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Yedi sene evvel bugün tarih~mizin zafer ve şan faslında yeni bir 
• ı • . 

devir başlamıştı 

Büyük taarruz 
Bugün Türk milletinin 

Layabnda tarihi dönüm 

noktalanndan bırldir; çünkü 

Yedi sene evel bu gündür 
ki garp devletlerinin hima• 
J(:af altında Anadoluya 

Yerletmit olan Yunan istila 

kuvvetlerine kartı kahra· 
man Türk milli ordusu 

laa.JTuza ıeçmit ve dört . 

&ün içinde ıon imhakir 

darbeyi vurmuıtur. Bu bü· 
Yiik taamız neticesindedir 

ki Türk vatanı esaretten Gazi tfz. 
kat'i surette kurtulmuttur. 

Her milleün ıarlhıncle Türkün büyük dahisi tarihi emrini ver· 
düflllanlanna karfl ıftlhar y .. .. } . . Akd . d .. ııe ııöaterıtebıtecek bnyllk miş, unan suru ennın enıze o-

Eooell(I ak~m Ertuğrul yatı 
ile Y alıfJayı şe~ ReW 
cümhurumuz ~ ~- Jün 
aklanı gtç ı>al(tl Jeadar a.,.I 

•ür' eı ve muvaffakıyet - 1 külmesi ile neticelenen büyük ta• 
leri vardır; fakat 26 aıus- arruz başlamıştı 

buyurmamışlardır • 

tos taarruzu kadar mahl· 
rane düıünülmüı, metanet --------.--~:----=~:-:-:":-"."7~~~-------. 

Müşartleyh f.azrdlPlnln Y • 
~c>aJa 6lt ıltt liüt ~ 
lan %anneJılmekledtn 

MecUs rel~mlz, de 
Y alıvaya 'l'ffl_ 

'Ve muvaffaklyetle tatbik 

edilmiı bir askeri taafUZ 

misali hiç bir milletin ha· 

yabnda yoktur. 

(26 ) afuıtosta batbyan 

'Ve Yunanlılann 1mbası ile 

neticelenen büyük Türk 

lavuzu o vakit bazı Av· 
l'Upa matbuata tarafından 
lcaimma atDOEDWI de p· 
np 1rallanam ft aalkııle 

galebe çalman ıuretbacle 
temsil edilmitti· HaJl>uld 
bu kısmen yanlıt bir ınu· 

kayeaedir. (26) aiull08 

taarruzu kağnı kuvvetinlD 

delil akıl ve zeki kuvvetinin 

maddi kuvvete kart• · faic 
kiyetinl ıösteren blı 
harekettir. Daha doırusu 
kağnıyı idare eden Tark 
sekin ve TGrk cesareti 

\ olursa otomobil ile yapacaiı 
yanıta gene ıalip ıelebi• 
leceğini göstennittlr • Bu 

itibar ile (26) afuitol ta· 
arruzu harp tarihinde bir 

miall daha görühneıııit 1'ir 

askeri mucize olarak telikkl 

oluunabilir. 

Hakikati halde yedi sene 

enel bugünlerde Anado

luda karıı kartıya duran 

Türk ve Yunan orduJarınlll 

vaziyetlerini göz öniine ıe

t!ren diier milletler Türk-

lerin taarruza geçmek f3yle 

dunun mOdafaa mevkifnde 

bile nıuvaffaklyetle dura· 

bileceğine ihtimal vernıf· 

Yorlardı. Bununla beraber 

biç kimsenin ibthnal ver-
llledlii bir günde sayOk 
Gazimizin ve onun çok 

kıymetli llllh arkadaıları· 
nın himmetlerile en kuvvetli 

•aatalarla mücehhez olan 

Yanan orduauna kal'fl TOrk 
ordusu taaruza pçmlt ye 

cihanın baynt ~ 
ln6nde dtıpnanlannl perl

f&ll etmlftir. 

c..ı ..... Apetoe 1831 .. -
Tepede MnkM• .._ • ......_ 

Dün meclis reW- Kdzım 
Pş. Hz. Je liman şir~tlnln 

1 molörile Yalıl)aya gMnılşlir. 

Ferit B. Ankaraya 
gidiyor 

Londra scfirimj! Ferit B. 
bu akşam Anku•aya hareket 
edece'ktir. 

Yerli Mallar 
SerQiıi 

dün kapandı 
Sergi gelecelt aene 
tt A6ustosta daha 
mifkemmel bir şekli· 
de tekrar açılllcaktır J 

On beş gün evvel açılan 

yerli mallar sergisi dün ak
P"!!"'!'!!!'!"'!~~, şam s:ı:tt 

sekizde ka-

Klüp murahhasları 
Oün fırka binasında toplanarak nııntaka 

. heyeti lntihabını görilştüle.r 



( Şehir Haberleri 

Kimler ça~ırıldı ? 
Edebiyatçılar kongresi 

perşembeye toplanıyor 
G. S. B. Edebiyat birli

ğinden: Güzel san'atlar bir
liQİ edebiyat şubesi kongre'! 
29 A~. to~ 929 pcr~cınbc 
günü sant onfıç buçukta 
toplanacMktır. ;\lcrbut .listede 
isimleri yazılı zevatın teşrif. 
lcrl ric~ olunur. 

/~imler 
Abdolhak Hlmlt, Abtul· 

lah Cevdet, Ahmet Rasim, 
Ahmet Haşim, Ahmet KuBi 
Arif Oruç, Ahmet Hamdi, 
Ahmı;t lh. an, Ahmet 1 lida· 
yet, Ali Canip, Ali 1 laydar 
Emir, Abidin Daver, Ali 
Karni, Abdülhak Şirıa,i, 
Ag~h ~rn. Ali ;\lümtaz, A. 
Sırrı, Ag,ih izzet, Abdullah 
Ziya, Burhan Cahit, Bürha
nettin Felek, Bekir Sıtkı, 
Cenap Şahabettin, Cd.il Sa
hir, Cehil Esnt, Cevdet 
Kudret, Eni~ Bdıiç, Ercü
ment Behzat, Etem lzzet, 
Emine Semiye, Ertuğrul 
(\Tuh in, E at Mahmut, Ömer 
Rıza, Faik Ali, Fıılilı Rıfkı 
Faruk Nafiz, J'ıızıl Ahmet, 
Fııhri Celal, Hkrtt Adil, F. 
Nazını, Faik Mümtaz. fe,·ıi 
Lutfi. Gühüm Nıyaıi, Gu
zide Sabrı, 1 lüseyin Rahmi, 
Hakkı Süha, Hıfzı Tevfilc, 
Hıı.ııan il, Hüseyin Rıfat, 
ı-ı rı eyin Suat, ı lfı eyin Siret, 
Hamdullah Suphi, Halit Ziya, 
Hnlit F lıri, J laltl • 'ihat 
Hfı eyin Cahit, !lali.\ • 'u ıat 
Hayri ;\Juhittlıı, Hılıni Ziya, 
Hikmet ~~Yk~ lliknıet Fe
ridun, Hasan R3. im, lbrJhiııı 
Necmi, lbnirrcfik Ahmet 

1 
Nuri, ibralı im Alaettiıı, t. 
Galip, llhami Safa, lsnınil 
Müştak, lsmail Hakkı. lsmnil 
Habip ilhamı Bekir, K. ımde 
Fuat, J{lzım Nemi, Klmirnn 
Şerif, Kenan Hulusi, Kcm;ıl 
Ragip, Kemal Emin, Keıııa· 
!ettin Kdmi, Kemalettin 
~Qkrü, Mehmet Rauf, Meh
met F.nıin, Mitat Cemul, 
l\lnhmut Yesari, Mahmut 
Sadık, Mehmet Nureııin, 
M. Kemal, Müsahipzadc 
Celal, Mustafa Şekip, ;\tclı. 
met Faruk, Mebrure Hurşit, 
M. Zekeriya, Mecdi Sadrettin, 
~feklu Salt, M, SalAhcttin, 
• lelımct Mesih, Necmettin 
llalil, Nunıllah Ata, Necip 
A~ını, Necip Fazıl, Niz~met
tin ~azif, Nabi Zeki, 'l\e.:dct 
RuıtQ, Nezihe Muhittin, 
Nazım Hikmet, Nahit Sırrı, 

Orhan Seyfi, Osman Cemal, 
Peyami Safa, Reşat Nuri 
Romaıı.:ı, Reşat '!\ uri F. 
Milliyetçi R tik Ahmet 
Ruşen Eşref, Rafet Avni, 
S. zade Sezal, Su~t Dcrl'İŞ, 
Selim Nüzhet, Süleyman 
Şe\'ket, Süleyman Bahri, S;ı
dettln Nüzhet, Sadri Etem, 
Sabiha Zekeriya, Sclılhattin 
Enis, s~ffct Nezihi, Saffet 
Ürfi, Salili Zeki, •. ıbri f:sat, 
Telit Mit~t. Talı . in. Ş. Ni
hal, Şaziye Berin, V 3};\ Ku
r~ttin, V sfi ~!ahir, Vedat 
, 'edim, Y hya Kemal, Ynkup 
Kadri, Yu uf Ziya, Y·ı~ar 
Nezihe, Ziya Osman, Ziva
cttln F~hri, Ziva Refik, Yaşar 
'abi. 

Darpanede lmonette te~e~~~lôt 
Müdür Cemal B., An

karadan geldi 
Darpane müdilrü Cemal 

B. bir mi!ddet evval Ma
liye vekiletile Darpane iş
leri hakkında görüşmek 
üzere Ankarayı iitmişti. 
Mumaileyh, evdet etmiştir. 

Hazım B. AnkRia 
emaneti muavini mi 

oluyor? 
Bir ıayiaya göre Beyoklu 

belediye dairesi müdürü 
Hazım beyin Ankara şeh
remaneti muavinliğine ta
yini tckarrür ctmiıtir. 

Bu tayini müteakip lıtan

1 

Beynelmilel 
Talebe kongresine 
giden murahhaslar 

döndüler 
Peştede toplanan talebe 

kongresine gld n tnlebe İıir
liği murııhhaslurı avdet et· 
mi~lcrdir . Kongre, ftyın on 
birinde beynelmilel tıılebc 

blrliJtl rel~lnin nutkllc ııçıl· 

mı~. belediye reisi, nnra ma-
11ril nazırı nutuk ~üylcmi~lcr. 

kongre altı kombyona ayrıl· 
mış, bir hnltıı lııaliycttc hu· 
hınmu.tur . Netice kongre 
umunıl k4tipl1Jtl tardından 

diiııı·n matbuntınıı bildirile
cektir. Bu karııı1a kongre 
daJtılmı~tır. 

Hrozi ve nrsnlar 
Nasıl kıy~cttakdir 

edilecek 
Arazi ve arsalar ıçın 

kıymet takdirinde mevcut 
talimatnameye muhalif bazı 
hareketler görüldüğü anla
şıldığından defterdarlığa 

nıufaııııııl bir talimat gel
miştir. Bunda işaret edil· 
diği veçhile arazi ve '1rsa· 
!arda kıymetlerin takdirin
de esas bugünkü rayice 
göre alım, satım fiatıdır. 
Alım satım olmamı;sından 
dolayı Lu veçhile kıymet 

takdiri mümkün olmadığı 
vakit arezinin mevkii, kuv
vei inbatiye vı, kasabalara 
uzaklı~ı rlereceleri nazarı 
itibara alınacaktır. ---·----

Ticareti bahriyemiz yeni 
bir vapur kazandı 
Kalkavan zade biratlerler 

tıı.rfından yeni bir vapur 
alıililiıJbr, yakında· l.ınıan· 
lanmız arasında nakliyata 
bathyacaktır. 

Eakt luni San Roma olan 
bu vapura Adalet ilmi ve
rilmlıtir. 1334 gayri aaft 
tonluk olan vapur 1893 
tarihinde infa edilml9, 1100 
beygir kuvvetinde, l4 mil 
ıürate maliktir. 

Ağır bir cerh 
Bakırköyünde lkitelli kar

ye~inde Ömer isminde bir 
adam bir münazaayı müte· 
akip Hasan !aminde bir 
şahsı akJr surette yaralamış 
va yakalanmııtır. 

VAKiT 26 Aıtustos 

Yüzme müsabakamız 
fÜııarafı 1 ind oayıf-ulaclır J 
Musabakarnıu lıtlrak 

edecek htuıımlar 
1 - l\ lü" Ş.vkı ( Calaıa.aray) 
2 - Cawl• Kulübe mensup 

detilclir. 
3 - Liıbct Kulübe mensup 

deAJ)dtri. 
4 - Melek Kulübe mensup 

d~ldır. 

.M'fJıabahamıu tıtlrtık 
ı edecclc erlcelc y4z/Jcdler 
1 1 - V ..ıaı Alıııt Gol ata Sarar 

ı - T•llt 
3 - Mu•• 
4 - A•nl 
1 - ,. .. .. • - ... .,,ı 

v.ı. 

