
iftendddmlstlfadeİer 
•in etler 

zır etg '. 

Mehmetçik, Kainatın ,_ ~n 
Bütün Türkiye ordusile baş ti8.şa 

Bü ·· Zafer gününü kutluladı 
lstanbullular, gündüz kahraman askerimiz 
~dımlı geçit resmini alkıılaıwelat,,~he de 
büyük zaferden duyd~kları #.f~Ci ız ar et 

0 ... ,,...109 
Acı bir hücum .... ~ ................. ..... .............................. 
Birkaç ,en enet teJıraflu 

Amerika bankerlerinin İDIİltere-
ye ~ ·~atom g&ıderdijiai 1 
bllclirmİft ~Ut bumm IGD de-
rece mekt6m tataldupu iJln 
etmifti. 

S.n poebr He ıetea l4»ıidra 
.....ıer1 .............. --
- PJ.e.teac oı... (De,I......,) 
ba ....... ,, dair. .. ~ ...... 
mlhia -» •t nrmelstellr. 

Ba .. ıa..ta ~ Alilerlb 
Fedetal tian~ •bak lfalalo
••fd l&:ab....._.~~ 
cezri •• ._,'j' ta_..., ,.,.a
dli&. ........ ... _ .. .,. ,,.. 
rilen yarclamJar ~ tM
tirde iagiltereye bici ac-•k 
mthnkln olacalma bildir• ••· 

Sabık Makdonald hllılaaeil 
bu DIJimatom mabiyetiadeld O.
tan aldıktan IODl'll ipizlere .,... 
pdan yardımlardan ylb:de oa 
lreımelr meselesini ileri llrmBf. 
IMi metele illerinde kabille iki 
,.,... aynJmafbr. 

Amen1ra bankalan tarafmclan 
•aku balın ihtar iagiltere deY
Jet bankası tarafmdaa teyit 
edi'mif, amele kabinesinin .bu 
meaele Gıerinde itilAf etme1ıne 
4mirla Wunmadıflndan Wllter 
•11•mld iatifa etmif, ondan ...,. .-.ulri kabine tekrar 
._. riyueti aJtmcla tepkkal 
eclwek-'fdl'fell yeDiilen tetkik 
..... .....llıllfbr. 

(Al&tanlı l lacl .. ,., ... ) 

.......... ftll 11..UW. ...,.,. ... 
rl NaHI, Jıl8Nel Patalar, B•• lal 
~Haltlı.Bentla...,...._ 
mı Sedat, polill •lhllrl AH Bm, fldla 
YPlye& idare ..,.., nW emw x. 
r1m, tanue c ı ııfJ.U •lftrl a .... 
Pelmt b17Jerle fllafr meellll aaıan. 
•Jet n blonla eıUaı ft it* ... 
Jaltal* bir laalk Utı.r Mm' hhUaİif 
tllr. 

Büyük 

ann=----· 
-- Mizah 8871!881 

Varlıjıdır 

B~ taarruz ve Zaferi 
Yau•ı Mehmet~..-

...... bi uzama 
Y anhlann matlôbiy 
tind n kim mes'uldiir? 
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lu maceruına .Wedetı Yunan hükQ.. dan ihzar edilmiş ve çok mektum tu
metlerl o zaman hakikaten he-r suretle tulmuştu. Anadolu hükOmeti ile te· 
istiklll ve irad..me ahip bir ılyut masa memur edilenlere \'erilecek sal:i· 
heyet olsaydılar, hiç fijphesiz Yuna- hiyetname nihayet meclisi nüzzar tara
nistan bu kadar bUyük bir fe1Akete uı? tından ihzar edilecekti. Bundan do
ramaksizın itin itinden çıkmak yolunu layı da vaziyeti kabineye bfldinnek 
bulacaktı. Maalesef o vuittl Yunanlı icap ediyordu. 
tanın ktndl ordularının tatilerini daha Nazırlar Gonarisin izahatini heye. 
ziyade Londra hükCimetinln emrine ter- canla dinlediler. Kralın da ayni ar
ketmit olmaları bu me-mleketin bir zuda bulunduğu hakkındaki beyanatı 
kere içine düşmüş olduğu büyük mes'- üzerine esasat etrafındaki müzakerat 
'Vliyet bata.klıfrndan kurtulmasına nta· hafi kalmak ,.e ittifak hasıl olduğu 
ni olmuştur. takdirde resmen mür.akerata başlan· 

Bu 11oktal na.zardan nmyet ntuha· mak kaydHe tfşe-bbtifil muyafı.k buldu 
kerntı ediline Anadolu harbinin Dum· lar. 
Jupınar meydan muharebesine kadar Fakat bu ıırada ba§vtkil M. Rali~ 
~nam etmesinden mütevellit mes'ulf- Türkler ile aktedilecek tiulhün mütt~ 
yetin ta.mamen lnriliz harfdye na- flkrile gUçendfreceğinden ve binnetice 
ım Lort Görzon ile o vakitki Yunanis- Yunanistan daha leci bir hale ılrece
tanclı muhalefeti ınUttehlde batyekilf fmden bahsederft< k~fiyttln mahrem:ı 
olan Ralis üıerinde temerküz ettiği ne bir surette İngiltere hariciye neza.-
görülür. r"ine btlcffrilmeeini n ancak fngil-

Anado1u harbi denın ettfğf sıra- terenin muvafakati alındıktan sonra 
da \'unanistanda bulunmuş ve J.ı0ı.an böyle bir ite girişilmesi lazım gelecdi
sulhüne kadar yfae orada kalmış olan nıl IÖ7Jemiftir. M. Ral~ 1915 - 1916 va 
ahvale ,·aktf ıenttan aldığmuı baıı kayHnl göz önUne getirerek te\'ahhuş e 
mühim mahlmat bizf bu hususta ten- diyor, Jngiltereye haber vermeksizin 
'ir edeıetk mahiyettedir, Onun için Anadolu htikGmeti llt aalh mUzakere
ba maıe .. ı. burada telhlı edece· •• rintllnıealnl tehlikeli buluyor, ak· 
flz: si takdirde mea'uliyeti üzerine alamı-

1920 senesinde yapılan meclisi meb- yacaftnı, başvekaletten çekileceğini, 
11san intihabatmda Venfıe1M matlcl.ı> arkadaştan fikfrJerlnde müsir iseler 
olarak Yunanlstanı terketmişti. Hükll· başvekaletin kralın tensibi ile diğer 

metıllz kalan Yunanutanın idaresini bir zata tevdi edlhneelnl ileriye ıUrü· 
mecllaln lpimaına kadar yqh dlvlo- yordu. 
matlardan (Ralle) deruhte etti. A)·nt Bunun üzerine Yunan kabinesi baş
•abfMdt mohalef etl mUttehlcle rUeaa· Tekile Inaillz teflrl ile temu etmek sa· 
• da mf"fllf alm111ardL Ba hük8met J4hlyeUni vermiptr. Bu itin hatta 
ller terden nel An1ipanıa tfddttlt ma- Londraclakl Y.ınan ınulahatgUıarın· 
llaleft'Unt ,.. tehdldatTna rafıMn Ya- dan bHe mektum tutulma•• kararlaştı· 
•anı.taam batına taç T• tahttan mah nlmıf&ır. · 
nm brrakdan kral KoM&attnl ı•tirmek Şayanı dldlattlr Jd M. (Ballı) in 
i~ln f aalirde •eçmlf. n ntha7et kra- tn fllz Nfai'etlnl ziyaretinden uç ıa-
hn aYdetl temin edfJmt§tL 1 

K ı KGMa tJ v 1 1 1 ..&.ta at 10nra İngiliz harietye naantlnla ~ 
ra n n en ze Oll a e,... n vabı rehrıiftfr. Bu cevap tamamen 

ldL Yanaalatanın bqma &'elewı fell· menfi mahi etu idi. Ve Yunani&tana 
k.tter tc1Mbilere dayanarak Yunan 1 

mega:Jo icleuııu tahakkuk ettir· k&t'fl müzaharet şeklinde blr~ok me~a-
mek ~ deJft.Sne .hareketlerde bulu- it He dola idi. İfU' bu aur.tle 1 u· 
nan Giritli diplomata atfolunuyordu. nan bafveklli (RaHa) in tfrNdildil, ln· 
Yunanı.tan 1912 _ 1913 harpleri ile giltere barldye nezaretinin sulh 111Uza. 
kafi derecede bliyümüş, fakat Make· k~J'Mine aleyhtarlıft Anadolu • har
donyada eline ıeçirdiii yerleri muha· bınin devamına sebep olmuş n l una· 
far.a 1~1ll Jtıt1Ji fedakArhklarda buh1tuı- nistanı Dumlupmar fel&.ket.hae uirat. 

