenubu garbisinde C Çadı rh ) ordu- Filhakika taarruz başlamazdan t- mesaisile ve bilhassa müdafaası .. 
g{thına naklolundu. vel büyük Mustafa Kemalin yaptrğı bu mu gayreti neticesi olarak se• 

... 6 ağusto...; sahahı Kocatepede hazu tahminden ufak bir yanlışlık \'ardı; rueresiz kalıyordu. 
bulunuluyordu. Sabah ı;;aat beş hu\ ukta çünkü dü~manı 6 günde değil, !')günde Bu aralık Harl.rnflularm bir 
topçu ateşimizle taarruz başladı. mahvetti! lzmire 12 günde değil, dokuz ~ ücumu esnasında Türk müdafi-

Taarruz planınm tertibinden iciba- günde girdi? lerinden biri topu elite tuttu. 
ren t:Hltı'az harekatının filen başladı ;~ı Acaba: tarih aaha.sındli tilr dliali aa. eenalh. l:lark~f~r.J>u ~·>"! 
zama'-'a kaiat devam eden bütün bu 'ha bulunmıyan , ve hemen bir mucize. sayıya tal1vıl ech:rel< aevreyi _ 
faaliy.eHerde en ziyade nazarı dikkati) ye benziyen bu parlak hatanın sebebi 2-0 galibiyetle bitirdiler. 
celbeden scy taa rruz kararını ve hare nedir? Zannediyoruz ki bu hatanın 
1 atrnı düŞmandan son derecede gizli sebebi başkumandanımızın emri altın- ikinci haftayımda her iki ta· 
tutmaktır. Hu sayede Yunan ordu~u da büyük taarruzu yapan mukaddes ~ ımda iyi bir oyun g6stordiler. 
taarruz harekatımız filen başlayıncıra Türk orduı;ıunun, Türk zabitltrirıin, Bilhassa Türkler mükemmel kom· 
ka<l ar kat'iyen ordumuzun hazırlıkla- Türk kumandanlarrnın, Türk asker· '1inezonlarla Harkofluları tazyik 
rınd a n ve hazırlık hareketlerinden hn· !erinin gösterdiği gayret, ceıı.aret ve ediyorlardı. Fakat bu çok giizel 
herdar olamamıştır. fedakarlığın her türlü tahmin ,.e tak- oyun esnasında gol çıkarmıya 

Dlii manm her gün, tayyare keşif kol-' dir hudutlarını geçmiş olmasıdır ! .. . muvaffak olamadılar. 
Ja,rı bizim taraftaki vaziyeti tetkik celi- Onun içindir ki Gazi Hazretleri uü· ikinci devrenın otuzuncu daki-
yorlardı. Ordumuzun harekatında fev- yük nutuklarındaki şu güul sötlcri kasma doğru oyun gevşedi. Taz-
kata'de olarak en küçük bir şey göremi· çok yerinde söylemiştir: yik hafifledi. Ve maç bu netice 
yorlardı. Bir iki hafta içinde ordumu- " Her safhasile dilşünülmUş. iJe yani 2-0 Harkofluların lehine 
zun kuvai . külliyesi düşmanın Afyon ihzar. idare ve zaferle intaç edilmiş neticelendi. 
karahisar civarında bulunan cenah olan bu harekat Türk ordusunun, Tüı~ ı Türk takımımn yüksek teknik 
grupu cenupta ve Akarçay ile Dumlu· zabitan ve kumanda heyetinin yüksek! ve konmbine:ıon kabiliyetini tak· 
pınar hizasma kadar olan sahada top- kudret ve kahramanlrğmı tarihte bir O 

dir etmek icap eder. rta mu-
lanmıştı. (26) ağustos sabahı bu l!•ın- dahn tesbit eden ı:nua~z?m ?.ir .eserdir. 
tıwkadan en kahir bir darbeyi vuracak Bu e'·er. Türk mılletımn hurrıyet ve hacim ve sol açık iyi idiler. Bil· 

b'd ·d hassa müdafaa calibi dikkat idi. bir \'aziyet almıştı. Halbuki Yunan or istiklal fikrinin tayemut a ı esı ir. 
dolarının keşif kolları o gün verdi!~- Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve Türk takımının gösterdiği bu 
)eri son raporda Türk ordusunun "·aıi- ladı, bir ordunun başkumandanr oldu- mükemmel oyuna rağmen Hark• 
yetinde şayanı dikkat hi~ bir şey olma· ğumdan ilelebet mes'ut ve bahtıyn- kofluların yekvücut bir oyun 
drğını kaydediyordu! rım.,, s istemi takip etmeıi neticeyi 

Başkumandanımız tabii olarak ~il-ı (Bitmedi) keodilerjne l<azandırmışbr. 

Hariciye vekill Tevfik RUştU B. 
Sofya, 29 ( A.A J - · Türkiye 

Hariciye .Vekili. Tevfik Rüıtü B. 
dlin Sofyadan geçerken Hariciye 
nezareti kitibi umumisi M. Ra· 
dof tarafından selimlanmışbr. 
Bulgaristamn €emiyeti Akvam 
murahhası sabık maliye naz1n 
MoHof' da ayni trenle hareket 
etmittir. 

Vecihi B. EylOlde bir propagan .. 

da uçu,una ~ıkacak 

Ankara, 29 ( A.A, - Vecihi 
B. eylülde tayyare cemiyeti na· 
mma Karadeniz havaliıinde bir 
ziyaret ve pr.opaganda UÇUfuna 
çıkacaktır. Vecihi B. tayyareıile 
Gerede, Bolu, Zonguldak, Cide, 
İnebolu, Sinop, Fatsa, Ordu, 
Unye, Giresun, Biiyilk liman, 
Sürmene, Of, Rıze, Gümüşane, 
Bayburt, KiJkit, Erzincan, Zara, 
Koçhisar, Yıldızlı, Sıvas, Akdağ 
madeni, Songurlu ıehir ve kaaa
balar1na uğrayacak ve bnnun hi
tamında ayni maksatla Eğe mın
takasma ikinci bir uçuş yapa· 
caktır. 

Ad konma merasimi için 
Kastamonlye 3 tayyart 

gitti . 

Kastamoni, 29 (A.A) - Araç 
Safranbolu ve Kastamoni için 
ordu namına ahnan iiç tayyare 
bu Hbab ıehrimize . gel~it ve 
Q..~ .. ·-- :... ....... v...:.. •d 
konma ,, merasimi •. Japılaciıkhr..,, 
Merasime kazalar4an . hE:yctler 

gel mittir. 

OzUM, incir, afyon, hububat 
satışı 

izmir, 29 (A.A.) - BugUn 39 
kuruştan 64 kur~şa kadar 3514 
çuval üzüm ve 20 kuruştan 28 
kuruşa kadar 156 çuval incir ve 
1000 kuruştan 1200 K. kadar 
703 okka afyon, 6 kuruı 10 pa

radan 7 kuruş 30 paraya kada 
614 çuval buğday, 4 kurut 15 
para~an 5 kuruıa kadar 156 
çuval arpasatılmışhr . . 

Amerikah UIJ)'ttrtscuer gıttıler 

Şehrimize geJdikJerini yaı:dığı
ğımız Amerikan tayyarecil ... ri M. 
Rışar Halliburton ve M. : t · ens 
0UçanHalı,. ismindeki tayyarele· 
rile Y eşilköyden hareket etmiş-

-

30 Ağustos 
Bugünkü geçit res

mi ve eğlenceler 
[ Üst tara fı ı inci sıyıfada ] 

Sarayburnu gazinosunda 
eglenceler 

Saat ondan itibaren Saraybur
nu gazinosunda da Tayyare ce
miyeti tarafından hazırlanan bü
yük eğlence programı tatbik 
edilecektir. 

Buradaki eğlenceler saat on
dan sabaha kadar devam ede· 
cektir. 

· Bundan başka, Kadı" öy ve Sua
d iyede, Kızkulesi, Üsküdar, Be· 
şiktaş parklal'ında, Takıim bah· 
çesinde, Bebekte, Bakırköyde 
ve diğer umumi eğlence yerle· 
rinde şenlikler tertip edilmittir. 
Gice buralarda fişek oyunları, 

mehtap yıldız alemleri fener a· 
Jayları yapılacaktır. 

Ayrıca ıice Betiktaf Halk F. 
6nünde, Beyaııtta, Harbiyede 
muııka çalacaktır. 

Bugün Tayyare cemiyeti men
faatine rozet dağıtılacaktır. Bir 
çok esnaf bugünkü kazançlarını 
Tayyare cemiyetine hediye ede
ceklerini bildirmişler kendilerine 
"Bu~ünkü hasılat Tayyare ce· 
miyetine aittir" levhaları veril

miştir. 
Tayyarelere isim koyma 

merasimi 
Saat 16 da Y eşllköyde yeni 

alınan dört tayyareye isim kon
ma meraaımı yapılacak burada 
nutuklar söylenecektir. 

Dumlupınar heyeti gitti 

Dutnlupmarda Şehit Mehmet• 
\''gtn mezcu •arda Yaoila k •~ 

raıime iştirak edecek 30 liitnik 
lstanbul bey' eti dün sabah saat 
onda şehrimizden hareket et• 
mişlir. 

Hey' ete Şehir meclisi reııı 
vekili Saadettin Ferit bey riyaHt 

etmektedir. 
istiklal harbinde tehit düıen 

ıabitlerimizden mülbım Sami 
efendinin ihtiyar validesi Veaile 
hanım da Dumlupınara gitmeyi 
arzu ettiğinden oda bey'ete abn· 
mııtar. 

Daireler tatil 
Resmi daireler, bankalar bu• 

gün Zafer bayramı milnaıebeti• 
le tatildir. . ............................................... --... 
lerdir. 

Tayyareciler evvell Halebe, 
oradan KudUse gidecekler ve 
seyabatlerjne devam ederek A· 
merikaya döneceklerdir. 

rada çrkarmağa taraftar olmıyanl iV pacağını şaşırıyordu. Ah bu hain vrrla büyük hanımın eteğini öp 
damatlar şimdi politikayı deği~tir· ı' Nadide hanım timdi hastanın Karamusallı sütnine! tü, ıonra bir paçavra ile onun a 
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Kızılcıll mitlerdi . Dürdane ile Naciye etrafında pervane gibi dönüyor, § rabadan iç kapıya gelinceye ka: 
bazan baş örtüsü ile mutasarrıfın l onun bir dediğini iki etmiyordu. Nadide hanım Karamusallr dar çamura batmıf potinlerini t 
yanma geliyorlar, ona (a<{abey) ' Ona öyle geliyordu ki bu biçare sütnineye kat'i emirler vermişti. mizledi. 

DaılaMI diye hitap ediyorlardı . Kız oğ· kadın için ne kadar çalışıp çaba· Hasta sağ olduğu müddetçe bir Nadide hanım hastayı ilk g 
A lan kız olduğu için evvelce Mu lana, onu ne kadar mes'ut ederse daha btı meseleden bahsedilmiye - diği gün gördüğü yerde, ayni ı 

y AZAN rada çıkmaaında bir mahzur gö· duyduğu vicdan azabı o kadar ...,k- cekti. Fakat ihtiyar kadın bütün lıncaklr iskemlede uyuyor buld 

RE Ciiii:i.. AT N U rülıniyen Seniye ise bilakis §İmdi silecek. . . . . dikkat v~ gayretine r~~men dilledn 0~':1n kendisini gö~n~e. sevin 
"T' R i ondan kaçıyor hazan pek 9ıkı Hasta garıp hır hayret ıçm- durmadıgmı havadısan alttan alta cegı · muhakkak oldugu ıçın uya 

Nadide hanım Karamusallı bir mecburiyet' üzerine yanma "e· de idi. Bazan muhabbetle onun her tarafa yayılmakta olduğunu dırmaktft bir zarar yoktu. DeTİ 
sütnineye fena halde kızgındı. 1ecek olursa renkten renge giri- ellerini öpüyor, hazan ıefkati· hisaediyordu. Daha fenası mesele bir şefkatle üzerine iğildi ve b 
Bu it onun başının altından çık· yordu. nin bu derecesini aklına sığdrı-a· çocukların da kulağına gitmişti. leğini tuttu. Hasta gözlerini açt 
mıftı. Fakat nedense ona açıktan Doğrusu aranırsa Murat yüz mryormuş gibi derin bir dikkatle Yumurcaklar Seniye.ye türlü türlü Fakat bu bir tabii uyanış değild 
açığa çıkıtmağa cesaret edemi- süzlükt~ KaramuıJallı sütnineyi ona gözlerini dikiyordu. Nadid.e soğ~k şakalar yapıyorlar, Murat Sanki onu görmemek için ıöı:I 
yor, hıncını çıkarmak . için ha,- de geçmitti. Biıyük hanım bu nda Hanım fedakarlığı o derece .•· Bey~ uzaktan gördükleri zaman rini kapaım~ da şimdi mecbure 
ka vesileler arıyordu. m h" h' l 'b. leri götürmü9tü ki hastanın mık "Enışte bey geliyor,, diye bağrısı- açıver.miş gibi bir şey .. 

ıh . k d . d' b k m ıç. ır 9ey <> mamı, gı ı eve 1 d d kl ·1 .. üğ" r 1 d - H f d ' .. .. b" tıyar a ın şım ı aş a J' ' tt' - · . ( ·- · ) er rop u u a arr ı e opt u c ı- yor ar ı. amme en ı yuzune ır ç 
feyler de farketn:eğe başlanu,tı. ge ıp gı ıg~nı, te~.ze~~gım ı~e ni bile yıkamıyordu. Kullar ne Eylül sonlarına doğru Nadide cuk saflığı veren o güzel tebeu 
Seniye, ablaları, hatta damatla ya!taklandı~_ını _ Qordukçe larıf derse desin. Allah onun bu biçare- hanım hafif bir soğuk algınlığı yü- mü ile: 
rı Muradın taıavvurunu, kendi edılmez hır soguk~uk duyuyor ye nasıl analık ettiğini görüyor ya! zünden iki gün hastayı yoklıyama· - Nasılsın çocuğum? de 
sanın bu ite (hayır) demediğini f~ka!. .~n~ .terslemege. kovmaia Maamafih Nadide Hanım mıftı. Üçüncü gün içi rahat ~t- Hastaydım, seni yoklamağa gel 
biliyorlardı. Ortada geçen sözler, hır turlu dılı .varmıyordu. için haıtamn gözlerindeki o de- .medi, kızlarının ısrarına rağ· medim. Lakin hep seni düşü 
yine · ıuk ıtk kötke ge)djkçe Maamaf ıh büyük hanım şu· rin dikkat dudaklarındaki zehir- men yataktan kalktı ve bir araba dün). Çehreni daha iyi buldı; 
Murada edilen muamele bunu nu inkar edemezdi ki ev halkmın, den çok daha korkunçtu. ihtiyar getirterek Muradın evine gitti. maıallah .. nasılsın? 
gayet iyi ı:östeıriyordu. Ona d~ha bilhassa damatlarının bu işten kadın hu dakikalarda onun her Onu kapıda Gülsüm karş1la· Hasta . cevap vermiyor, gül 
~Vııcfiden damat, enişte gözü ile memnun gorunmeıi onun azap ve feyi anladığını zannediyor, te· dı. Her zaman hanımefel)diyi ıe- yor, . büsbütün erimi§, çekitm 
bakı!maia ba~lanmı!h. laıkıntıımı yarı yarıya hafifletiyor• vil götürmez bir vaziyette yaka· vinçle kar~ılıyan k,zda bu~ün garip yüzünde korkunc bir surette b 

1lk zamanlarda karılarını Mu· du. lanmıı bir ıuçlu ıibi yaptığını ya bir donukluk vardı. Ağır bir ta· yük görünen gözlerile mieafi 
· bakıyordu. 'Bit~i) 
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Çanakkale şehitliklerini Masla1' yolunda iki kaza1 

ziyaret tafsilatı Bir otob_ü~ a!)aca çarptı, 14 
"Şu tepelerin tlstttnde, derelerin içinde kışı yaralandı 
binlerce Tllrk çocuğunun ceAetlerl ile Yaralılardan beşinin vaziyetleri iecldlr 

stlslenmiş ştlbeda tarlaları var " 
Çanakkale şehitlikleri her sene ili-' Cevdet Kerim Bey heyecanı~ alkıt

duğu gibi hu ffne de ziyaret edilmiş. laııdı. Harp ..ıtuana p1inditi .zam~n 
ınukaddf'.fi şehitlerimizin hatıruı hiir. npur -ılm düdlifü çaldı. Muıtka 1• 

ın.t ve minnetle tar.iz edilmi~tir. tlklll mal'fl ,.e matem huıun çaldı. 
Şf-hftlikleri imar cemiyeti tarafın- Jandarmalar ha ... ~1· ~ilü auaak ıa· 

elan tertip edilen seyahate hinden fazla retil• ~itlerfmısı selamladılar. 
ziyaretçi iştirak etmişti. Vapur Conk baytnna kadar 

Heyetin bindiği Gülce-mal ,·apuru ilerJeclik1en IOllTI. geri döndü. AYdet· · 
perşembe akşamı saat yedi buçukta te Nakiye n lffft Halim hanrmlarla 
Galata ~ıhtrmından. kalkmış Ye dün sa.., hukuk talebe8inden bir genç heyecanJr 
hah yedı buçukta lımanımrza dönmü~ hitabeler söyledHer. 
ttlr .. Bu. zi~·a~ete iştir~ eden bir m~- Vapur bundan eonra Gelibolu n 
harrtrlmız ıntıbalarını ŞO)·le anlatıvor· Ç kkale ile Bfsaya tekrar uğnya-

. • ana J • bırak 
Yapurun hare.keti esnasında Ihsan rak buralardan biften heyet erı • 

beyin idaresindeki bahriye orkestrası trktan tonra t.tanbula dotru yoluna 
tarafından istiklal marşı ~alındı. devam etmiştir. . 

Ziyaretçiler ara"ında üçüncü kol·: Vapur harp saJıuında ikea Reisı-
ordu kumandanı ~iikrü Naili, Kerametı~iimhur Hazre-tleri il~, Barekll lsm~.t 
tin Paşalarla polis müdürü Ali Rıza, Pap ve Meclis Reisı '!'-~r.rm Pa.ta bu· 
lstanbul meb·usları Ziyaettin ve Salih yUk erklnr harbiye reısı . ~evzı ~ap 
Cimcoı Beyler, ce,·det Kerim, ticaret Hazretlerine npurun telsıııle tazımat 
odası rei lt>rinden ~emli zade Mitat, telgrafları çekilmit ve cevaplar ahn
Necim. ticaret mektebi miidürU Hüs- mt.ıır. 
nü, Feyzi 1''ehmi, Dini müesMseler a.zlmlzln cevaplan 
~üd~rü Esat })fyler. sehir medisinden ıt.isicümhur Hazretleri çekilen tel-
NakıH hanım buJunuyorlardı • grafa fU ffvabı nrmi,lerdir: 

Vapur gece saat ücte Rigaya .rcldı. Gülcttmalde Şmitliklttri imar Cenıi-
B d k' 'ilk hır kll· r ura an h~yete seksen ışı yeti reiıi Ct'cdtt Kerim Beyefendi. 
file iltihak etti. Gelenler arHrnda . . 
B" b 1 d' e reisi me- "Muhterem heyetın hakkımdakı 
ıga kaymakamı. 

1 
ede ıy ' Rf'il hiMiyahna te~kkür eder aziz ~e-

nıurla r bulunuyor ar ı. hitlerimizin ebedi hatıralannı hürmet-
Gülcemnl Bigadan hareketten son· . 

• • .:c. h le yadederım. ra sabahleyin Gelıboluya u,.ramış. U· • • 

:radan da Edirne meb'usları Şeref ve Gazı M. Kemal 

F.afk be} ler ve elliden fazla ziyarct~i Ticaret lleminde: 
•apura geldi. 