TralıutM 

o. s. 
G. s. 
Kumlc..-

• 

1 - Muıt•f• HaJt111 

s - ıaı..,, 

• - 1101 •• ı ıı. •• ı.ı,,, 
10 - Ham4'l 

Q. '· ......... ~ 
11 - !tn1Hl 

U - HUonG 

Hllll 

Pen•rlt.ı..• 
Holıc..tl• 

ı' - ~.,,.. Kaıpepata 
14 - Kemal Hllll 

il - "'~"'".. G, .. 
ıa - Hı•- Melllo F. 8. 
17 - ıı-• F. 9. 
it - Kemal E.ıı. Vafo 
it - ı. .. ı Darlffol ... 
:ıa - ıı.ul Dorlnaloka 
il A.I•..... G. S. 
22 Nectdet C. S. 
23 Raıim Ku.dtopr•k 
24 Heedet C. !. 
25 1ttı..• B•brlte yordu 
26 C.111 J!ohnyo ,.,...du 
27 Cabrtel kulijpıÜ• 
28 Rahmi • E1ıp idman 
29 All Beılktaı 
30 l.matl H.ı,ı.. llqtl<taı 
31 Temi• Moda 
J;;ıl lıttratl Fener 
33 Hiiıe,.tn Fe•tt k ultlp•ÜZ. 
34 Hüın&. HaH;: 

35 NeCaft * kı.ıtı~•ii• 
31 - Muzaffer Darüıı•faka 
37 - Hjloeyln Suaı G. s. 
38 - l ütfl Refik tn.ıU,..ü• 
lll - R;fat Vec«ı hlGpoU. 
40 - Mufahham p B. 
41 - Abdullah Ut1111 Aıketl Sa.rıayl 
42 - Vakur C. S. 
4J Ha~kı C. 5. 

~ - Koço Po!te~os (Moda) 
45 Haıan Bant (Vefa) 
46 Avni Bekir (Kulüp>üz) 
47 Öır . .-r Hul~si ,Orıalıöy) 
48 Felln Rüıtu (4. S, 

Yarış nasıl 
yapdacftk 

:\llıs;ıh.ılrnnıız hıınıınltırA 

,.c erkek yüzücl'ılcrc malısLıs 1 

• 
olmak üzere iki !utip üze-
rine yıı pıhıcJktır. 

Frkck ~·üzücülcrin ınlis.ı
b;1J,Jsı Ağustos 26 ım Pa
z:ırtc i gı.ıııil sabahleyin saat 
on buçukta . l0th iskele~i 
ü;ıcrindcn ba~lı y;ıcakıır. 

Haıııml:ırıı m;ılısus mü ·a· 
baka, nvııı ı;ünün akşamı sa 
at ony~didc gene :\loda is. 
l;clc'i üz~riııdc buluşularalı 
yıı pıJ;ı,,ıkttr. 

Hanımlor11 mah-

:\Juaycneden sonra saat 
ı O.} o da hakem heyetinin 
\'ereceği i şaret üzerine yarı

şa başlanacaktır. 

llakem YC yarışı mürakabc 
heyeti Spor fcdcra~yonuıııuz 
crkıiııındnn bazı zcı·atlJ ycı·. 
mi gnetclcrin spor rnulı<1r
rirlerinden mürekkeptir. 

HDaab41<a nasıl 
loklp edilecek 

M!isalıakamı:ı: bir istimbot, 
fıç mötor ve miktarı kafi 
. anda! turafmdan takip c<li
lccckti r . 

l~timbot yarı~çıların en 
gerisinde kalacak, nıotör Ye 
~andallar iki yandan yü?.Ü· 
cülcri takip cdc.:cktfr. 

Ylzucr.ıltrln beraberlerinde 
ııetlrecckleri 1a·:dallar \'C ku· 
lOp fut ıları yarışı aııcnk ınev· 
cut lıontrol hattının gerislııdcu 

t~klp edelıilirler. 
• maaaboko nasıl 

bltecelcl 
Mo.ladaıı başhya :ı müsaba

kamız, Fcııerbahçede feııeri:ı 

sol tarafındaki kumluk iz ri :· 
de rekudeceğiıtıiz bayra f; ın 
aitıııJa bitecektir. 

Bir ınü~bıkın derece nl
mafü İçin denizden çıl;tılıı.1n 

sonra ,ıJtı metro kadar yü
rü ycrclı bayraJlın ahına ka
dar gdıııcsi şarttır. Denizden 
çıl;tıktan sonra kenarda k.ı
brak bnyr;ıga kadar ik·rle
miycn yüzücü den c~ alamaz. 
YiJ:e'ilcillerin dikkN 

edecekleri noktalar 
Çıkış yani yarışa b;ışlayış 

denize atlamak surctilc ola
caktır. 

Yliımıc scrlıeı.ılr. 1 kr mil· 
>ıtbık lstcdlıtl ~t:kilılc ve is· 
tedigl u. ullc yıınl tek kulııç, 
çift kuluç, .ırka İi<tli ve ~ulr 

·kilde ) iiım<'k lıukl.ııııı mn· 
!ikıtr. 

1 kr yüzUcU kendi seyir 
lıııttını takip ermek mecbu
riyeti nılcdl r. llıı kibiııc çapa mı 
'erenler mü,ıılıııkadun hurlç 
addcdlllr. 

Yüzerken nıhatsızlık hl~· 
:;edenler, mcı cut yardım va· 
>ltalnrındun yardım !stıı)'ctılcr, 
yarışı terktdccck olnnlıır el 
ktıldırnrak \'C yn sc~lcııerek 
ltıırct vcrmdlılirler. 

1 lııkcm heyetinin emir ve 
kararları knt'ltllr. ;\hinakıış:ı 
cdileml'I.. Ankarada, son zamanlar· 

da fazla faaliyet gösteren 
ve yekunu rün ıreçtikçıı 
artan varidat temin eden 
Darpanenin daha şamil, 
daha mükemmel bir suret
te çalışması etrafında gö· 
rüşülmüştür. 

bul emaneti müdürleri ara- !;::::=========~ 

sus m·iüabaka 
Hamnılnrda üç vnrı~ın mc. 

sa!tsini biz ı oo - 400 met
re olar.ılc tcsbit etmiştik. 

llu madde! rdc men:ut cıl· 

mıyaıı bıızı hu.u,;ııt h~kkındn 

hakem heyeti t·k~crlyctl uru 
ile kurar vermek ııelılhlyctiııl 
haizdir. 

Darpanede devlet daire· 
lerine ait krıstal lavhalar 
yapılmakta, hariçten d 
siparişler kabul edi'mekte
dir. Darpane~ vücuda ge· 

)irilen feyler, ucuz ve nefia 
yapıldığından, çok rağbet 
1rörmektedir. 

Yeni kadrolar 
Eylrilden itibaren O.rem 

kanununa tevfikan verilecek 
IQaa~lar için Maliye Vekaleti 
her daircniı: ayrı ayrı kad
rosunu ve memurlarıııı de· 
rece farklarını havi cetvel· 
ler ihzar etmektedir. Maaş
lar bu cetvellere tevfikan 
verilecektir. Bu güne kadıır 
Maliye, jandarma ve sıhhat 

}tlcri müdürlüiü memurle.rına 
ait kadrolar ielmiştir. 

Diğer taraftan, Dahiliye 
vekaletinden Şehremanetiııe 
C(inderilcn bir tezkerede 
:Barem kunununuıı Emnııet 
Ye idare'! im mlye meınurla

noa tatbikinin gelecek sene
ye telıir edildiği bildlrilm~

ıu. 

Buııdan baik~ B..rı:m ka-
11u11unun ı.abitana ak limat· 
naP\Cllll ikmal edilııılş!U. h
•11~siye ~ınlm okıcıa<:iluır 

sında milhim bazı tebed
düller yapılacağı, Beyoğlu 
belediyesi müdUrlüğüııe Be. 
yazıt müdürü Kadri, Beya
zıt müdürlüğüııe Bakırköyü 
müdürü Ihsan, Bakırköyii 
müdürlüğüne de umuru hu
kukiye mümeyyızı Hakkı 

beylerin tayin edilecekleri 
söylenmektedir. 

İsm~t P_a_ı_a_Hz. 
lıınct Pat Hz. bir kat 

ıündenberi Heybeli adada 
bulıuıınakta idi. Dün öjle
den ıonra fendi~e avdet 
bururmvtluihr. Avdetle
rinde Ankaradan l'•lmlf 
olan Baıvekil< t müıteean 
Kemal beyi kabul etmlt
lerdlr. Bir reftklınlz mÜfB• 
rıJeyhin eyltıl iptıd ... ın· 
da Ankaraya avdet ed .. 
cejini yumtf*a da iatihba. 
ratıın~ ıöre avdetleri sena 
hakkında henOz bt'I bir 
karar yoktur. 

Meclis ikinci reisi 
Büyilk millet nıeclisi i · 

kinci reisi liaun B. dün 
Ankaradan şehrimize gel· 
mlıtir. 

İngiliı liruı 
lqiuıı lir.. diia 1016 

kun.tfta ~bnıf, 1017 lnı• 
""la k.pııımııp. 

Adliyede 

Kız kaçıran 
Üç 

~ 

köylünün tecrimi 
istenildi 

Birinci ceza mahkeme
ıinde Şaban, Bekir, Yu
suf İşminde üç !..işinin kıı 
kaçırmak maddesinden 
mevkufen muhakemelerine 
başlanmıştır. 

Bunlar, Çatalcaya tibi 
yalı köyünde Mehmet ata
nın kızı on dört yatında 
Şaıiye H. ı cebren ve mü
•ellAhan tarladan data 
kaldırmakla maınundurlar. 
Data kaldırmıtfar, Şaıiye 
H. a eza, cef11 etmiılcr, 
yaralamıtlar, fakat kıılıtı· 
ıra tecavüz etmemitler. 24 
181t IOnra da köyüne fe• 
tlrip bırakmıılar. 

Mahkemede Şaziye H. ın 
haditcden aonra da bakire 
buhındutuna dair rapor 
okllftduktan ııonra, müddei 
umuminin mütaleası sorul • 
mut, Ceınil B. kıııa tccavüı 
edikne91e1İnin ve 24 aaat 
ııarftııda iade edilmeliııin 
e.O.bı mutı.ffefı addile, 
ınauıınlaruı tecri111ini İlt • 

mlftir. 
Mahkeme, buıün kara.-ını 

ı bildirecektir 

Fakat cger müsabıklar 
kendi aralarında anlaşırlarsa 
mesafeyi d;ıha ziyııdc uzata
bi~riı. 

Bu müsabaka erlıcldcrc 
mııhsu3 vanşııı aşcı~ıdn tcs
bit edile~ asatı doire~inde 
y:ıılılacaktır. 

Yl:unız lıımımlar l\loda 
iskel~sindc yarış günü öJl. 
leden sonra on ultı buçukta 
isbatı Yücut etmelidirler. 
&hele yD&ilctl.lere 

m11hsus miJHbalua 
Erkek y-::ızücülcrc ait )'•· 

rış cvnlcc yazdıJ!ımır. gibi 
.\!odada başlayacak ve do$t
nı bir hat ıızerindc devam 
ederek fcn(rbahçcdc bite.: k· 
tir. 

--- ~ 

Yunanlılar 
Cevaplarını dün 

gönderdiler 
Atina, 25 (Aııek) - Yıına

nistanın cevtıhi notıı:-;ı hl'A"Lİn 

husu ·ı bir kurye ile ı;iim!e· 
rilmlştir. .\ietin ağicbi ihti· 
mut çarşttmba günü ncşr· 

olunacaktır. llariciye neza
reti nıahafill cevııbın miiza. 
kereye müsait olduğu kanı· 
atin dedir. 

Atiıııı, 25 (A nek) - Tüıkl· 
yenin 1\1. polikronyadisin 
Ankara • sefaretlııe tayınıae 
muvafakat cttlJt! dün gece 
şayi ol muşsada vaktin geç 
olma§t haııeblle tahkik oluna
rrıamı~nr. 

Müsabakaya sant on bu
çukta başlıınacaw için ıııü
sabıkaların saat ı o • ı o, ı 5 
u~~ınd~ ;\loda iskele inde 
hazır bukınmalun lbımdır. 
MO.sa'bolr~ 

IHllMrffn 1 Karı mektubu 1 
l\lüsabakaduo evYcl . ama- 11.ı..--"':'!!~~,~.;..,;.;,;_..1_ 

törler, yanşa iştiraklerinde T e~kkür 
bir mahzuru sıhhi olup ol- Seaelerct..1-t wıüptel& 
madığını tespit için gaı:ete- olduğum trıkofiıl sür'atle 
mi&in daktoru tarafından mıı- tedavi eden Tıp falriilt.I 
ay edileceklerdir. miiderrıuertnae.a c:ilc1i1e 

Sıhhi 'l'uİ)'Cti ım'.ı.>ait -oJ. mut.ahuaıaı Retat Bf. ye 
mıyt111 amatör y~ i>tirak aleneı. teıekkür ederim. 
ettirlkm a; A•••kJall: Fuat 

Küçük 

Evkafın ııJahı 

Umumi m'IJdtfr Ni)ltu.i 
Bey ne diyor r 

f:vkaf umuml müdürü 
N!yur.i B. e\'kafa alt muhtelif 
meseleler hakkında şu beya
natta bulunmuştur: 

- t:vknf nılitehussısı 1\1. 
Lcymanın mc~alsine gelince 
kendisine bir çok not \'C 

mnliımnt verdik M. Leyman 
illm diinynsıntln pek ziyade 
maruf lıir simadır. Evkaf 
hakkında tctkikuta başlamış

tır . 
Yen! yapılacak ıslahatın 

mühim bir kı>ını mütevelli 
evkafıı nlttlr . Bu ıslahattan 

sonra evkala yeni bir cephe 
vermek kubll olacaktır. l~v

ka[ mütehassısı 15 eylüle 
kadar raporunu har.ırlıyacak· 

tır. lllr.im l\ludanyadnn An
tulyaya kadar lıntidat eden 
s:ıhn dnh!linde milyonlarca 
zeytin ağaçlarımız vardır. 