rak zayınanuftı. Zayıf bir Yunanı~ mıştır. . 
tan, Setbi.kte göıU olan Sırplar n GörüHiyor ki Dumlupınar zaferini 
prkf Ma:kecfonyayı almak için uğraşan nasıl TUrklyenin istiklalini kurtar· 
Bulgarlar karşısında Anadoloda akı- mış ise Dumlupmardaki Yunan mağHl 
beti meçhul bir harekete girişemezdi. biyetıini de Yunanntanın hakiki istik
Kral böy'lt dilşln8yordu. Çanakkale· IAlinf yapmı,ıtr. Hfç şüphesiz Yuııan 
de itili.f devletler( tarafından yapılan lrlar kendi hallerine kalmış olsaydı 

hareklt bir fırka ile dahi olsa iştlı-a· A-nadolu macerasına atılmağa ce1'aret 
ke muhalefet eden ve boğazın ıceçile- edemiyece:klerdl. Yahut atılmış olsa· 
miyeceği kanaatinde bulunan ve hn im· lar bile nihayet geri döneceklerdi. Fa
naatinden dolayı Venizelosun ve r.llit kat Yunan milletinin hayat ve istikla· 
tetiklerin takibatına ulnyan erkanı llne ''e istikbaline taallQk eden hat·p 
harbiyei umu~iye ~s~ jeneral (Met.lk- ve sulh işlerinde harici teşvik, nya taz 
BM) da bu fıklrde ıdı. Gonarl8t lta· yffc fle yürümek itiyadını adeta bir :niJ• 
Jis, Teutoki• Te diğer diplon:'a~lar U ıiyaMt haline getlrmtt olan Yunan 
avni kanaat n nokta.t nazarda tdıler. _, 11 D 1 majlrı.bi ı· d • . nta um uprnar u ye ın en 

Kral ne mendi lktidar-dalcller hu fı· sonra artık müstakilane harekeote doğ 
kir ve kanaatte olanca yapıfacak bir ru yürümek kararını vermi§~rdir Ye 

ftV nrdı. Anadolada bulunan kav .. 1 d' ki bu tarzda k · oy e zanne ıyoroz arJlr wtlm ceri çekınff, mUtteffklerln Ya· 1 . ba d b·zzat v nl 1 aanhatana rarbt Anadohtda v1rdlklt· "b·er
1
ea er.akınt d om a 

1 
• ıe os 

u unm a ır. 
ri 111andıtetllkten vuı~mek.- 192! 
Unallutanfıfnde fU kıtran nrdller: FUhakika I.ozan ko~feransı ıntiza• 
T8rtcler ile sulh mUzakeres~ne ll'irm.&c keratı esnasında Ybn&nı~tnn namını\ 
elzemdir. Ya1.i)eti ha~kn türlü :slAh sulh ~urahhası olan Venızel~, daha O· 

etmek mln*tin delildir. o halde An· rada iken artık Yunanlıların ıtflaf dev 
kara hlkfrmeU ile bir temH yola bul- Jetleri heMbına ve menfaatine alet o
ınak için hemen faaliyete girişilmeli· lamryacajını eraı ve harekltfJe ispat 
dir. etmeğe çah~ıştrr. Ezcihnle Türkiye 

Ba vaziyet ~fmdfye kadar kllt'h'en ile Yunanistan ara.~ındaki esaslı ihtj. 

RuR ;tmelesi 
DUn ,ehrlmlze 350 Rus 

amelesi geldi, yaran 
gtdecekler 

Birkaç iündenberi beklenilen 
Ruı amele seyyahlar dün 1abah 
5 buçukta şehrimize gelmiıler, 
Ruı sefiri Suriç Yoldaş, Sovyet 
htikflmeti lıtanbul konıoloıu M. 
Maliıin, Sovyet sefareti, konso
losluğu, ve ticaret hariciye mü· 
measilliği erkanı tarafından kar
qı 1-.nmıtlardır. 

Gelen seyyahlar kadınlı, er· 
kekli 350 kitidir. Seyyahlar don 
gruplar balınde ıebri ıe:rmitler, 
akpm Rus ıefaretinde ıerefleri· 
ne verilen çay ziyafetinde bu· 
lunmuşlar, geceleyin Galata nb
llmnıa yanatmıt olan vapurları· 
na dönmDılerdir. Rus ameleleri 
bugünde ıehri gezecekler ve 
yınn Rusyaya hareket edecek
lerdir. 

Demokrasiye 
darbe 

[ Üst tarafı 1 inci sayıfada ] 
(Deyli Herald) ın verdiii bu 

mafQmat, diğer ingiliz gazdeleri 
tarafından tekzip olunmuı, fakat 
amele ••ı.e!esi v.er... -•••........, 
iizerinde ısrar etniştir. 

Filhakika Oeyli Heralt tara
fından verilen bu malümat her 
tarafta derin merak uyandarmıf, 
Londra gazetelerinden başka 
Amerika iaıeteleri de bu ha
beri tekzip et1nişlerdir. 

Halbu ki (Heralt) verdiği ma· 
16ınabn IUreti katiyede doiru 
olduğuoo ve Amerika bankala• 
rının İngiltere devletinden siya
set ve idarcdnde tadilat yap
masını iıtediklerini iddia etmek
tedir. 

(Nevyork)ta çıkan Jtırnal Of 
Komers le Deyli Heraldın verdiii 
haberi teyit ediyor ve İngiltere 
tarafından itıizlere vuku bulan 
yardım tahdit olunmaza& ken
duine kredi verilmiyecetini ya-
zıyor. AIDerıka bankaları ta
rafından 'Tiakubulan bu bareketm 
manatı pyet tarihtir. 

Oda, Amerika baakalanmn 
inıdtere dahiD ıiya1etine karıt
maları ve bu ıiyuetinl dikte 
etmeleri ve bu ıuretle inıllte
renin iıtilcllltnı uyi etmeaidir. 

M Yunanf$tan .. a. ne de Ttlrkiy~e tn- )Aflar hıtlledfldikten sonra .müttefikle· 
ti 8 tmemiı:ı oldui!'a iç.in mew;ufyetfn( re Yerdiği bir notada kısa bir zama;ıda 
t!ı;n e etmek!~ beraber bl1haııısa nazarı k~ndf meselelerini halletmezlerse o v:ı. 1 dikkati cereV'an eden bu hıtdisat Ü7.t'rf· kıt garhf Trakyada toplanmış olan Yu· 

lb d 
: K ı mrna ,.,. k t nan ordusunun tnhis edileceğin( tebliğ 

(Deyli Herald) ıazeteal yeni 
Ma&cdonald kabinesinin vatani 
aailderle teıekkDJ eltijinden bab
ıederken, fU acı hOcumlarda 
bulunuyor: 

«Amerikanın Federal Reze"e 
bankasınının İngiltere bankasına 

ne ce e enm: ra na n .. re e ~ i ti 
den prens Nikola ile hükOmet nanıın:ı etm ş r. 
hareket eden harbfre nuın M. c0• Lor.an konferansında bu tarz hare· 
narls mUzakera\n başladılar n temas ket eden V~izelos t~_krar >:tınaya &\' · 

seklini teı::bit ettiler. det ederek 'i unan huJnlmetınln idare
Kaı'llr \'erlldi. nu iş 'hafi ,·e nis resr.11 ~ini e!in~ aldıktan sonra Yunanistan 
surette idare edilecek unt ile görUşUI- ıle Türkıye arasında asırdid~ mucade· 
dil. Bunlara her iki hUkiimet mura:1- leye artık deYam e~.menin hır f~yda&ı 
haslarınm müukeratı sulhfye i~in mü· ,.e manası kalmadıgını nazan d>kkate 
lı\.kntlarını ih7.ar nzifesi verildi. Türk alarak iki memleket ve millet arasında 
]erin bu davete icabetlerini temin için do1'tluk tesisine mu,·affnk olmuştur. 
müznkereye esas olarak maddelerde Şu halde her hangi bir mtlletln slyaf'f 
TUrk misakı millisi naıarı itibare alın· istiklı\lini eline alması esas ittbrıtile 
makta idi. Temas şeklinde ve tef errtı· lıayatf bir muvaffakıyet olduğuna göre 
atında mutabık kalındı. Bu işi de- Dıımlupınardaki Yunan mağJ4hfyetl de 
ruhte edenler hareket gUnUne fntiıuen bir taraftan hu memleket için bir frJA. 
hazrrlandılar. Hareket aiinü meclisi krt t1lmakla beraber dlfer taraftan f• 
ntizzarda müzakere edilerek tesbit tdi· t!tkbale ait Yunan sfyuetfnfn matuf 
leeekti. olmuı lbrm ~len hakiki istikameti 

Biraz ... ı işaret edilditi v~hile bu göstermetıııl ltibarfle faydası olmu~ de. 
i§ler preM Nikola ile Gonaria &aratın- melctlr. 

(Bitti) 

kredi açmaaını temin için bu 
Amerika bank aaının siSzO ve 
iradesi dairesinde hareket et• 
mek vatanperli t midir? 