Yapar Çanakkaleden de Çanakkale Bir haftalık ihracat 
'\'ali!i ~ürena beyle ,·iJayet erkanı n . . . . • 
d·- b" k .. h aretrileri aldıktan '°"· ıbracat ofısınsn bazırladıgı ra-
ıger ırço ,, • :ı · • f 

ra boğaza doğru ilerlemeğe başladı. 1 pora g6re, ıon btr hafta zar m• 
Bu e-snada eski bir a ker olan f"··r da Jstanbul mıntıkasından 101 

dtt Kerim bey Canakk:ll nin ~.111"'n.1 ;~ ıa.ıdılı :ııfJrnn, 322 balya tiftik. 
zıuer ltlenaıubı. "Karad.a ,.e denızde mu 705 çuvat kıi,yriri 115 balya 
harebt>lerl hakkındakı konferansına .. SlO 1 · 'f dk · · 
basladı. yapagı, çuva

84
ıç. ın. • ; ızmır 

Ce\·det Kerim hf'y hnp sahillerın: mıntalcasından 9 bın kılo .rpa, 
ıt&.tererek bu büyük za<eri Te türk ·lr· 6 bin kilo afyon, 23 bin kilo 
dul!\unun büyük muvaffakı) etini anb· tütün, ] 7 bin kilo üzüm, 429 bin 
tıyordu: kilo palamut, 5 bin kilo taze 

- Şu dakikadan tibaren hizi yaşat ilzilm ihraç edilmittir. 
lllak için ölenlerin diyarında, Çanakka- Samıun mıntakaıından ıon 
l• ha"' .ııahasında bulunuoruz. h ft rf d ht l'f L· ·" a a ıa ın a mu e ı rcneoı 
Vapurumuzun şimdi Ü7.erinden s:ectiii 1 k t' • l 600 k.l tiltn. . ı·· ~- .:c. meme e ıere, ı o un 
ıuJarm altında hınlerce ur" ÇO<"U.ı.U· . . 
nun <"~etlerinden gökleşmiş kayalar 869 sandık yumurta ıbraç edıl-
•ar. Hürmet ve takdis ile baktığlmız miıtir. Stok tütünün miktan 7 •u tepelerin U8ttinde, derelerin içinde milyon kilodur. 
binlerce tUrk çocuğunun cesedi ile !ÜS· Antalya mıntaka11ndan ıon 
lenmiı şüheda tarlaları var. hafta zarfında 1245 metre mik'-

Bu sahada birihirine bir lahze nt.(eıı; 
aldırmadan 256 ~.in iki kuvvet çarpış
tı. Birj, menabii tükenmjyecek derecede 
bol hemen hemen d üynanın her nıil
Jetine mensup müthiş ve muhtelif ,·esR· 
itle her taraftan bila fasıla ateııı \"e ö
liim )afdıran taarruz ordusu. Diğeri 
~k mermiye kadar her yeşi idare ile 
kullanmağa mecbur bulanan, fakat 
men&vfret ,.e mefktırc! menbaları dünya 
yaşadıkça hitmb ecek olan kahraman 
Türk ordusu .• , 

c~·det Kerim bey bundan sonra 
Çanakkale harbinin n1uhtelif ıııl\.f'ahatı 
hakkında kıymetli izahat verdi. 

Anburnu ve Anafartalar harplerin. 

den bahsetti. . .. .. 
B kıı;ımlar bılhassa buyuk kurtan-

u Ga~ıı' Haıretlerine ait tar~ilat 
cımız 
.,.yecanlı aUnşlarla karşılandı. 

CtTdtt :Kerim bey konferansının 

d .. ,·ahate i~tirak eden her Mnun a.. ı; ... _. • k . 
t .. . .. g· ini sızlatan bır no ·ta~ a 
urkün 'ure bü .. k . d k türklüğün en yu za-
ıoaret e ere eskil eden bu 
fer destanına me,-zu t "' 
h . ttiği verlerde bu zafe-
arbın cereYan e • k h 
• k. . . canlarını \"eren a • 

n yaratma ıçın fi 
. . . için onların şere e-

!'11.mnn ~hıtlerımız . ercut olma-
rfle mütenasip bir abı~e ~ müteaddit 
nıaaına mukabil ecnebılerı 

h tti "': 
abideleri olmasından ba ~r bir kadir· 

- Her sene ~a,·anı takdı 
s • b zh·eti ter ifna.Idık eseri g<i5tererek u va • • . 

. cemiyetının 
tfp eden ~hitlikleri ımar . 
lnahterem idare heyeti azasına bın. t_e.. 

. t" ak IC'ID tekkilr. Ve bu ziyarete ı~ ır · 
l'elenlerin Gülcemal ,·apuru11n 5ığabile 
cek kadar az olbuına bin tedlür • .,. 
dedi. 

abı çam i.ercıte, 1315 metre 
mik'abı katran lcereıte ihraç edil
mitlir. Stok miktara 3900 metre 
mik'abıdır. 

Palamut flatlan lnlror 
Hambuğdan ihracat ofiaine 

verilen bir malamata ıöre; Pa
lamut fiyatları teneıı&le meyal
dır. Son hafta zarfında yOıde 42 
taneni havi İzmir palamutları 8,S 
isterlin fiyatına utılmııtır. 
Yapatı ve tiftik üzerinde de 

muamele durpndur. Yün fiyat
ları dllfmektedir. 

Bulgnrleblnda hububat 
Bulıariataada çiftçiden doğ

rudan doğruya hububat muba· 
yaaaına memur olan komisyon 
22 ağt1ıtoı tarihine kadar 170 
bin ton hubabat aaatn almıt, bu· 
nun 63 bin tonunu ihraç ttmit· 
tir. 

Bari sergisine hazırlık 
6 Eylulda Baride açılacak 

olan beynelmilel Şark Panayirine 
iştirak eden tüccarlarımız: pu

ıembe gDnü Bariye hareket ede
ceklerdir. 

Bu arada yerli mallar pazarı 
da menıucıtımııa dair güıel bir 
kollekıiyon hazarlamaktadır. Bu 
kollekaiyon Ttirk menıucat ıa
nayii hakkında sergiyi ziyaret 

edenlere iyi bir fikir •erecektir. 

Maslak rolundı ağacı çarpan otobü~ ile birhirl~rine çarpan otomotıll 
Maılak yolunda gene iki kaza yanan otobüsün ön kısmı çatısı 

olmuıtur. Birinciıi iki otomobi- parçalanmlfhr. 
lin çarpıımasıdır ki otomobillerin Otobüste bulunan 14 kişiden 
parçalanmasından başka müessif 5 i ağıl' 9 u hafif surette yara-
bir netice vermemi,tir. lanmıılardır. Yarası ağır olan 

Bu hadise evvelki akşam ol- Aleksan, Hayri, Danyel Beylerle 
muıtur. Orani ve MadJen hanımlar Etfal 

Fakat ikinci hadise çok fecidir. hastanesine kaldırılmış diğerleri-
8ir kamyon ağaca çarpmış ve de tedavi altına alınmıştır. 
14 k Hadiseye müddei umumilik işi yaralanmıştır. Hadise 
şöyle olmuştur: vaziyet etmiştir. Şoförler hak-

. kında tahkikat yapılmaktadır. 
Şofi>r Behçet ve ismail efen- Otomobil kazası da şöyle ol· 

dilerin idaresindeki 3533 numa- muıtur; 
ralı otobüs dün sabah saat 7 de 2052 numaralı Yusufun idare-
BUyUkdereden son sür'atle ge- sindeki otomobil Büyükdereden 

lirken Ayazağa civarında direk- gelirken Maslakta Abdülkadırin 
siyonu tutan rot denilen dişli kullandığı otomobille !<arşılan-
kırılmış ve direksiyon serbest mış, her ikisi de yolun sağma 
kalmıştır. takip etlikleri için hızlarmı ala-

Bu vaziyet karşısında otobüsü madan çarpışmışlardır. Yusufun 

durdurmak için şoförün yaptığı kullandığı otomobilin ön kısmı 
fren fayda verme.mit. tekerlek· ve tekerlekleri parçalanmıştır. 
ler sola kıvrıl "\'lışlır. Bu aradaki Yaralı yoldur. Tahkikata devam 
iki ağacı parçalıvarak scde da~ edilme"tedir. 

~dliye Haberleri 

Neşriyat davaları 
Vala Nurettin B. mahkemeyi tahkir 

davasıııdan beraet etti 
Haydutluğa teşvik edici neşriyat dava ... 

sının rüyetine başlandı 
latanbul birinci ve ikinci ceza 

mahkelerinde dün öğleden sonra 
liç n~ı.riyat davası rüyet edilmi§tir. 

Bırınci cezada, "Bıldırcın., mi
zah gazetesi aleyhindeki müs· 
tcbcen neıriyat davasının ev
velki muhakeme ceJıeande sa
hip ve mes'ul mDdür ilham; sa-

fa beyin gösterdiği müdafaa şa
hitlerjnden müderris Suphi Nuri 
ve Milbadele komisyonunda Türk 
murahhas heveti hultuk müşa· 
Yiri Mehmet Fuat beyl<'r dinlcn
mişler, ilhami beyin ncıih f'f 
olduğunu anlatmışlardı. o'rı adı 
.. C b . o e um urıyet,, gazetesi . t 
müdürü K 1 S l'h neşrıya 

. . . ema a ı bey dmle· 
nılmış, ılhami beyin n .h fif ld • . ezı , a 
o ugunu leyıt etmiş, muhakeme 
Darülfünun emini Muarn R • rner a-
şıt, re11am Çallı ibrahinı ve Ze-
keriya beylerin celbi içın kal
mııtır. 

ikinci cezada, "Akşam,, gaze· 
lesinde çı_kan 1'birbuçuk ay hap· 
sa mahkum oldum ,, serlavhah 
ve .. Va • Nü ., imzalı bir yaıı 
mahkeme heyetin n manevi şah: 
ıiyetini istihdaf edn mahiyette 

ıörülcrek açılan dava tetkik 
edilmiştir. 

Birinci cezada, müstehcen neş· 
riyattan birbuçuk ay hapsa mah· 
lcOm olması üzerine, Vali Nu
rettin beyin mahkeme heyetine 

tariz yollu neırcttiği iddia olu
nan bu yaııyı ne maksatla yaz
dığı reis Ertuğrul B. tarafından 
sorulunca, Va i Nurettin B., 
mahkemeye hakaret aklından 
bile geçmediğini, bu yazının mat
buat kanunu müzakere ~dildiği 
sırada ıntiıar ettiğini ve bunda 
matbuat davalarında jüri teşkili 
esasının muvafık olduğu husu
sundaki fikrini ka)ıttan başka 
bir mahiyet aranması doğru ol
madığını ileri sürmüş, müddei 
umumi Kamil B. , ceza kanunu
oun 266 mcı maddesinin üçöncü 
bendıne göre ceza istemiş, ve'il 
Haşim Rafet B., müdafaa yap
mı~, ınahkeme heyeti, kısa bir 
müzakereden sonra yazıda mem· 
Jekette bazı davalarda bir jüri 
t~tkili temennisinden başka bir 
mahiyet görülemediğı esbabı 
mucibuile it tif alda beraet kara
rı vermiştir. 

Üçüncü ol arak, •Akşam,, ga
zetesı n<·şriyat rr.üdürü Enis Tah· 
sin B. aleyhine "HayC.:uUar kralı,, 
isimli bir yazının intişarından 
doıayı açılan haydut!uğa heves 
uyandıracak ntşriyat davasına 
bakılmışhr. 

Bu dava, yeni' matbuat kanu

nunun 37 inci maddesine göre 
a~ılmıştır. Gazetenin sahibi Nec

mettin Sadık B. alevhine de da· 

Günün 
Muhtırası 

Takvim..= PAZAR J0 Ağa!tos 8 

inci ııy 1931, cencnin ~ünleri: geçen 242 
kalan ~nler: 12.3. 15 Rcbiü!Ahir 13.50 
GUne!-Doğu~u: 5,24; Batı;ı. 18,47 

Zllfcr \; c taynre bavramı. 

Namaz vakitleri- Sab:ıh 3.:5~ 

Ôğle 12l1\: ıkındı l~Ak~am 1&48. 
Yatsı· 20.25, ımcak: 3,37 

• 
Bugün 

Gelenler· gldenler - Boğaz1• 

komis\onu rcısı Amıral \"a~ıf pafa me· 
zuniyetlc AHupıv.ı ~ tmı~tır. \ uıf pııı 
ev\clA fıal)aya oradıın İS\iÇrc, Pans \"e 

r..ondrava ıı;ıdecektır. 

§ Bclgrır dırı Ha\"dıır hey meıuni· 
\CC!e şchıimize gclmı~tir· Haydar bey 
dı.in abah \"a!o'"'a g'itmi~ 'e ıktam 
geç ukft dunmuşcür 

1 § Polonya scfirı ;\ 1. l\aıimir Olşovski 
\nkaralfl ğitmiştir. 

§ italya efirinin kardeşi Baron Faus· 
to A\oiz.i n l!!pan~! sefareti adır mti· 
şa\'irf M Galli Vi} anı 'ıpuru ile ıcal· 

y:ıya gitmişlerdir. .. 
Radyo 

lstanbu1 - Saat J8 den ıg ı hds 

gramofon p!Aklan neşriyaa 19,30 du 
20 30 a kadar birinci kısım alaturka su, 
Anadolu Ajansı baher)cri 20,SO da 
2 ı.so a kadar orkestra 21,30 dan 22.30 a 
kad:ır ikinci kısım saz, Borsa haberleri. 

va ikame edilmiş, ancak ke11di· 
si meb'us olduğundan, takiut 
için meclisten izin alınmak üzere, 
davası tefrik olunmuttur. 

Bu davaya ait evrak okunanea 
reis Ertuğrul 8. , Eniı T ahıin 
beye ne diyeceğini ıormUf, Eaia 
Tahsin B. şöyle demiftir: 

- Yirmi üç senedir gazete
cilik ediyorum. Şimdiye kadar 

birçok davalardan mes'ul tnUdOr 

ııfatile mahkemeye geldim. hep· 

sinden beraet ettim. ilk olarak 
hu dannın neden dolayı a,ıldı
ğanı anlıyamadım. Amerikadaki 
bir hayduttan, bunun nasıl ka· 
nun pençesinden kurtulamadığın
dan ve neticede nasıl islAbı hal 
ettiğinden bahsediliyor ve ''ka
nun, insanları terbiye eden en 
büyük kuvvettir,, diye bitiyor. 
Bunun haydutluğa teşvik nere
sinde var? Bilikiı, en azılı bir 
haydudun bile nıbayet uslandı
ğından ve kanunun kendiıini 
terbiye ettiğinden bahsediliyor. 

Böyle değilmi, daha baıka 
türlü haydutluk haberlerini, Ana
dolu Ajansı her gün tebliğ edip 
duruyor. Falan yerde falan 1>an· 

kayı beş haydut basroıı, Am• 
rikanın falan şehrine haydutlar 
hakimmiş, polis herkese taban
ca ile gezsin. demiş kabilinden 
haberler, ki Ajans verdiği için 
bunlardan dolayı takibat yapı
lama1. Bir kere bizim iktibasen 
yazdığımız, bir kerede bu telgaaf · 
haberleri mukayese edilsin. Ara• 
daki fark, derhaJ göze çarpar. 

Müddeiumumi Kamil bey, NeY· 
yorkhı bir hırsızın 11baydutlar 
kralı,, unvanını aldığını Ye me• 
nal ibini uzun bo}·lu tafsil sure
tılc, halka ımtisal ve bevu uyan
dıracak mabi) ette ve.kayi 1Jeş
rcdildiği kaydile, matbuat kanu
nunun otuz yedinci maddesine 
göre ceza istedi. 

Miidafaa için muhakeme ça"
şambaya bırakıldı. 

Eniştesini vurmakla maznun 
Nurettin Et. bir sene on •r 
on beş 9Une mahkCm oldu 

.. Birinci ceza mabkem'iince, 
Usküdarca eniştesi Ahmet Ef. yi 
vurmakla maznun postaCJ 1'1uret• 
tin efendi, vak'aca tiddetli tah

rik görülerek cezası tenzilen bir 
sene, on ay, on bq ı&o hapse 
mabküm ediJmjstjr. 





ocuk 
Nasrettin yatalında yatıyorken bir pee. 
Kaıısr az 6teye gider mieln deJbb 

Hoca cevap vermedi; yerpnı ..,_ k.ı 
Yatafmm yanında duran bir m.-ı- şüta. 

Giyindi sessiz 8881iz, kapıdan mlfa 
İki Baat yttriidü IOnr& takati bfW: 

Şimdi artık usaktı, geldifi kasabaya, 
Yakın bir köy yolunda uandl bir kayaya. 

Bir de göklere baktı, aönüyorduyddıllar, 
Demek Sabah olmaya artık pek az vakit var! 

Az geçti ta öteden duyuldu hayvan eesi, 
Batladı köylülerin kasabaya inmeai. 

Uzandıfı kqadan dotrµldu indi ye~, 
Dikkatle bakıYorclu hep pgea k6ylül•re. 

~ tanıdı, eski bir trbdaft,ı, 
Sellm ver41. lfiletek b\ı adama pkllftt; 

Dedi· - &Jcuna b&na, uıhmet ol-.k...., 
~ ~ blzinl "'bir vira; 
Kapıyı iusfıca çal, içeri~ bir ....., 

~ ~~ girdüm, yolda, kö,Mn ..urır-; 
Bana çok tMa :~d~=:' :e? lki saat yiribn.., 

A. --

uato 
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Servet nereye saklanmış! Umumi harbe dair 
Eğ • iki Alman cenerah blrblrlerlnl Eser meydandadır 

er denlzlerdekı altın ve gümüş insan- kablllyetsızllkle ittlham 

lar arasında taksim edilse milyoner Bir mü~=!~::~:n Jeneral Darülfünunda Barem ve tatbikatı 
O}mıyan kalmazdı • • • Lüdendrof ile, harbi umumi ilan c- Yazan : Klzım Nami 

dildiği zaman Gönigsbergte birinci Al • - - _ _ _ _ _ _ _ _ ,,,,,j 

.. ,. .. 
GUMUŞ 

9 T .OM so 
2 ·00 

'sr•; ·L, ~ A 

man kolordusuna kumanda eden jene- Ge~n sene Darillfilnunumuz hak- ristir!. Fuadın i; yal;;z b';'"~i ol 
ra.~ Yon François arsında mühim bir kında bir makaleler silsilesi yazmış- sa, almanca bir eseri tercüme ettirip 
munakaşa baş göstermiştir. tım. Bu sene tekrar bu bahse dön- kusurları olduğunu anlamak onları 
.. He~ i~i ku~~ndan biribirlerin.i rn- mek .. is~~miyordum; ç~nkü yazıJarımda ikmal edecek orijinal eserle;i bulmak 

bılıyetsızhklc ıttıham etmektedırler. Darulfununun muhtehf fakülteleri h&.k veya k'T' h · d b 1 Ru meyanda Yon François Tannen- kında bazr tenkitlerde bulunduğum 
0 

k ulup ba~esınb.e u undunuak, 
b h b' . .. f d 1 ld d b' .. . no san an ırer ırer arayıp göster-erg ar ının Ludendrof tara ın nn ıa e e e ıyat fakultesınden hiç hah- k . b"t" b . . , 
değil, hatta onun mu halef etine rağ. !'>etmeyişim birtarafhkla itham edildi. ~;f"n u. ~n . u ışlerı Avrupa da. da
men kendisi ve er1<anıharp reisi Mor- Mütalealanm bir takım muayyen ve ru J~nnn a emınde makbul olan ilmt 
gen tarafından kazanıldığını söyie· müberhen esaslara istinat ediyordu; ;ı:~ erl.e y~pma~v. ~şey midir? O z&t, 
:nektedir. onlara darülfünun muhitinden kim- tısas ıddıa ettıgı bılgi şubesinde Fu. 