Uuninrın 8· IO milyonu 
pek bakımsız bir haldedir. 
\'c ı:İ\'anla oturanlar tnrafın· 

dan tahribata maruz kalmak
tadır. llüyk oldugu halde bu 
r.cytinlcr bu sene evkafa 
·Hl0,000 lira temin etmiştir. 

llıı zeytin ııjtaçlıırımızı ışlah 

için 1\1. Koınpcl isminde bir 
itıılyalı zeytin mLİtehnssMOt ile 
nnln~tılı. i\J. Kompel cyliilde 
bunıyıı gelecektir. !\liitchassıs 

zeytinlerin ıslahı, çol(aitılması 
\'C hnstalıklarının tcdaYbl için 
çalışııcııktır. Ayrıca zeytin· 
tiklerimiz dahilinde bir ens
titü uçıl:ıc:ıktır. Bu cnstltüniin 
prııjcı<I mütch;ı:.;ı> tnra!ıııdan 

ynpılac:ıktır. ln~aatı bittikten 
sonra i\1. Kumpel bu eııstl· 

tiıyc miidıir olacaktır. 

• lkıı. ut 1ekA!eti Tiirkiye 
ormnııl:ırııııı ıılt guyet güzel 
lotnl{rııllM çckılrıni~ıir. Bu 
foınııruflar ·efart~ııelcr va· 
,ıta.ı ile ıı1Akaılar hüki1met
lrre ı:tindnil ınl~tlr. 

• Dnı·lııler vekJll ve Dil· 
yuını unıııınlyo komiserinin 
lııtilı:ıhı w ,rint evcide icra 
cdil<'l'ckrlr. 

• 1. met paşA l lz. lerlnln 
ııvdcrlnılcn blr halta sonra 
Adliye \'Cklll mnhkcnıeleri 

tdtlş için orta Anndoluya 
gi<IL·cek ve bi!Ahııre Trakyayı 
ı:;rçcctktir. 

Tcftl~tcn soıırn Vekil bey 
11.ıııirılcJ.:I çiftliğine.le bir ay 
J.:ı:cıır ı.ıırahat edecektir. 

• l~m:ıııct gelecek sene 
lıu;r. falırikuıııtn 50 ton faz
lu h111. çıkarabilmesi içiıt 
tL-rtihnt ittihaz edecektir. 

• Moıer tıleten baR ve bah· 
çc sahiplerine verilecek me· 
vadcı mü;talle hakkında İktısat 

vekilellnden urrat bankası mO
diriyeline bir tahmalname gel
mi§t:r. 

Dünkü futbol 
Beşiktaş Vefayı 

mağlup etti 
Dlln Taksim suıdyomunda 

BeşiktMş ve Vefa kulüplerr 
ııin küçük ve büyük tıkım· 

lurı dostane birer maç yap
mışlar, küçlik takımla bir bire 
beraber kılmışlar, birinci 
takımlar arasınılrkl maç da 
sıfıra knrtt iiç sayile Ue~ik
taşın lehine neticelenmiştir. 

Yırbk paralar 
Ankara, 24 - Yırtık P•· 

ralar hakkında bazı mali 
müesseselerin fikirleri ıo
rulmu,tu. 1, bankası bu 
husustaki cevabını Maliye 
vekaletine göndermi~ir. Ma
liye vekili bey Ankaraya 
geldikten eonra taHmatna
me mevkii tatbike konula
caktır. M41iye ıvekili Eylül 
bidayetinde Anlı:araya gi· 
decektir. 

Sayı fa 

Haberler 

Dahiliye memurları 

VelcAlelte bir lcısmınırı 
sicilleri lefklk ediliyor 

Dahiliye veklletlnde bir 
kısım kaymakamlarla, t.b• 
rirat müdürlerinin, dahiliye 
idare memurlannın sicilleri 
tetkik edilmektedir. Bu tet· 
kik neticesinde meınur

lann kıdem ve ehliyetleri 
anlaplacaktır. 

Bu kabil memurinin de
recelere taksimi bu tetki· 
kattan ıonra icra edile
cektir. Bu it eyllll hidaye
tine kadar ikmal edilecek, 
lazım gelen mahallere teb
ligat yapılacalcbr. 

* Şehrimizin tayanı te
maıa ve tarihi yerlerini 
gezmek için latanbula 15 
Romen ihtiyat zabiti gel· 
mi ıtır. 

• Bu sene Ankarada bir 
dahiliye meslek mektebi 
açılma11nın ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Evvelce mektep için bir 
talimatname yapılmııb • 
Mektebin açılması kat'ileş· 
tikten sonra bu talimatname 
tatbik olunacaktır. 

* ismet Pı. Hz. evvelki 
gün Şükrü Kaya beyle birltlı:te 

Gülhaııe hastanesini ziyaret el· 
mittir. Dahilıye vekilimiz fıtık· 
tan rahatsız bulundu~u cilıcılc 

Gulhane •eriryahnda operatör 
M. Kemal bey taralı:ıdan mu· 
ayene edılmlflir. 

* Yaz tatilin! geçirmek üze· 
re A vrupaya giden avukatlar 
avdet ctmtılcrdtr. 

* Tütün tnlıı.arı yerli pu· 
ro yapmak için tetkikata b"f
larınılır, 

* Ticaret odası devlcılerle 

aktedilmekte bulunan ticaret 
muahedelerlnde naıan dıkkate ' 
alınacak etasalı teablt eden re• 
porlannı ikmal eyleıııtı '"" Ve· 
lcifcte göodttmiftir. 

* KAznn Paıı Hz. tyllllün 
on ~ıtııden ıonra ıchrimizden 
mut.raket edeceklerdir. 

• Memleketimizde tetkıkatta 
bulunmak lizere dan ak • 
pm F erdtnand vaplD'ile Bul
garistan dan (28) muallim ı ıJı.. 
rlmlze gelmiıtir. 

." Bu sene tik muallim mek
teplerinden " 975 .. muallım 

çılı:mlfbr. Bunlar, melr.t~plere 

tıytıı edılmektedlrler. 

Maarif veUleti oenel ıedrt
ıiye bidayeti dolayısile hazırlık

lardı bulunmakta, bir yandaıı 

kitapların tab'ı dJRer tıralıan 

mllracaal edecek talebenin ltl
mıleo yerlettlrllmclerl etbabıoı 

temine çal11ıııaktadır. 

• lstanbul polıı müdürUyeıi 
plajlarda denize çıplalı: girenleri 
menetmek Qzere icap edenlere 
emir vermtıtlr. 

• BUll<l.n bir ınuddeı evel 
bir maç oyunu enuıııda •k11-
lcada11 Alı Nihat beyi çerh 
ve blnnetlcc ölümöne tcbep 
olmakla maznun bulunan Mu
hittin efendini& ,ı lıanunundan 

İıtiledc etliği yuılınlflı. 

Alıireıı Alı Nihat eleııdinla 
velcilı mahkeme! temyize mllr• 
caaıla maınun hakkında verilen 
tecil kararının nılczını talep el• 
mittir. 

• Mimar Yansen $•hrem:ı
netinin şehirdeki faaliyetle
rinden mühim blr kı. mını 

tenkit etmiş, bilha a kanali
zasyon inşaatım şehir ıçıo 

bir •cınayet. suretinde tav
ılf eylemiştir. 

l\llmar Y anseııin kanaatine 
göre, şehrin müstakbel iCkll 
kat'! olarak te~bit edilm~·c.kıı 

ve sokakların va7Jyctl karar· 
!aşmadan kanalizasyon için 
senede 700 bin lira ~ 
mühim bir tahsiJlt vererek 
bu inşaatı yapmak doğru de· 
ğildlr. 
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®''~fiil Yahudilerle Arapları m!~~~;ce~~~~e~a.11 
~;-yatta irticaı T çarpışıyorlar A k " f 1 

Yedi sene evvel bugün 
f Ü~t:ı nıft birinci sa ' ıfamizdadır ~ 

"Taarruz planımızın esasını arzedeyim: 

mm~ 
Kafes ve paça 

pek makbul bir Viyana sahnelerinin 

1 san'atkarı gazete- , 
~te b ı p eyanatta bulunmuş. , 
~enk sahifelerinde resmini 

~0:ünce mülakatı okumağa 1 
)'Şenmiş, daha doğrusu boş } 

ekir: vakit kaybetmekten 
Çe nmişf &;.~~· ,Hf'~., 

I D~nsla;:;n çok beliğ il/ 0 
dugu söylenen bu kadın 

Jlek .. ld' b goze ı ve beyanatını 

B~nun için okumamıştım. } 
~2 erkeklerin güzel bir 
I dın yüzünden ne herze· 
~ Yediğimizi bildiğim için 
~ .. uınamıştım. O kadın en 

Uyük hakikatlerin aksini 
~iiylese, dünya yuvarlak 
eğildir, hatta sular akma-

3111 d' k 1 . 'b ıye enar arı tepsı 
l!'ı i kıvrıktır dese gene 
reşredilecek, orijin~! fikir· 
erden sayılıp alkışlana· 
~ktı. Bu yüzden mülakatı 
l!'o .. 

tunce başımı çevirdim: 
-
0 

Geçi.. 
edim. 

~ akat aksiliğe bakın ki 
~o geçmeden aynı müla
bf t~ biraz budanmış olarak 
zım gazetelerde de çıktı. 

t Malüm ya hep kıraat si· 
akjı yapıyoruz, baştan başa 

0 udum. 

)3 Ne fikirler, ne fikirleri.. 
h'u kadın, klasik dansların 
b ıç birinde iblağ kudreti 
ulunmadığını, bu dans 

beviJerinin yakın bir istik
alde inkıraz bulacağını, 

s" 1 oy edikten sonra yaşaya· 
cak rakısların, Afrika, ce· 
ııubi Amerika vahşileri 
arasındaki danslar olduğu· 
nu kat'i bir hüküm olarak 
ileri sürüyor. 

Vahşilerin danslarında ri
tm, figür falan yokmuş ve 
işte asıl bundan dolayı 
kıymetleri artıyormuş. Çün· 
kü kayt ve bağ'ar azaldık: 
Ça, ika ve iblağ kuvvetı 
kendini gösteriyormuş. 

O, bir sahne san' at karı 
Ve sevilmiş bir dans profe· 
8İYonelidir. Ben manzuı_n 
YÜtümesini bilmiyen bır 
adamım. Bu vaziyette g~.n~ 
ve güzel kadının sözlerını 
teddetmek: "Hayır, böyle 
Şey olmaz, sen kendi fan· 
tezilerini hakikat sanıyor· 
sun!., Demek elimden gel
~iyecek. Ama, his, hayal, 
ırfan itibarile varlığı ancak 
h!çle ölçülebilen bir vahşi· 
nın ibdaını, medeniyetler 
Yaratmış olanların sanihala· 
r.ına seı hat koymak işine 
Ue nasıl ııkıl erer bilmem. · 

San'atte en büyük üsta· 
d.ın tabiat oiduğunu bilir· 
~ık; fakat vahşetin de tak· 
!ide değer kıymetleri oldu· 
l!'u iddia edilmezken... Bu 
fedii irticadan sonra söy• 
enecek hiç bir şey kalma· 

... g;b;di,. 4' 
Yerli mallar semisi • l t'sı toralı Y inci sayı\aıııızdadır J 
~atırni iştlrnk madıılyeleri 
terzi edeceğiz. Sergi ı;clc
Cd; sene gene on blr ağus· 

to :a açılacaktır. 
llu s~ ne iştirak cderniycn 

4 70 nıues<~sc ıı;e!ecck sene 
crı;tvc iştirak edeccidcd 

ıçııı C:iutasaray lisesiıa11 

•ebep olan duvar 

İngilizler Filistine asker 
göndermektedirler 

Hadisenin sebebi nedir ? 
ıl .. o• (·\ A )- Uün Arııplıırla ;\Jıısevller 1ra>ın th 

Ku us, ,.. ' · · . . 
"hur eden bir arbede esnasında \lııseYilerden <J kı~ı, . \r:ıp· 

zu d 1 o kişi maktul düşmü~tür. Y iız kadar yanılı Yardır. 
!ar f~ondra, ı-t (A.A.)- Su;se\ kruvaztirii lıu ·ab.ıh ,\Jalca-

dsn hareket etmi~tir. Yafay~ gitı:nes.i muhtemeldir. ~arham 
kruvazörü harekete amı\Jedır. J..:udıı s te \'UkUa . . gelen Mlll 

vak'alar müna>ebetile Couragcous t~.YYa.re gemN :\laltat~a~ı 
lnKiliı kuı vetlerinden bir taburu hlı>tınc nakletmek ıçııı 

emre ·intizar ediyor. 
Vakıt: Kudti>te l\ltislümanlarla Yahudiler arasında vuku 

bulan bu mücadelenin sebebi rııl'sddi a'ks~ya mlıldsıkve. rahudi
lere göre c;ki mabetlerinden kalma hır duvar yıızıımkııdır. 
/ki taraf ta sahibi olduğunu iddia eyledigi duyara kut iyct 
atfetmekte ve o duvarı zapt için teşebbüslerde bulunmakta-

dır. ~izam sebebi budur. - _,.. -

Lahide son vaziyet 
Llhi, 24 (A.A) - Dört devlet murahhasları öğleden 

sonra tamamen M. Snovdenin muhtırasına verilen cevabı 
tanzim ile meşgul olmuşlardır. Bu nota yarın saat l 0,40 
ta aktedilecek celsede tevzi olunacaktır. Murahhaslar 
t kliflerini hiçbir sui tefehhüme ve müphemiyete mahal 
b~rakmıyacak surette teşrih et".'.İye çalışmak~a-dırl~~· ~~ 
vesika, ınuvafakat edilen fedakkar1lıkl.a1 .rın lkh!'kıkı vus .atını 
gerek lngiliz heyetine ve gere ngı ız e arı umumıye -
. t fhı·m edecek mahiyette olacaktır. 
sıne e · 1 h ı·ı· 1 ·ı· "t 1 b Lahi, Z4 (A.A) _ ngiliz nıa a ı ı, nıı:ı ız. mu a .e a: 

k o 60 na tekabül eden •son şıfahı teklıflerı 
tının anca " ı , 1 k d M k" h . k"f' ri muvafık bu ma ta ır. ez ur ma a· 
gayrı a ı ve gay 1 1 ç ·k 
fil daha fazla fedakarlıklar ihtiyarının ta ya ve e os-