"Hayır, bu watanperlik deiil· 
dir. Bu bi14kis, bir dilctatarlOğO 
kabul etmektir. Fakat bu dik
tal&rlUlc, bir inııliz bankasının 
dejil, beynelmilel maliyeciliğin 
diktatarlDjlldilr. Bu hareket inıi
liı hayıivetine bir darbe indir· 
m:ıtir. Versay muahedesi Al
manya için ne idiıe Amerika 
bankasının, iradesini ingiltereye 
kabul ettirmesi de odur. 

•Demokrat bir h8k6metin hu
kuk ve salahiyelferine bundan 
daha ağır bir darbe indirile· 
mezdi .• 

Bütün Türkiye ordusile baş başa 
büyük zafer gününü kutluladı 
L :ı taruıı ı ırıcı c:.ı) ııadıı tiklal caddesi yola ile Taksi~ çd;mıJ-

cadelesl, memleket n millet muhar~be tar, orada dafılmı~lardır. 
si başladı.,, Toplar etahyor 

Genç zabitimfz istiklal harbinin muh Saat tam on fkide alay köprüden 
te!if. sa~ahatını anlattıktan sonra de· ge~erken Beyazıt ,.e Selfmiyeden yirnıi 
mıştir kı: birer top atılmıştır. 

- Nihayet 26 nğustos günü geldi. Abid 1 k 
B .. bi · · · f u 111 eye çe •n ugun zım ıçtn za er, m stev er B ._r.1 k ak Seci t "'-J 
f • ü ü id' B d eJug u aym amı a ·v. J1" e· 
çın ~za ı n ı. ugiln en IOnra d' . . . 1 · d H · 
\f 1 U kt Al h

. d ,..
1 

ıyc reısı muııvın erın en Amıt bey-
' yon yo u şa an, aşe ır en, ı• a 1 't • d T k 1 · · d ı i d G'' 1 l . . er geçı resmın en sonra a s me :.,"I• 
nısa an zm re var ı. uze zmırın .. 
h t . · k 1 b .. 1 d k derek cumhuriyet abidesine şehir na-ure ını çe en er u guze yur a a- . 

t k. 'h t 'h' d . 1. d mınn bır çelenk koymuşlar, ayrıca ,.s-
vuş u ı cı an arı ın 6 mıa ıne tn tr . . . 
t d ''f d'I' b' f k 1 naf cemıyetJerı namına da bir ç~denk esa u e ı ır ır za rr azanı mış, k 1 t 

be .. d b' d . h d'I . onu muş ur. on ş gun t, ır or u ım a tı ı mış, 

bir memleket kurtarılmış, bu istiklal Ta'!erele~ln attııı kllıtlar . 
kazanılmıştır. Ckçıt resmı esnasında tayyareJerı· 

Arkadaşlanm, bu günleri bu mes'ut ~iz l~tan~~ıl üzerinde uçarak tehir 
günleri bu zaferi yaratan bafkuman·I uzerlne kagrtl~r atmışlard~r. .. • 
dan Gazi Mustafa Ktmale borçluyuz .. , Halkın tay,are cemlyetıne gosterdı-

'UkrU Nam P,.nın hltabe•I ti ollka ve yardımı te~k gayesile 
Genç :ıabltimlzln hararetle alkr~la- a~ılan b~ ki#ıtlardan bazılanndakl 

nan nutkundan t1onra Ştikrü Naili Pa· cumlelerı apğıya yazıyoruz: 
şa şu nutku söylemiştir: "Sana hu k.t'l~ıdı atan tayyare st~f~ 

"Arkadaşlarım; Bugünkü bayramı· malındrr. Evını, barkını, memleketını 
mızr tebrik •rim. lst.iklll harbinin kurtaracak odur. Bunların aayısını 
''e baeıkamandanhk muharebetlnln ha- çotaltmak yintı &enin elindedir. Cay. 
IAeuını ••nç mtiJbkn arkad&ijımız rri~ tayyareye yardnn-" . 
pek iyi bir surette tuvir ve lıah ettt. Herket adam batma an para verır· 
Jer. Ba muharebe T8rk tarihinin :;al· ~ 8f8~ı yukan bir harp ta1')'arMi ılır. 
dııh n mefahlrle dolu sayıfahm kin- •Tretıni ebllttne-,, •'"MU.takt.el harp 
de bir inci ve bir p1Tlantadır. ~ lerln •• mUthif ıtllhı tayyaredlr. Tay. 

tatf1dll muharebetl bir memkıket yare ~mt:retfne yardım, ıallt ve ıaf e
Tt millet muharebteldlr. Ba nıuhare. rin temi nfae hadlmdlr.,, 

beye mili.tin kendltl batlamtf, kendi Gece .. nllkler 
heyecanlle yapmış ve kendJ azmfle bl- Dtin ayni zamanda tayyare bayramı 
tirmittfr. Fakat onun aynca bir mlir kli. Ba mUnuebetle t&yyan ~mlreti 
tldi, ve bir başı vardı: Gazi Mustafa menfaatiM mfıkteplilerimlz tarafından 
Kemal ... , rozetler dağıtılmış. gece şehrin muhte· 

Muıtafa Kemal ... Çok kişinin; htr lif yerlerinde, Bebekte, Suadlyeclt, Kız 
seyin mahvolduğuna hükmeylediği bir kulesi gazinosunda, Taksim, Saraybur 
~manda. milletinin önUne ve başına nu, GUlhane, Belvü bahçelerinde H· 

geçti. Kendi dehak:ir kudretini mille daha kadar ejlenceler. fener alaylıın 
tinin ve bunun ytiksek ordusunun kah· yapılmış, haV'ai fl~kler atılmıştır. 
ramanhğı ile ve azmile )'oğurarak Z&.f er ,.e tayyare bayramlan mUna.-
bo emsalt;iz ı:nferi meydana getirdi. scbetile evkaf memurları ,.c Beykoz 

Dünya yüzünde htr mflJetfn büyük- Hililiahmer şul>Hi tarafından ayn, 
Jeri nrdır. Fakat cenabıhak bu hü· ayrı tentzzUhJer yapılmıştır. 
yUklerin @ bi,ivüiilnü Gazi Musıar DUn resmi dairrler Te mlllt u-~~ 
KemalJ, TUrk ml!Jefllarasında yara - seıer :ram eaumışt~ 
mı!'tır: Buglin bÜrada bÜ büyük başı Bayram münasebetile bazı dükkan 
hü~metle selAmlanm. sahipleri ve şoförler bir günJUk hast· 

Yine her memleket bir orduya sa· tatlarını tayyare cemiyetine terketmiş
hiptir. Fakat cesaret ve fedakarlığı lerdir. 
fle, azim ve kudretlle tek olarak anı- Ankarada merasim 
Jan orda; teşekktiltindenberi Türk or- Ankara, 30 (Telefon) - Bugün bü-
dusudur. Türk ordusunun şimdiye yük zafer bayramı miinasebetile ö~lf'
kadar kaydettiği bütün zaferler !;İbi den evel saat 11 de kışla meydanında 
ttlyen daha pek çok zaferleri tahak· merasim yapıldı, en kıdenudz genç bir 
ku1< ettlnnlye kadir olduğunu hepimiz zabitle liva kumandanı tarafından nu· 
biliriz. Bu kahraman ordunun men· tuklar söylenerek büyük zaferin hatı
suplarını muhabbetle selamlanm. raları tazelendi. Sonra bir geçit rea-

Milletinln istlklili utrunda, zafer mi yapıldı. Milli Mildafaa ,·ekili. as
yolunda kanmı diken Tt dU,Up kalan kert ümera ve erkAn merasime iştirak 
mübarek fe)ıitlerlmlzln, Umldl yarıd:l ettiler. Büyük bir halk kütlesi mera. 
kalan bG Ttlrk evlltlarının ruhlannı simde hazır bulundu. 
hUnne11• anar ve onlara fatihalar it· Ayni zamanda bü,>·ük erkanı harbi· 
haf eylerim." yede de bir kabul resmi yapılarak or· 