• .ei'de oturan, jeneral \'on .Fraıı se cevap veremedi. Yalnız kulaktan at ka~~~. ~ahsi olabilmiş midir? 
çois na...,yonalist bir gazeteye ,·erci:ğı liUlağa bir takım sözler ve tehditler • . Gorulüyor ki Fuat, sırf keneli 

' · 'tt• ll sayıle garp irfan rı1 · "h b ıw.) ... ı.ıaa, ı<'ransa a razisinde yapılan ışı ım. ütün bu sözler, hatta !'!h- ' . ' emınce şo ret u-
. . . . son harplerin Almanlar tarafınc!an ditler çocukça şeylerdi. Ben çocuktuk lacak ~adar .ye~~~miş bir müderris iken, 

Bahrimuhitte batan ~~ ~çınde ·•I: hızım. para ile :>O milyon lira ve 9 kolayca kazanılabileceğini ve kaybet- y~ınr çoktan geçirdiğim için, cevap- en azız . bıl~.ıg.~ arkadaşları bile, çe· 
tm bulunan (Egypt~). '?P<ı~~ndakı ton gümüş, yani 200,000 lira düşmüş melerine sebep yüksek erkii.nıharl>iye- sız lia lan rnakalelerimin arkasını kes· k~m~.m.~lık yuzunden, onun kıymeti 
al~~ları v. ç~karmak. ıç~n .b~r ~ır~et te olur yani herkes milyoner olurdu. nin kabiliyetsizliği olduğunu da söyle· tim. nı duşu.recek yolda sözler söylenıek-
essu.s ettigını ve Artıglıo ı~ımh hır ::-e- Bugün dünyada mevcut altın ıııik miştir. Bu sene baremin darülfünuna tat- ten çekınmiyorlar. 
mf.nın dalgıçlar l'e fennı rnsıtalarla tarı, 30,000 ton olarak hesap edilnıek Beyanatı alan gazeteci Von Fraıı- bikr tarzı ve ıslah hakkında kanuni Hele edebiyat fakültesi reisliği 
çoktan ~ri i~ başladığını ya~rnış~.k. edir. Gümüş miktarı ise 300,0CO ton- çois'ya aşağıya nakleylediğimiz Hesse kararlar ittihazı, ne olursa olsun, n.ü meselesinde Fuat Beye karşı takını-

• Bu şır~ehn geçen sene hır gemisi dur. büyük dükasınınr sözlerini bildirmi~ ve talealarrmın haksız olmadığını göste- lan tavrın Türk irfan alemi için ne 
fel8J_<~te ugramı! ve batmıştı. Bu sefer, Pek tabii birçok kimsı:ı ler, deniz- fikrini onnuştur: ren yük ek delillerdir. k~dar acr olduğunu söylemekten ken-
tahlısrye amelesı. Ye hat~a ç.ık~rılacak !e~deki altın ve gümüşleri çıkarmak - lless büyük dükası, bana, 191 ~ Ben edebiyat fakültesini tenkit V4? dımi al~~am. Hiç alakadar olmadığı 
olan altınlar sıgorta edılmıştır. ıçm uğraştılar. Fakat beher metre haziranında Fransanın şu şerait da muahazelerimden hariç bırakm1Ş- meseleyı ısnat ederek Fuadı gözden dü 

Fakat altının yalnız denizin di- mikabı sudaki altın H gümüş mikta- iresinde Almanyaya sulh teklif et- tım. Bunun yegane sebebi, bu fakül- şürmeğe çalışmak, sonra bunu vesile 
binde buluduğunu zannetmemelidir. rı ancak, 4 kuruşluk kadar bir para tiğini söylemişti: tede avrupai darülfünun usulüne gÖ· yaparak riyasetine mani olmak lstan 
Deniz suyunda altın ve gümüş .~·ardır. tuttuğu l'e yap ı lan masraflar bundan Alsas - Lorenden kat'i feragat, re, sırf hasbi bir surette, çalışıldığına bul darülfünununda, gelecek nesiller 
Bu pek az ~lmakla beraber, dunyada daha çok olduğu için kimse bu te- harp tazminah olarak beş milyar mark şahit olmaklığımdır. elemle düşündürücü bir hatıra olnrak 
~~cut denız sularının hacmi nazaı·ı şebbüste bulunmıyor. Altıncılık mes- tediyesi, Madagaskardan feragat. Edebiyat fakültesinde tenkit e- kalacaktır. 
ıtibara al~naca.k olursa, bu gümü7 ,.e leğinde bir tonanın hiç olmazsa :J nu teklife Ilesse büyük dükac;r. dilecek cihetler yok muydu? Elbct.te "Bizim fakültemizde yok, onlarda 
altı~m. miktarı hakkında bir fikir '-· ~ram altın ihtiva etmesi lazımdtr l·i, l{ronprenz ve Bavyera l{ronprensi ta vardı. Fakat öteki fakültelere göre ne da olmasın,, diye Türkiyat enstitüs:i· 
dınılmış olur. . .. .. üzerinde istifadeli bir surette f\alışıl:t· raftar göründülerse de bir netice elde kadar azdı. Ben, mesela Tıp fakülte nün tahsisatını kestirmeğe muv:ı!-

llk ~ela ?tarak . den~de gunıuj bilsin. lşte bu sebepten, ~enizclei'i edilemedi. Siz ne dersiniz? sinde kendi seririyatlarında orijinal e- fak olanlar, nihayet baremin tatbikı 
b?lundug~ 18:><> senesınde uç Fr~?sız altınları çıkarmak için uğraşan v~ Huna, jeneral Yon Françob; şu serler vücude getirmeğe çalışan kıy ~ese_I4:_sinde, Köprülüzade Fuat Jı~-
kımyagerı tarafından bulundu. ihraz (Sca Gold) isimli İngiliz şirketleri •a- cevabı vermiştir: metli müderrisler muallimler hatta yın ah mektep mezunu olmam.ısını 
sonra yedi sene. müte~adiy~n deni~- aliyetten vazgeçmişlerdir. ?.la.ama ih - Hen Fransızlardan böyle bir müderris muavinİeri bulundufunu in- bir .paçavra gibi yüzüne vurmağa, onu 
~~ kalmış ol~? .~ 1 r .. ge~ı tamıre çekıl- basit ve ucuz usulle denizden altın teklif olduğunu duymadım. Fakat kar etmedim. Hukuk fakültesinde şa· beşınci dereceye indirmekle intikam al 
Clifi zaman goruldu kı, su sathından ve gümüş çıkarma yolu bulunursa der kabildir. Zira 191:) haziranrnda Rus- hıslarının hürmetkarı olduğum zatlar mağa, şayet darülfünunun ıslahına te 
aşağıda bulu!lan yaka kısmı iki misli hal işe koyulacak birçok kimseler var- lar mühtm harpler kaybetmişl~rdi. vardır. Hele fen fakültesinin müder· şebbüs edilecek olursa, teşekkül ede
kalmlaşr.uş ve yüzde bir .nispetinde drr. Şimdilik bunu temenni etmiyc- Bulgaristan vasati Avrupa kuvvetleri ris ve muallimleri, ekseriyetle pek sev- cek heyetten Fuadı açıkta bırakarak, 
gilmilşl~ kaplanmı.ştı~. Denız tu~u bu lim çünkü netice, hayat pahahh~ını lehine bir müdahaleye taraftar görii•,ü gili arkadaşlarımdır. Fakat bunla· emellerini yerine getirmek imkanını te 

· ~~lı madeni ıhtıva etmektedır, ve bir kat daha arttırmış olur, çünkü =-·1- yor ve Fransa da siper harbinin ken- rın hiçbiri, memleketimin ilmine za. min etmeğe çalıştrlar. 
hepımız farkında olmadan, pek az ol trnrn kıymeti düşer, ve neticede ,ıü- disine bir netice vermiyeceğini bitiyor rarı dokunan noktaları tenkit etmeme Sekiz on ay evvel Fuada ıslah hak· 
malda ~ra~er, ~u tuz ile beraber bir kumetler mil~ttan 290 sene enel hn- du. Her halde bu teklifin kabulü !mr mani değildi. Edebiyat fakültesinde kındaki fikrini sorduğum vakit, aşağı 
• da g~müş yenz. perator (Diocletien) in aldığı tedbtre be bir nihayet verirdi, zira, Fransa de ilmi kıymetleri, nihayet garp e- yukan B. M. M. nin ittihaz ettiği ka-

Denızde altın bulunduğunu ke'j· baş vurmak mecburiyethule kahrlar. olmacla.n diJ'i:er düşmaıllarıauz i imle .... l'le:ri•d ıı.a.~..,,._.., ~-- ı.t.n.elt.t"·n rara ben~,r ı-öz)er söylemiıti. Avru-
teden de 1872 de bir ingiliz alimidir. lmperator, o zaman Mısır lira· liarbetmektesoh. gUçhilC 5e1Cerlerd1. ileri geçmiy.en, talebesine ilmt tefas· padan darulfünunlar tesıs etmiş buyuk 
Yapılan tahliller neticesinde bir ır.et larını alıp erittirmişti. Bu suret!e tc- Bu beyanata mukabil Fransular, sus usullerini göstermiyen müderrisler müderrislerden bir heyet getirip darül 
re mikabı deniz suyunda tahminen baasından bulunan Romalrlar zengm- hiçbir zaman Almanyaya böyle bir fok- bulunduğunu bilmiyor değilim. fünunun ıslahını onlara tevdi etmek. 
10 miligram gümüş ve 30 miligram al leşmek vesaitini kaybederek kendisine lifte bulunmadıklarını söylemektedir- Bununla beraber edebiyat fakülte- KöprüJüzade ali mektep mezunu 
tm . vardır. Dünyada mevcut deniz daha sadık olmuşlardı. ler. si mecmuasının hemen iki senelik mün değilmişt Ziya Gökalp'ın ruhu ~dol 
sularmın Lıütün hacmi 1,3:30 mily1.m Bununla beraber, son günlerde şark sahili istimara pek elverişli de- dericatını inhisarı altına alan coğra~- ~un! Beş hu5uk asır e~e~. - Osmanlı 
kilometre mikabı olarak hesap edil- dolaşan şayialara göre İngiltere hüku ğildir. Orasr Angmagsalik ve Sko- ya darülmesaisi ile bilhassa iki bu- ımparato.rlugunun teessusun~en h!!~.1en 
tliğine nazarn, bütün denizlerd~ 40 meti, altın yerine başka bir maden resbay limanları hariç olmak üzere yük Türkiyat mecmuasını, bir ~ay he~en hır asır .~0~.ra - tesıs edılen 
milyar ton altın ve 13 milyar ton da gii ikame etmek niyetinde imiş. çöl halinde kalmıştı. Iı da kitap şeklindeki neşriyatını go~e· Heıde!berg darulfunununun şu doktor 
müş vardır. Diğer taraftan, içinde kimyager- 1921 senesinde büyük devletlerin rek memleketimin harsı namma ıf· luk dıplomasını okuyunu~: 

Eğer dünyada mevcut 1,500 milyo:ı , ler olan bir alman gemisi, açık deniz. tasdikından ve Norveç hariciye nazı- tihara layık gördüğüm Türkiyat ens ."I~t~nbulda fe:kalad~ t~~eyyiız 
bısan arasında mütesaviyen taksim e lerde, denizlerden altın çıkarmak i· rınm 1919 daki şifahi teminatından titiisü bu fakülteyi muahaze etmeme e!mış alım v~. e~.erlerı!e. e~kı T.urk. ede-
«lilse adam ba.~ına 28 ton altın yani, çin usuller aramakla meşguldür. cesaret alan Danimarka, ticaret mono- mani oldu. bıyatınr ve kultur tarıhını yenı saglam 

G J d k ı k 
polünü Groenlandın şark sahiline de Söz, döne dolaşa, nihayet Türkiya.t es:l.ar~ isttintkatikel tt~r~n ve Tlürkkiy~~le · · J t mil etti. Bu monopol Danimarka enstitüsüne dayandı. Türkiyat enstı- şa ıya e erının yoru ma ıı • 

f Ü en an ) ffi) n Ü a ca • • • liann iddiasınca yerli halkı içkinin tüsü demek, Köprülüzade Fuat Bey mez banisi Köprülüzade Mehmet lt'u 
ve emrazı sariycnin tahribatından vi· demektir. Şimdiye kadar isminden at Beye Felsefe fakültesi, felset'e d:>k· 

Şimdiye kadar dost-geçinen iki Şimal bil- kaye içindir. Filhakika Groenland Es- bahsetmek istemiy?.rd~~.; f~kat an. toru p~yesini fa~ri olarak ~er.~iştir. 
kimolarınm mi!<tarı bir asırda tki mis- tıyorum ki artık Kopruluzadenın adını işbu dıploma Heıdelberg darulfununu-

ktl.mell Groenland buzları için bozuştular r ımuştur kı bu kutup mıntakalann- zikretmemek, dünyanın en büyük hak- nun beş yüz kırk ikinci tesis y111 olan 

Şim:ı1i .Avr.:pan::ı il;i hükumeti, veçi İsveç kıralına terke mecbur ka- ;a 
0 
görülmemiş bir hadisedir. . sızlığını etmek olacak. ~at~~ beni o: 9 temı:nuz 19~ tarihinde ve~ilmiştir:·~ 

Danimama Ue Norveç bugünlerde mü Jrrken lsveç kıralı şimal mıntakala- Maaınafih monopol vaz'ı tlcaretı nun dostu, arkadaşı, ktmbılır belkı Dıkka~e layık ol~~ hı~ şey d.ı~a. 
lüm bir siyasi ihtilaf ile ayrılmış bu· rındaki araziye karşı alaka gösterme ihlal eder. Binaenaleyh Norveç hUkQ de, mahmisi addetmiyor la~ mıydı?. ~a v~rsa dıploma.?ın .. muttefik~n vcrıl
lanuyorlar. Bu, Amcrik~mın şimali di. Bunun neticesi olarak kıral birin- m:?ti protesto etti. Uzun müzakerata rülfünunda bir mevki edınm~k ıçın 1?ış olmasıdır; ç~nku arad~ hır ~uha-
prkisinde imtidat eden Gr<>i!nlan- ci Fredrik Groenland, Faroer ada.- girişildi. Nihayet 1924 itilafı mucebin- Köpriilüzadenin 1\ıtfuna, iltımasma lıf re~ olsa~dı ~ıploma ven!mezdı. " 
dm temellükü meselesidir. lan ve lzlandanın Danimarkaya kala ce iki hükumet şarki Gro2nlandda tat muhtaç değil miydim?. Boyle A bır dıplomayı haız 0~~n ~ ~ 

Groenland son zamanlara kadar cağını tesbit ettirdi. l'tluahedede (Gro bik cdilcc~k rejim hakkında uzlaş- Halbuki ben .. haydı, şahsımı kanş- at Bey alı mektep m~zu~u degılmış. 
Danimarkaya aitti, Ahiren Norveç enland, Faroer adaları l'e lzlanda tılar. ihtilafın halledildiği zannolu tırmıyayım.. Bu doktorluk fahrı hır unvanmış! 
htiktimeti (Kıt'a ada) mn şark sahili- hariç olarak Norveçin heyeti umumi- nabilirdi. Maamafih 1928 de Noile Türkiyat enstitüsü meydanda;. ÇI· ali mektep .. mezunu ol.ma.k için de,~am 
ne vaz'ıyet etti. Danimarkanın asabi- yesinin lsveçe terkedilğiği kaydinin bu beydi sderiyesinin seyahati aka· kardığr eserler meydandadır. Iloyle şartmrş ! Böyle şeylen zıkretmek de-
leşmeaine ve beynelmilel adalet divanı- lunması Danimarka kıralrnın Groen- binde ,·e 1930 yazında tekrar ihti· bir enstitümüz daha var mıdır? •~~ki· ğil, düşünmek bile ayıp1 
na müracaat etmesine sebep olan ha- landı Norveç mülhakatından addeyle· laf canlandt. Norveç hükumeti Gro- ler: Köprülüzade fakü~te r~yasetin-
~lse budur. diğine bir delil teşkil cyliyebilir. enlandda!d Norveçliler ilzerinde za. Eğer maksut eserse mısraı - ber· den düşmekle, beynelmılel bı.r m.ahi-

Groenlanda (Kıt'a · ada) dedik Fil Norveçliler Danim:ırkanrn Nor· b:ta hakkını Joktor ICoel isminde biri- ceste kflfidir. yet alan kürsüsünden düşme.dı, . ll~i 
haldka Groenland iki milyon kilomet veç kıralhğını inkısama uğratmak hak nt havale etti. Danimarka buna mu- Derlermiş. Köprülünün "mısraı • şeref ve kıymetinden düşmedı, tılmız 
re rnesahai sathfyesi olan vasi bir buz kına malik olmadığmı iddia etmekte kabil do!<tor Lanyo }~oh isminde bi· berceste .. si değil, muhallet diyebilece ]erinin ve hayranlarının itibarından 
çölildl.ir. Bu ada bundan taicriben bin ve (Kil) muahedesinin Nor\'eÇ tara- rinin idaresinde bir h2yeti ~fcriy~ ğim eserleri meydandadır. Böyle cid- düşmedi. 
sene mukaddem Non·eçli (Orik Rond) fından tasdik edilmediği cihetle Norve gönd:?rdi \'C bu zata şarki Grocn1and- di ve derin tetebbü mahsulü orijinal Köprülüzade beşinci derecede .mn
v.eya (Kızıl Erik) tarafmclan keşfe. cin bu muahede ile raptedilemiyeceğini daki bütün milletler üzerine zr.b:ta eserleri olan bir müderrisimizi ciaha derris kalsa - ki maarif ı·ekalet.ı !ıu 
ttildi. (lrik) hunhar bir adamdı. iddia ediyorlar. Danimarkalılara ge- h:ı~(l:ını verdi. Norveç hükumeti !hti- görmek isterim. kararı kat'iyyen kabul etmiyecektır -
Bir takım cinayetlerinden dola- Hnce (Kil) muahedesinin birçok defa- lafı uzatmak istemiyordl. Maamafih Edebiyat fakültesinin felsefe ıüm- manevi şerefi daima müteali buluna-
yı evvel! Norveçten lzlandaya mu· tar ,.c bahusus 29 mayıs 1821 tarihin- bazı avcılar şarki Groenland s.ıh!Iine resi müderrislerinden biri, Köprülü· caktır. 
haceret etmişti. lzlandada da rahat de zrmnen tasdik edildiğini ileri sü- Nonec bandrrasını di!dnce Norveç hü· nün ilmi hakkında tenevvür etmek is- Zannedilmesin ki ben, Köprü· 
durmadığından Groenlanda geçmeğe rüyorlar. Muhakkak olan bir şey var- kumcti lmnl:ınn harc!~ctini tasvip et· tiyen bir arkadaşına: tüzadeyi methetmek için bu satırları 
mecbur kaldı. O zamandan on beşin· sa o da ~90:) te Isveç ile Norveç ayrıl- meğe mecbur It:ıldı. "Huna ilim denmez; çünkü bütiin yazdım. Hayır .• ben onun şahsında 
d asra kadar Non·eçle Groenland a· dıl,tan sonra bile Danimarkanın Danimarka . misakm 10 ''e 11 ınci edebiyat tarihi bilgisi nihayet bir ha- tecavüz edilen Türk irfanını, Türk 
T88ında baı.ı mertebe münasebat ol· Groenlanda sahip olduğuna itiraz e- mn<~dclerinc i3t;natlen ml.'sdcyi cemi- fıza işidir. Mesela Almanya'd:ı bir harsını müdafaa etmek istiyorum. Fu. 
du. Fakat on beşinci asırda None· dzn olmadı. 1916 dan 1921 e kadar b(i yetl a!n·am m~disi11e şikayet edebi- müsteşrik, filanca şairimiz hakkında at Iayuhti değildir; onun da hataları 
çin Danimarkaya fltihak ettiği sıra- tUn bUyiik devletler hu hakimiyeti lirdi. Maamafih ihtilafın şiddrtlen- bir eser yazmış. Köprülü o eseri alır, bulunabilir. Bunlar ilmi bir tarzda. 
Jarda bu mUnasebat kesildi. tasdik ettiJer. Şimdi zuhur rden ih· memesi için adalet di\'anına müraca tercüme ettirir, kendisinde o şaire da kendi..,ine gösterilir; o da diyecek bir 

On !lekizinci asırda ada tekrar tili\fm a~ıl sebebi de budur. Dani· at ~d~r"k işe sırf adli bir mahiyet yer ir me\'Cut olan eserlerle karşılaştırır, şey bulamaz. tasdik eder. Fakat Köp.. 
keşfedildi. Bu sırada iki devlet bir ol markalılar şimdiye kadar Groenlan· mrği daha r.ıünas;p görmüştür. eskileri varsa meydana çıkarır. Dün rülüzade Türk edebiyatı tarihinin va 
'\oklarından adanın Norveoe mi, Da. dın yalnız cenup ve garp sahillerini Adalet dh·anı ne karar verirse ver yada bundan kolay bir iş yoktur. zn, Türkiyat enstitüsünün banisi de· 

-ıarkaya mı ait olduğu me!*lesi işgal ederek müstamereler tesis etmiş- sin iki hükumetin arsında ilk defa o- ve bu ilim değildir.,, mealinde sözl ~rle ğildir demek, Türk zeka ve irfanına if· 
Iu bahis olmadı. 1 14 te Dani- lerdi. Non·eçten ltalyaya kadar O· lara.k zuhur eden bu anl:ışamamazlı· cevap vermiş! tira etmektir; çünkü eser meydanda· 

1~ (Kil) muahedeail• Nor lan mesafeye muadil bir tulde olan ğın kolay kolay hallolunamıyacaiı mu Bu sözleri söyliyen bir müder- dır. Kazım Nami 
hakkaktrr. 