' k ·t olduğu mütaleasındadır. (ova yaya aı . . · ı 1 
. . . (A A )· y e Jurnal gıır.ece>i 1.ahıden 1>cı ı 1ar 

P11rı> 94 · · ' l l' · · . . ~I - , 1, kdonaldın seyahati, ;'\ . ,nanın paımrtc ı gıınu 
edıyor. " · ·' 3 

· ı · k \ . k · . . d· hazır bulunmasına maııı o ae<ı tır. u ııat 
nazırlar .ıç.tımaı·ntl a takip edecektir. :\!. 'novdcn çok ileri 
, ·kdlgerıııı sura e . .. h 

'l'" d l\l :\Iakdonaldın keııdıslne muza crct 
gitmiş olduğb~nl a!nği'l lı:r . l\l :\fakdonaldın Frnıısıı, lcalya ,.c 

si kc ı t e t • · • 
etmeme d kıl 1 ıs- son haddine kadar gitmiş olduklarını 
Bclçikanın f~ akdlr ı~ıdn bir itilaf husulü ihtimali mel'cımıır. 

b 1 ctmesı ta rın e . . . . . .. 
ka 11 .• (AA) _ Temps f(ıtzete>ı, l · raıı,ız cf!u\rı ıınıu-

p~~rı.» 2.J. hld~ fransa namına ,öz süylüyeıı ve hareket 
miyc>ll1 1~ La "zahir olduğunu ya1.maktadır. :\lezktlr ıt<1zctc, 
eden zc\ aca :nu h ·kat ye mütalebatına fevkalhat lıhcrnl 

S ·den ın ta rı . . . . .. 1\1. nov \' n, pllılnıııın çerçeYC>I dahılınde ) .ıpı-
'h · etle ve ou ~ f k h · bir zı nıy kabele edilmiş olduğu ve ıı ·ar atır~ ı-

. rintaçlarla mu ı 1 · ı·ı · Jan ıs . f katin son haddine rnı ar gıt ı mı~ 
ve mu>a a ı d' naslı!-. rızıı tehlikeli olacağını l ı\\c c ıyor. 

anlamamanın · b d ·ı 1 oJduğıınU _ U!ıide mühim b!r men a an varı o an 
B rlin 24 (A.A). - 11 kat'i iıiç bır ııctıce elJe ctıııcıııış · 
1 
e be;c göre adlı e;ıcun:!sında noktai nazar ilıtil:ilfları nıev

~lr J:'ıman heyeti ertz~ 1 ~dilmektedir. 
tir İ olduğu haberi te P 1 B ··yan M zaıe~kiyi kabul ederek 
cu Uhi 24 ( A.~ ) -;ili' ~tml~tir. M. ·Briyaıı bilh~ssa Renin talı-

. ·ne vaziyetı teş r ·i i nal eden devletlerle Alm.ıı>a 
~edı~ı I kında mezkur lıabvalıa>n ş~fılakatlar hakkıııda maliıınat 
Jıyesı ıa defa vuku ıı 
arasında son 

vermiştir!.. Kaliforniyaya doğru munta-
Zep ın man ilerliyor za f !in balonundan alınan haber-

Grıı zep 
Berlin, 24 - . . 

·· saittir. . . untazıunan takıp ve kendı-
ler e:1~n garp istikaıneti:a~ ~olun dörtte birini katetmit 
. . K ı•Lorniyadıın ayı 

sını aıuı 

b 1 maktadır. . . k bir üzerinde 2,000 kilometre 
u un B h oıuhıtı e 

Balonun a ~ in olunnyoı-. . . . . 
katetmif oldu~ 

2
4 (A.A) _ Zedp!in. v~zıye4tı3mdtelsız San Francı5':0ı u suretle bil ırm~şt!r : .. ere~e 

vıışıtasile saat 1~ te i ş174 derece 10 . diılcıka tulu şarkı. 
50 dakika ar~ı şıınal A) _ Alınar. bir habere naza~an 

Friedrlschaıen · 25 C~, h saati ile 44 derece 20 dokıka 
Z ·plln 59at 21 de Gre

6
en d~ece 2o dakika tulü şarkide bu-

c il , ve ve l 4 e 
ar.ıı şima ae 

s erı ter i' Düşündüğümüz, ordularımızın kuvvayı asliyesini düşman D
tiıı bir kakrnn ge· 
çi\'unlunı. ~ahi~J 
rıkıımıı~ ~ aZ'111; hır 

Liste 30 ağustosta 
redilecek 

neş-

Ankara, 25 (Yakıt ) -
Askeri terfi defterinin Ih-
zarı bugün bitti. Yarın zat 
itleri reisi Oıınan Şevket 

paşa tarafından İstanbula 
götürülecek, çarşambaya 

berayi tastlk Reisicümhur 
hazretlerine arzolunacak
tır. Otuz Ağustosta neıredi
İecektir. Bu sene terfi nls
beten genişletilmlıtir. Ge· 
lecek sene daha geniş tu• 
tulması mukarrerdir. 

bir şakı öldürüldü 
Rize, 25 (Yakıt) - Met· 

hur takilerden Kara Ce
malin oğlu Hamdi jandar· 
ma müııademeıinde mak
tul düttü, arkadaıı İlyas 
yakalanmıttır. 

• 

cephesinin bir cenahında ve mümkün olduğu kadar ce· 
nahı haricisinde toplıyarak, bir imha meydan muharebe
!11 yapmaktı. Bunun için muvafık gördüğümüz vaziyet 
kuvvayı asliyenıiıi, düşmanın Afyon Karahisar civarında 
bulunan sag cenah grupu cenubunda ve Akarçay ile 
Dumlu Pınar hizasına kadar olan sahada toplamaktı. 
Düşmanın en hassas ve mühim noktası orası idi. Se

ri ve kat'i netice almak, dü~manı bu cenahından vur
makla miimkündü. 

Garp ccph~si kumandanı İsmet Paşa ve erkanı har
biyei umumiye reisi Fevzi Paşa bu noktai nazardan 
bizzat lüzumu gibi tetkikat yapmışlardı. Hareket ve 
taarruz pilanınıız çok evvf'I tesbit edilmişti. 

Konyaya gelmiş olan Ceneral Tavuzendin arzusu 
üzerine, kendisile görüşmek vesilesile Ankaradan hare
ket ederek 23 Temmuz 338 akşamı garp cephesi ka
rargahının bulunduğu Akşehire gittim. Harekat hakkın
da erkanı harbiyei umumiye reisinin huzuru ile görüş
meği münasip gördük. Ben 24 Temmuzda Konyaya 
gittim. 27 de tekrar Akşehire avdet ettim. 

Fevzi Paşa Hz. de 25 temmuzda Akşehire gelmişti. 
27-28 temmuz gecesi beraber icra ettiğimiz müzakere 
neticesinde, tesbit edilmiş plan mucibince, taarruz etmek 
üzere 15 ağustosa kadar bütün hazırlıkların ikmaline ça· 
lışmayı tekarrür ettirdik. 

elendi oldu u O}lenılen hir 
C\ in k .ıfG Jcri yenklcıı rarı· 
Jıyor, tanıır ediliyordu. 

içimden; 
- z~\·allı adam! dediin. 

ll iı\'ıık c~!crde c ·kidr.n kal· 
mı~ ye sökup nulmı,mu im· 
kı\ıı lıulıınnnıanıı~ kafe ler 
hile namıııen;ılıi ıırnncı p;ö7.ii 
rribi iıı·aııa hııkarkcıı yeniden 
kafe, }aptırmanııı fecaatını 
d u~ıın uııtiı. 

Bol ye ~ifalı giinei ı ıgımn. 
oniiııc tahtadan bir zırh gıbı 
durarnk. . . k 

Buraya sen gtrmıyccc . 

sin· doktor ıtire~ek! 
, Vll ta Diye Jıu );urunu 

.ı - veya 
zlnetinı artık ma7.ı) e 

\ lcak oza· 
oca~a ııtmalıpı. • 1 

k erle· mandır ki bir ta ını 
rimiı in:ııınlardan l a~ka mıh· 

mah ııs 
lılkotın oruroıa ına 

b kl .11 kurtulur. yerlere enzemc ' 
~ 

,., rudcn 

iş bankası 

28 temmuz 338 guııu öğleden sonra icra ettiri· 
len bir futbol müsabakasını seyretmek vesilesile ordu 
kumandanları ve bazı kolordu kumandanları Akşehire 
davet edildi. 28-29 temmuz gecesi kumandanlarla umu
mi bir tarzda taarruz hakkında müdavelei efkar ettim. 
30 temmuz 38 günü erkanı harbiyei umumiye reisi 
ve garp cephesi kumandanile tekrar görüşerek taarruzun 
tarz ve teferrüatını tesbit ettik. 

E\'vclki gun "c'p .. 
· · k ıçın vapura yeıı ıııt • 

hızlı hızlı geçer ı.:· 
derken kadınlı, erkekli 

11
.bir 

f · ı . ra, .. e ' ım. --·-,tır 

Bu gün (\ ncı yılına 
gırıyor 

.\nkara, 25 (\'akıt) -
h lıankası iktbadi hayatı· 
nın yarın lıcşind ocııc;ini 
bitirerek, altın~ı seneye p;ire
cektir. Banka rarın saat 
15 ten 16 ya kadar yeni 
bina>ımlıı çah~aı:aktır. Yeni 
bina cmıfındak i çinko' perde 
kaldırılmış zarif bina kAmilcn 

meydana çıkmı~tır. : :lliıdürli 
umumi Celal B. yıl ıfönümü 
miina<ebctilc biitün memur 
arkada~l:ırına )'nrın ha!de hir 
ziyafet \'C SU\ nrc yc.;recc:ktir. ... 
TayyarPl('ı·inıiı Koıt)a 

'c . \ daııada 
Konya, 25 (Yakıt) -

Bir tayyare filomuz bugün 
dokuzda Konyaya gitti. 
Tayyareler vi!Ayet, kolordu 
halk fırkaıı tayyare cemi
yeti belediye heyetleri ta
rafından ka11ılandı. Kolor
du ve belediye tarafından 
ferdflerine ziyafetler veril· 
di. Tayyareler 16 da, Ada· 
naya gittiler. ----
Rus - Çin ihtilannda 

son safha 
Moskova, 25 ( AA ) -

Tas ajansı bildiriyor: Şark! 
Çin şimendiferleri istasyon
larından birçok Sovyet va
tandaşları Harbine gelmek· 
tedir. Tevkif edilen Rus 
vatandaşlarının miktarı beş 

bindir. 
~---"' 

Barem ve maarif 
memurları 

.inkara, 24 - maarif ve· 
k:llcti Brırcm k ıınuıııı dolm ı · 
...;ile yL·ni nıcn1uri11 kudrrısu 

üzctindc ç:ılı~ınakrndır. .\y 
nilıııytine dognı çalı~nıa ikmal 
edilecek \'C m:ticclcr \'ilaı et
lere bikfirilcccktir. Eyhıl 

ınaıı~lanııın bu tdıli 1'<1ta tcv

Hkan vcrilmc:.i tcmiıı oluna· 
caktır. -- ---
y ogoslavya, macar 
hududunu k~padı 
Peşte, 24 -· Rcsıııi Mnc .. r 

telgraf ,aj:tD ıııını i.t i hbrına 

nazaran Yugoslaya r.' nıurl. rı 
ıs ağublustaıı lıuQrcrı ı\\acarıo· 

tan hududunu yulcu ıniııı ,ı kR

latına karşı seddctmili'fır. 

Bu m<mnuniycl!cn maksadın 
Yogoslnvyad:ı yaşıyan ' ı\lacar

larııı milll bayramı blan Sen 
setefan giınü Peşteyc' r,ilmcktcıı 
menetmek oldul!uanl~ılıııı~tır. 

Macaristan hiikUıveti bu 

Ankaradan davet ettiğimiz Müdalaai milliye vekili 
Kazım Pş. da, l ağustos 38 öğleden sonra Akşehire 
vasıl oldu. 

Ordu hazırlığının ikmalile taarruzun tesriini emrettik
ten sonra tekrar Ankaraya döndüm. Garp cephf"si ku • 
maııdanı 6 ağustos 338 de ordularına mahrem olarak 
taarruza hazırlık emri verildi. 

Erkanı harbiyei umumiye reisi ve müdafaai milliye 
vekili paşalar da Ankaraya avdet ettiler. 