Geçit reeml lta•llyor duya tebrikler kabul edildi. Kabul 
Nutuklardan tonra darWfUnun ka· mensfmlne meb'uslar, vekiller. ''ali 

pısı önünde hazırlanan trfbUne ~ıkıl- n beledi)•e rei.OJ muavinleri cemiyet
mıJ, burada Şükril Naili. merkez kn· ler ~ümeselllerl iştirak ettiler • . . 
mandanı Emin Pat11ar ukeı1 erlin .vt .. .?glede.~ sonra al~d~ zafer ab:de ı 
ll ramızla valf Muhittin, muavınl onunde hukümet erkanıle a.Skerl ilme 
:'ı pol~ mUclUttl Ali Rıza, btan- ranrn n bliyük bir halk kalabalıfının 
.,:~ 1' b'uları AIAtttln Cemli, Ziya- fştirakile bilyilk hir merasim yapıldı ve 
etti me tehir aet1lalnden Suphl, Hncı nutuklar söylendi. Gfce de her taraf 
..C:~ Necip, Cffd.t Kerim beylerle donatılarak fener alayları tertip edil
Ru k~alOIOta M. Malfıtn He dlln şeh· mektedir. 
rimlze ıeı.n ras ameleelnden bir kısmı Bundnn başka buglin ~~ala) kazası 
diler bazı ecnebi davetliler ve aabah1n namın~ ~hnan tayyareye ısım konulma 
erken 1aat1erinden itibaren Beyazı\ merasım.ı de yapıldı. 
mevdanmda toplanan kalabalık bf r Dlyarıbeklrde 
haİk kütlesinin huzurunda askeri kıt~· Diyanbektr, 30 ( Valcıt ) 
at v• mekteplilerle diier tefkillt hır Zafer ve tayyare bayramı kala
geçit r!5mi ya~mışlardır. . balak bir halk tarafınd:ın tuit 

Geçıt resmıne ııra ile Harbıye, bah· 
riye, Kuleli, Halıcıoilu askeri mt.k· 
tepleri talebeleri, kıtalar', ~hir ban· 
dosu pollı müfrezMi, itfaiye, tayya· 
re cemiyetinin tayyare timsali, mehter 
takımı, darUlfünun tnle-besi. muhtelif 
mekteplere men!'up izciler, şehiryatı 
mekt•pleri ve dlter mektepler ve oto
mobillerle muhtelif esnaf cemiyetleri 
mtime11etlleri iştirak etml~lerdlr. 

Geçit resmi çok gtnel olmuş. kah
raman ukerltrimlıin geçitl•ri ,.e bil· 
ha~ muntazam yürüyüşlerile her ge· 
çit resminde takdir kazanan bahriye 
mektebi talebeleri hararetle alkışlan-

edildi. Mühim nutuklar irat edil· 
diği gibi asker ve mektep tale
beleri parlak bir reami ıeçit 
yaparak çok alluşlandalar. Halk 
sevinç içindedir. 

Aydında 

Aydın, 30 ( Vakıt) - Zafer 
bayramı ylikıek tezabOratla te1it 
edilmittir. Halk ıDrür içindedir. 
Muazzam fener alayları tertip 
olunmuttur. 

itizar 
mışlardır. "KızıJcık Dallan., tefrikamız aıiJn· 

Geçit re.imine ittirak eden kıt'a ve derecatımı:r.ın çoklufuna mebni bugüll 
mektepliler Beyazıt, ve Dh·anyolu. Sul· dercedilemedi. Okuyucularımızdaa j. 

tanahmg, Sirkeci, Şişane yokuşu Is-. zür dileriz. 
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• Oç tayyaremize at ı---H-a_r_t_c_i_H_a_b_e_r_ıe-r--1 

konma merasimi 
Ust tarafı 1 inci Sa),fada 

Merasime bahriye muzikasınm çnl
G.riı istiklal marşl.le başlanmış, sonra 
IBlmlert bayraklarla örtülmüş tayyare
Ietfn yanma gidilerek bayrakları tay-

Belinde peştemal, 
omuzunda atkı .. 

• 
[Vakıt] ın Tefrikasıı 

No.: 31 

o 

Hz. ISA l 
.Nakleden. 

ömer Rıza 

• 
yarelere bağlıyan kurdela alkışlar ara Bombay, 29' ( A.A) - Gandi, beline bir peştemal sarmıf, 
smda kaza mümessilleri tarafmdan ay- omuzlannda düğümlenmiş bir atkıya bürünmüş olduğu halde 
n ayrı kesilmiştir. Razpoutana vapuruna binmiş ve doğru kamarasına gitmiştir. 

Isanın üç cürmü vardı 
isyan 9 sihirbazlık, lılynnetl vataniye 

Hasan Fehmi Beyin nutku Yuvarlak masa konferansının muvaffakıyeti ihtimalleri hak-
Bundan sonra tayyare cemiyeti nn- kanda sorulan bir suale cevaben tamamen nikbin olmakla bera- Bu cümleler, bize yahudilerin Isa- romdaki tahtına oturarak sanki hal 

mma reis Hasan Fehmi bey hararetli b f k yı ittiham ettiklerini, sonra lsa alt'y ka cevap verecekmiş gibi onları 
blr nutuk söylemiş ve muhterem halkın ~r, u u ~a memuriyetinin neticesinin iyi olacağına delalet ede- hinde değil, fakat Roma hüktlmetinin davet etti, ayni zamanda tamamile 
tayyare cemiyetine karşı gösterdiği bılecek bır amare görememekte olduğunu söylemiştir. mümessili üzerinde tesir yapmak ıçin müselJah olan askerlerinin yahudile-
alakaya teşekkür ettikten sonra demiş- . Bombay, 29 (A.A) - Gandi, vapura bindiği sırada komü· kıyam ettiklerini anlatıyor, bu yüzden ri ihata etmelerini emreyledi. Yahudi 
tir ki: nıstler, Üzerlerinde "Kahrolsun Gandi,, yazıt. bulunan bir tak•m Pilet de lsa aleyhinde şiddetli bir ~u- ler, her taraftan muhat olduklarını 

_ Vatan müdafaasının ehemmiyet bayraklar saltamışlardır. Liderin taraftarları, komünistlerin üze· rette hareketle onu salben idama mei:- gördükten sonra korktular. Pilet 
ve kudsiyetini çok iyi takdir eden feda- rine çullanarak bayrakları yakmışlar ve aümayişçilerden onikisini bur oluyor. bunlara tehdidamiz bir şekilde hitap 
kar lstanbul halkrnın kıymetti teberru- yaralamışlardır. Piletin Tiberyiise yazdrğı bir mek· etti. ''Siz kayserin suretini kabul 
atı1e üçüncü defa olarak satın alınan Londra, 29 ( A.A) - Hindistana ait meseleleri müzakere tupta da şu cümlelere tesadüf ediyo- etmezseniz ben de topunuzu keserim,, 
bu üç tayyare ve bugün (Beyoğlu)(Us- edecek olan yuvarlak masa konferansına iştirak edecek murah- ruz: dedi ve askerlere kılıçlarını çekmeyi 
küdar), ve (Adalar) isimlerini takmak hasların ilk kafilesi bugün öğleden sonra Londraya gelmittir. "Şayet, hiddet ve asabiyet içinde emretti. Yahudilerin hepsi birden 
münasebetile burada toplanan mu!ıte- Konferans beş eyliilde Londrada müzakereye başlıyacaktır. olan halkın bir fesat çıkarmalarından bire kapanarak boyunlarınr uzattılar 
rem heyeti ve bütün İstanbul halkını Gandi, 12 eyliilde e-el,.cektir. endişe ~t~emiş olsaydım, belki bu a- ve şeriatlerine muhalif bir surette ha· 
tayyare Ci!'miyeti namına minnet ve dam, hala ara.mızda .yaşardı.,, reket etmektense koyun gibi kesilmt:ğe 
§tikronla selamlarım. Suriyedeki .Fransız Makdonald istifaya Fakat bu ıki vesıka da hiristiyan- razı olduklarını söylediler. Pilet 

lstanbulda olduğu gfüi, memleketin mandası meselesi dav t dili ! lar tarafından uydurulmuştur. ~·;tün bunların Allahtan bu derece korkma 
her. tarafında, her zaman gözümüzü Paris, 29 A. A. - ' e e yo~ bu uydurmalardan m.a~at, Isa ıle '.ı larından mütehassis olarak suretleri 
fahır ve gururla kabartan hamiyet mü 1 h be 

1 
d ( ) Genevreden ge Londra, 29 (A.A.) - Parlamentoda raftarlarının hareketmı n kıyamını Kudüsten kaldırılmasını emretti. 

sa.bakast hararetle devam ediyor ve e- en. a r .er e Fransanın - evvelce 1\-L l\fak Donald tarafından temsil e- bir tarafa atarak, hasımların aleyhte , .. 
.z ___ 1,,ti lngılterenın Irakla yaptığı gibi _ Su dilmekte olan S ah . t•h t k k tt'kl . . .. t ekt' Tam bu sırada, kendısıne adam 
u~ r. . .. • e am ın ı ap mm a ·a ıyam e ı erım gos erm ır. . . . . 