' Harici Haberler 

İngiliz amele fırkası res· 
men muhalefete geçti 

Bir mübadilin teklifJ Avcılar 
7 - VAKiT 30 Ağustos 1931 ::e -

Arasında 
MUbadillerin zarar görme· J:'4I h A İS • k 
mel.~rl ~çln ne ya~ılm~hd1r? ~rva aıemıne . arıc~41ıc 

Mubadıllere tefvız edılen bazı -s'~SI! ~ 
metruk malların sahiplerine iadesi- k o b • h 
~e dair kanunun tatbikatın~ ba~landı- e§ n ır avcının ~4-11~~t11 gı ve bu kanunun bazı mubadıJlerın "'8.l.t:Ul ~ & 

Amele fırkasının yeni liderleri şikayetlerini mucip olduğu yazılmış- lspirtlzme -;;;~ası etrafında - Avcı Madam Katine -
tı. 

intihap olundu Dün de Selanik mübadillerinden Gardan paşası - Son cevap 

Londra, 28 (A.A.) _ Amele fırkası Bu toplantıda M. Baldvin, milH K~mal Be.y isminde bir kariimizden al. Geçen akşam klüpte oturmuş ar lerdi. Çiftlikte harman yerinde Sahi~ 
konferansı neşrettiği bir beyanname- hükumete müzaheret~ni~ sebepl.eri h~k drgımız. bır me~tupta bu meseJeye te- kadaşlarla Sait ~a~ahattin Bey ark.a Moll~ Beyzade tbrahim, Osman ve 
de halk kütlelerini milletin ınüsa:ıdesi kında izahat vermıştır. lçtıma bır mas edılm~ktedır. Kemal Bey mektu- daşınuzın makalesını mevzuu bahıs lsmaıl Beyler çadır kurarlardı. Yi· 
ni haiz olmaks1Zin hareket eden ve çeyrek saat devam etmiştir. 1\1, Ilald: bunda .. ezc~mle diyor ki: ediyorduk. Bir günde (440). bıldırcın ne çiftliğin deniz tarafında Arapza .. 
hususi bangerlerin menfaati namına ta \'İn izahatini bitirir bitirmez hararetlı Mubadıllerin iskan ve ikametlerine vurulur mu vurulmaz mı? dıye konu- de Molla Bey oğulları ile çadır kurar. 
kip edilen siyasetin intaç ettiği v:ıziye surette ve ittifakla ~lkışlanmıştır. ~u tahsis ~dilip ~iJahare namlarına tapu- şuyor~uk. Arl•adaşla~ ikiye ayrıl- av zamanında ahçıları, işçileri ile ora 
te bir çare bulmak için işçilerin hayat içtimada kabul edılen karar suretın~ Y~ tescıl dahı ettirilmiş bulunan evle- ~ş hır kısmı olu~, bır ~ı~ı olma~ da eğlenirlerdi. Çiftliğin etrafrnda. 
ve maişet şeraitine hücum eden kimse- de "Avam ve Lortlar kamarasmdakı rın ve apartınıan dairelerinin yeni ka- dıyorlardı. lçlennden bırısı haydı paşa çadırlannda oturan bu zevatın 
lere karşı metanetle muakvemet gö.s· muhafazakar aza ile namzetl~r. bug~in: nunla Yunanlıdrr ve etablidir diye sa- spiritizme ya~alım da işi~ hakikatini akşam olunca yer yer lambaları ya~ 
t~nneğe davet etmiştir. Beyanname- kü mali müşküla~ı. ye~m.ek ıçın m.ıJJı hibi aslilerine iade edilmek üzerine a~lıyahm ~edı. Ortaya bır masa gel nar adeta bir buçuk ay orası bayram 
n~n. s?nunda bu kabi1den kimselerin bir hükiim~t t~ş~ılıne ı~~ı~ak husu;~i~ elJerinden almına.sı içindekileri müş- dı v~ .~~rube başladı. Halkanm te- yerine dönerdi. Her gün vurulan av• 
~:ıştikle? bu t.eşebbüsün esas itibarile da fırka l~derın.ın verdıgı kararı t .) kül vaziyette kalmaları mucip olacak- şek~u!u._tle .. ~yy~I~! ~lektr~iyeni:ı te lar sayılır ve herkesin vurduğu milı:tax 
et mleketın içtimai siyasetini alt fü:t eder.,, denılmiştır. tır. Halbuki mübadi11erin iskanlarına essusünu ?1utea.kı~ hır eskı avcının bir cetvele kaydolunurdu. 
~.ekten başka bir mana ifade t>fmİj'('- Lort Corç ne yapacak? tahsis edi1e t . , ~uhu gelsın,, dedık. Masa sallanma· Avcılık o zamandı. Hele bir üs-

cegı be l .. H ld n ev, apar rman ve saııe- ga baslad . h 1 . .d. k' Jd Yan o unmuştur. L dra 28 (AA.) - Daıh era nin bir dah h' . ti 1 ~ ı, ru ge nuş 1 ı; ım 0 U· küdarlı Eşref vard· Mükemmel daı: 
K f on ', · .. h .. k,.. a 1çbır sure e a ınnırya. ğunu d k d . b" ·ıh· ·• 

on. erans, kabul ettiği bir karar azetesi M. Loit Georgeun u. ume- cağı t 1il . . . sor 0 masa a yenı ır 1 ızaz buka çalmaktan tutun da maymun ay_ .. 
su~e~inde amele fırkasının bütün şube fe karşı• muhasim vaziyeti a~ıp al mı- edilm~~i. c ve tasfıye kanunu ıle tcırun hasıl oldu ve ~öylemeğe başladı. Harf natmağa kadar her şey elinden gel~ 
lermı gelecek umumi intihabatta nıu- yacağı sualini irat etmektedır. Bu ga- M ,. . . . l~r teakup ettı. (1 b b h Y k) bundan bu İstanbul çapkını, başlı başına. 
vaffakıyeti temin için şimdiden hazır- zcte, M. Mak Donald ile M. Snovde ... ecb~rı ıstımlak ile tefvız kry- b~r şey anlamadık. Tekrar ediJtiz de- bir alem idi. l\Iısırh Osman paşa Ke-
lrklar yapmağa davet etmiştir. ujn yeniden Avam kamarasr azalığı. ~etı .uzerınden hazine bonosu verilmek dık. Yfoe ayni harfler tekerrür etti. cizade lzzet paşa ile birlikt; ge-

Londı-a, 28 (A.A.) _ Amele fırkası na ~amzetliklerini koymıyacaklar.m ıstenılmesi ise mübadiJleri mağdur Biz yine bir şey anlamadık. Fa- ~.e d' B d f 1 1 d 11 bu ·· edec k ··nı ç·· ıkat d Al" Ef d. . . d 1 lırler L azı e a ar paşa ar an m 
gun yaptığı içtimada fırkanın res· yazmaktadır. e mu ın bir noktadrr. unkü aramız a ı en ı ısnun e a t- d 1 ak 'ftl'kt E f 1 k 

men muhalif vaziyetine geçtiğine dair Financial Nevs gazetesi, hali h:ı- bunlar alelekser memleketlerinde esa- mışlık bir arkadaş imdadımıza ye- saade aErnarf' çkı ld. ~ e .~rle a ı o. 
b' k . . b hs 1 • tik t' t· . v nur u. şre ın a ıgı gun er yapı.. 
ıt arar sureti kabul etmıştır. zırda mevzuu a o an ıs raz ne ıcc- sen seksen, yüz sene evvelki tahrire ıştı. Meger ruh dediğimizi anlama- v1 t d . 

. d 1 k ı a 6S5 ·ı .. b" . lan eg ence, ne or a oyunun a, ne 
Amele fırkasının iır.tlmaı sın e e e geçece o an P ranın mı · gore mevcut tapu senetlerinin yiıırte mış ıze tarzı kadım üzere (lebbeyık) d K .. d .... 1 .. dü E efr-

T 00 b" t T r b w 1 d' e aragoz e goru ur • şr w. 
Londra, 28 (A.A.) - Amele fırkası- yon 9 ın ngı ız ır~<ı~na a ~ 0 a~ ellisi ile Istanhulda da oldukça ucuz · 1!0"'!-u~ Sualimizi tekrar ettik: ha lıca muarızı bir rum avcı idi. Kuro 

nnı parla~entodaki grupu milli hük~ dal~~h. borçların tenkısıne tahsıs edı- buldukları emlaki kıymeti mukayycde Kl ım sınız? ~~ ceva~ v~r~i: Anado de!ilen ve Kosti ismindeki bu adamca.-
ı.. v 1 1 fet siyasetı- Jecegını yazıyor. 1 • .. . . u kazaskerlıgı vekayı katıp yamak- . . 

nıe~>ı: karşı alacagr ınu ta e . . . A • en uzennden tefviz ctınışler ve un- 1 d . . . ' ğızda dinince dinlensın hoş hır adamdı.. 
ni tayin etmek üzere bugün hır ıçtıma Muhaf~z~ar v~ hberal mathtı~\t, cak bu suretle memleketlerinde bırak- arınA an Tayyar efen~ı ımış. Eşref merhumun adını doğru söyliye 
yap t Bu toplantıda 250 kadar Trad • Unıonıstlenn beyannamesıni ık . vcı mısınız? dedik. Evet ce'"abı· d H tt E 

?11ş ır. u tur. iddetle tenkit etmektedir. t ları . ve ~pu yani kıym:tı. mukay- nı aldrk ve müşkülümüzü halletmesi mez Estref de~ durur .u. a a ş. 
mebus hazır buJunm ş_ ş yedelerı hakıki k tlerinı ıfade l"t- . . ttik v ref merhuma bır de beyıt yazmıştı: 

Eski kabineye dahilıye nazırların· Daili Telegraf, alakadar mahafi- . .. ryme nı rıca e • Aldıgrmız cevap çok u- . . 
dan hemen lıepsinin bu içtimaa gelmiş Jin donanma masarifinde fevkalade mıyen mulklerinin bir dereceye kadar zun oldu. Meğerse zavallı Tayyar e- Estr.efın kasları çatık da çatık . 
olmaları nazarı dikkati celbetmiştir. mühim tenkisat yaprlması im'kanmı burada mukabillerini bularak mehma fendi fanilerle görüşmeğe çok arzu keş Bulmasın ekmeğine l:atık da katık 
İçtimada sabık nazırlardan yalnız M. kabul etmekte olduğunu yazmaktadır. i~n ~ararı maddilerini telafi eyle- miş cevabını aynen yazıyoruz: Bu beyti (Kuro) okur ~şre~ me~-
Mak DonaJd, 1\:1, Snovden ve M. To· G d" L d "d" mışlerdı. "Bıldırcın avrnda çok kuş vurulur. hum guya kızar bir afomdır gıderdL 

b l ı d an ı on raya gı ıyor M H 1315 · h' · · · · mas hazır u unmamış ar ır. esela iki yüz liralık tapu se- atta seneı ıcrıyesı cernazıye- Hele kaymakamlıktan mütekaıt 
Yeni amele liderleri ~ndra, v28 (A.A.) - Lond~aya Y~P- nedile burada yüz altın lira kıynıe- lahırınm yirmi altısına müsadif olan bir Hüsameddin bey vardı o da şim 

Lo d 29 (AA) M. H d 
maga çıktıgr seyahatte Gandıye oglu tinde bulduğu bir haneye başınr so· 1313 senei rumiyesi eylülünün sekizin- di bakilere ıkarıştı. Her sene av mev-

n ra, · · - en ersou, Devadas Gandi ile Mis Solade ismincle · 
mUttefikan amele fırkası reisliğine in b' I .

1
• '

1 
d f k t t kt d" kan mübadilin bu yüz liranın moka· ci salı günü sadrı esbak Reşıt paşa siminde Angurya civarında bulunan 

. . . . .. . ır ngı ız ca mı re a a e me e ır. bT d 1 w • b" b • ahfadından Necmettin Beyfendi ile Gardan köyüne gelir otururdu. Şek-
tıhap edılmıştır. Yalnız mustakıl ame Bu kadın bir ok senelerden beri Gan- ı ın e a acagı bono ıle ır ev u,up . .. . . . . . .. . 
ıe fırkasına mensup bir zatın reyi m:is . • ' ç . . satın alabilmesine imkan yoktur. Vehyuddın Beyf~ndı \'e ahıren bızle· len çok yakışıklı ve muzellif sakallı, 
. dı dının coşkun taraftarlarından bırı o- H b ht . t d re karışan Kececızade Izzet paş;ı mer- boylu poslu olan lıu zata (Gardan t esna r. . ususen onolar ınu evıya ı a • .. 

• . JaraK tanınmıştır. Gandı, Bombaya d f' t t . . . k 'tfo 1 . hum (1001) adet bıldırcın vurmuşlar- Paşası) denilirdi. Gardanrn guzel 
M. Gleynes ıle M. Graham, reıs ve- gitmek üzere Simlada trene bindiği ,.a. 

19
e
3

<>a en ~svı.yhe edı.tmıylecde vde 1 a aıı dı Hatta Veliyiiddin Bey (384) tane yüzlü. ince bcJli rum 'ktzıarı Hüsa..' 
1 ·11 · • t'h d·ı · ı d' . ., senesı nı a t ne rn ar evam C· • • . tı erı ın 1 ap e 1 mış er ~r. kit ~iddetli bi~ ~a.ğm~ra rağm.en. binleı· dccektir. ye 1 vurarak hepsinden ileri geçmişti de meddin Beyin etrafında pervane .gi~ 

M. Makdonald vazıfeslnde ce kımse kendısını selametlemıştır. . . Necmettin Beyfendi kızmışlardı. bi dolaşırlar kimi bir esvaplık kımı 

devam edecek Günlerce müzakere, muhaber~ V(> t' :~~alık 1200 altın. Jıralık :~r~~ Fakat onların avcılığı da avcı- bir iskarpin kimi bir iki çift çoraba 
Londra, 28 (A.A.) - M. Mak Do- içtimaJardan sonra bütün ümitlerin he ın e · ı tapu senetlcrıne muka 1 a ~ tık mı? Herbirinin yanında dörder ta- nail olmak için merhumun yüzüne gü 

:ıaldın siyasi hayattan çekileceğine da· men hemen l•esiJmiş olduğu bir sırada yz altın lira kıymeti mukayycdc.lı ne çantacı, önlerinde altışar tane lerler ve rU'm şivesile pasam pasa.m 
ir olan haberlere rağmen salahiyettar Gandi ile valii umumi arasında bir oldukça irat getiren bir mülke sahıp muallim köpek ellerinde dünyanın derlerdi. Fazlaca zendost olan Hii
mahafil başvekilin bu yolda bir karar anlaşma elde edildiğinin saat 18 buc;uk olan bir mübadil de bu altı yüz lira dört köşesinden en iyi fabrikalardan sameddin Beyin Gardan paşalığına 
vermemiş olduğunu ve bugün karşıla- ta şayi olması çok derin bir tesir ha- mukabilinde verilecek hazine bonosu i- getirtilmiş mükemmel tüfek. Kalbur sebep de bu tarzı tevsim olmuştu, 
şılan müşkühitı halletmek vazifesine sıl etmiştir. le - vele~d muhteviyatı def'aten tes dolusu fişek. At babam at. Yok Al- Çiftliğin müdavimleri arasında merhu 
mümkün olduğu kadar azim ve k~vvet Graf Zeplin, cenubt Ame• viye ediJ.miş buJunsun - öyle irat ge- man dumanstz barutu . i~iş, yok ~- mun adını bilmeyip Gardan paşasmr 
le devam etmek niyetinde oldugunu rJkaya gidiyor tirir bir mülk satın alamaz. Jıapniya imiş yok Şolç ımı~ seksen bın hakiki bir falın sanarak (Ekselans) di 
söylemektedir. Friedrichafen, 28 (A.A.) _ Graf Binaenaleyh, bu işin en ehv~u türlil barut.tan .mamul fışeklerle av ye çağıran tatlı su !renkleri bile var 

Nazrrlar meclisi 31 ağustosta topla zeplin, yarın saat 23 te İspanya ve çarei halli, temlik ve tasfiye kanunla- vurmak da ı~ mı? v .. dı. Da frenkler :ırasında bir de 
nacaktır. Bu içtimada ehemmiyftli Kanarya adaları tarikile cenubi A· n veçhile hiçbir mübadilin ve hususen Biz eskıden agızdan dolm.a t~ı· mösyö (Tom Kropi) vardı ki daima. 
kararlar alınacaktır. merikaya hareket edecektir. Tayfası, tapu dahi tescil ettirmi<> olan müba- fek bir tarafımızda, barut kabagı. bır zevcesile be~aber ava gelirdi. Zcvc~ 

. . . . . . . ~ tarafımızda, saçma torbası ceplcrımiz Madam Katına da adeta adamakılh tu 
M. Snowden siyasi hayattan 45 kışıden ıbarettır. Yolcu miktarı, dıllerin ellerinden ıskanlarma tahsis .. t·· ·· ·anımızda i ·1 b vl b" 

kil""' k 1 l b. k b. l k .. 1r: d·ı . .k. . de, us upu Y ' P ı e ag ı ı fek atardı .. ,, çe ... ce m ş ya nn ır açı ecne ı o ma uzere, ;.ı e ı mış olan emla ·ın ıstirdat ediJme- d k ·ıe çıkardık B ld . . . 
Lo d · . . . . • rer man u a 1 

• 1 ırcm tspırtızme masası başındakı mu· 
n ra, 28 (A.A.) - Malıye nazırı kadar olacaktır. Bılet fıatlarınrn ten- mesı ve sahibi aslılen olanlara bedel· k Iktt ını çıkıdan bozulmaması için u . . . .. . k · 

M. Snovden bugünkü beynelmiJeJ mali zil edilmiş olmasma rağmen zeplinde ]erinin verilmesidir. a . atardık. Bıldırcın düşünce he habırımız daha uzu~ soybyece tı am~ 
vaziyet düzeldikten ve mali müşküller cihanın iktısadi buhranından müteessir Bu suret tecviz edilmezse mübadil- zanrr kendimiz gider alır şöyle itina ~a arkadaşlardan bıri ~ayana~ıyar~ 
ha11edildikten sonra siyasi hayattan 1 ktad . . men . ' ' bır sual sordu: Y:ı Saıt Salahattin 
N>kilmek niy ti d ld v ..... _ t o ma ır. lenn hır dereceye kadar terfihi halleri ile tüylerim sıvazlayıp itina ile tor Bey 0 da aranızda bulunur mu idi? 
~- e 0 e o ugunu ııı.:.as e • R F irin Qu ·· k·ı göste ·ı b' · 1 t· · d"k r "f ~· · miştir. M. Snovdenin sıhhi vaziyetin USYB - rBDS8 :r -s uç şe 1 . n e ılır: bamız~ y~r eş mr 1 