Elendiler taarruz için cepheye gitmeden evvel Anka· 
rada tesbit' edilmek lazım gelen bazı vaziyetler vardı. 
Henüz, heyeti vekileyi, taarruz emri verdiğimden tama
men haberdar etmemiştim. Artık onları resmen haberdar 
etmek zamanı gelmişti. Aktettiğimiz bir içtimada v~~ye· 
ti dahiliyeyi, hariciyeyi ve askeriyeyi müzakere ve muna· 
kaşa ettikten sonra taarruz hususunda heyeti vekile ile 
mutabık kaldık . 

Diğer bir mesele de mühimdi. Muhalifler, ordunun 
tefessüh ettiğinden, kıpırdıyacak halde olmadığından, 
böyle zulmet ve müphemiyet içinde intizarın felakete 
müncer olacağından ibaret propagandalarına çok germi 
vermişlerdi. 

Gerçi mecliste bu telakki ceryanının yaptığı akisler, 
zaten düşmanlardan çok gizlemek istediğim harekat 
noktaı nazarınadan faydalı idi. Fakat bu menfi propa· 
ganda, en yakm ve en kani zevat üzerinde dahi süi 
tesire başlamış, onlarda da tereddütler uyandırmışlardı. 
Onları da kariben yapacağım taarruz hakkında ve altı 
ye~i günd~. düşman kuvayı asliyesi?i mağlup edeceğime 
daır olan ıtınıadını hu usunda tenvır ve teskin etmeği 
lüzumlu gördüm. 

Bunu da yaptıktan sonra Ankarayı terkeltim. Erkanı 
harbiyei umumiye reisi benden evvel 13 ağustos 38 de 
cepheye gitmişti. 

Ben, bir kaç gün sonra hareket ettim. Hareketimi 
pek mahdut bir kaç zattan maada bütün Ankaradan 
gizledim. Benim gaybubf't edece~imi bilenler burade 
imişi~ gib~ davra.~~c~klardı. Hatta benim Çankayada, 
çay zıyafetı verdıgınıı de gazetelerle ilan edeceklerdi. 
Bunu bittabi o vakit işitmişsinizdir. Trenle hareket 
etmedim. 

>eyyah ka ı esınc o 

Bunlar da nksi j,tika~cltlcn 
B. ı n bıre < u· 

yüriivorlıırdı. m c 
• · · ba-ı baı • rakladılar. 1 lepsıııın .~ 

ret!~ bir ıarara döndu, ara: 

d ı . k kelime ıea~ 
!arın a ıır te k.la bir 
etmiyecek kadar merrt d 

il ilene 
'e}' >C)-redlyor an 1• • • 
• • f ·enrdım · 
basımı o tara a ~ r ' ı· ·arıaa 
Kalın kuma,tıın ıır ~ 

' ... ıunu 
sıkı . ıkı biırunmu,, ) u 

b• eı·e -le or· 
de kupkalın ır r ,kadın 
tmüş uıun boylu bir 

ağır agır geçiyorıl·u~ı ve me· 
se~vıhların lıa}r ı 

"' . • Itdcn 
rakına hak nrdım. kalaba· 
b. •1 ... k <chriniıı cıı 
ır ur , pk.ı 

lık yerinde, lıaıınnldn~ sıı· 
. ·e }'aZJ'ını •O gı yen \ . - . halk 

·oıan bır 
ğa do~ru Y • • kıyafc· 
arasında hu kukunıaı t ~ru 

. ması t ob 
tini !(örcnlenn şnı 

idi. 1 kendini 
lmldn buJ;art ım, :-e • 

bu , ıcaklan.la Ccnd r/i ıer
knn bu kadına dem 

dim ki: . ·tizi • 
\' ıiısıiz olanlara ) , 

k ,·nlo..,ır .. t:Dı 
rlni gaklama • 1 rdnn de· 
her halde sen on 8 

ğils!ıı! hl gıılduler, ben 
"C\'}'8 ar ... ,,•.nu 

- k 1 n ruru}u•'"' onıurııum, a< 1 
• ·zJen 

lııri bfrııt>ı 
bo1.maJ1, 
u:r.ıılıla;uk. 

Hatıra gelenle~ 

11 of ı·a ... Bir trıı ı tTlfı · ti-
Bir gece otomobille tuz çölü üzerinden Konya ya . Y' an etle 

gittim. Kouyaya \.. reketimi orada kimseye telgrafla .llulırclif nn ıJmi,·eceğl 
l'p ıeıı ' 

bildirmediğim gibi Konyaya vaaıl olur olmaz telgrafa· nin ydeııı 1 ru".ıılen muna· 
neyi kontrol altına -.aldırarak Konyada bulundu,..·· hakkın 8 > "Con 

d 
gu na 1 r 

mun a hiç bir tarafa bildirmesini temin ettim. kıı • lnr 1 da nakle· 
.20 ağuatoı 338 günü öğleden sonra raat dörtte Liılınk~ cardın \ııııduıı· 

garp cephesi karargahında yani Aktehirde bulunuyor- dilen bir fı.Jcrayı 
dum. Kısa bir müzakereyi müteakip 26 ağustos 338 

b h d -or- mi ,. nerlik 
sa a ı ü,mana taarruz için cephe kumandanına ~polineır~ıla ' bl 
emir verdim. 20-21 a!iuatos 38 gece.ı birinci ve ikinci ede bir pap35 r; 1111 • 

ordu kumandanlannıda cephe karargahına davet ettim. ; b r kabile reı-1 • ~·ı· 
Erkanı harbiyei umumiye reisi ve cephe kumanda- rım e ~ ~r~t edıldt J,nlıı 
nınııı huzurile surrti taarruz hakkındaki nokta! ııa- fınılıın ıı:ı ını i ti· 
zarı , harita üzerinde kısa harp oyunu tarzında izah rci 1 !uri ıi) an 

ettikten sonra cephe kumandanına o gün vermit oldu- ~ordu. lıll reisine bir 
ğum emri tekrar ettim. Kumandanlar, faaliyete geçtiler. Pııl'· ka c sonra 

Tarruzumuz aevkulceyş ve aynı zamanda bir tabiye ok susJlcr .ord kc.1"' 

baskını halinde icra olunacaktı. Bunun mümkün olabil- Jı:di ki: 
mesi için tah1idat vı> tertibatın kizli kalmasına, .. h.-m· J-fırı,ti)anlık 
miyet vermek lazımdı. . c

1
,
1 

J;nlıııl ctm• 
Bu sebeple, bikümle harekat, gece 1 a edilecek. kı· i ~~' k kRrrnı 'arını, ·e 

taal gündüzltri köylerde ve a açlıklar altında istirahat ı'ı r ~ i":I 1• k f'- ııı, kalı 
ı ki d' \Akll'lr eaec er ı . 

1 
f •i , ıft .ct~ım 

Tarn ınınt kasında yollarııı ulıihı ve saire gibi fa· < gc · rl. ll!rkn~ 
1 k \ .ıh-1 ıkıp a !yetlerl dü~manın nazarı <likkatıııı celbetıncm• için r pı 

diğer bazı mınatıkta da aynı suretle .ahte fa liy ti r ı ıı .unr 1 t 
krrk ' · l 

de bulunacal tı. / \' ~' 1 ' , • 
ı r (.1 

~ {< ıton 338 de carargahlarırum f.cki bir< en, ta· • ltlı 
arraz ephesl gerl•ı d ki eŞuhut) k sa ıın n le tir- / ıır k • n ,,. ım l)re!d 
dik. 35 Ağu•tos 38 sı.bnhı da (Şuhut) u n mulıarrbeyı l't-~ 1 " 
idare ettiğimiz Koc ı, 1 eııuı <.cnubu ıı ırL.siu<l ç.ıı.",rlı it'rl 11 , ııpırnı Jıın r• 
ordugaha naklelt !.. 2b ~' ı • ab.,Jıı • ucııı ~ hıı- 1 Bır r bı er ıcu 

l.:nı ve etrdındakl ' .ınçe 
taın.ıi':ı-cn sergil·e tahsis cdi· 
lccek·;r. Gelcc;k ene sergi 
ll••ıı···ı d d 1 ı· yer· • J. ı : .c cın~, pııt na 
lcr;, posta ki~esi vücuda ge· 
tlrilecck, sabah ve akşam 

Junmakta idi· ( A) _ Kallforniya sahlllnde kAln 
Sanfraıısisko • 24 ,Az 11 balonu ile tesisi muhabereye 

bütün ıdslz ista yoııları ,ep n 
meseleyi Cemiyeti akvamda 
ınevııuı b.ah1edecekür. 

zır bulunuyordul·. , unnh at ti 3;) dn topçu ale,imlzle jLJ.l''.!ns~~~,ı;;cn~<!!fıl~--·----
&aarr~ baııJadı... · 

ıı.ıııvoffsk oımu~laroırt 



(ÇOrçil)in 
hatıratı 

Matbaamıza ıe1en. ••erler 

Halk alfabesi 
Muallim Kazım Nami 

bkyin uzun tecrübe netice
si olarak tertip etmiş ol
duku Halk alfabesi intişar 
etmiştir. Halk alfabesi Ma
arif vekaleti milli talim ve 
terbiye dairesince tetkik 
edilerek millet mekteple
rinde tedris edilmek üzere • 
kabul edilmiştir. Eser bü
yük Erkanı harbiye talim 
ve terbiye dairesince de 
tetkik edilmiş ve kıymeti 
takdir edilerek bilumum 
ordu ve kıt' alara tavsiye 
olunmuştur. 

Yeni 

İcra ve iflas kanunu 

Leyli ve nihari 

ız ve F • t" I' 1 • Ana sınıfı il 
erkek eyzıa 1 ıse erı ve tali kısımlar. 

Divanyolu: Çifte saraylar 
Bütün sı nıflrı leşld.I ediltnit tam devreli lisedir. l(ayt 

Şerhi 

/-larp tehlikesi Yazan : fıtanhul icra reiıi Ahmet Refik B. 

ve kabul itlerine 19 Ağuıtoı pazarteıi ııününden itibrell 
bılnmış.tır. Müracaat zamanları cumartesi, pazartc:ıi, 
peqembe günleri ıaat 10 dan 17 ye kadardır. 

Telefon: İstanbul 1995-3496 .• 

Bu tehlike herıiiz zail olmamıştır. Bunu 
izale için iktihanı edilecek nıüşküldt çoktur 

-5I-

İkinci cildi çıktı 
Fiyau ( 150 ) kuruıtur. Sabı merkezi lotanbulda V akıt, 

Cihan ve ikbal kütüphaneleridir. Her kıtopçı da bulunur. 
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l ~ıı A" ıı· Tı'caret mektebı' g~ ~ ~ 
~ ~ 
nıı ~ 

mi müdürlüğünden: l~ Lokamo muahedesi 1921 Bilhassa, İngiltere mükel- Devlet Demiryolları 
ve Limanları umumi 
idaresinden: 

Hii Ullııı ı tı Aiiyei Tıcariye, Viikse:k Ticaret, Orta Tic.1 rel fi~ de Amerika, lngiltere ve leflerine tahmil olunan - ~ !!!! naıı ı l n rilc üç kt•tnıdan ibaret Ali Ticaret ınektebıne 2 eı· iiıı Japonya arasında aktolunan masraflar tenkit ediliyor, 
ijii lül 929 partesi gününden itibaren 30 eylül 929tari!ı ine i!~ Bahn Muhiti Kebirde mü- esasen harbin bıraktığı ağır 
li~i kadar talebe kay~t ve kabulüne başlanacaktır. ii§ salemeti temin eden Va- yüklerin İngiliz mükellef- .... . ... !Ui l\lektel in bütün kısınıJarına hanım ve efendiler yazil:t .. ;!~ 

&ington muahedesine kartı 

eski dünyanın bir muka
belesi idi. 

Bu iki muahede mede· 
niyet alemine emniyet baht· 

etmlttir. Bu iki muahede 
birer ehram gibi Bahri mu• 
biti atlii.sinln iki tarafında 
yükselerek dünyadaki ba1-

lıc11 milletlerin, ordularla 
donanmaların sulh dava
sına sedakatlne hakim ol
maktadır. Bu iki esas etra

fıiıda Akvam cemiyeti mef
humu ile Kelloğ misakının 

mefkure perverliği neıvü
numa bulmakta ve dünya 

için daha genit, daha 
mütecanis bir istikbal ha
zırlanmaktadır. 

Vazife henüz bilmemi§· 
tir Bilakis uzun senelerin 

celiline ihtiyaç var. Harp 
tehlikesi, dünya üzeriden 

geç.mit değildir. Eski ihti
lii.flıu uyukluyor, yeni 

ilıtilii.ların davulları her 
yerde çalıyor. 

F ranıanın enditeleri, Al
manyanın memnuniyetsiz

likleri ancak kumen zail 
olmuştur. Şarki ve merkezi 

Avrupanın vasi ve mufrit 
derecede milliyetperver 
devletler zuhür ettiği 

yerlerde büyük Petro 

ile büyük Feridrikin mus
tanp hayaletleri dolaıı· 

yor. Ve bonulann ilan 
ettikleri muharebelerin 
habralan yaııyor. Rusya, 
bir taraftan süngülerini bi
liyor, diğer taraftan ölüm 
ve nefret felsefesini neır

ediyor. Fakat Lokamodan 
beri ümit daha sağlam bir 
esas üzerinde duruyor. 

Harbin dehıetlerinden 

nefret devri uzun bir zaman 
devam edecektir.Bu muba
rek fasıla eınaaında büyük 
milletler , belki dünyayı 

tanzim için yeni adımlar 

atacak ve ilerde bertaraf 
edilecek mü,lriilatın fimdiye 
kadar bertaraf edilenlerden 
daha biiyük olduklarını 
ııöreceklerdır. 