T 1 • .. rıye hukumeti ile bir ittifak muahede- sındakı' mahaJJ'ı a 1 f k .. _1ed demek caızse sıhır yapmak kudretınf ayyare erın mustal b t h ı d me e ır ası og en ş· d' b' · ·ıı · 'f d J • · J _ .. . ~ e . arp er . e si akti hakkında müzakere ·e iristik· · . . ... ~m 1 ız ıncı erın 1 a e e_rım, · 0 haiz biri zuhur etmişti. Bazı Yunanlı· 
yapacagı muhım rollerı hakkıle takclır ten sonra Suriye mandasın~ang va; e sonra bır ıçtıma yapmıştır'. sefusun beyanatını, sonra Pılete at. lar ona allahın oğlu diyorlardı. Faka1 
eden ve hasrm tayyarelerine karşı en . . _ g ~ Bu toplantıda kabul edılen karar folunan rapor ile mektubu, sonra An· .. . . . 
müessir silah•n .. ,;n ta.. ld • mek tasanurunda bulundugunu Cemı suretinde M. Mak Donald bu mrnta- tak 1 J .. 1 .. b' t' murıtlerı onu hak hır peygamber ta. 

• J e yyare o u~unu yeti Ak ·a 1. . . 1 k . . ya ı onun soz erını ır araya gc ı .. 1 .. 1 . k ld d _ . 
"Ok iyı' bilen uya k .. t ·ıı t' \ m mec ısının ge ece ıçtıma- ka m~b'usluğundan istifaya davet edil- k b l t l'f ed k l k nıyor, onun o u erı a ır ıgmı 'e 
~ nı ve comer mı e ı- ınd t hı·- d •. . . . rere un arı e ı ece o ursa şu b"t" h t 1 k ·r •V• • 
miz bu sene k h d ("' .... ) a e ıg e ecegını bıldırmckte·I miştir. t' • u un as a ı Iarı şı ayap ettıgını 

, a raman or umuza .• , d'r F 1 ük' .'\ • • b . • ne ıceye varırız. .. 1.. 1 d 0 h'lk . bi . • 
tayyare daha hediye etıni tir Kendi- ı . ransa l umetının u husuı.takı Londra, 29 (A.A.) - Amele frrkası "l . .. . soy uyor ar ı. nun ı atı ve çımı 

ş . tasavvuru vaziyet mus" aade edeı· e• be . b' mparator Tıberyus devrınde, 1- tam ·ı b • 'd' G" .. .. .. b 't sini kurtaran ve koruyan ordusuna silk- . . .,. şu sı ır karar sureti kabul ederek t d _ h d. amı c eşerı ı ı. orunuşu ası • 
ran borcunu ödemeğe çalışan fed;kar mez bu. yem ıdare tarzına varmak sosyalist aleyhtarı hükumete işUrak =r ota~iı':~ına v;: ~~ ~m;~r:ı u ı- ti. Yaşı olgundu. Ufak tefekti. Uç 
milletimize delil olmakla fahir ve ~ merkezınde olmakla beraber bu ha- ettiğinden dolayı başvekilin fırkadan t h . d ~n Y .u.t~:rı; ı \ a i ar~.°' arşın boyunda idi. Kamburlu idi. U· 
rur duyan Tayyare Cemiyeti fazil;~I; berin v.akitsiz ':e mevsimsiz olduğu be ihracı kararını vermiştir. a knlp be.leh yenbı ·ıı ı .~tü~r ı(er ~utr- zun suratlı, uzun burunlu ve bitişik 

. . yan edılmetkedır. me e, ı assa, se ı gun ne yan. a- . . .. . .. .. 
ve hamıyeth halkımıza canügönülden C . Londra, 30 (A.A.) - Amele fırkası- ti1 gününe) riayet etme kl kaşlı ıdı. Onu gorenlere ürkuntu ge 
müteşekkir ve minnettardır. Bu 0 • sı h::~~e, 2.9 <.~·A:,> - Surı~e m~nda nm Kolnevalley icra komitesi dün bu günde bile bir takım harilı:al~eya~ lirdi. Saçları seyrek idi. Ve ot'ta· 
tuz yedi tayyareyi satın alan şehir Ye C . . Aakkı dunku haberlerı teyıdcn York kontluğu dahilinde kain Slaoth- mak ve hastaları tedavi etmekle 'tt' sından ayrılıyordu. Nasıralılann a· 
ı. bal .. .. emıyetı vamın mandalar komisyo- wa·t d t ı t K ·ı llf 1 ı- . .. . . . 
~asa anınızda, bugun bunlara bu- ile d N 1 e e op anmış ır. omı e, n • ham olunmuştu. Halk onun kuvvetini detı oyledır. Sakalı, tam değıldı. 
yük merasimlerle isim takılınakhıdır. :;nunb raporu : ~~l~ayan ;r· eşr: Snovdenin önümüzdeki intihahatta ve onun bir sözle birçok şeyler yaptı- Yalnız bu adamın hal ve tavrında bir 
Her türlü ihtimallere karşı kalplere em ı en·ı· u. ralp9o3r0 a ı assda ransız. m~- namzetliğini koymamak kararını kabul ğrnı gördükleri zaman ondan Kudüse fevkalbeşerlik vardı. Çnükü hayret 

. t b h d b . . messı tnın mayısın a neşredılm1ş etmic:.tir .. 
nıye a şe en u tayyarelerrmız s~v- 1 t şk'lf't . ka ~ • . . girmesini, Romalıları ve Pilatı imha vencı ve tuhaf şeyler yapardı. Yaln~ 
gili Istanbulun, Beyoğlu, Üsküdar ve :.:~ \ l t ' esas;:e - nun:n~n tat- icra komıtesı, M. Snovdenin mem- etmesini ve üzerlcrinde hükümran ol onun alelade manzarasına bakarak 
Adaların sevimli namlannı vatanın !'ıe- beı ıne taş aknm~ş o uguna. aır olan leketi avam kamarasında temsil ettiği masını istediler Bunlar Kudüse yüril ona melek diyemem Onun görünmi· 

1 d • d d h yana ını omısyonun *esfll etmit' ol- doku f " ·c t . ...ı.:ı w • • • ma arrn a ve ıcap e erse a a uzaklaJ' d ğ k dedlI ktedl K . z •ene zar ın11ıı ı a nı19 '""" ,.~rec-rııeı aıeya ..... -·- ............ 3 .. -. ...... __ ..,...__ •a1>ı ..... .,, .... ;r""'f> ... "-

;fa şan 'Ve ~ref uçuracaktrr.,, u ~ ay.. me .. r. ~mısyon. kıymetli hizmetleri takdir ile yadetmiş Bunun üzerine yahudilerin başkahini her şey bir söz veya bir emirle olu• 
1 . • Surıye ve Lubnanm pek krsa hır zaman f k t l\f M k D aldın riyaseti al- .. ' 

Etem zzet Beyın hitabesı d be .. t'f d t ekt ld ki ve a a !• • a on cesaret gostererek İsayı yakalattı ve veriyordu. Ba:ııları•onun hakkmda: 
H F h · B · k lk 1 an rı ısı a e em e o u arı man t d ·ıı· b' l'k h"k• ı· ·ı t ·ı · asan e mı eyın ço a ış anan . . . . ' ın a mı ı ır ı u ume ı ı e eşrrn:ı onu Pilete teslim etti.,, Bize ilk defa şeriat getiren zat tek· 

nutkundan sonra kürsüye ~ehir meclisi da sahıbı devletın yardım ve nasıhD.t· mesai etmesine teessüf eylemiştir. .. .. .. . . . . . . . . 
1: d Et l t be .. 

1 
k B lanna artık ihtiyaçları kalmryacağı ................................................... .__.. Butun sozlerın bu şekılde hır a- rar dırıldı de, geldı, hastalan şıfa· 

azasın an em zze y ge ere ey- · · · Iil k tl k h' . ·ı ·ı ld d'I ı· . · ·r tl •3 _ .. . zamana doğru, gidişlerinin safhaları· şıarı yenne çe < ana arın a ır ve raya getırı mesı e e e e ı en ne ıce, yap edıyor ve sahırane man e er ~ 
oglu ve Adalar halkr namma guzel hır ha et vas t ı k 1 k ·ı · k l h' d küf' Ü ı d d.l B ı d ''B a 
h. be . . . I nı alaka ile takip edecektir. Komis- şe m ı a arı ap ıyıncıya a- ası erın ayser a ey m e r er sa pıyor, e ı er. azı arı a u .. na ırat etmıŞtır. Etem zzet bey d r 1 ·ı • ·ıı · t .. · · · 
h 't•be · .. 1 b 1 t . yon, Suriye ve Lübnanda tatbik edi- a .,, vurma arı e, sonra ıncı erın sayı, dam Allah tarafından gonderılmıştır 