• ıne tu egımı Yazdığı yazılara bakılırsa hayli eski-
den dolayı rneb'usluktan istifa ede· Lehistan . 1 - lstirda~ edıle~ek emlakin va zi ihtımam.la sıkılıyarak avımıza de- lerden olacak? 
edine dair birçok şayialar dolaşmakta rıdat kıyınetlerı malıye şubelerinden vam ederdık.. . . Bu sual üzerine masa şiddetle 
idi. M. Snovden birçok defalar orta- Üç devlet arasındaki misakı sorularak o kıymetl~r üzerinden Jıazi- Allah beıeket versm, gtinde 0!uz sallanmağa başladı. Harfleri vurma 
ya çıkan bu şayialar dolayısilc bugün Almanya endişe ile takip ne bonoları verilmesı, ~· kır~. tane. vurarak Angurya çıft- ğa başladı. Amma hiddetli olduğu 
bazt beyanatta .bulunmuş ve demiştir ) ediyor 2 - Veya mezkur emlakin hali ha- Jığıne donerdık. .Her .akşam oraya anlaşı:lıyordu. Kaydettiğimiz harfleri 
ki: "Bugün elde bulunan işleri ~uvaf. Berlin, 28 (A.A.) - 1\1. Litvinof ile zır kıymetleri takdir ~dilerek kıymet· madrabaz ~Sarandı) gelır kuşları mu şöyle okuduk: 
fakıyetle başarır başarmaz malıye na. Cenevreye gitmekte olan Rus heyeti Jer ü rind bonol . . ayene edet bozuk olmadıklarını anla- .. .. b' . 
zır lığından istifa edeceğimi ve tekrar buraya vasıl olmuştur. M. Litvinof 3 7::'._ Bu e:i hal arın.ıırı verıJ~esı. yınca ~ırkar paradan l~delini sayar . _ ,(Dunku çocuklarla mm ışımız 
. . edilmek üzere namz~tliğimi .. .. . .. . .. .. şeklı de tecvız olun giderdı. O zamanlar bızler Angurya JOk.) .w .. 
ıntıha:mak niyetinde bulunduğumu 4 h~~e~ bugun M. Kurtiyus ıle goru~- ~adığı takdirde ellerinden malları çiftliğinde misafir olurduk. Beyle- Masanın so~ .söyledıgi so~ b~ oldu. 
koY;el M. Mak Donalda bildirmiştim. muşt~r.. . ıstlrdat edilecek mübadillerden arzu rin pederi Mazhar Paşa merhum biz Tayy~r ~fendının ruhu sualırnıze lnz-
ay Jmi1el buhran bu tasavvu- Mukalemenın mevzuu, Rusya, l!'ran- edenlere gerek bu m 11 . )eri ikram ve in'ama boğardı Ne ba· mış gıtmışti. 
Fakat beyne Leh. a arın tefvız kıy- < • Tecrübeyi idare eden 

' t hakkukunu geciktirdi. ,, sa ve ıstan arasında akti tasavvur metleri gerekse bak· . . . kl rut ve ne de saçma parası verirdik. 
rnmun a d"J k . .. ıyeı ıstıhka arı .h N tt• n_ ... r • .. • Hakkı Doğan 

f kası liderleri de e ı me te olan ademı tecavuz pro_iele- var ise onlara mukab·ı d b ta Ka ~eme ın ~y, kah \ ehyuddın 
Liberaller " ı e maz a , h . . . . 1 r . 

b
• içtima yapll ri olduğu tabiidir. Lehistan ile ad·~mi verilerek kanunda ta "h d'Jdi<ri Bey er şey~mız.ı venr ere ı. Bır buçuk 
ır .. . srı e ı n ay orada mısafır olurduk Bol bol 
28 (AA.) _Liberaller fır- tecavuz mısakı aktedil~eği haberi veçhile İstanbul ve İzmir vilayet- . d'k 1 · . M u H 1 T 

Londra, ' , . .. .. ' 1 . d . A yer, ıcer ı ıer akşam Necmettın 
up lortlar ve mebuslarla Berlınde buyuk bir heyecan uyandır- erın en başka vılayetıerde bulacak· B b: t bav .. 11 . d .. T"" k 1 v d .. 

kasına rnens . . . 
1 
]ardır .. . . . ... 

1 
.. . ... . . . ey ır a ga en guze erın en u- ur mecmuacı ıgın a nefasetı ıle 

namzet aza da bır ıçtıma yapm ş t n·.' mıştır. Boyle bır ıtılafın Sovyetler arr rum mubadıl emlak Ye arazısını züm, incir, şeftali koyar: Al Tayyar şöhret alan ML"HİT aydan aya 1·1mi ve 
' · · azırr Lor o- tef ·· I · ·· d b · Bu toplantıda harıcıye n d tarafından Leh - Alman hudutları· evvuz erıne musaa e olunması ve u baba uykuluk diye elime verirdi. Bil- edebi kıymetini de arttırmaktadır. Ey· 

ding vaziyet hakkında. ~un u.~: 1Tn~ nın dolayısile tanınmasrm ifade etme- hus~sta zaten hükmü kalmamış olan tün av _!tlevsimini ç.iftllkte geçirir- lül niishasında, Türk oldukları artık 
izahat vermiş, 1\1. J.:?1~ • 

0

1
rgedu ~ a- sinden korkulmakta idi. Son Ru t ı. tasfıye kanununa lcdelicap istisnai dik. Dönerken güzel hava, güzel gı- ilmi bir hakikat olan Sumerliler hak· 

1 botun ış er e rız s e,,.. b. dd d"l d · d d'" ·· · · diye kadar yapı an Iiği, bu heyecanı tesk· tın• t• ır ma e vaze 1 mesi ve arzu edil· a sayesın e vücu umuz semırnuş ve kındaki makale büyük bir kıymeti haili 
1 ' tir ın e ışır. d'v• t kd 0 d b t f · · d A l h · d t · lt sı olduğunu söy emış . Ru Al . ıgı a ır e u e vız muamelesinin kesernlZ e l a zıya e e sın a ı ye- olduğu gibi bir Gazi Ansiklopedisi ya-

Uder• syamn manyanın mali vazıye- J • d. .. k d"' l k Id w h ld 
MuhafazakArlar fırkası tinin tekamüJü safahatını bil .. . a tı ay ~eya bır sene gibi bir miid- ~. yuz . uruş unya 1 0 ugu a e ratmak fikri Ahmet Cevat bey tarafın· 

!erinin bir içtimaı A • • yük hır detle tahdıt kılınması. donerdık. dan gayet mukni bir tarzda izah edil 

) 
Muhafazakur- alaka ıle takıp etmekte olduğu söylen- Bu üç hal şekli .1 . k 1 Çiftlikte avcılık eden avcılarrn ıniştir ' 

Londra, ~ (A.A. ~ 
1 

Baldvinin mektedir. Zira Almanya kendisi i,.. • .. . 
1 

e Yenı anun a en iyi atanı Necmettin Beydi. Veli- • A • • v .. • 
lar fırkasının Iiderlerı 1\. • ' • b' t "be ,ın magdur olan mubadı11erin bir dereceye •"dd. Be d . . t d v Kenan Hulusının agustos boceklen 
daveti üzerine bu sabah bir içtima yap- vası ı~ ecru sahası olarak görün- kadar tehvini hal ve zaruretlerine i,: . ı~aday t e ıt ~·~~./kamına aga- enfes bir nesirdir. Gayet güzel hikA~ 
ını~lardır: mektedu, imkan hasıl olur kanaatinde . ~ t ysıS ' rb' e~ ~n 1 

kul e atışı yok- yeleri, nefis şiirleri vardır. Fenni sa· 
. YllD. u. onra ırço ren er de gelir- hifeleri gayet enteresandır. 

!l/atbaamıza gelen eserler: 
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1 Polla Haberleri 1 
Ev boyarken düıtü Mektubu Tavsiye 

--------------------· ve o··ıdu·· H~snü mektebi güç hal ile bitire- iyisi mi bir tavsiye mektubu ile başın-
bildt. Tahsilinin böyle sallana snlla dan def etti. Evvelki glln Kadıköyllnde fe-
na flerlomesinesebcp hiçbir zaman onu Hüsnü, mektup elinde, H\·lncin ci bir kaza olmuştur. Bahriye 
gabiliği yahut beceriksizliği de- den kabına sığamıyarak acele a<'ele caddesinde Hüseyin beyin eviai 

Seyahat Mektuplan ı 
·~ 

Faal bir vatan köşesi 
Japon kumaşları rekabet etuıcse Merzifon 

dokumacıları aldıkları siparişleri 
yetlştlremlyecekler 

kildi. Asim zeki ,.e kabiliyetli olan müdirin yanına çıktı. l\lüdür alışk1n l:oyayan Yani usta ikinci kat 
Hhü hiçbir şeye fazla ehem-mi·! bir hareketle zarfı yırttı fakat göz iıkelesinden her nasılsa mllva· Amasyanın iki kaza111 var. Birisi ten gelmediti gibi Sivas, Enurw• 
yf!t ,·ermemrği her şeyi tebessUm l lüklerini bulamadığı ,.c aramağa da ıeneyi kaybederek yuvarlanmıf, Merzifon, öbürü Gümüşhacı köydür. ve diğer ha valiye de hep buradan l'İ· 
n IA.ka:ydi ile kar~ılamayı pnmsip üşendiği için muhte,·iyatma bakmıya- ağ1t surette yaralanmııtır. A- Fakat villyet mukHI ile kazalar a· dermiş.. Merzifon dokumacılan'ftm 
ittihaz etmişti. rak imzayı halletJMkle iktifa etti: arasındaki muvasala, Havza tarikile o- muntazam !alışmaları n ciddi te-

Efendi babMı şeker hastalığın- Karakulak mcb'wm da~caiJ~ kaldmldığı Tıp fakUl- luyor. Amasyadan Merzifon n:ra GU- ~bbüsleri sayesinde Anapada yapı 
dan çöküp gidelidenberi Kasrmpa,11- Ecvd tuınde olmn,tnr. mUş.'tacı köye gidect'k bir yolcu behe- lan bir!ok şeylerin burada yapılma 
daki evlerinde ihtiyar annesile :rapa Ve derhal .sordu: - Ne istiyorsun Bilyllk adada bir kUşk mehal trenle na,·zaya ve oradan kam sı temin edilmittir. Şimdi mlike• 
yalım oturuyorl:lTdı. Darı dünyada oğlum'? yandi yonlarla Merzifon nya diğerine gi· mel hamam takımları, çarşaflar, •• 
akraba olarak bir de meb'ua amcası - İkinci dettce katiplik imtihanına diyor. dlller, perdelikler yatak yüzleri v• ka 
'-ardı ki semtlerine uğramaz, KMım· girmek istiyoruft\ efendim. Dün gece saat yar1mda Bil· Yalnız ben, Amasyadan Merzifo- dın çarşafları yapılmaktadır. Ev.elce 
paşada bir akrabası olduğunu tamami Müdür bey Hüsnünün ismini ayrı yllkadada Çankaya caddesinde na, tet1adUfen bulduğum otomobi11e Halepten gelen ve. (aiır gazll) deni
le unutmuş gibi hareket ede.·di. llüs bir deftere yazdı. Rir müddet sonra Kavalalı Hiiaamettin beyin köt· gittim. Dotrusu Samsun yollannı gör len kumaş da burada mükemmelen do
nil ile a~nesi. llüsniiniln. gümrük imtihanda kaianan talllilerfn isimle künden bir yangm çıkmıı neti· dükten sonra buralar, insanm ho,u- kunuyormu~ imalat güzelliği nispetin 
memuru iken dişinden arttırarak bi ri ara.cıında HiHınününkU de nrdı. cede kötk tamamen yanmıştır. na gitmiyor, ne yalan söy1iyeyim.. de ucuzdur da .. Amele yevmiyesi ucus, 
1 iktirdiği küçük btr mf'blıiğı, b.tıan HüsnU ifllstan kurtulan bir tüc- Yanan bina yirmi bin liraya Yalnız ~u rnr ki Amaıı;y:ınrn iki kaza. olduğu için maliyet fiatı da ucuı ol· 
bir iki beşibiryerde bozdurarak nıüte- car gayretile yeni ltııifesine sarıl· ıigorlah olduğundan ehemmi· sı olmasına ratmen. mecmu yolları, maktadır. Orta halli bir hamam takr-
vft<kilane şediler. ı dı. Böyle pratik hesaplara aklı eri yetle tahkikat yapılmaktad1t. Samsunun altı kazasının yoll:ırınd:ın mı iki liraya satılabflmetkedir. 

Nihayet Hfümü mektebi bitirdi n yordu. Az zamanda muhitinde parla Abıhayat suyunda gUrUltUIU fıul:ı imiş. Öyle diyorlar. Hem insaf Merzifon dokumacıları, kendileri· 
ann~ini,n israrile derhal şüyle hür.' dı. iki sene 80nra bu sefer sırf bir hadise U.zımsa. aradaki halkın refah ,·aziye- nin biraz dıtha him:ıye edilmelerini ar 
metlice bir maaşla temiz bir iş .• ra k~ndi sa};ıe, müstesna olarRk birinci Evvelki gün Kavakta ortahğı tini de düşünmeli. ıu ediyorlar, diyorlar iri: 
ma} a koyuldu. Bir iki yere baş ,·ur derece k!tipliğe terfi etti. Az zaman Merzifon bürük bir kasaba. içinde - Rükftmet Japon mallarının 40 
duktan 90!\ra anladı ki eğer arkas11., sonra. dirayetini görerek, onu bir şu bir hayli velveleye veren bir ha- ArMrikalılar t:ırfrndan kurulmuş or· metresinden 170 kuru§ ıttmrtik resmi a 

diıe olmu•tur: -L ·1 kendi başına iş aramaya kalkarsa . be ştofi yaptılar. Ve nihayet, bir ~ün K 7 ta duecedc bir mCJ\tep ı c, ~çen ee hyor. Onun için bu 1'8fm lkf miı1i 
pek olacak gibi değil Zaten bakır ku- ' mUdUr bey bir suiistimal yüıünden de asımpaıah İlyas efendi is- n~ kurulmuş resmi bir orta mektebi v artmak suretlle 350 kuruşa çıkarıhr 
tudaki ııarı liralar da suyunu çekmlye j fedmnce, Hüsnü o makama da n:ıll minde biriai ile 11 arkadatı cu- iki de ilk mekt.ebi \'&r. Kasaba gtniş u o zaman Menifon ketenleri piy:ısa
ba.şlamıştr. Hüsün başka bir çareye oldu. ma günü eğlenmek maksadile olmasına rağmen, köyleri az. 65 da tutunabilir ,.e hari~ten gelen bu afe 
te,·em01e karar verdi. Derhal amrası l Hüsnü yeni makammın JMs'uli Kavaklarda Abıhayat suyuna parça }löyü ,·ar. Köylünün istihsali te kar11 durulabilir ... 
aklına geldi. Öyle >.;. bir yeğene Y.:\h yetlerine dört elle Mrıldı. Örümcek gitmişlerdir. sadece buğdaydan ibarettir. Talat Miimtar 
metsizce bu k~de.r büyük bir iş yapmıLk 11 kafalı eeki müdürün bütün icr:ıa- Fakat eğlenıi~ kafalar iyice Fakat hiçbir yerde ~örlmiyen, 
la bir ~Y kaylntmiş olmam:ıkla h'!ra- tını tekrar gözden geçirmeye koyuldu. dumanlandıktan sonra eyice iler· 300 haneli, 400 haneli köyleri de ~ok. 
her ebedi bir minnettarlık kazanır- Evvela yazıhaneden ite bn§ladı. Ma lemiı ve 12 kiti birden ıi 'lbla· Merzifo11da maarif faaliyeti de fena 
dı. · 1 nasız ki.ğrtları, lüzumsuz dosyalrı nnı çekerek atmağa başlamıt· değildir. 6:i köyün 21 inde mektep 

Tesadüfen 0 esnada Şip . Şak sobaya attı. Eski kAfıtları karıştmr· lardır. vnr ki, bu, üçtfl biri teşkil ediyor. 
bankası açılr.ıı"tı. ikinci derece kitn ken, yabancı simalar arasmdıt M- Derhal vak'adan polis ve jan· Kasaba nispet~n ınamur, elektrik ter
het yerleri münhal oldu~u ,.e müra ki bir a•dnaya rasgelmi' aihl, yazısını duma haberdar edilmif, bu çir· tibatı bile var. ~ni~ bir cadde açıl
caat edenlerin imtihana tabi tntu tAnrdıitı bir mektup bul!f u. Hi~ unuta- mış n etrafı kamilen yeşil ağaçlarla 
lacaklan gazetelerde 11:\n ediJlyorrlu. bilir miydi? medan sadeti. amcatı1ının kin hadiseyi yapanlardan 9 zu süslenmiş. Gilzel, manzarası nr. 
HftsnU bil(\ t.ereddilt hir cuma saba tavsiye JMktuhu. Derhal okumıya '•o· yakalanmış, diğerleri kaçmıtlar- Belediye faaliyeti f ~ değildir. 
hı. JMb'us amcaya evden Çlknt:ıra yuldu: tarih on beş sene evveline ait· d1r. Halkın, esnafla olan mütt-bbll alaka 
vakıt bırakmadan kapıyı ~aldı. Am- ti: Bir harsızhk ları srkı bir kontro1a tabi tutulmuş. 
ca bey hayle işlerle :ılikası olmndt- Azizim müdür bey, Evvelki grce yarısı Şehremi- Her ~ye Mledi)·e, mutaıaman 
f,ını ve bir sey yapamıyaca.fıne ileri Hamili varaka uzaktan ta.nıdığım ninde Köaehatun mahalleainden narh koyuyor. Kaymakam İbrahim 
15urerek aetkt'a. başından yvdı. HuR- miiz'iç bir gençtir. OçtUr t:ıvsıye mek geçen Dedektif gazeteai aabibi RUtşü Bey, ka1.ada, geldiği birkac: ay 
nü ~(~ kapılmad4 ertesi hafta tubu için başımın etini yiyor. I.üt- Must.ıfa beyin üıerine eamer dan beri iyi faaliyet .göstermiştir. Bu 
ayni mlm·al iizere amcn beyin ha- fen kenilioine ~tepten fena dr,rccey •&G Wr. Ml•m bG~ etmİIL aene kj;ylerıle f kitİ.MAu"'#t"'ik~ 
•unı ~irh. \'e J!ene te,cccUhe maw.ha-r le ~ıkhlt ktin ı,e yaramadıjını,..yle- sırtına b~f ôli'Yumruk vurm:i ~ faalaieh•1111ıııf)ll!t. yerı ec 
,,, .. mRdı. r~··ndi hafta ziyareti tek yip atlatmrz, hürmetler. • ve bu arada 24 lirasmı alarak yeniden köy bül~eı~~t tanzım edile· f 
rnr edinct- . meb'us bey baktı olacak Karakulak meb'usu rck, köye nafi itler yapılacaktır. 
g.lbl d .. •fü. 1 ç .. ·c:~ l\1eme ya),lacak. Ecvrı kaçmı;tı r. Meçhul hırsız aran· Kazan.ın (52) köyü ile telefol\ m\Jha· 

maktad1t. beresi vardır. · 

· T 1irkiye ve 
) .. 11nanistan 

O tomobllle gelen Alman 
doktorlara glttller 

Almanyada Frederis1afndan 

otomobille şehrimize geldik!erini 

l :-ı td n 
1 1 1 

cı 
1

, ıfada yazdığunız iki Alman doktoru 
A.tina. !?8 (Hu u i) _ Ecnebi gaze- dün öğleden ıonra Almanyaya 

teler, tstanbulda M. Venizelosln Is· clönmek üzere otomobıllerile ha· 
met Paşa ve T. Rüştü bey arasında \U reket dmitlerdir. Almiln aeyyab· 
ı.u bulan mUlaltatlarla uzun uzadıya lar hareketlerinden evvel kendi· 
mec:guJ oluyor. lerilc görüşen bir muharririmize 

Ecnebi gazetelerin istihbaratına g~ lstaubulu ıerek tabii manzarala
re Türkiye ile Yunanistanın yaknıda 1 

toplanacak olan Aknm meclisinde müş j ra gerek tadhi asarı itibarile 
terek ~ir siyaset takip etmeleri husu- fevkalide güzel bulduklır1m , 
sunda ttillf hasıl olmuştur. Bundan' memleketimizde kendilerine kar
bafka M. Venizelos, Türkiyeyi Ak- fi gösterilen aıamt kolaylıklara 
nm cemiyetine girmek hususundat ik- mfitetekkir olduklarını ı6ylemit· 
naa çalışmıştır. Bu hususta cere} an 1 · ı u-- 1• d Tü k" · er ve: etmış o an m MIAere en r ıyenın 

nkti münasipte Cemiyeti akvama "- lıtanbul bize o kadar gü· 
girmeği talep etmeğe ikna edildiği zel intibalar buakb ki buradan 
söyleniyor. ı a)r1lmağı biç arzu etmiyoruz. 