* Orta şarka ait muhbra 
İngilterenin 1921 sen.inde 

Irakta karıılaıtıiiı vaziyet , 
ıon derece fena ldL 

Mütarekeden beri İngtl. 
tere burasını doğrudan doğ
ruya idareıl, bir ıene evel 
Furat nehri üzerinde ko
pan mehalli bir kıyam 
netceıi olarak tebdil edll
mitti. Irak ta vuku bulan 
bu kıyam vahim bir lıyana 
inkılap ederek azim müf· 
kül&t ile baıtınlmıı, bunu 
baıbrmak için Hindiıtan
dan takviye kıt'alan getir
tilmiıtL lrakta büyük ve 
masraflı kuvvetler bulunu
yordu. Irakta emniyet ve 
asayiı iade edilmekle be

raber vaziyet ıon derece 
fÜpheli idi. 1920 hadisatı, 
Irak meselesini ileriye sür
müı, matbuat ve sair yer
lerde lngllterenin bütün 
siyaseti aleyhinde vasi mik

yasta tahrikat baılamıftı. 

!erini ezmekte olduğu söyle
niyordu. Bazı mahafilde 

bu tenkitler baıka bir tekil 
almıı, bu iğtİfatlann, harp 

esnasında Araplara verdi
ğimiz sözleri tutmadığımız· 

dan ileri geldlği iddla 
olunmuıtu 

1920 ihtilalinden sonra , 
İngilterenin Iraktaki siya· 

setini değiıtirmesi icap edi· 
yordu. Bu senenin sonba

harüıda Sir Persi Koka, 
ilk lngiliz fevkalade komi· 

seri olarak lraka gönde
rilmit, kendlıl orada mu

vakket bir Arap hükümetl 
kurmuı, Bağdat nakibin! 

bu hükumetin batına geçir
mifti. Bağdat nakibi yalnız 

Irakta değil, Irak haricinde 
lalam aleminin birçok yer

lerinde hürmet gören bir 
ıahıiyetti. 

1921 den eve! lngiltere 
hükümetinln muhtelif dai
releri, Orta tarkın lngiltere 

tarafından zaptolunan muh
telif sahelerile meıgul olu

yordu. Filistin ve Maverayı 
Şeria itleri hariciye neza

retine, Irak itleri Hindistan 
nezaretine aitti. 1921 ıene

ılnde hükümet bütün bu 

itleri bir dairede toplamak 

istemif ye müıtemlikat ne
zaretinin bu itlerle meıgul 

olmasını tensip etmitti .Bu 
sırada ben, bu nezarete 

tayin edilmif bulunuyordum. 
Bunun üzerine bu neza

rette bir orta ıark dairesi 
tesis edilmif ve 1921 sene

sinin Martından itibaren 
faaliyete baılanmıştı. 

(Bllmodl) 

~oli~ is~elesin~e 
Bir adam karısile bir 

memuru yaraladı 
Evvelki akşam Köprünün 

Haliç iskelesin.de şayanı 

dikkat bir cerh vak' ası ol
muştur. 

Balatta oturan hamal 

onbaşılarından Niyazi efen

di bir müddet evvel zevcesi 

Halk alfabesi Agah-Sabri 
kitaphanesi tarafından neşr
edilmiştir. 

Seyrisef ain 
Merkez ıcenıeıl: Galata Köprü 
b1tındL Bey~u 2362 Şube 
acentesi: Malımudıye Hanı altında 

.... b"I" J •••. 
'ıii5 ı ır er; tedrisat müşterektır. :~:: 

Haydarpaşa ve Konya l~Ietmelerl memur ve mü,tah· ... "" 
demlerine ait resmt yazlık \e kışlık elbise palto ve serpu- mı A - Mektebin Ulumu Aliye Kısmına: f:~ 

'f :::: 1 T d ı · ı · ::~ 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. !fü - aın evre ı ıse menıın olanlar, h?. 
M ·· ıı k itti ı 92n 16 da .,::.·:.·:.: 2 - A_ li mekteplerle Da rüJfürıundan mezu!l bul ıına nla r, !.'.it.:.' 

u a asa 16 ey "' pazartesi giinü saat 
Ankarnda Devlet detniryollan idaresinde yapılacaktır. ijjj 3 - Ali meHep!erle Dariilffinuıı muhtelif sınıflarıııd.1 rı ll?: 

i\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve lm ııaklen gelenler, · !!F. 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar umu· jfü 4 - Bu derecelerde olduğu nıusadda k ecnebi mektep· !!~ 

d 
.::: 1 . d ::;ı 

mi mü ürlük kıılemme vermeleri IAzımdır. :::: erın en çıkanlar, :;,: p ~ 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde :!!! Kabul olunurlar. :•fi 

Ankarada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa !!!! 8 _ Mektebin yüksek ticaret kısmı: !il 
nıaı+azılsindan tedarik edebilirler.. !"' ·~ f> 51! 1 - Re!>mt orta mekteplerindtn mez.un olanlar. !:h 

T .. umum mu" du" r ım 2 Liselerin birinci devresini ikmaı edenler, !lil 
lzmlr -Mersin Siirat pnstası ahlisiye - !il 3 Orta ticaret mekteplerinden mezun olanlar, ,·:~ 

( CUMMURIYET ) :~puru "' i!il 4 Liselerin birinci devresine 'eya orta mekteplere :!~ lügünden: .... 1 ı ... 

lııanbul 27 40 

27 aAuıtoı 11b 12 de Galata ıfü ve orta ticaret mektep erine muadil oldugu tasdikli husu•i i!H 
nhıımından kalkoralı: çarıamba Bedeli keşfi (3000) ve klisur liraya ballğ olan Anadolu !l!i veya ecnebi mekteplerlle ihtisas ve meslek mekteplerinden ll~ 
aebahı İzmtre ve akıamı lzmirden Kavağında~ ambarımızın tamiratı aleni surette münakagaya ilii ıahadetname veya tasdikname ile gelenler, !iİ! 
kalkarak Antalya, Al&iye Menine konulmuştur. [ 6 eylül 929 pazartegi günü saat tam ondört- !!:: K '- b ı ı ı :::: :::: ayıt ve mta u o unu ar. =~·: 

gidecek ve dönUıte Taıucu, te ihalesi icra kılınacağından talip olanların keşifname ve :j:: C M kt b' t :::: 
Anaınor, Alliye, Antalya, lzrnıre şeraiti l~nniye liştelerini görmek üzere tarihi mezkôra kad•r P.H - e e ın or a ticaret kısmına: mı 
ugrayarn gelecektir. Gnlatadaki idare! merkeziyeye müracaatları. mı 1 - Tam nnıflı ili< mektep mezunu olanlıır. ::j1 

A ı k 8 af O 11 H 
ıiii 2 - Liselerin ve orta mekteklerln ilk aınıflarmdan na· Hi! 

yva 1 s r postası evlet demiryo arı ay- !m klen gelenler. !!:! 
(MERSiN) vapuru 27 Aguıtoı d ğ d mı 3- Resmi ili: mekteplere muadil mekteplerinden mezun !il! 

Salı 17 de Sırked nhtımından arpaşa ma azasın en: . l
1
l.! .. i:' bulunanlar, j:'ı.

1

~.i. 
hareketle Gebbolu, Çanalı:kale 
Kuçukkuyu, Edreınıı, Burhaniye, Mag'azamızda mevcut takriben ( 300 ) adet ahşap yağ fıçısı !fü 4 - Hükumetçe musaddak hususi ve meslek mektep- füi 
Ayvalıa• gidecek ve dönUıto (11) eylül çarşamba günü saat on beşte müzayede ile satılacağı jiij lerinben naklen müracaat edenler, ijj! 
mezlı:Or tıkelelerle bırlılrte Altın- ilAn olunur. ili! Kabul edılırler. l!!l 
010~eb~1~·r~ gel~~~;· y~c~ devlet demiryollarl Ve f İ- 1111 dıı 5ed~İme~i:~r~ A~~~~.;~nı~ı:::: d:~:ı:'::~r:::~ı::i~ ta:~ l!ll 

alınır yıılı: _ah_m_n_az. ____ _., manları umumi idaresinden: ım :::tı;.aşındon UfllAı ve yirmi bir ya~ından yukarı olmama.ı ım 
K adıköy;ha h Mn.ahsası feslıoluııan beş aıkt devvar köprü yeninden mı Orta ticaret kı<mıııa kabul olunacak talebenin de on üç ::ıı 

lt::ı~K4·dlköyüni:l<!n 14,45 te kapalı tarfla ınllnakasa~a konmuştu. Mtınal<a<'at. ı~ teşrinievvel İii! yaşından aşağı ve on sekizden yukarı olmamas ı lazımdır. !j!! 
kalkan vapur 28 Aıt.us- perşembe günii saat 16 da Ankarada Ce ilet demiryolları idare- !m S - Mektebin bütün kısımlarına kay ıt ve kabul cdıl. i:!i 

~ ~· ~ 
tosdan itibaren 14,30 da sinde yapılacaktır. :ili meli için müracaat edeceklerin aıağıdaki ve•ikaları mektep !!!! 
kalkacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muak- fü! müdürlüğüne hitaben yazacakları bir istidaya raptedilerek jgj 

kat teminatlarını ay ııı güde saat 15,30 kadar Umumi Müdürlük !fü getirtmeleri IAzımdır: !il: 
Şartnamesinde yazılı ev

saf mucibince 37 adet 
dayaklık seren pazarlık 

ıuretile mubayaa edile
cektir. 

İhalesi 29 ağustos 929 
da icra kılınacağından 

vermek isteyenlerin o gün 

saat 16 da Levazim mü· 
diriyetine gelmeleri. 

Bartın rnks " •iıra• ııosıası 
Elektrikle mücehhe?. rnunta· 

zam kamaraları ve güverte 
yolcularına mahsus müferroh 

mahalleri A d rnpuru 
havi Y 10 26 Aguıtoı 

Pazartesi günü saat 
18dc Sirke

ciden hareketle ( Er<al~ Zongul
dak, Bartın, Amaıro, Korice ıile 

\e Cide, İnebolu, llııc, Abana, 
Ayancık) iskelelerine a:limct ve 
avdet edecektir. 

Fazla ıaf~ilftı Eminönü Rıhbm 
han 12 numaraya müracaat. telefon 
lıt: 2684. 

kalemine vern1eleri 15zıındır. :::: :Hj 
Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara· ili! I - Nüfus hüviyeti cüzdanı, j!!j 

da, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından lfü 2 
- A~ı varakası, gi: 

tedarik . adebilirler. mı 3 - Bulaşık hastalıktan ••lim olduğuna <l•ir belediyelerce mı 

Hntara C Babıali) ta~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduku binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. • İstanbul ithalat 
ğünden: 

139 kilo lavha saç 
152 • • • 
50 • oluklu saç 

3 demet 
3 demet 
1 demet 
2 balya 
5 sandık 
7 paket 
ı paket 

206 • matbaa kağı,:ı 
266 • yaprak teneke 

28 • puplin 
ı 1 • seten 

gömrü-

:::: musaddak dokıor raporu, :::; 
nı: !!~ 

1 

ım 4 - ikamet eltıği mahalleden zabıtaca tasdik edılmiı mı 
:::: hüsnühal varakası, :::. ~~ mı 
m: 5 - Üç adet gösterişli fotogrnf, mi 
i~ii 6 - Mezun oldukları mektep şahadelnaıne~I. veı'a tas- ~!i~ 
•••• dk h ::-· 

.:::: i naıne vt·y.-~ ut bunların mu~addd ~ureti , :::: 
: :::: B h :::: , :::ı u iza ata göre her ~iln mektep müdürlüğüne müracaat :;H 

1 

!!!: edilmesi ılan olunur. :::: 
~ :qj 
mı S - Anadoludan gelecek olanlar mektupla miiracaa. :::ı 

ı mı .derek bu müddet zarfında kayıt V< kabul lı·kkını kazana- ım 
:::: bilirler. ::ı; ::::: ~:::::::: :::::: ··r~.. ....... ... . ...... . ...... ·••••• ...... .... .. ............ . ... . . . . .. .. .. ~~;. ....................... ı: .. ::ı:::ı·ı::::::·ı::::5:::::::ı"ıı==ı·:ı::::::::::iı:··ı······ ····-······ ····::: ....... ···-· ........ ··-.. ... .. ....... . ... ..... ... . . . .............. ::. :::;~: ::;: :::::::::: ~ : .. . 

Emlak ve eytam bankası 
umum müdürlüğünden: 

l\levkileriyle evsa[ mahsıı,aq yazılı bir parça ıntllkiın 

satışı müzayedeye konulmuştur. 