ı u sıne şoy e aş amış ır . G il B k ff b' ett K dil k • "M ht t d 1 .,0 - lecek olan yeni rejim hakkında vücude a P ahtlyar Beyin nut u muza er ır sur e u se so ma- dediler. Bununla beraber bu adam bır 
u erem va an aş arım, .ı agus- Et ı t b . h' be · · Usk"d 1 ·ı t f-·'- d' Ç"nk" t · · 

t b .. "k t"...s. C • : b t t getirilecek itilaflarda manda sahibi em zze eyın ıta sını u ar arı e eva W\. e ıyor. u u sanın çok hususlarda şeriate rıayet ehnı-
os uyu uın. za erın.n aşımıza ace k h. 1 .. • d K d" · d·-· d , .. d k 
t·~. f h 1 • . • d b devletin bazr hukuk ve menafiine ait azasr namına şe ır mec ısı azasın an u use gır ıgı sıra a on en ve ar. a- yor, ve ecdadımızın adeti üzere sc-
ı,gı şere ve gurur ıt esı ıçın e u G 1. Baht' ı.......rn tk k' • ı ı Os bb' · ·1 

d d t 1 b ı . A _ teminatı muhafaza edeceğini ümit et- a ıp ıyar an;,.,n nu u ta ıp eır dan ge en er, ana, ra ın ısn' 1 e bit gününe hürmette bulunmıyoı ıU· 
mey an a op anmış u unuyoruz. }· . . t' G 1. Bah . b tk d .. b k 1 , d' b v . . t ·c d .· h' mektedır. Bu hukuk ve menafiin mu- mış .ır. a ıp tıyar ey nu un a gelen mu are o sun., ıye agrryCJr- Kendisi utandırıcı bir harekette bu-
l'll gurur ve aynı az.-ıme ı a esı ısse- Ü "d 1 1 .. - 1 h d' kA. 
d t" k .11 t' . b .. b t hafazası, idari vekaletinin hitamına sk.u ar ı ann uç senede tayyareye lardı. (1) Bu bagrışma ar, ya u ı - ıunmamıştır. Yalnız sözlerile her scyl 

enoo ur dmıb.~~ yı;: k~~~· .. ~ sa:ı- kadar manda sahibi devlete tevdi edil- i2.000 lira verdiklerini söylemiş ,.e hinlerine, AUaha karşı küfür telakki hazırlamıştır ~ 
:~~ al n ad uto nl ur ıyeC~nhar~ ıs-t miş bulunmaktadır. Nihayet komis· necip Üsküdarlıların icap ederse bü- olunmakta idi. Marküse göre kahini "B' .. · k 1 bal k 
·~yon arın a p anıyor. um unye . _ . d d kta ır s1 ·a a ı bu adamın 
h a . tas tar h . d bi yon, bundan sonra Suriye ve Lübnan tün servetlenni bu ugurda terkedece- azam, bu nıdaları uy u n sonra . t k 1 . onun sözlerini kabul 

av ıs yon mm er yerın en r · · · . · ed v • • t k. ül · - ·ne işaret et iştir ·· tünü başını yırtmış ve .. ,rtık bize peşıne a 1 mı::;;, 
an sonra yeniden birer ve birkaçar çe- ışlerının takıp ecegını e am e aıt gı m • us . • .. .. . . . . etmiş, birçokları heyecanlanmış, bu 
ıik k d 1 "k 1 · muhtelif safahatı hakkında zamanında Vall Muhittin Beyin tayya- şahıtler ne lazım, kufurle_, "ıttınız,, . . . . 

1 . ana rn sema arımıza yu ~ mış . . ( ) M .. adamla yahudı kabılelerının Roma t• 
b 1 d - .. w • malumat verilmesini temenni etmekte- recllere sözleri demıştı. 2 ettanın anlatış.·. · gore 

1 
. ti 

u ~~~:u~u gorecegız. dir. Her biri sık sık alkışlanan hararetli "kahini azam elbisesini yırtan •. _ lıu lardan kurtulacağını ~anney e~~ş · 
_ aş ar:. .. ,.. . . . . - nutuklardan sonra yeni tayyarelerimi- adam, küfretti,, demiştir. Sonra "Bu adamrn adetı, vaktının ço• 

30 agustos buyuk 1 urk zaferı tanhın tayyaresı sadece Beyoglu halkınm fe- . .
1 

t k' . tl . t . b h 1 1 " bb' · mile ğunu şehir karşısındaki Zeytind:ığı 
·de her hangi bir milletin kaydettiği ragat ve faziletindeki tezahürün lıir zı~ pı. otavefma ınıhs de.rıne d~lyyareltce- yınle lu ~l rh~.k~~ edn er rüab ı~ ~sun üzerinde geçirmek orada hastaları 
b. f 1 k c k' d b' h d' · b' ta b d y m1yetı ra ından e ıye e ı en a ın ge en sraı u um arı m are o , ' 

. ır za er o manm ç0ı ev ın e ır gu- e ıyesı, ır va n orcu ur. e.. t . . . t' d' b v 1 d 0 ların bu ted • t kti Onun yardımcıları bu 
f · k - d b .. t.. t·· k .11 t' "'ynı· borc . 1 saatler evzı edılmış ır. ıye agırıyor ar ı.,, n avı e me • , rur. şere ve ıman aynagı ır. u un ur mı e ı c. u, aynı a- . . v h k t C d t ı ı dı 

30 
- t 

1 
b' f d h .. 1 "d k ·vetintl b 1 Hediyeleri t.'lyyarecılere bızzat va- şekilde bagrışmaları kaysere a are rada onun etra ın a op anmış ar • 

. agus os ya mz ır. za .er .. sa ece assus ,e ~. eme vazıJ e u ~n~- . . tin be mi tir. k"für t kil etmekte idi. (3) Bunlar yüz elli kişi ile bir sürü kala• 
hır kuruş ve kurtarış abıdesı olmaktan yor. l'.Jskudar ve Adalar tayyaresının lı Muhı~ . Y ver ş . ve u eş • • 
uzak; daima yüksek, daima tarihin ~y- manası da bu olduğu gibi tayyare Is· ~luhıt~ı~ be~ cesur ~a~ya:ecıJere Bu suretle hakikat anlaşılmakta bal~tan ıbarettıler. • 
rine hakim ve mütevali inkılap lan tasyonlarımızdan ayni saat içinde hava hedıye~erını venrken d:mıştı rkı: .. .. ve boş bırakılan, yahut çıkarılan yer- . Bun~~.r _onu~ . ~uv_ve~~i ve ~nu1' 
mahmul bir ateş ve heyecan menbaı larımıza salacağımrz bütün çelikkanat. . - 'atanın cesur.e,~h~tla~ı .. bugunu.n ler anlaşılmaktadır. her ıs~dı~nı sıhırlı hır sozle J.Lptı• 
dır. larda ayni va7Iİfenin ifası, ayn-i tahas- güz~l hat~rasını. teyıt ıçın sız~. şu ~a.cız Yukardaki thakikatımıza göre (Jo- ğını gordükten sonra ona . arzu~arrnı 
Yatandaşlanm. c;üsün tebarüzüdür.,, hedı.yele~ı tev~ı. etmekle mu!t~hır~~1 • sefüs) ün (Halosis) unnnh eserindeki bildirdiler. Ondan şehre gırmey.ı, n.o-

On sene evel bugün Türk ,·atanının Etem izzet bey, nutkunun tayyare Yenı vazıfelerımzde memleket ıçın, 1 ur yazılan şöyle olmak icap eder: malı askerleri ve Pileti kesmeyı, ''8 

kurtuluşuna inanan o imanla istiklal cemiyetine hasrettiği kısmında da şu kiye cümh.uri~eti için hayırlı muvaffa- "İmperator Tiberyüs Kenan diya- ü7.erlerinde hükümran olmayı iste-
harbi yapabilen Mustafa Kemal çocuk· eümleleri söylemiştir: kıyetler dılerım.,, rına bir halcim göndermişti. Bu ha- diler. O da bunların arzusunu reddet 
}arı ayni hakimiyetin ayni heyecan ve "Vatandaşlarım, burada huzurunuz lstanbul _UstUnd~ ~lk uç~şl~r kim, geceleyin gizlice kayserin suret medi. Bunların hepsi Kudüse aknı 
ateş edanın serl< Ye ,·ahdetine bugün da, heyeti içtimaiyeni11in asil fedakar- . Tayyare~.ıler Muhıttın be},~ s~zl~- terini getirmişti. Bunlara Semaia de- ettiklerinden Pilet aleyhinde pa~ırdl 
de tamamile bağlı bulunuyorlar. Bura lık ve feragatlerini naciz, liyakatsiz rıne teşekkurle mukabele e~mışleı \e nilirdi. Bunlar şehre konmuştu. Ya kopardılar ve hem allaha karşı, heıtl 
daki toplanış sadece bu ,·ahdetin, sade- sözlerimle tesbite çalışırken türk Tay· sonra yerlerin~. ge~erek yem tayyare- hudiler sabahleyin bunları gördm<- kaysere karşı küfürler savurdular .. (1) 
ce bu imanm sadece ileri duygunun yare cemiyetinin de büyük bir fazilete lerle İstanbul u~e.rınde. ~çmuşlardır. leri zaman büyük bir patırdr koptu. "Yahudi rüesası vaziyetten maltl
ifadesidir. ve hudutsuz bir say ile hava hakimiye- Tayy~~le~ ısımlerını. taşıclı~l~~ı Yahudiler, bu manzaradan tedehhi.i' et mattar oldukları zaman bunlar bU• 