~lefter~n Vima gazetesi bu husus- Bunün için ilk fıraattta tekrar 
ta dıyor ki· b 1 k bu ıefer daha 

"l\l. \ ' enizelosun Jstanbuldan muru- ura ya ge ere .. . 
ru esnasında Türkiyeyi Cemiyeti ak· fazla zaman kalacagız,, demııler-
' 'arna girmiye ikna etmeğe çalıştığı hn- dir. 
l)eri hakkında salahiyettar bir menba- =m:::::ıs:mnc:nnsn:::wcm."1111111111:1111:1111 

dan ,·ukubulan istihbanmıza göre vakı· caat e-tmiştir. Ve Yunan baş,·ekilinin 
a lstanbulda Yunan başvekili ile 1'ürk bizzat Yunan noktai nazarını cemiyet 
ricali arasında ,·uku bulan mülakat es huzurunda müdafaaya karar vermHin· 
nasında bu mesele de mevzuu bahsol· den münbaistir. Esasen Bulgar baş. 
muş ise de M. Venize1os bu hususta lıir vekili M. Mallnor da Ctneneye git-
teklif.te bulunmamıştır." mlştir. 
Venlzelos Akwam meclislnde Yunan başvekilinin Cenevreye biz. 

Atina. 29 (Hususi) - Yunan b&.!iv~- zat gitmesinin diğer bir sebebi de Yu
kili M.. Yenizelos ile Yunan hariciye nanistana taallftk de-n bazı meselele· 
11aıırı M. Mihalakopulos, bugün Pat 4 rin bUyUk devletler murahhasları ara. 
ris v11purile ve Marşilya tarikile Cemi smda müzakeresi tf'na!lında kendisinin 
yeti akvam içtimaında hazır bulunmak bizzat bulunması İngiltere hükumeti 
için Cenevreye hareket ediyorlar. tarafından nki olan davetten de ileri 

Yunan haŞ'·ekilinin bizzat içtimada geliyor. 
bulunması, Kafandaris - Mollof itilaf- M ,, . 1 C d Ud _._L. b" y · t . enıze osun en evre e m nafesi ..,.amı muce ınce unanıs anm . . . 
Bulpristana tediye etmesi JAzlm ge- d~ti ikametı beş altı g~~den fa:ıta s:ir· 
le ta.Miti, Hoverin teklifi üzerine mıyecek. \'e 10 - 11 eylulde Atinaya av 
Balgaristanın Yunanistana olan tami- det etmış bulunacaktır. 
rat borcunu bu sene ödemesine muka· Yunan bafvekillne gaybubiyeti esna 
bil tecil etmtsinden dolayı iki hUkQ- aında milli ikt1&&t nazırı M. Burlunl11 
met arasında çıkan ihtllAf yüzünden 

1 
ve hariciye nazırına da bahriye nazırı 

Bulpmt&a Cemiyeti akvama •lra- M. A.rsirıpal• Yekile$ edecektir. 

Blalkletle giderken Belediye bu sene yeniden 111ezba-
Sar1yerde oturan berber Feh· ha inpsına başlamıştır. Merzifonun 

mi bisikletle piyasa caddesinden birinci ihtiyacı sudur. Su yollarının 
geçerken tof6r Behçetin idare· yeniden inşası, çok masrafa müte· 
ıindeki 3033 numarah otobOslln vakkıf oduğu için birden yapılmasına 
sademuine maruz kalmıf, m"uh· imkin yok. Şimdi bir mesai progra· 
te:it yerl~rinden yaralanmııtar. mı yapılmaktadır. 
Şoför hakkında takibat yapıl· ~enedn seneye belediye hUtçesine 
maktadır. konulacak tahsisatla su işi halledilmiş 

Bir ceset bulundu olacaktır. • • • 
DOn sabah Ayvansarayda Ars· 

lan iskeleainde bir ceıet bulun· 
muıtur. Y ıpdan muayene neti· 
cesinde ceaedin Cibali kayıkçı· 
larıo clan Rizeli Mebmede ait 
olduğu anlatı~mıthr. Mtıddeiu· 
mumilikçe tahkikat yapılmaktı
d11. 

1 Spor Haberleri 1 , __ _ 
Davetler 

l\umkıpı rerblyci bedeniye ldübündtn: 

Bursa san'atkiran derneginin 
daveti üzerine 1 l • Eylül - 931 
cuma günil Buruda yapılacak 
mu•abakalara gidecek on güreş· 
cının tefriki için tecrübeli ve 
tecrübesiz güreşcilerin 4 • E}-101 
931 cuma giinü sabah saat 9 da 
behemal klOpte bulunmalar1 teb· 
lii olunur. 
lsıınbul futbol heyetinden: 

Futbol federasyonunun tar
mıtnamesl mucibince yeni li
sanslar verileceğinden müttefik 
klGplerimiz murahbaslaranın 1 
Eylül 931 tarihinden itibaren her 
hafta pazartesi gOnleri akıamı 
saat 18 de mantaka merkezinde 
heyetimiz katibine müracaatlar1 
lilzumu ilin o unur. 
Altınordu lılübündcn: 

4-9·931 cuma günO saat 14 te 
Kadık6yündeki merkez: binamızda 
umumi kongremizi aktedeceğı· 
mizden muhterem azanıD bu 
saatte ldlbe ıelmeleri. 

Merzifonda himayeye muhtaç bir 
mim san'atımıı vardır. Dokumacılık, 

Menlfonda çok tekamül etmiştir. Bu 
radaki teıgihlarda' hu türlü kumaş 
taklitleri imal edilmetkedir. Siyah ja
kar taklitleri, aslından farkedilml
yecek kadar mükemmeldir. Yalnız çi
çtk ''eremiyorlarmış. 

Sonra, l\lerzifonda, bu san'at 
nispeten iptidai şeklinden çıkanlmış 
,.e makineleştirilmeje başlanılmı~tır. 

Dokuma işlerile ulrapnlar, münf e
rit halde çalışmaktan ziyade, e$8sh 
ve müçte~i bir halde iş görme~i ter· 
clh ediyorlar. .Bir dokuma ticarethane 
sinin boyahanesi, çözmehanesini gez. 
dim. Dofrusu çok mükemmeldi. Tez 
gihlara ,·erilecek iplikler. Kastamonu 
ve salrede olduğu gibi evlere ' ·eritmi
yor, hu boyahanede mükemmel ve fen 
nl ,·esaitle bo)·anıyordu. Kazanlar, 
yıkama mahalleri. hep motör ilt tah
rik ediliyordu. Kadınlara nr11ecek 
ipliklerin çözillmesi de burada kura-
1an birkaç dolapla. oluyordu. 

Bu sayede. Merzifonda dokamala 
ra bir nefa.tıet verilmiştir. 

Birçok dokumalar. miikemmel si
lindira ia t:\hl tutulmak suretile. ke· 
ten lcırden fa rkedilmiyor. Eier plvl\Sa 
ya Japon ketenleri gelmese imiş Mer
zifon dokumaları övle tutunmuş i
miş ki .. Rtittin Merzifon halkı çalışsa 

taleplere mukabele edemiyecek bir 
h:ıle geleceklermilJ. 

Geçen seneki imalat AA· 100 hin aıet 
reyi hulmuf. Fakat bu sene Japonla
nn pf yasaya çok ucuz keten çıkarma
ları Merzifon malm:ı rajtbeti krrmı~ ı 
tır. Enelce l\lerzif ou dıtnMlaa ke-

Bf!lediyede ı 

Kambiyo müsaadesi 
Belediye, Unkapanı köprUsO• 

nun günden gilne harap olduiu· 
nu g5rerek Gazi köprüıüntın bir 

an evel inıaaı için muktezi kım· 
biyo müsaadesinin verilmeıini 

telgrafla vekiletten rica elmiftir. 
Bazı otobUslerde bulun•n 

hileler 
Otobüılerin fenni muayeneaine 

devam edilmektedir. Belediye 
mlibendialeri dün de Kadık6yüD• 
de birçok otobilıleri tetkik et· 
· • Yap-lan teftitlerae, 

baıı toförlerin yeni bir bile bul
duklan, bozuk elfirenlerini ayak 
firenine bajladıklan teapit edil
mittir. 
Bakırköy ile Sirkeci areaınd• 

otobUs ı,u,ecek 

Yılmaz otobllı şirketi dOo be
lediyeye müracaat ederek Bakır 
köyle Sirkeci aruında Y ediku
leye kadar tnmvay yolunu takip 
etmek prtile otobüs ifletilmesi
ne mllıaade venlmeaini i.temit· 
tir. Şirketin mliracaab HU iti· 
barile kabul edılmif •e tetkik 
edilmek Oıere daimi encnmene 
havale edilmittir. 

Daimi encOmen de mu•afak 
gördüğll takdirde ıirket bu bat• 
ta 10 oto'" Oı tahsiı edecektir. 

Maerifte ı 

Millet mektepleri 
Mıllet mektepleri bu aene de 

teşrinievel ayında açllacak ve 
derslere batlanıcakhr. Şimdıye 
kadar millet mekteplerine fit
raemif, okuyup yazmayı &tren· 
memilJ olanların her halde bu 
devredeki mekteplere devamlara 
temin edilecektır. 

Rus •Mele aenehlen 
Ukranya vapurile ıebrimiıe 

300 Ruı amelesi bu aabalı 
gel,celclerdir. So•yet btıki· 
meli tarafından iki ıenedea· 
beri tertip edilen bu aeyabate 
ittirak ed~nler bir sene içinde 

en ziyade ça!1fan, faaliyet ı&m
terenler arasından seçilmitlerdir. 

içlerinde kadm ameleler de bu· 
lunmaktad11. 

Rus 11meleleri ıebrimizdea 
evel Hamburr, Londra, Birmin
ham, Mançester ve Cenevreye 
uğramıtlardır. Burada Oç g6D 
kalarak ıehri gezdikten ıonra 

Ruıyaya d&neceklerdir. Ruı H

fareti tarahndan bu akıam ame
leler ıerefıne bir balo nrilr 
cektir. 
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Askeriye ve Mülkiye Dul ve Yetimi.eri ~e Tekyaütleri ile Hidematı Vataniye ve 
avans maaşlarının EylOI 1931 tedıyesı aşagıda yazılı yerlerde yapılacaktır 

~ - - ·- - · -~ - -~ 

~ -- - Beşiktaf Malmüdürlü~ü-
8eyoğlu Malmüdür)üğünün Tediye günleri nün Tediye günler1 

Üsküdar Malmüdörlüğünün Tediye günleri Kadıköy Malmüdürlüğünün Tediye günleri 
' 

Kası .Tıpaşa tedıye şubesi Galatasaray tediye lubesi Beşiktaf tediye şubesi Üsküdar tediye şubesi Paşakap'ısı~daki Kac1ıköy tediye şubesi Kadıköy Hali· 
yoklama yeri nin alt katı ve üst kah 

[Akaretlerde Cümhuriyet halk 
l\aı;ımpaşada Camii!.; ebirde [Galatasarı '.I" lisesi ırka,:ınd:ıki Birinci kişe ikinci kişe Birinci kişe ikinci ki~e 

ı oklama yeri] yoklama yeri' 
fır~ ası binasın da] r 

h&Mit!J.WW 
Asker Dul ve Yetimleri Asker Dul ve Yetimi eri Mülkiye dul ve yctim!en As!\ er Dul ve Yetimleri MiilkiyeDul ve yetimleri 

Asker Dul ve yetimleri Asker Dul ve Yetimleri 
Eylül Eylül Eylül . Eylül Eylül 

Eylül Eylül 
50200 I 45011 45217 1 30~01 30235 1 21001 21278 1 2E0')0 26'~50 1 16QOO t6l50 

1 :'0101 20200 1 50001 45477 2 30238 30485 2 2128 1 21564 2 26>51 26500 2 16l51 16300 
50400 2 45218 2 20~01 204110 2 50101 45846 3 30486 30714 3 21565 21797 3 25501 2675() 3 16301 16450 

3 5')650 3 45478 20451 '."'07(.0 3 50401 46243 5 30717 3094~ 5 26751 27000 5 16451 16600 
5 50809 5 45847 Askeri tekaütler ?OiOI 208~ 0 5 50651 46500 6 30943 31208 6 270)1 27250 ô 16601 16750 6 46'244 

Mülki Dul ve ye- Mülkiye Dul ve ye· 7 312 12 31490 5 33003 33249 7 27251 2750) 7 16751 16900 
Mülkiye Dul ve ye-

timleri timleri timleri 8 31491 31785 6 33250 33464 8 27501 27750 8 t 6'.):)1 17020 
6 ırısoı 19j25 6 13001 13250 25292 9 31786 32785 7 33465 33670 

Mülkiye tekaüdü Askeri tekaüdü 7 25001 
Malkiyc tekaütJeri 7 13251 13!137 25530 Mülkiye tekaütJeri 

8 33671 33880 
8 2:J293 g 33881 34130 g 280JO 28200 9 18000 rsıso 

7 1 !) ,() 1 1 '11 (J7 Askeri tekaütler Askeri tekaütler ıo 22503 22785 10 34131 ıo 2~201 2840~ ıo 18151 1830') 34406 
ilmiye tekaütleri 8 5200'2 52200 9 48001 48205 12 2278fi 21008 J2 28401 2860) 12 18301 18450 

g 52201 5241 0 48206 48413 13 23009 23057 ilmiye tekaütleri 
13 286Cl 28801 13 18451 18580 !Yır 1!104 10 

Askeri tekaütler 10 52401 52630 
12 48414 48634 12 3002 3034 14 288 !l 2901)0 14 ilmiye yetimleri. 

8 21 1nı 21700 
Mülkiye tekaütlerj 13 48635 489J0 15 29001 29200 ilmiye tekaül!eri 

9 ~ f 7l 1 21900 12 140JI 14250 Mülkiye tekaütleri 15 Avans maaşlan 
ıo ··ı~jıı 221 ri) 13 14251 14484 14 26001 26252 ve 
12 22101 2233j 

ilmiye 15 26253 26387 Mülkiye tekantleri 
ısooı 15018 13 ilmiye T. ve eytam 15 29201 29300 

153 501 3538 1 
F 

. _ .. .. u8ımüdiirliiğünün Tediye günleri Fatih Malmüdilrlüğünün tediye günleri 

.n:1:•:n~o~u~u---~--·--------~--------------------------1·------...... ._._. ...... -:"'"-------ıı----::---------:----·--------~~~---:".~---:ı--~ ---::::hmet tediye şubesi Beyazıt tediye şubesi Eski Fatih tediye şubesi Samatya tediye şubesi Eyüp tediye şubesi 
d d ) (o 

1 
(Samatyııda Sulu manastırda l\ lali ye şııbe~i l~yüp 0) uncakçılarda So 

d · · ' · asın a ır rıe,_·azıt mü ır: zat maa5,l arı dairesı"ndedı"r) (C ,,. ı .. 1 d umı·,·e bı'n~sındadır) (Adliye aıresı art\ " .a'"'a o~ un a dürnnu um . " ittisalindedır) medreı>esinde 

R:rincı k:şe Birinci kişe ikinci kişe Birinci kişe ikinci kışe ikinci kişe 

----~~--;...-;ı~--.~--~---r~~~~-:---·r-~~--~----1-------~;...--1-------------ı-------~----~~~--·------·ı---~--~~-----Askeri dul ve Asker dul ve Mülkiye dul ve Asker dul ve Mülkiye dal ve Asker dul ve 
yetimleri yetimleri yetimleri yetimleri 

1 
yetimleri yetimleri 

Eylül Eylül 
1 

Eylül Eylül Eylül Eylül 

1 :::o ıı 80~4 ı ı4ooı 14720 ı sooı 8284 ı 4?501 42731 r 29003 29253 ı 360'.)2 36251 
2 s·~) 8453 ~ r4231 1446 j 2 8285 8583 2 4273~ 4298~ 2 29254 29622 2 35223 56438 
3 8454 8698 3 14463 14867 3 8590 8580 3 42983 43284 3 29623 297 ı 1 3 3543 ~~ 36695 
5 870 ~ {)J80 5 14863 15161 M .. ık· t k M tl . 5 43249 434 73 

6 ı J• 162 l. 5344~_ u ıye e au erı G 4347 4 43757 
Asker hlaütleri ~ -

Mülkiye tekaiit 

5 28001 28301 
6 28301 2842..J 

.\lulki...,-c ~ul 'e yetimleri 

6 1rn oı iıl?IO 

7 it)~ 1 ' JIJ4 l 7 
8 10417 ıo EFi 
g ı OSS'~ l IJ.ll·ı 1 -Hdematı vataniye 

1
• ilmiye tekaütleri 

ifmiye eytamı 1 53 9 1 1:? 

Askeri tekaüt 

7 1700 J J 7220 
8 17221 17448 
g 1744" 17666 

IQ 17668 1801 5 

5 10001 10281 7 ~ 3759 43955 
10282 ı o4o9 Askeri tekaüt 

G ilmiye 

ıooı 1135 ilmiye tekaütler 

7 40'.)J 4051 

s 32002 322 r ı 
ti 3800~ 38201 
7 382J2 3S~OJ 
8 38407 38533 

ıo 501 5 ~1 '.·ı Avans ilmiye eytamı 

Avans 

l 25 

8 40)01 40218 
g 40202 40416 
ıo 40411 40ö47 
12 40348 4089-l 

Son tahsislerin muh 
8 telıf ne\ i ınaaş 'e 

muhıelıf numar:ıl· 

arı ~a ,·erilecd.ur 

Miilkiye tekaütleri 
9 

32504 32660 

1315 10536 lüI 19~ Son tah5islerin ma· 
7 a~lan bugünde 

\'erilecekti. 

Hmiye tekaütltri 

9 450! 451~ 
mr 

Ankara vilayetinden: 
Vılayet nnçberlerjne dağıtılmak üıerP. aşağıda evsafı yazıh 

tek te~~erlekli döner kutak 11 50, tel< tekerlekli Go!os So çift te· 
kerlekli S No. lı 40, ve 6 numaralı 50 adet ki eem'an 190 pul
luk satın alurncaktır. 

1 - Evsafı: Derinlik Genişlik Ağırlık 
S S K 

Tek tekerlekli döner kulaklı pullu1< 0,1 2 0,22 38·40 
" ,. GoJos pul.uğu 0,0 6 0,14 34-35 

Çift tel..erleldi 5 numaralı pulluk 0,0 7 O, 16 60-63 
.. " 6 " " 0,0 8 0,17 69-72 

2 - ~lınacak FU~luklardan döner kulaklıların ikişer çjft, d;ier 
tek ve çııt tekerlekh pullukların ikiter adet yedek uç demiri ve 
birer anahtarı. hu~unacaktır. 

3 - 5 ve 6 numaralı pullukların gövdesi dökme çelikten voe 
tekerleklerin üzerinde yadanlık mevcut olacaktır. 

4 - Tek telcerlekli pulJukların tekerlekleri som olmayıp par
makhkh olacaktır. 