Leman hanımın kendisine 
1
,l _____ D_a_v_e_t_ıe_r ____ , 

24 sandık 
1 çuval 
ı bağ 

1 sandık 
1 top 

588 • karfiçe çivi 
6o • kahve 
27 « pirinç boru 
50 • kesme şeker 
7 • yün nıeosücat 

13 • zehirli buya 

l - :\ilüzayede (jkapalı zarf) usuliyledir. ihale 9 cyllil 
929 tarihinde banka idare meclisi hıızuriyle icra edilecektir. 
Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen miktard.· 
teminat irnesine mecbur olup bu teminat vareksını teklif 
mektuplariyle berahe makpuz mukabilinde blzıat ve yahut 
ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi 
ederler. 

hiyanet ettikinden şüphe- Süleyman/ye Askerlik Şube 
lenmiş, takibe başlamıştır. retslı~ınden : Süleymaniye 

Dün akşam işinden ayrılan şubesi mintakasında yerli 
Niyazi efendi yolda bir ve yabancı suretile mukay-

arkadaşından karısının Ha- yet 325 D. ve bu doğum-
lic; iskelesine gittikini ök· larla son yoklamaları y11pı-

larak asker edilen esnanı 
renmiı, doğruca iskeleye mükellefenin 31-8-929 cu-
gitmiş, Leman hanımı vapur 
memurlarından Salih efendi martesi günü kura numara-

ları çekilecekinden alaka
ila konuşurken görmüştür. 

daranın yevmi mezkıirda 
Niyazi efendi bir aralık saat 10 da şube binasına 
yavaşça kalabalıkta karısı- gelmeleri tebliğ olunur. 

nın arkasından geçmiş, ka- D k J 
S l.h f d' · a ti ograf aranıyor rısının a ı e en ıyı sev-

i 
l Matbuat umum müdürlüğünden: 

diğine dair o an söz erini Ankarada matbuat ııııııını rııü-
işitmiş, hemen bıçakını ~ürlüğünde sekseıı lira a;lık 
çekmiş, karısını kolundan, ucrelle istihdam cı.lilıııck üzere 

yeni harflerle seri yazar ve 
salih. efendiyi dört yerindBn Fransızcaya aşin.1 bir daktilog-
yaralamıştır. raf hanım alıııac~ ktır. Talıp 

Carih kaçmağa teşebbüs olanların 6 · 9- 1929 tarıhiıoe 
kadar t-a istiı.la cu111.1dan ıııaiıla 
her giın saat oııı.1 -.n on ik:ye 
kadar lstanbul vilayeti matbuat 
memurluğuna müracaatlarL 

etmişsede 

M'ecruhların 

fiftir. 

yakalanmıştır. 

yaraları ha-

patlak 
ı adet 
il sandık 
2 çuvel 
2 çuval 
7 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 
3 çuval 

tunç heykel 
284 • tarçıa 
40 « tarçın 
36 « kına kına kabuğu 

980 
650 
450 
410 
150 

oyuncak tüfek 
« demir tava 
• el makinesi 
• demir kürek 
« İngiliz anahtarı 
< ıhlamur elyafı 

ipekli mensucat 
) 

ı saı.d.ık 30 « S I< sedef düğme! 

kaçak 

2 balya 125 • kendir ip , 
ı adet 1500 « bagul çanta ı bilS sahip 
ı sandık V C 60 • pantoloıı aıkısı 

ı sandık D Z ti 6'.l « pirinç ve teneke tabak 
ı sandJk B Y 58 • purselin abdesane taşı 
ı saın!ıf. B 4500 • ağaç mengene 
ı sandık AD ı 2500 • ipek mensucat 
ı adet ' <ı • bezli ağaç şezlong 
ı sa.adı~ 1. Z. () A 47 • meıısııcat fanilelik 

bila sahip 

y K 227 • ipekli pamuklu mensucat ı t' . 
l p Es 69 • • « « ıransıt 

Şal!da- muharrer 36 kalem eşya 29-S.020 çarşamba güni.ıı· 
deıı itibarr-• t<tanbııl ıllıaliit gümrü,iü satış aiııbarıııda bilıiıüzı.
yede satılacağı ilan olunur. 

2 - ihale bedeli llk taksit peşin alınmak şartiyle sekiz 
sonevi müsavi taksitle istila olunur. 

3 - Talip olanların İstanbul ve ya lzmir şubelerimiıe 
ve yahut merkez emlak miiduriyetine nıiirnacatla mufassal 
şartnamcmizi miıtalea etmeleri ve müzayedeye i~tinık halinde 
bir nushasını alıp imza ve teklif mektuplarına rapt etmeleri 

icap eder. 
Umumi Nosı :-/evi 

ve mahiyeti 
Hudut ve kemmiyet Teminat 

ve müştemilatı miktarı 

lira 
28 Beyo~lıı ma arazi kö~k takriben ı 30 düniim (1 ~oo) 

ftebek (Nispetiye kasrı ) sahada 312 mer. sahada 
bir köşk kagir :\60 mr binsckiZ 
üç katlı ahşap bina 

.\LMAN LİSESi VE Ti<:AHET ~IEKTEBİ 
Mektebimiz 2 eylül~e talebe kaydine bınlaya· 

caktır. Cuma ve pazardan batka hergün saatS-12 ye 
kadar kayıt muamelesi yapılır. Beraber getirilecek 
evrak: Nüfııı tezkeresi aıı ıehadetnamesi , mektebin 

son taıtlJmameıi ve bir veıika resmi. 



CiaUlllhthil ·-· ( MANDLERBtRG) 
l!mpmnnbHIEe rabardJa 

Pardesüleri 
Oelmitflr 

VOcudu rtıglnn telİrflle 
karp muhafıza edtt. 

Hafif Ye 117f1meaf k. 
Vılnız Qaıataaa Karak6Yde 
VorvOda adde.e k ....... 

Ekselsior 
Büyük elbise mağazazında 

u'hlw. 

ediyatta teshil& 

Eğer kcsklıı ~e sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
kendinizi traş etmekte 
hiç bir tnüşkülata maru~ 
kalmazsınız. 

Gi!Jen~ bıçaltlan pei: sqı.
Shdlield çditindea mamı\ldur. 

Yola çakanazdan ftrfJ bir pe• 
llec almlDIZI dtthatu' adiaiz. 

Gillette 
Doktarlorımzdan sorunuz: 

BOLACITYL 
Mide ve barsaklardaki 

tahammür ve te.emmümü 
temizler, ISHALLEIÜ ve 
SANCll..ARI def eder. ...... 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Kantarcalarda kepenekçi 

lfnan meclteeest harap oda· 

lannın ardcaau alt müza· 
, ...... ı 8J'lll ......... 
pnOne temdit ed"dfll aa 
olunur. J 

Liseler miibayaal ko- 1 

nlisyouu riyaseLimJcn: 
- ı Ertnköy J ız lisesi be 

1eni terbiyt salor.unda çatısiJc 
Çerçeve ve daWli savası, 

- 2 Bahçede Mı:v<..-ut 240 

!hetre mıkıtbl heli mec:rM:ın 
çuf..wa, ı apala zarfie. fylüiün 
biriucl puar gtlnl ib.:ıl.! edil~ 
C2findtn taHp otaıılırttl ko9Us
JGll Kitabttine ıııQracaaUan-

r·Koöf K•"I 
•p . • 
ı ototraf makin•-: 
1 larile ftlmile • ! 
1 rinl JnıUaıunAk : 
ı menfaatiniz ica- : 
ı · bahndancllr 1 1 ,, 
• Allminüt fotoğrafm için : 

i !1inoferos i 
~ . 1 Karılanıu k.ullauuııs i 
t Her yerde Satılır ~ ........................ 

S.~ TllJK 11.\NE 
Sehzadebaşında J\Toft• ~üS

rey 1Ur.alletindc Cüoe ()f-

ına1 eoblln&ı bet odl '* 
kuyu ve elf:.-ırik tesisatta& 

btvt mu bahçe 16 ııııtmtrak 
...... saftllkbf. talpkdll Vi· 

telietılrtlıllACla '~ 9UfMfJllt 

Sucu dükktn!Wda btl~ Meh· 

~ .,. .mraalllart· -
1'1,.atro ... 31nem.a.r ... ,,.. ., .... 

.... Pldı .......... 2'1 
at 'ıa .. ı'I n tada .. .. 
'1vtt 8111 , • ~ KıP'trfl 
~ ~ UIJ:9iUt>d 
~ Jlllİ flÜ tifak.-sDI • 

da 26 a1-. pazartesi ıiffl 
llpnu lftaylutf aıanNll facta 

mniyet sandığı emlak 
müzayedesi 

..... "41 İki• 
B. Lira No. 

Kati kara ilanı 
Matı~ cins ve JICV11t 

mevttl ve l'lllfCellleUtı 

IS 1"634 Ollriidarda Kepçedecle -.hal· 
l•inde KlracMbmr:t cedcle-
sinde eski 65 ve yeni 331 nu· 
marala yirmi iki· ana üzerinde 
kirgir iki bıttaD i~t." üs-
tünde bir odayı laaYI bir dük· 
ninın tamamı. Süreyya H. 
Ortaköyde T.,.wdiwn ': 485 13970 
Şekercioğlu tokatmd• etki 

25,27,28 ye yeni 25,27,14 n~· 
maralı ,m elli artın ana u
zerinde kirgir bir kattan iba
ret ve yedi yüz otuz bet· ar· 
flD arsayı havi bir matazamn 
tamama. . Çelebon Namcr Ef. 
Otıldidarda Alhani zade elyevm 
Mecidiye mahallelinde Nifan· 
tal' caddesinde eski üç defa 
mükerrer 4 ve yeni 12, 12·1 
t 2-1 numaralı büyük kötkün 
harem dairesi üç yüz otuz 

iki arpn arada ahpp iki bu· 
çuk btta tekiz oda, bir ıofa 
bir tatlık ve bir hamam w 
bir kuyu ve selamhk daire8İ 
keu iç yÜ% otuz iki ill'fln ar· 
sa &zerinde ahp., iki huç.uk 
katta sekiz oda, bir sofa bir 
taşlık ve bir hamamı ve di· 
ter katk yüz on üç arsada 
yarım katı kigir iki kab ah-
şap olmak üzere iki buçuk 
katta ilç oda bir mutfak ve 
elli bir dokuz yüz yetmif beş 
al'flll bahçeyi hm iki köıkün 
tamamı Emine Radiye ve Fatma Om-

müuaade hanımlar 

110 14787 Çarşiikebirde Çohacıhanı üst 
katında eski ve yeni 41 nu· 
maralı otuz iki arşın arsa üze· 
rinde han üıtünde bir oda-
n ın tamamı Fatma H. 

~10 17076 'V~dikulede İmrabQrda llyN 
bey mahallesinde elld .leta9J08 
caddesinde ve hekbl Tdip 
ve yeni istasyon caddd1ftde 
em 57, 51, 51 mükerrer Ye 

yeni 67-lnumarah altmış arpa 
arsada kagir ilci katta iki oda, 
bir kiler, bir sofa Ye on iki 
arşın arsa Oserinde ahpp bir 
mutlak altmış dört at'Şln bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı Sabi .. H. 

207SO 17081 Beşikt.,ta yeni mahallede 
polla ve Ihlamur ....,.. 
Clki 27,10,10 mibrrer 10 
mükerrer 1 O müketter 1 O 
mükerrer ve 12 ve yeni 13. 
ıs 11,19 ......-h bift 1Mtt 

•. , .... n ana ii&eriade kı ... 
yuz -,-· .. 
men üç ve kısmen ı.ki kalh 
altmış üç oda, altı sofa, iki 
mutb.lc ve müştemilitmdan 
bultma• yüz elli arf18 anada 
ve mezkur kou&tın ittisalinde 
beş oda, bir sofayı havi kir· 
fit selamlık köşkilırtl ve ay· 
nta id yiz oblZ .,.. .... 

da kirgir üç katta yedi oda, 
iki sofa. bir nautbağı ve bet 
b • .J&.. dört 81'Jln bahçeyi 
ın rv• '7-L• H. 

havi bir koeat- ....-ı 1..c&17" 
Biyiibdad• m.uddema S.-

2695 l 7484 Ltkpaıarı elyevm Rıhtım cad • 
desinde eski t ı mükerrer ve 
.,...,i 17, 19, 2& 30, 32, 34• 
ı-·-_.rala ildpz ..... mflll 
36 ... ...... iri bfta allrada 
:. diikkinı ve ist~ ~ 
... - Dil•" -~ icA. • • tahtı işga!Uıde bulunu 

;~-.,ı " iti ..,.,. ı.wv ..61! u . 
. ..-ain tamam&. asıye n. 

bır ==~ Kifiçi elye.m 
d\'!l Parhoıke~ 4400 17uwr .Lı--1 ~esinde uW 1 w ._.,.e 1 - b ı • 26-1 numara • ,_ 

~ -- -- izai .. y,p ... -..-- .bant a.tinde 

~. b= ~ koridor. bir 
_.ıı ·rm1 dört ... 
-~ ve yı 
a.eriride Wr hali ve ~dhme 

.;..- ... t.afıoeyt ... 
tıe .,_. 11 0 ,. il t et Cewdlt & :k._,._.,. 'r ... 

-
t16n i · L 1' - Hllıt )11!1.-"•• • ..... • b .., ~·'9 .... ,_ ... 