Arkadaşla, başımr2ı ne taraf~ çe: timiıe yaroım eden müzaheret ve fa. kazalar uzerıne kadar gıderek te rı - tiler. Çünkü şeriatleri ayak altına a- yük kahin y:rnmda toplanmış ve l-D' 
\irirsek ~virelim iman ve azim abıdcsı aliyetini şükranla teyit etmek isterim. nameler atmışlardır. lmmrştı. Yahudi şeriati, Kudüste nuşmuşlardı. Bunlar "Biz Rom:ılı• 
nin yanında ayni tunç hislerin beraber Türk Tayyare Cemiyeti bu sahada hiç Tayyarelerin pllotvemakinlstleri her hangi suret ve sanemin bulunma-

1 
k : . d rece za'ıfİ:t" 

· · .. f b'd · · d Ad 1 ) t . ara arşı acız ve son e 
lığl ıle yuk.selen eragat a ı esını e şüphe y0ık ki, aldığı vazifenin en yük- (Beyoğlu) (Üsküdar) ( ~ ar . ay sını meneder. Civardaki halk, hadı- Fakat ok yayından fırladığı içiıt 
buluruz. sek liyakatlerine ,·asıl olmuş bir te~ek- yarelerinin üçü de Brezet sıstemınde sedcn haberdar oldukları zaman hep d ·d ki mızı Pilete haber vereliı1' 
Arkadaşlanm, Memleketin bütün çe- küldür. Eğer bir tavyaremizt adalar, ve 450 şer beygir kuvvetindedir. birden ayaklanarak şehre geldiler, uyk ud.ar_ı . k t 1 m Yoksa pjJe& · · · ve en ımızı ur ara ı . 

lik kanatlarını seferber eden bu coşgun bir tayyaremiu üsküdar ,.e bir tayya. Hepsinde telsiz telefon, telsıı telg- sonra Kayseriye giderek bun- . . d d ıı• 
tah .. lü .. ·· .. d d .. . w • • • • • 1. t··t k t h' t 1 • . p· meseleyı hır başkasın an uyac ve assus gunumuz e şura a gor- reımze Beyoglu ... dıye bıhyor ,.e yı- raf, bomba ,.e makıne ı u e eç ıza ı Iarın Kudüsten kaldrrı ması ıçın ı- . .. .. d şJ1• 

·.ı-:;~:-. ·· ·· ta · d h" · ti .. .. h . . 1 ba olursa hız de but un varımız an m 
uUEJ.uııUZ uç yyarenın a ı, uvıye , ne bugun cum urıyet hava ıstasyonla- vardır. Jete yalvardılar ve bu surete a ve ec d' . b" d k tl' d'l'. 'fi 

d f tt b ka d' k·? · k .. · d. d - · b' . · uı· A • • • d k 1 k rum e ılır, ız e a ıam e ı u manası a eraga an aş ne ır ı ... rtnda 37 çelık anat uzenne ken ı a · Beyoglu tayyaresıne, ırıncı m a· datlarının adetlerı üzerın e a aca -- •. 
1 

. 
1 

d d'Ief· 
F 'lhakik b' 1 u k"d A · . . . . ak' . H ·ı . Ad . . . ısrail çocuk arı perışan o ur.,, e ı 

ı a _ rz on ara s u ar, - ~arını yazıyorsak bunu he:etı ıçtima- zım Mehmet ~lı, ~. ınıst ı mı, .. a~ larmı söyledıler. Pılet'. bunl~rm rı- (Bitmedt>. 
dalar ve Beyoglu diyoru:ı.. Burada, lyenizin fedakiirlığına oldugu kadar lar tayyaresıne yuzbaşı Asım, birıncı casını şiddetle reddetmış oldugun1an 
bu ktııırll U7.erinde ve huzurunuzda se. türk Tayyare Cemiyetinin de asil ve müHizim Namık ve USküdar tayyaresi- bunlar yüzleri üzere kapanmışlar, beş 
shni yttkıseltmek şerefini bulduğum dürüst faallyetine med:runuz. Biz ver- ne de yüzb:ışı MazlUm, gedikli baş~a- gün beş gece hareketsiz kalnuşlarrlr. 
Beyoğlu halkı namma ayni noktayi 19- dik.. O yaptı ... Biz vereceğiz yine o ya- vuş Hilmi efendiler tayin edilmişler- "Daha sonra Pilet biif.ilk hi.(>Od· 
tula ~etmek . Jsterim: )Jeyoğlu paca.k. l'a ld. aemalamnıZl bulut.1.2.nn e&--

(1) Marküs, (9 • 11) 
(2) MarkÜIJ, (14 - 64) 
f3~ Yuhanna (12 -19). 
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ENO"S ~ 

FRUIT SALT 
İ.ıılribaz. sihhat ava.rWnllı 
menbaidir. Bunu. altmiş se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile b1itiln d11ııyada taninmİJ 
Eno's •• Fnıit Salt" mis
t ahzarindan sabah 'Ye 
akşam bir bardak su deru
nunda bir kahve kaşigi milc
darinda alarak def'ediııiz. 

• Fnft Salt-1 
Y• · E1110• 
laiın.ICJ'IM 
.ııkeucn 
bbrlkaDıa 
aılıncu 

farika~ 

l.ıt.. 

2500 Lira Mükafatlı 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievelde Çekiliyor 

............. . . ···········-............ n:;y·-i;-;;-Neh-;rl·~ lakııa· p Llseıe· rl i·A;;·,-·ıu;;·ö·;"t;·:·i ......... _ 
··-········· . . L " K ımJ •••••••••••• ::::·· .. ····: Kız ve Erkek : : ıae ı• an ·---··:::: :::: : : . . .. . .... .................................. ·-.. ·····-·-·········--····· .. ' ... . :m Müessisi : Nebtzade Hamdi m: 
ma Resmt ders porgramlarını tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebt mekteplerine kat'lyyen lüzum bırakmıya· ~m 
ifü cak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mürebbilerinden mürek- fSSS 
ifü keptir. Ana ve Baba, )"avrularını 1 N K 1 L A P L 1 S E L E R 1 N E her hususta tam bir emniyet ve huzuru !fü 
m: kalple teslim edebilirler. (Mufassal izahname verecejtlniz adrese gönderilir. Mektep Nuruosman!yededir. Telefon 20019) :m .... . ... 
:::::::::::::::::-.::::::::::.-=::::::::::::::::r.:::::==::::::::m::::::::::::=:::::::::::: :::: •••••••• :.ı •••• :r.::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---: ··················•······························•········•····································• ············································································-···-··· ······································································•························· ...................................................................................... . 
~ ~lll1fttllllllllınıııa111ttnıııı111111ftlldllllllnııılflllllllllıımıııı!111~•~mııtılMı111Q11nıım111nıııdlfllllllnmııııtlllllııu n1ıııuıııı11111111mnııııımnııauııın11ıı11U111Uıııııııııımınııımııııııs ~ 
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ı Krem Pertev l\11üstühzaıratll Kolonya 

İ Diş macunu F A B R 1 K A S 1 Tırnak cilaları 

Südo-ro-no 

Podra 

Briyan~in 

Pertev 
Memleketin en 
Müstahzarah 

eski ve namdar 
ıtriye ve hbbiyesi 

Losyon 

Diş tozu 

Esans 

Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri Her 
~ 

1 zevki temin ve tatminedebilecek nefis müstahzarat , 
\.. \- a._ııeıı-.wlf\Alllllıııwııı--.W.wm Afı #"'2::""'-11,!':.!lfu rır=•mııııwa~1111 .........--u;;ı ın U~l'ffill .... wıııaııaıııııınıııııııınıııı~ınıı-ıınııımıııınttıımnanı ıı J...J ~ 11111111ııııııı1ıııııınıııllllııuııunuııııııı11nıııuu.ıııuıııınıı,wııııuıı ......... ı .. -11•1111111 u•ınıt• .... -... 1111111.-111tıl11111ffruuuııııınııllilliilıt1P11111ııııuıııııııııııı111111Mıiifıiı111111uınllüiiiııaıMiüllıııı1ıuııııı1111111.-ıııtıını ım ::;iııııı" 
• ;:::m::::::mm:::::::m:::: :wını:~m=~ Aroa vutköyünde -- T ra mvay Caddesinde <~:nının: ::ııııı:::::::mım::::mm::: 