5 - ıhale Eylülün 17 inci perşembe günü saat 15 te vilayet 
makamında açı 1i münakas:ı usulü ile Encümeni Daimi tarafından 

icra kılınacaktır. 
6 _ Münak€say:ı iştirak için )Üzde 7,5 nispetinde Banka 
ktubu veya' ır.ubasebei Hususiye veznesine nakten yatırılan 

d~e t akçesi makbuzunun ibrazı lizımdır. 
ıpozı h l ·h· d · 'b 

7 _ Pulluklar i a e tarı ın en ılı aren bir buçuk ay zarfında 
. t d Ziraat Müdürlüğü Anbarına teslim ediJecektı r (2108) 
ıs asyon a ---- . 
---~--
Jandarma imalathanesi mdür-
lüğünden: 

J d •htı'uacı için 3500 adet battaniye kapalı ıarfla aa-an arma ı J 931 b . .. 
t 1 kt Münakasa 9-9- çarşam a günu saat ı S te 
ın a ınaca ır. h . , . 1 

G. d'k d . d r""a imalat anesınae ıcra o unacalctır. T aJip 
e ı paşa a 1an a ,.. kl'f . 
1 1 k 

. müracaatla te ı n temırıatlarını ayrı ayrı 
o an arın omısyona . • d · · 
Y 1 • 1• d Şartname ımalatbane en nrıhr •. 1775) erme en azım ır. 

---~ ;;;;; 

[ ZAYıLER 
Tatbik mührümü 27·8-931 gü· 

günü zayi ettim hükmü yoktur. 
Ayşe izzet 

§ Tatbik mührümü 27-8-931 
nü zayi eltim hükmü yoktur. 

Osman Übe,·c 

~ Ağustos n 27 inci Perşembe gÜnü 
1.k~:ımı~ı saat 19 ~ularında l\urwJuş se
ferini yapan tı anwa rda l\araköv jle Te
peüstü ara~ında siyah hir cUzdan ile 
derununda şahsıma ait re namıma mu
haı rer bir takım lüıumlu enak Ye sene-

dat zayi eylemi~ oldu)tunıdan hulanlir 
l\arakö\•de Yordan hanında 12 ~o. lı 
odada 1\ tarta o~·lu Di m irraki Ef. ,-e tes
lim eylemeleri insani)et namına ~ic:ı ,.e 
l:endilerini 7.İ\'adesile mrnınun edileceği 
ilin olunur. (1598) 

§ 336 seneı;indc aldı~ım muvakkar a• 
keri rerhis teskercrni za~ j ettim Yenisini 

Sillcymaniye askerlılc şubc·sinden alaca
ğımdan e\·clkinin hukmü olm 1 - • -ı~ 

acııaını ı ... n 
ederim. (1595) lımiı· Rornu;a Sadık 

lıa~ı \lj op;lu l\!ahir 
§ Çorluda fırka 61 erzak anbarındın 

aldığım l 4 7 9J 1 tarih ve (. 2;- No. ~· 
J H'7 lira ;-o ~uru~·ı h.ı,·i aı ni\ \'ıH maz· 
bata~ını zayi eyled im Fırka ]C'\:a·zııntndan 

y(ni5ini alac.ıg·ıımlan hüı"ll(i nlnıadı"ı 
ilan olunur i\ ll;te:ıbhit Rurhanctti; 

'el, ili <:orlucla Ramiz 

Ferah sinemada bu akş~ 
Zafer \ e ta) yare bayramları şrrdıne 

bü) tik mü,amere. tiyarro: sinema. muh· 

telif varyete numaralan. :\lillt temsiller. 

3 C) lul pcr~ernbc cık~anıı 'lncmamızın 
yüz bü; tik iltrarr.iycli ievhaltJe l(ecui. 

İstanbul P. T. T. baş müdürlü
ğünden 

43 lira sabal\h Demİrkö y· Vi<!e ve 20 lira aabıklı Demirköy 
ineada posta sürücülüklerine münakasa neticesinde verilen he· 
deller haddi !ayıkta görü!mediğinden 18-8-931 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. Her iki siirüctilük 
beygirle haftad.a iki seferdir. Taliplerin lstambul P. T.T. Baş. M. 
tine veya Demırköy posta M. tine müracaatla~ (1848) 

Galatasaray Lises müdürlü
ğünden: 

1 -.. Esk! taleh~nin kayıtlarını tecdide 1 eylülde ba,la.nae&k ft 

15 eylulde b1tecektır. 16 eylülden sonra kaydım tecdit ettirmiyen. 
talebenin yeı·ine yeni talebe almacak "·e yerleri kapanacaktır. 

K~yıt te~di~i tak~itin verilmesile kaqil olabilecektir. 
Yuzde yırmı tenzılata tabi olan ücretler için bu tenzilatın iıtinat 

ettireceği vesaiki idareye tevdi etmek lazımdır. 
2 - İkmal ve mazeret imtihanlarından: 12 inci ve 9 uncu sınıflar 

la ticaret ve bankacılık kısmı son sınıf imtihanları 3 eylülden 12 ey· 
lüle kadaı·dır. 1Ik ktsım da dahil olduğu halde diğer sınıf imtihan· 
lan 12 eylülden 17 eylüle kadar devam edecektir. . 

ilk kısım İmtihanları Beyoğlundaki merkez binasında yapılacak· 
tır. proga·am mektepte asılrdır. 

3 - . Yeni. talebenin namzet kayıt muamelesine S eylülde niha· 
yet verılecekbr. Eylülün ilk haftasından sonra kat'i kabullerine mü· 
teallik muameleye başlar~ılacaktn·. 

Bu gibi talebeden kardeş ~l.anl~r kardeş olduklarım tevıik için 
bulundukları mahal meclm ıdarelerindcn muıaddak k deJ 
mazbatalarını ibraza mecburdurlar. ar 

~ - '!"edrisata 19 eylül cuma~tesi günü başlanacaktır. imtihan· 
lar ıle alakası olmıyanlann tedrısr.ta baslanılmazdan l kt t 
"b · l · · k" l \ eve me epe ı ate ve ıaşe erme ım an yo {tur. 

5 - Bu sene: llk, orta ve lise kısım1anna J ı· · t 1 be 
lınmıyacağmdan ilk kısmı bitirip ele talı.ye ey ı me)chcantı k~ ek A· 

b" Tk geçen ve o ap a ı anun 
duce ınc; mkclca~ı . ı · ha~lan sakıt olan talebenin bu sene ne ıuretlt 

evam ~ .ece erm1n vehleri tara fından tayini ile kayıtlarının ya· 
pılması ıçın 1 eylülden itibaren mektebe müracaat etmeleri. (2048) 
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2500 Lira .Mükilath 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievelde Çekiliyor. 

Kuraya iştirak için 
1 Eylüle Kadar 
Kumbara Mevduatınız 
Asgari 5 Lira Olmalıdır. 

Türkiye • 
ış 

· :', lstanbul ithalit güm
rüğü müdürlüğünden: 
Adet 

4 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 

ı 
ı 
ı 
2 
s 

Cinsi kap 
Sandtk 

" 
ti 

Kutu 
Bal ye 
Sandık 

" .. 
,. 
.. 
•• 
" 
" 

l Çuval 
2 Sandık 

1 it 

1 Paket 
1 Kap 

3 Çuval 

1 Paket 

4 parça 
422 adet 

Cinsi eşya marka No. 
Üstübeç N.G.D. 8265-8 
Cam eıya A. P. 7 
Zati eşya G.S. l 
Nümune kahve L.E.G.S. bil! 
Adi mukavva Z.F. Muhtelif 
Adi kağıt K.H.K. 7 
Cilalı mukavva Z.F.O.L. V. 1567 

Lastikli pamuklu Z. F. 1 
mensucat 
Matbu kiğıt adrea 
Mevaddı gıdaiye M.U.O. 
Eşyayı beytiye A. O. 
Muhtelif ecza A.D. 
Numunelik duvar bili 
kAğıdı 

Kına 

Çivi 
AS.H.E. 
C.E. 
N.A. 

Marangoz eşyası adreı 
ipekli yastık yüzü bil& 
M. ayakkabı ve 
keten yakalık 

it 

P. mensucat bot ,. 
çuYal ve pik demir 
Keten işlemeli ıof· ,, 
ra takımı 
Kitara çalgısı 
Armonik 

bili 
19731 
bitli 

7 
bili 

Miktarı 
Kilo Gr. 
200 
42 
45 
o 910 

679 
28 500 

104 
41 

21 
100 

5 
49 
47 

71 
so 
maadara 

173 
o 280 
o 

156 

15 500 

1 adet 
1 adet 
o al.itı cerrahiye ve muhtelif eşya 

Lastikli demir kamyon tekerleii gümrükıöz 
satılacaktır. 

Ballda cinsi ve miktarı yazılı 22 kalem eşya 31 .. 8-931 tarihinden 
itibaren lstanbul ithalat gümrüğü müdüriyeti satıı komiıyonunda 
bilmüzayede satılacağı ilan olunur. (2065) 

Nafia fen mektebi mü
dürlüğünden: 

Bu ıeneba§l derslerden imtihana girmiyen talebenin ikmal 
imtihanlarına 22 eylül 931 tarihinde baılanacağnada alAkadar 
efendilerin mezknr tarihte mektepte haıar bulmamalan ilh olu· 
nr. (2063) 

Aksaray Vilayetinden: 
1 - Aksaray - Arapsun yolunun muhtelif kilometrelerinde 

inıa olunacak muhtelif açıklıkta (32) adet beton arme tahliyeli 
menfezler inıaab (25939) lira (14) kurut bedeli kqifle ve kapalı 
zarf usulile mOnakasaya konulmUJtur. 

2 - Bu inıaata ait evrakı ke.,fiye ve ıeraiti fenniye ve umu· 
miyeyi garOp izahat almak iıtiyenlerin Viliyet Nafia Baımilhen
diıliğine mOracaatla yevmi ihaleden bir hafta evvel ehliyet vesi
kalarını ibraza mecbur bulunduklan. 

3 -Mtınakua 6-8 .. 931 tarihinden 6-9-931 tarihi olan puargü· 
nDne kadar 30 giln mlddetle devam edeceğinden ve ayni gilnUn 
aaat 16-ında ihalesi yapılacağından taliplerin müzayede vemüna
kaaa kanununun maddei mahsuaaaı ahkamına tenikan yevmi mez· 
ktirda muayyen uatte encümeni daimii vilayete müracaat eyle· 
emleri ilin olunur. <1706) 

Galatasaray müdür
lüğünden: 

Bu ıene leyli talebeden alınacak ücret 350 liradır. Bu pa· 
ranın tabıil zamanlan ve taksit miktarlara aşağtda göıteriJmek· 
tedir. 

Birinci taksit ikinci taksit Uçüncü taksit Y ekim 
EyJi'ıl Kinunevvel Mart 

Birinci kardeı 116 67 116 67 116 66 350 
ikinci kardeş 77 78 77 78 77 78 233 34 
Üçllncü kardeş 58 34 58 33 58 33 175 
Resmi veıika müsteniden yüzde 20 tenzilata 

Birinciden 
ikinciden 
Üçüncüden 

tabi ücretler: 280 liradır 
93 34 93 33 93 33 
62 22 62 23 62 22 
46 67 46 67 46 66 

280 
186 67 
140 

(2123) 