1q~ L:~11 Veyziati Liseleri ~: 
1 İ Nehari c • Erkek 

1 
Ana sınıfı - ilk kısım - Lise sınıfları 

j Kayıt için hergün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir. 
Talep edenlere mektep tarifnamesi gi>nderilir. Telefon. Bebek 210 

l 1ı ııı 1111 1 111 11ıııı11ıı••''' 11••ııııı""""ll'''"'"''ll''"'"'""ıı"ııı'''lll''"""'l" ''"'""ll""""'" a a "'"""'"""""'"m""'"''U"11111ıı1111 111ıııı111u1ıımıı1111ıır11ıı1C"'''"""""''l" '"ııı'ıı 
1111111111 1111111111111111111111 •111111111 """"" ıı111111ıııııı1111 11 ıı •11111111 """""' ''"""'" """""'"'""""'"""'""' 11ımı ıı 11111111111ııı.,...n1ııı•nı111ıtı1 .-• .. ııırt• "''""'" 

BARTIN dc~T POSTASI 

Bartın Vapuru 
3 1 a~stoS Pazartesi günü saat 19 da 

Sirkeci rıhotnından hareketle, Ereğli, 

Zonguldak, Bartın. Amasra. Kurucaşile, 

Cide iskelelerine azimet , .e ayni tarikle 

- Kız ve Erkek - Leylt ve Nehart 

is tiki dl Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlannı muhtevidir. Bütiln sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perıembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şehıadebaşı - Telefon 22534 lstanbula a\'det edecektir. ı 
1 inci, 2 ~ci. 3 üncü ~nıf kamar~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· 

!arla güverte yolcularına mahsus mahfuz Jandatma imalathanesi müdürlü-
manallert vardır. Müracaat mahalli E mi· 

nönü Sebze sokak No 8 ğünden: 
Telefon: 

23609 
ve 

23388 J andarma ihtiyacı için kapalı zarfla (8000) adet ağzı vidalı 
-=-••-ıu:tc•:2:::ıımg.:::::::::::::::: 

1 [\ij!i~Mıı i 
yerli mata ra satın alınacakbr. Münakasa 10-9-931 perşembe 
giinü saat 15 te Gedikpaşada jandarma imalathanesinde ı cra 
edilecektir. Taliplerin komisyona müracaatla şartnameyi alma-
ları. (1800) 

.. .. Kuraya iştirak için is Karadeniı postası u 

ı Eylüle Kadar il f rzurunı ··~;ını 2 il 
Müzeler Umum müdürlügünden: 

Kok tou odun çeki mangal Kö. okka 
44 180 17400 

Kumbara Mevduabmz 1.lıÇarşamball 
Asgari 5 Lira Olmalıdır. .. .. 

..,..=~-.~---~-mi!!~-~-----.: il Günü akşamı Sirkeci rıh- il ~ : ı· Ürkiye iş ankaSJ il bmından hareketle (Zongul- :1 

Hilaliahmer hasta bakıcı mektebi müdü
riyetinden : 

G enç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir iıtikbal hazırlıyan mekte· 
bimize yeni talebe kabul edilecektir . 

Tahıil .müddeti iki buçuk ıenedi r. 
Mektep leyli ve meccanidir . 
Talebenin iska n ve iateıi giyimleri H ilaliahmer cemiye ti tarafın-

C:lan temin e dilir ve ayrıca kafi miktar harçlık verilir. 
Kabul §artları: 
1 - Türkiye c ümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaşından aşağı 30 yaıından yukarı olmamak. 
3 - Evli olmamak . 
4 - Sıhhati iyi olm ak (Sıhhi muayene m ektepte yapılır. ) 
5 - tık tahıili ikma l edenler imt iha nla orta tahsili ikma l e denler 

İmtihanıız kabul edilir. ı...ı 
6 - T a hsil esnasında hastalıktan ga yri bir sebeple m ek tebi 

t erkedenler ve ıehadetname aldıktan sonra beş senelik m ecburi 
h izmet i ifa etmiyenler t ah s:l maırafını ödiyeceklerine dair no 
terde n musaddak bir taahhütna m e vereceklerdir. 

7 - Mecburi hizm et esnasında evlenemezler . 
Bu tartları ha iz olan hanımların hüviyet cüzdanı, aşı ve m ektep 

ıehadetnamelerini, ve mahallesin den hüsnü hal ilmühaberini berabe
rine alarak 15 eylüle kadar AJcsarayd a Haseki caddesinde mekt~
bimize müracaatları. 

Edirne kız mualJim mektebi mu
dürlüğiinden ; 

Mektebimizde ikmal ve m ezuniyet imtihanlarına 6 eylillde, 
birinci sınıf ka bul imtihanlarına 1 Eylül ve diğer smıflarm ka· 
bul imtihanlarına da 5 - Eylül - 931 tarihinde başlanacağı ilan 

olmıur. ( 2051 ) 

il d k . b 1 E S :: i! a , ıoe o u, vrenye, am- ii 
il sun, Ordu, Gireson, Trabzon, if il Sürmene ve Rize) ye azimet ii 
i ve avdet edecektir. il !I F azla tafsilat için Sirkeci, n 
i Yelkenci hanındaki acenteli- ii 
U ğine müracaat. Tel. 21515 ei 
i!::-:::::::::::::::ı:r.:::::::::::ı::~ı::1:11111:1:u11M1ii 

Kaylp aranıyor 
Y e di sekiz senedenberi Sun

gur kazasının Ermeni mnhalle

s inde T epepıoar sokağında Sa

hakyan Agop oğlu Hayik isimli 

olan oğlumu kaybettim. Me mle

ke timden ayrılalı bir daha gör
medim ve nered e olduğunu da 

bilmiyorum. (Diğer kardeşleri: 

Asador, Alaksandır yanımdadır) 

Bilen ve görenlerin insaniyet 

namına adresime bildirme lerini 

rica ed erim. 

Langa: Kfttip Kıısım mahallesi Stpetçi 
sokat< No. 47 J\lernuka 

ÜskUdar hale sınamasında 
(Aşk U; umaz) mümessilı : Virjına Valli. 

Duhuliye 10 kuru~rnr. 

··········································-················ 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriya t müdürü: Piıkrel Adil 

Y AKI'l' Matbaası 

Istanbul Asarıatika mUzeleri ve milştemilih için a leni müna
kasa suretile mübayaasma lüzum görül"n balada mıktarı muharre r 
mabrukatın ağustosun 29 uncu cumartesi günü saat 15 te ihalesi 
mukarrer olduğundan taliplerin şartları öğrenmek üzere Asarı
atika müzesi dahili mlldilrlüğüne salı ve cumadan maada he rgün 
müracaat etmeleri. 1705 

~ı--ıııiııiiıllllıl ............................. ~ 

Tayyare Cemiyeti Menfaatine 
KONVADA 

Sonbahar At koşulan 
25 Eylill 1931 Cuma gtlnil saat 14,SO da 

Konya valisi izzet Beyefendinin himayesi altında Konyanın 
Çaytr mevklind46 yapdacak at yara,ıara programı 

Birinci koşu tlçllncll koşu 
Üç yaşında ve hiç koşu kazanma· 

mıt erkek ve dişi, Yerli ve Arap tay· 
lara mahsustur. 

)fesafesi I 000 metredir. 
Taşıyacağı sıklet : 56 kilo 
Duhuliye : 5 liradır. 

ikramiyeler 
Ridinciye 225 ikinciye 50 liradır. 

ikinci koşu 
Dört \'e daha ) ukarı yaşta ve hiç 

koşu kazanmamış yerli ve Arap at 
\'e k ısrakl:ırına mahsustur 

~lesa!esl : 2000 metredir. 
Ta~ıy:ıcağı 5ıklet : 60 kilodur. 
l)uhBliyc 4 liradır. 

ikramiye 
Birinciye 200 ikinciye 50 lir:ıdır, 

Bu iki koşuya ecnebi kanı taşıyan 
hayvanlar iştirak edemiyeceği gibi 
ecnebi jokeler dahi binemez. Kaza· 
nılan birincilik ise Yarış ve Islah en· 
cümeninin tertip ettiği koşularda yine 
birinci lik kazanmış addedilmez. 

Dört ve Jaha yukarı yaştaki ytrli 

ve Arap at \'e kısıraklarına mahsustur. 
(Handikap) 

l\Jesafesi : 3500 metredir. 
Sıilet : 60 kilodur. 
Her kazandığı koşu için talimatı 

mahsusa mucibince sıklet ilAve edilir. 
Duhuliye 6 liradır. 

ikramiyeler 
Birinciye 250 ikinciye 50 liradır. 

Bu koşuya ecnebi jokeler binmiyeceği 

gibi ecnebi kanı taşıyan hayvanlar 
d:ıhi iştirak edemez. 

Kayıt mllddetl 
Kayıt müddeti 18 Eylül 931 tari · 

hinde başlıyarak 22 Eylül 931 tar!· 
hinde nihayet bulac:ıktır. Bu müddet 
zarfında müracaat etmiyer.lerin hay
vanları koşuya kabul olunmıyacakor. 

Kayıt muamelesi için Yil:l.yet baytar 
müclürlüJWne müracaat edilmelidir. 