lir; HAKiKi ~\ 
~~~Q . o (): 
,\(RADIUM ]J 

HAKiKi 
RADiUM 

MSALSiZ 
Ti R A Ş:;c., 

BIÇAw 
Haliı Iıveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni mikroı· 

kopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez derecede metin 

ve diier bıçaklara niıbeten ehvendir. Bir tecrübe klfidir. Şahst 

BORSA 

Kambiyo 

1 lnıiliz liruı Kr. 
• TL mııbblll Dolar .. . 

Franlı: 

• 
• 
• .. 
• 
.. 
• • 
• • .. . ... 

Liret 
Beli!• 
Drahmi 

fs. Frank 
Leva 
Flori o 
Ruron 
SIUog 
Pezetı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Lev Kuruş 
1 Türk lirası Dinar 
Çeıvooeç Kuruş 

Nt.ıkut 

ı lsterllo (lnglllz) 
1 Dolar ( Amerika) 

20 Frınt {Fransız ' 

O Liret [ttalyı 
O Frıok iBelçlka) 

W Drahmi [Yunan] 
zo Fraok { fsvlçre/ 
20 Leva !Bulgar J 

ı Florin [Felement) 
ıo Kuron (Çekoslovak) 

Sıltnı !Avusturya] 
1 Peıeta llspınya] 
ı RıyşmarklAlmanya] 

ı Zloti !Lehistan! 
ı P eo ıö 1 Macaristan 
Of.ey [Romanya] 

!O Dinar :Yugoslovyal 
1 ÇC\·oneç ISeV)·et l 

Altın I 
l\tecldlye \ Boru 

bartcl li 
Bankooot U ---------· SEYRISEF AlN 
Merkez acentası: Galata köprli bı~ı B. 2362 

, Şube A. Sirkeci l\tuhlirdar zade ban 2. 2740 

PiRE· ISKENDERIYE Postası 
( iZMiR) 1 eylül Sah 10 

da Galata Rıhtımından kal

kacaktır. 

TRABZON POSTA&I 

(ANTALYA) 1 Eylül Sah 

menfaatiniz için her yerde arayinız. ,, 

7 de ~rrleecı rıhbmınClan 

hareketle Zonguldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samıun, 

Ünye, Falla, Ordu, Gireıon, 
Trabzon, Rize Mapavriye 
gidecektir. DlSnüşte Zonguldak 

yoktur. Of, Sürmene, Polat· 

hane Tireboluya da uğrıyacak
tır. ı- lstanbul Belediyesi lla\nları ı 

1-------~ 
Ekmek mllnakasası 

Cerrahpqi, Hueki, Beyoğlu ve Emrazı zlibreviye hastane
lerine bir ıene ıatfmda lüzumu olan ekmek kapat~ zarfla müna
kanya konmuıtur. Taliplerin ıartname almak için her gün leYa· 
~·m müd6rllliilne mnnakuaya girmek için 1396 liralık teminat 
makbuzile, ıartname teklif mektubunu ve Tıcaret odasında ka
yıtlı olduj'una dair vesikayı mühiir)ü zarfa koyarak ihale günü 
olan 31-8-931 pazartesi gfinü saat 15 e kadar Encümeni daimiye 
vermeleri. (1469) 

Hililiahmer haita bakıcı mektebi müdü· 
riyetinden : 

Genç kızlanmıza parlak ve emniyetli bir iıtikbal hazırlıyan mekte· 
bimize yeni talebe kabul edilecektir. 

Tahıilmüddeti iki buçuk aenedir. , 
Mektep leyli ve meccanidir. 
Talebenin iıkin ve iaıeai giyimleri Hililliahmer cemiyeti tarafın-

dan temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık verilir. 

.. .. 
Posta gemilerinin naklettik

leri hayvan gübreleri mliza· 

yede. ile satılacakbr. Teminat 
maktuan 50 liradır. ihalesi 

3-9-931 saat 16,30 da. . .. 
31 ağustos paıarleti Bandır· 

ma postası yapılmıyaçakbr. 

TA ViLZADE VAPURLARI 
AYVALIK • IZMIR Poatası 

Saadet 
vapuru her Pa
zartesi akıamı 
17 de Sirkeciden 

Kabul tartları: 
1 - Türkiye cümhuriyeti tebl\aıından bulunmak. 

1 hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

2 - 18 Yatından &faiı 30 ya§mdan yukarı olmamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati iyi olmak (Sıhhi muayene mektepte yapılır.)' 
5 - ilk tahsili ikmal 'edenler imtihanla orta tahsili ikmal edenler 

imtihan11z kabul edilir. 

Ayvahk ve fzraire anmet ve Ça· 
nakkaleye uğrıyarak avdet ede· 
cektir. Yolcu bileti vapur· 
da da verilir. Adres: Yemiı'te 
Tavil zade biraderler. Telefon fı .. 
tanbul 2210. 6 - Tahsil ,esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 

terkedenler ve ıehadelname aldıktan sonra be§ senelik mecburi -------------
hizmeti ifa etmiyenler tahsH masrafını ödiyeceklerine dair no Kartal ~ulh mahkemesinden: Kırrıl 
terden muıaddak bir taahhütname vereceklerdir. kazasının Sımandıra karyesfade vefat 

7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. eden Ismail ağanın terekesinin tasfiyesi 
Bu •artları haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, aşı ve mektep zımnı nda saulma~ı mukarr er buğday ve 

ıehadetnamelerini, ve mahallesinden hüınü hal ilmühaberini berabe- yulaf •e saman mah!ulAa ile bir çift 
rine alarak 15 eylüle kadar Aksarayda Haseki caddesinde mekt~· oküz ve arabası ,.e çift alAt \ ' C edevatı 
bimize müracaatları. \ ' C hane eşyası ' 'e bakır uk:ımlan 3 ey· 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 

lül 931 tarihine müsadif Perşenbe günu 
saat 9 dan itibaren bilmüıayede S&ulaca· 
lından Ulip olanla rın karyei mezk~rede 
ha7Jr bulunacak memuruna miıracaatla11 
11.ln olunur. (1597) ................ ~ ........................................ ... 

Sahibi: Mehmet Asım, umumt 
neşriyat müdürü: ~fik Ahmd 

.VAKiT Matbaaaı 
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Emniyet Sandını Emlik r;~.'.\.KITın .. , 

1
Müzayedesi I E.ç"?~ ~!,~~!;!!J 

K t . K ı· a· nı PARA KAZANDIRIYORUZ - İs-a ı arar tanbulda, taşrada, \'ilayetlerde,kazalar 
da. nahiyelerde, M MUR ' 'e MEMVRE 

Milnytde Hesap Merhunatın cins ve nev'ile 
mevki ve müştemilttı 

Bo~çl~nun JSTJYORUZ. İşinize, "azif enize hıılel 
ısmı gelmiyttektir. Adresinizi bize mektupla bedeli No 

lira 
88 5013 Kadıköyünde Osmanağa mahalle

sinde eaki ve yeni arayıcıbaıı v~ 
eski 8 ve yeni 39 numarah eli 

bildiriniz içine 6 kuruşluk pul koyu. 
HüHyin Sami B. nuz. (1580) 

lıtanbul poatanaind~ ~~ J!~H 
uım ana üzerinde ahşap üç kat· 
ta ilç oda bir avlu bir kiler bir kil• 
çUk sofa bir kuyuyu havi tamire 
muhtaç bir hanenin tamamı. • Ö • B 

7860 5246 Beyoğlunda Mqrutiyet maha~lesın· mer Avnı • 
de Büyükdere caddesinde eıkı 127 

mükerrer ve yeni 232 numaralı yüz 
doksan beş arşm arsa üzerinde ki• 
gir dört buçuk katta on • o~a. .u~ 
ıof a biri mermer ve digerı çını ıkt 
antre bir mutfak bir taş koridor 
odunluk bir methal bir mermer tar 
hk iki şahniş bir balkon bir ban·. 
yo ve üç yüz bef arşlD bahçeyi havı 
bir hanenin tamamı. h il 

C ··k b' ma a e-
241 5320 Kasımpaşada amu e ır . d 

sinde tabakhane kapı11 caddeıın e 
eski ve yeni 6 numaralı ~O~ otuz 

üzerinde ahıap ıkı buçuk 
artın arsa b" 
k tt zemin katta ev alh ır ytr 

a a . .,_. . k t 
odası bir kuyu birineı ve &Kıncı a • 
)arda ikiıi ıandık o~aıı oln:ıak Uıere 
b oda iki ıofa bır ıabnıı ve yUz 

ef · b i t • irmi Uç arım bahçeyı av amue 

Hayrettin Ef. 
~eıide H. 

~uhtaç bir hanenin tamamı. 
329 5960 Oskiidarda Burgurllul'Jleacit mahal· Mehmet Ali E. 

Je ve sokağında eski 10 ve yeni 18 
numaralı yüz arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta beş oda bir sofa 
bir küçük taş ık bir bodrum ve kö
mihlük bir şahniş bir kuyu ve on 
alh arım arsa üzerinde bir mutfak 
ve dörtyüz seksen dört arım bah
ı; ~yi havi bir hanenin tamamı. 

949 Çengelköyünde eski hastane ve Saime Hanım 
yeni Reşadiye sokağında eski 2, 4, 
5 mükerrer ve yeni 7 - ] oumaralı...,.....,............,~- s 

yüz altttuş arşm ar.a üzerinde ahşap 
i'~i buçuk katta ikisi 1aodık odaaı 
olmak Uıere ıiekiı oda, bir mutfak, 
iki guıülhane, bir daraçavı ıve üç 
dönüm c.'okuz yuı otuı arşın bağ 
ve bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

2378 6191 Kadı köyünde Osmanaija mahalle
s:nde eski Hasırcıbaşı ve yeni Hu
lüsibey sokağında eşki 5.5 müker-
rer ve yeni 11 numarah 145 arşın 
arsa \'zerinde ~argir üç katta 10 
oda (odaların ikisi zemini çimento 
döşeJi ve içiçedir.) 3 sofa 2 mutfak 
2 daraça hariçten 1 methal 1 ko· 
ridor 2 kömürlilk çamaşnhk $&bit 
kazan merdiven alb ve 117 arım 
bahçeyi havi 1 hanenin tamamı. 

Hulusi B. 

Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilltı yazılı tmvali 
r•yrımenkulenin icra kılman aleni mllıayede neticesinde hiıl· 
lat1nda gösterilen bedellerle mll-terileri üzerinde tekarrDr etmif 
ime de m~zkQr bedeller haddi llyıkında g6tblmediğinden 
tekrar ( 31 ) gün mOddetJe ilAn edilmelerine karar verilmit 
1'e 7 leırini 931 tarihine mnsadif çarıamba KÜDÜ kat'j 
kararlarının çekilrnesi tekarrür eylemif olduğuncian yevmi 
mez1'0rda saat 14 ten 15 buçuğa kadar sandık idareaine mü-
racaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. (2120) 

( 3. K. O. S.. Al. Ko. dan J 
Kayıeri ve Efkerdeki kataat •e mUeueaat ihtiyaca i9in qa· 

ğıda yazıl! er!.ak ~~p.ah zarf u~ulile alınacakhr. ~aliplerin p~t
namelerinı 6ormek ıçın Kayserıdeki SA. AL. komısyonuna mu
racaatları ilan olunur. (176-1649) 
C'nıı Miktar ihale günll Saati ihale yeri 
51ğ11 eti 80000 K. 9·9·!31• • 15 Kayaeri Sa. Al.Ko. 

~111111~ ııı ı~ııııııııı ıı 
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LUks telgraf kllıtlar1 
Tebriklcrinh:in süslü zarif tAtda ya-

zılarak .muhatabınıza ,·erilme!lnl şüphesiz 
istersinız. 

Telgraf memuruna bu arzunuzu bil· 
dirmeniz k!fidir. Lüks telgraf khtlan 
her telgrafhanede bulunur. _ ..................................... -................. . 

saya. konmuştur. ihalesi 14-9-931 pa. 
zartesi günü saat 16 da Ayvalıkta :ıs
kerf satın alma komisyonunda yaptla
ca.ktır. Taliplerin şartname alma.k 
ve münakasaya. girmek üzere temim~ ı. 
IarUe mezkQr komisyona müracaatla
n. (1959) 

* "' "' 
K. O. kıtaat ihtiyacı için 2000 kilo 

sade rağı pazarlık suretile 2 eylül 931 
saat 15 t~ Fındıklıda K. O. SA. AL. ko
mi8yonunda icra kılınacaktır. Talip. 
terin şartnamesini okumak ve mıhta
kuaya iştirak etmek üzere kombyo. 
numuza vakti muayyeninde müracut
ları. (252) • 2073 

• • • 
Konyadakf kıtaat bay,•anatı için ar

pa kapalı zarf usulile münakasada.dır. 
lha1esi 12 - 9 - 931 cumartesi günü 
saat ıs tedir. Şartnarneeini sörmek 
istiyenlerin her gün taliplerin vakti 
m-qayyende 3038 lira teominat ve teklif 
mektuplarile Konyada. askeri satm al· 
ma komisyonuna müracaatları (229) 

1976 

EMIC 111 
ÖLDÜRÜNÜZ' 

QFACIKa1vrfslnekler, yırtıcı hayvanları~ he-
• yetı umumiyeslnden fazla adam öldOrü rler. 

Ceçtlklerl yerde sıtma ve d l ter mühlik has
ta.lıkarın tohumlarını eaçarlar. Sinekler' 
aevdltlnlz klmsererden . uzaklattırınız. Flit.' 

püskürtünüz. _ 
Flit, elnek, sivrisinek, pire, karınca, 1rllve': '. ~, 

tl\htakurus'u gibi ha~aratı ve bunların tohum- ~ tarını imha eder. HafAr&tı ö ldürürfakat insan- ~ .~l...../-
tara aall zuarı yoktur •. Kullan ılmaı• kolaydır. \ _ 
Leke yapmaz. Fllt'f diğer hafarat imha edici 
eczalarla tefvlf •tmeylnl z. Siyah ku~aklı sarı 
t•n•k•l•r üzerinde asker markasını isteyiniz.. 

FLI~ PDSKDRTDNDZ 

• * * llılı lttlf#Mlıl fi11111 111111 1111111/lı Fllt. /Q/1111 111/Jl!ll tıı,,tı/1rlı ntılmalll# \ 
26 • 8 - 931 tarihinde fiyatlar haddi Umumi Dlpoeu: J. BERT ve Ş0REKA81 t1tanbul. Galata Voyvoda Hu 1' 

itidalde görüldüğü takdirde ihale!'.İ· ----------------------~ 
n!n icra kılınacağı ilan edilen ~~·~ ----------------------------

kılo kuru ota Yerilen fiyat haddı ]ay1k lstanbul ı·andarm a )• ffi a]aAthanesı" görülmediğinden pazarlıiı 1·9 - 931 n _ 
1r günü saat 17 de icra edilmek üzere •• •• •• \J •• 

~l!k edilmiştir. Taliplerin ~r.tnamf' ffitJdurlugtınden • 
~ını okumak Ye münakasaya. ıştırak i- • 
çin Fın~~khda K. O. S~· AL.z0~;mi.ı!yo- Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla(1898) tüfek kayı§ı 3967 belka· 
nuna muracaatl..,arı~ <;·ll) . YI!I 2068 amuz kayışı 2021 kütük 4550 ıüngülük 621 şarjör kılıfı ~r· 

2·t _ 8 -.m tar,Jiln edpazar1ık su· ka 248 tarjör kılıfı aıkı kayışı ıııtın a1~nacakt~r. Müna~a A 14 ey• 
retile alınacağı ilAn edilen 284.7!)0 kflo Jül 931 pazarteıi ıünü saat 15 l~ Gedıkpafa Jandarma 1malathane• 
ota "erileJt flatlar haddi itidalde göriil- ıinde icra edilecektir. Talip olanların komiıyona müracaatları 
mediğinden paıarJıia 1 - 9 - 931 de (1966) 
saat 15 te devanı edilmek üzere talik 

~df1miştir. Taliplerin şartnamesini o • kt t k A 1 t• d 
kumak Ye pazarlığa iştirak İ~İn ~lft• 1 ısa ve a e ın en·. 
dıkhda K. o. sa. Al. Kom. na mura· 
caatıarı. (239) - 200-t • • ..., • 

* • * Ankara Amerıka uma fıdanh gmda yapbrılacak olan ve bedelı 
Çatalcadaki kıtaat için 112:)() kilo ketfi (7172) lira (75) kurut bulunan bahçivan evi, amele binuı, 

benzinin mübayaa.<:ı bir hafta müılMt- uma çardaiı ve havuz inşası kapalı zarf uıulile 20 gün müddetle 
le temdit edilmiştir. Aleni münakasa münakasaya çıkarilmittir. Evrakı fenniye ve projesi vekalet muha· 
:n - ~ -:: 931 d~ ti~aat 

1
16. d<f:dır. .~arı·st· ıebeaine verilecek beş lira mukabi linde telsiz telgraf civarında zirat 

nameyı gormek ıs yen erın tıer gun -- · ·· ı · f h · d 1 kt 
tirak et k · tivenlerin vakti muayye- ve baytart enatıtu er ınşaat en e yetın en a ınaca ır. 
ninde t:~n~:ıaİ·ile komisyonumuza Taliplerin ilin edilen bedeli katfi üzerinden yüzde 7,5 teminat• 
müracaatları. (2!~2) - 1979 ları ve ehliyeti fenniye vetikalrn ile birlikte ihale tarihi olan 10 ey• 

"' * *. . Iül 931 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte ziraat müı• 
Çat~lcadaki .. kıtaat ıçi.n 9000 ~!lo tetarlığı kıımında mütetekkil inta at komisyonuna müracaatları ilin 

gaz yagınm mubayaası hır hafta mııd- (1843) 
det için temdit edilmiştir. Aleni müna olunur. 
kasa 31 - s - 931 saat 15 t.edir. T<\lip- .. -........--------.--.-
1~ .. ;u :;;~ rtnameyi görn_ıek üzere he~ B tırsa N f' < 1 t 1 u ev 
~an l )'tır:ık etrt'tk istıyf'ı~lt.rin vaktı - J 
mu~·yyende teminatlarile komisyonu- •• d •• ) •• '"" •• d 
muza müracatıarı. (231) -1978 mu ur ugu n en . . . . . , 

enstitüsü 

23 - S - 931 tarihinde pazarlık su- t - Talebe kayt 'f'e kabuliine 1-9-93lde başl anacaktır. 
retile ihalesi icra kılınacağı e,·elce 2 - Kayt günleri cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri 
ilin edilen kolordunlll1 İstanbul cihe- d 
tinde-ki kıtaat i~ln 31.800 ve 27.300 vt saat 9 an 17 ye kadar. 
10.000 kiloluk samanlara verilen fiat 3 - Me"ktebe kaydolmak için ilk mektep mezunu olmak. 
haddi itidalde görültnediğinden ve11i- 4 - Sıhhat, aıı ve gö~ raporları. 
den 31 - . 8 - 93l pazartesi günü sa.at 
15 te pazarlığı icra edilecektir. Talip· S - Dört adet vesika fotoğrafı. 
lerln şartnamesini okunıak üzere kol- 5 - Hüviyet cüzdan. ve ilk mektep şahadelnamesi, 
ordu satın alma komisyonuna ve müna 
kuaya ittirak içi.n ye-vrni rnezk'iırda te· 1 - Yat 12-17 olacakhr. 
mlnatlarile birlikte komisyonumuza 8 - ikmal imtibanlarile tecdidi kayda 5-9-931 tarihinde 
müracaatları. (2~M)*-*200l başlanacaktır. ( 2024) 

Istanbul P.T.T. Başmüdüryetinden: 
Askert ihtiyaç için Eskişehirde ya

pılacak bedeli keşfi 226:51 liradan ıb.ı· 
ret inşaat kapalı zarfta münaka~nya 
konmuştur. İhalesi 21 eylül 931 pa1ar- 57 lira aabıkh Kırklareli- istasyon posta sürücülüğü otomo· 
tesi günü saat 10.30 da Eskişehirde kol b'll ·· d ·k· f 32 ı· b ki K ki r y· ·· ·· "l 

l Fırka Setimiye fırmında teraküm eden apfıda yazılı tekne kuın- ordu satın alma komi~yonunda ,·apıla ı e gun e ı ı ıe er ve ıra sa ı ı ır are ı . ıze surucu üiU 
1
' . münakasa usulile satrlıfa çıkarılmıştır. Şartname ve evsafını caktır. Taliplerin evsaf ve şeraitini otomobille h•ftada iki sefer olmak üzere münakasaya konmuş 

tııı a ~n~ ti ·enlerin komisyona ve taliplerin de vakti muayyeninde 3.K.O.SA anlamak n şartnamedeki şurut ve .k.u· ve talip çıkmadığ1Pdan 18-8-931 tarıhinden itibaren bir ay 
~rııne- ıs Y ('J05) _ 1821 yut altr11da olarak ıniinakasaya gır· üdd ti I 1 T r I . ! b 
ALKO. müracaatlar·~t.. • lhaletarihi Saat· y . mek ~zere t~minat "~. teklifnamelet:i!e m e e pazar ığa çıkar1 mışhr. a ıp erın stan ul P.T.T. Bat 

Cinsi Mı arr _ 
1

• 
9 931 16 3 

~ erı mezkur komıı-;yona murac~atlan. (;ı.,.ı) M. tine veya Kırklareli posta M. tine müraca:ıtlan. (1857) 
Tekne kazıntısı 116.> : -"' • . .O. SA.AL.KO. "' * * 2112 -- ----

i sta n bu I Nafia Fen mektebi . Merıifon'da bulunan n bulunacak olan kıtaat ve mües~- Bordur ve Denizlideki krtaat ım.r· 
.sa.~sun .~~ ağıda yazılı rnekôlat kapalı zarf usulile ~tın alınacak. vanları i~in arpa ayrı ayrı sartnnmeler 

Mtl ıhtıyacı ıçın aş f görmek istiyenlerin ~amsun SA.AL.liO. ,.e talip- le H kapalı zarfla mlinakasa· 
ur. Şartname ,·e evsa rn•. d SamsunSA.AL.1\0. müracaatları. (207)- 182-> ~ .. a kon.ulmuştur. ~halelPri ı<ı e''· 
)erin de vakti muayyenm e. . .h. S . - lül 19;31 cumartesı gunu :-::_:ınt 

. Mıktarı ıhale tarı 1 aatı Vi te Rordurda aat 16 da Denizltdl'. 
Cınsı 876000 13·9-931 lS } Tspartada a..;keri "atın alma komiz.;yo-

Sam~un için arpa 267240 13·9-931 15 Samıun0 SA. nun~a icra edilecektir. CŞartnam~leri 
MerZJfon ,. ,. 56000 14-9·931 15 AL. K . k?mıEyonumuıd~ menuttur.) Talıple· 
Samıun &aman 4 . * • nn şartnameı--inı almak ,.e münakaı;aya 

'' * girmfk üure Jspartada mezkur komi~ 
A .. . ·kıtaatı hay ı vanatı için arpa ka.pah zartla münaka yona müracaatları. (256) _ 2113 

Yl'ahkta bulunan sunrı 

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

deaeden müsabaka ile alınır. 

2 - 1 ~ hafta n~hari olan mektebin tahsil müddeti üç senedir. 
3 - G1recekler1n yatı 17 · 2 ~ o!up vesaikle müracaat olunur. 
4 - Kayıt zamanı 1-17 Eylül 931 dir. (1868) 



Türkçe ve Fransızca tedrisat Ana _ ilk_ Orta Türkçe ve Fransızca tedrisat 

ENVER · p A ~ A i.ız-Erkek-Leyli-N~hari Orf a 
~ · 9 dan 17 ya kadar herguı Mektebi 

Şişli son Tramvay istasyonunda t~'P.~e kay~ıdjlir Müessisi: Muallim Madam Ortans Enver 

•••••••• Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında ••••••••-

Kız ve erkek HAYR.YE L·SELER· 
Leyli ve Nehari 1 1 l 

Ana-ilk 
orta-lise 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda başlanmışllr. Tedrisat TUrKçe, Fransızca ve ingilizcedir. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerile alınır ve akşam ayni vasıta ile 

evlerine gönderlllr. Her 9Un 10 dan 18 e kadar mUracaat edilebilir. Telefon: 20530 

':::.::.,.- Şafak çayının taklidinden 9ü 
ıı S a k ı n ı n ı z il Bilhassa Şafak Yazısına ve Alameti Farikaya 

a Dil<kat Edinjz 
•ııı11111Jllllllll!ı~11111ırnııı111nıılllllllll11~~1ıınıNfllllnııı-=llmH~1111ııı::ııı:ııı:::ııı:::ııı ııını1111ııııııııı11nı1111 1ını 
... .._.~ınııı11111ı•••" •""''''"''''"''''"'••ıı Jlllllllll•ıınruıımıııımnıııı-.-ııııııı ,.,_..,.._., 111111ıııııııı""'""111111111q11 

ETABLiSMAN ••••lil•• Erenköy Kız Lisesi Mezunlarına: 

Orozdi Bak 
ISTANBUL 

Şarkta en ucuz mal satan ticarethanedir. 

ı Eyliilden itibaren Bilumum Dairelerinde 

Tenzil Edilmiş Fiatlar 
En son moda ~ mallar 

Erkek, kadın ve çocuk elbiıeleri, tuhafiye, ipekli ıtriyat, 
seyahat edevah ve saire .. 

Tenezzüh için Seyrisefain ida
resinin Haydarpaşa vapuru bu
gün köprünün Kadıköy iskele" 
sinden saat onda lrnlkacak ve 
Kadıköyüne uğrayacaktır. Arka
daşların gelmeleri. 

8 inci icra memurluğundan: Bir borç

tan dol:ıyı mahcuz ve furuhtuna karar 

verilen bir aynalı dolap 1·9 931 taıihin· 

de !laat 12 den 14 de kad:ır Çcnberli 

taşta Vezirhanın önünde satılacağı ilfo 
olunur. (1590) 

Her. lyodo= Vinol 
SIRRI ENVER 

Zafiyeti umum~ye 

Fakrüddem 

. Göğüs hastalıkları 
ve 

Romatizmanın· 

.en mükemmel 
ilacıdır. 

:Kuvvet ilA.çıarının serefrazıdır. 

Umumi deposu: Fatlh'te Sırrı Enver . .Eczanesidir. 

Ufak şişesi 50 büyüğü 80 kuruştur. 

1_._.Avrupanın en mUkernmel a11m merkezi: 6·13 EylUI 931 

Viyana Beynelmilel Sergisi 
Her şeyin iyisi ve ucuzu, son moda mallar - Ekser Avrupa bükOmetleri bu 
zengin sergiye iştirak ederler - Seyahatta bUyUk tenzilAt: Viya naya 
gidip gelme ikinci mevki Ucreti 99 llradmr. T afsil:lt: Fahri mümes
sili Ankara ve Istanbuldnki Avusturya sefarethanelcri ile '·NATIA,, acentalan 
ve Istanbul'da Katırcıo~lu Hanında Sami Spercr Efendi nezdinde verilir. 

Dühuliye kartlan ile tcnzilAtlı biletler Türkire umumi mümeşsilleri: Galatas:ı

ray'da ve Pera Palas karşısında NATTA Seyahat Acentalarından 

•••••••• alınır. Telefon Beyoğlu 3434-3435 •••••••I 

B A L o 
~--Diş tabibi--~~· Uskildar Amerikan Kız Lisesi ·~ 

HALiL il YAS BEY 
••••• tep eylülün 17 inci perşembe günü açılacaktır. Kayıt ve 

Paris BeynelmiJel dişçilik kon- ul için ağustosun 28inci cuma gününden itibaren salı ve 
Tophanede Eski Salı Pazarı Plaj Gazinosunda 

Zaferi Millimiz olan bu günkü Pazar günü saat birden itibaren 
tabesabab cazbant ve memleketimizin medarı iftihara olan pek 
kıymetli Türk Musiki heyeti tarafından dahi öğleden sonra 
saat bir~n beş buçuğa kadar alaturka ince saz iıbu zaferin 

~'idine iştirak edecek bütün kard~lere arz ve 

.. •••••••teşrifleri rica olunur. ••lli••••llll 

Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

gresinden avdetle hastalarını ı · d · · d'I ı·d 

• 
cuma gün erı mü ürıyetıne müracaat e ı me ı tr. • 

kabule başlamıştır. Babıali, 

Ankara caddesi No. 66 D H h • Beyoğlu T okatlıyan 

UskUdarHAlesinemasında- r r. or orunı y:~k~taN~~kjSP -
( A~k Uıumaz) mümessili: Viıjma Yalli. Cilt ve emra• &Olare.Y.İye tcdavibanesi hergün sabahtan 

Duhuliye IO kuru~tur. ---------- akşama kadar _________ .. 

il 

ır 

. -: ,,. ... · . . . ' . . . . : ~ : ~ . ' 

.. . 

Bayat· Banıllarası 