. .,. • i1U mibrNr - peni 

Emlak ve Eytam 
bankası lstanbul şu
.besinden: 

Kirahk dükkan 
f.&u No. Mevkii 

160 Br.yoğlunda Kamerhatun meball'9inde H&111albafl 10kn· 
tında Tramny caddesinde Avrupa paujı nımiyle maruf 
pasaf derunadı mı oda yirmi Itri bar dOkkln 

balAda muharrer dQkklnlar ayn ayrı kfnyı verfftteftnd~ıı 

talip olanların Jhale gQnüne müsadif 4-9-929 çarşamba eQnO saat 
on altıda bankamıza müracacaat eylemeleri. 

lstanbul Şehremaneti ilinlan 

~- : Beclcli ketft 3034 bra olan Belsrat 
.,...... dahM•ecleSuhuMalamm •• v.w. Maelerinln 

Vakıf para ar mu .. 
dürlüğünden: 
Müt.ayede ikraz Merhunatm semd meşhuru Ue 

bedeli No. ~mil1u 
lira 

315 2207 f Siıleymınirede Hocahimza mahı1Je. 
1lnde laıet bey souıınd• etdlt 9 
No. Uç knttll: Sekiz oda bir sand11c 
odası iki ta~lık lki sofa bir methal 
bir mutfak bir hamam ve iki haJlya 
muhtevi ,.e 34S 7.trt ınanm 200 
zir:\ mabıtllinclc mebni 2500 lira 

kıymetli muhamaıencll ıb.-P hant-- vemesl 
nin tamamı. Kamalcçı hacı HUlft cf. 

J 05 22095 Cskiidardıı, Sclirniall ef. rn1halle1Jnde 
Hamam soka~nda cedk O. 11 üç 
katta: Yedi oda iki sofa bir raşlık 
bir methal hir mudak bir hail ve 
bir kileri muhtevi ve 580 ziri arsa· 
nın t!3 ztrA mnhathnde mebnl 782 

lira kıymeti muhammenell ahşap ha· mi 
nenin tamamı. Fcrtde ,e ırehrniye Hanı "'" 

etrafına çevrilecek 1FI 6ıııü kapah zarfla mfinÜa1aya 
~- T•l .... lla ~ alJMk •.-..ı., Nlam 
ıörmek ıçın her pn le•azun müdürlGiüne ıelıaelerJ. I 
'Jeklft mektuplanm da ihale aün6 olan 16 eylGI 929 
pazarteli silnü saat on bete kadar mezkUJ' miidürlQe 
vermeleri. 

J050 22106 f focapaşada Kar:ıkf Hliseyfn çele~ 
mahallesinde bahçe soka~nda cedıt 
No. 12 ve ala bodrum <Mroak üzcrt 
7.<:mln kattnda:l\Jcthal ta~IJk, iki oda. 
halıl, harken mtiiakkaf mutfak bit 
oda birinci ikinci ve üçuncu katla· 
nnda: Üçer oda birer sofa birer ha• 
lA Ye çatı katında: lkt oda, taraça 
ve halAyı muhtevi ve fit drl •· 
Mnın J 40 1Jr& mahaHindc •ehnl 

İstanbul erkek muallim 
mektebi müdürlüğünden: 

Bu tene muallim mektebine atrmelc hteyenler ber
nçhi ati .. esdralan hamilen perye111becleft macle. her ran 
14den 17ye kidar mektep idaresine müncaat eylemeleri. 

1- HliYtyet ce.lanı. 
2- mekttfp webadetnamest ..,a tatdilmalllell. 
3- D6rt .a.let fGtolraf ( veetka) 
Birinci amal~. 

• 

HAKiKi DO~IO~TI ft~.\ZOZLAIU~IN 
AIJAMETI FAl\IKASI 

J6..36-1 nuıurah yiz altmlf 

tekiz arpn ara ilminde •h· 
PP iki icattan ibaret oa oda, 
dört sofa, bir mutfak ft otuz 
arşın uzennde bir mutı.k bq 
dönüm iki yüz otuz artın bah-
çeyi havi bir hı nenia tamamı Kadri,. H. 

270 18127 ~yede Kür~batı ve Ça1Jr 
tobjmda eaki 13 mükerrer 
~ 7eni 19 ........... eW iki 
aqm •aa ii&eriade ahşap iki 
btta d&t oda. ufak sofa, 
.,... ...ebail M.i bir bnenin 
tamamı Makbule H. 

17P 11251 &opıi~ae r.drıanda alci 
30 ve yeni .36 numaralı yüz 
elli Al'.flll arsa ftzerinde ahşap 
dört btta birinci icatta bir 
od.. bir matfak, ima, içiia 
clördiKi katlarda karpi.lda 
iki,er oda. bireı IOfa. terkos 
ve elektrik lesi.satını havi ve 
yüz on ÜÇ artın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Ihsan, Sadıka Me

Wıat, Mehmet Klmirau El. 
695 t8S36 Kachlca,Gntte O..amifa ma

Mne.iade KJfdçıba,. el,•Wlı 
K••llıet •btınct. etld 4, 4 
w reni 6, 8 aummr bet yüz 
tlt'flft atıla lzeriııde abpp üç 
i>uçuk btta oa alta oda, dolcuz 
alon ve ilci bin yetmiı Uf1ft 
t.laçeyi hatıl hir ... natin 
u.a-. Em B. Lbt •e Feride H. 

Yukarpa an• w mvile. me•kü ve .-işteilelih ya. 
ala ~k t.iwaNada göllerilea bedeMerle talipleri ü
uriocle olup 31 ajuatm· m Urihine müsadif cumartesi 
peü mal oa h.,çuktan idbarea miıayedeye mibqem 
olmarak -~ Oll altida lcat't brwtanm. celalmeai ... 
brrer bulundbfaadan taU. olaı:lana meaGr p.de ... 
• .-.,. ~ ~il ict.e.iae .Wacut qle..ıeri va 
... - ............. ~ miiNeudana bW 
ı E ·y •• • '• • .- 14safee tmlp -...... 
luıt1.... ... ... •• pus 1 - ..... 

lip zua.. .,I~ tr't ... ••illi 
den çekilmif i"flıbr ' ' • il r • 

7608 Jira k•ymetl ,..-.mmencı:...,. 
kllrgir otcün nı:,ıf hissesi H•~: Saadtl 

315 12136 l\ııdıköytinde Ra~mp11t1 "'ahall8'inde 
Rıhtım iskelesi .-okaganda QCdlt No. 
71,73,75 bir sakıf alnnda Uç bap 
diıkk!nın nısıf hiaışcsi, kıymeti mu· 
h 1. _...1 l\lahmut 4lmmenesl J 350 ıraıır. Sadbert fi. 

Mustafa B. ve 
163 !2181 Beyazına Sııraçliak nıalMMH,jllM 

mabcyJnci çe~mcsi soka&ında ~t 
·o. 9 ve bodrum kannda bir oua 

bir mutfak kömürluk ıemin ~ 
methal iki oda halA birind .uanda: 
iki oda ve hal!yı muhtevi ve bS 
zirA ananın St drA masallinde me: 

ni l J 20 lirı kiy...U ..- •Ol• 5ııreJYI B. 
kArgir hanenin tamamı. ..-.U. 

i 100 22 l 8~ OkçubrbıtıOO. Eınlnbef 
sinde luırakol sokaRsn<lı cedit ..: 
2 bir bap kifP hane iJe -
gene ayni sokakta 2-1 No. ve Bayı· 
zır caddesinde 1t7-J!9 w ıa•· 138 

To. be~ bap dükkanın nı•f ~ 
l\le7.k0r han zemin taanda • 
üç oda Jkt hıltyı ve blt'led ve ıttnd 
ltırtınnda dokuar odı " iktfel' M-
JAyı muhtevi ve köp.,..... .e::: 
olup 386 ?.frA ana 11.et1tlt • 

ve 12332 lira laymed muh8==- s.INt B. 
JkJir. 

~3 · 22280 AnadoJuhiiarmda GöMtl ,.... ; 
hallede İkinci bayıı lokal',. a: 
No. ı ıemtn bmtdl: MetW. 
odıı; birinci kannfk iki oıla. bllA ve 
mutfağı mubtal'i ıre ıt6 dt& ,_li 

bnJ 909 rl 
ı ı O zir~ m:ıhaJlinde me nenin 
k•ymed muhammtnell •hflr ha A...- •il 
tamamL ••e 

ff 218!7 l'ophanede ur1bq ......... 
Dere 9'JkalhfNll adle ve cedit * 

h' .._. *il 
4i. 44 cmlik Te 1 O -·" .,. 1ı 

ni ... ·~ yem ymü 5.90 ye ... ,.ed 
llltlrc terbHnde 860 IJrl su, 

1111 
tlKlbannendl 111t bl'• .,.. GUltl• fi. 

tıtmllfftt. ıfte!lnde 
1 !6 22 J 6i Mqlktqta ldıç AUp111 mıl> 

8 
No. h 

AJcmbJın sokatında cedit .,,,,..,. 
bodunun ka11n• lllU_.. t/dll4 
lönriirtük 7.tmhl bbnde.: :..a 
t8fhk ikf oda mudd _.. 
katında: dört oda Yf hll'f.1 dl'& 
mı ,.e 'fSO zirt .-un tı,-cl 
mahılfindc mebftf 980 Ura aı d 
• ta •••Deli.,. .... ,., J. ıcırı. Aclrife. 
1 ftisamctda ve lllDl1dlia )ttit{lVVlt Hm. lar 
Hayriye ve ş.zıye vt 1 ba1Ada muhaftel' 

Vakıf paralar mudtirHiğüne merhun ° an bıseblle blrtncl 
em!Ak. s;ıhlplerlnin l'C>rcfatlınnı verrnemclerl da ~ 
•• lkMd nriiuyedelert tu:ıiodl'de h1zalrnn vt ("' .,ıoı .__Hmt alplm .,.._.,de rakarrlr ........ jdblrtll 
(929) rdille .-au puorr.tli .-.11-:...,_,,.....nı ~ muareôai•• ~arak kayme WfebdJlll kUSI 
buldu~ ~ IMC Ol& hefl9 illaki hQj dördütlCÜ ..tıf 
ambır« bult»llN..., .. mltllyede mı miiJü..wpfilr· 
~anında ildncl katta No. (f 7) vakıf P',,::_ plf akifll 
nzohtnacal: beJeln yüz<l• onu ndd> vektkt· 

ı.tzat te " ·-guma ...&. vedtmesf tt 111tışrerı1Mn e* ...... -r. 
.... .. •aratalt ey1tr9dl ~.,.. ...... -
.... ..., .., ...... mm• r--

••• ..Aj'Clldluı •-rı 



nnt tn.1u.fl: 
'HrU} ede }Jarlçt 

Kuruş Kuruş 

c..u~ ... ,. .... 
etünlerln bGtGD •Ad.n 11111.bhlı:ı.c11-
Gutt~ e ,öndmlrcet mcttuplann tlzerllJıl 

idare lçllılc (idare), yazıya ne (Yazı) 
işareti koaulnıalıdtr 

' J.) ıııı l!IO 000 
!! • .fOO ECO 
& • 7SO 1450 

12 • 1400 2700 

p.,...,, ........... iade ...... ..,....._ 

malıacldere• 111eldaplua •-• ı ......... 
la,lolmaımcfan •• ııa.ıu. mla4lercal.._ 

ld-. ...... ........ 

> l 

Emlak ve eytam Çorum baş mühen-
b k -1 b I disliQinden an ası stan u şu- Çorum - Yozgat )'Olunun 59 + 120: 55 + 100 k~lo 

metroları arasındaki ı 0272 lira 55 kuruş bedeli kcşıfli 

besinden: 
Satıhk hane ve dükkan 

E as nosı Mevkii noıı Cinsi Bedeli 

L. 
90 Bakırköyünde Kartal- 5 Ma bahçe hane 403J 

tepe A vnlye soka~ı 
95 Heybeliada yalısok~ı 4 Dükkan 1200 
95 > • 10 • 450 
97 » » 12 • 450 
98 • • 14 » 200 
9) > > 16 16 /L> ı ıoo 

Balide muharrer Emlak bılmOzayede aatı1acatmdan taltplcrtn 

ılıale gününe mllsa~if 9/ J/ 929 pazartesi gQnO aaat on altıda 
ıübemize mOracaatlan. 

YEDiNCi BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

a inci l<EŞIDE: ıı EYL0LDEDiR 
BÜYÜK iKRAMiYE: 

85,000 LiRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,-000 

liral:k ikramiyeler ve 10,000 liralık 
ıııükı\fat. 

Uu keşidede cenı'an « 3,900 
kazanacaktır. 

mevut ve muscahzar Ye hariçten gdecek taşların Ierşi, kum 
nakli ve silindiraj ame1iyan ala ay zarfında ikmal edilmek 
üzere bir ay mtid<letlc kapalı zad suretile miinakasaya ko
nulmuştur taliplee bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbe
tlnde miinakasa kanununa tevfikan 7 70 liralık teminatı 

muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında mukayyet 
bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince nafia 
dairesince ehliyeti musaddnk fen memuru istihdam eyleye
cekler ve bu fen memurları mukavelenameyide lmza ettirecek
lerdir. İhale muamelesi Çorum encümeni daimi riyaseti m:ı
kamında 7 Eylül 929 tarilıine mlisadif cumartesi günü saat 
16 da icra edilecektir fazla izahat almak isteyenlerin Çorum 
baş mühendisliğine rniiracazıtları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

lstanbuldan Devlet demilyollan Ozerindekt latasyonlara n 
bilmukabele bu latuyonlardan l.tanbula 86nderılme\ ime mal 
sahiplerince tevdi ve irsal kılınacak hamuleyl Galata ve İstanbul 

taraflarında tesia edecett depolarında idaremiz &amma tetellOm ve 
teslim etmek Ozre bir acentelik ihdas edtlecebtr. 

Bu acentelık mevcut mubvele projalnl lm.ıb.ll prllle idareye 
en miluit teralt teklif eden talibe ıhale edilecektlr. Taliplertn 
&flllclakl prtlan haiz olmalan llzımdır. 

ı - A.garı ıoo·ooo (yctz hın) Türk ltrası 1ermaye aahtbı 
olmak ve sermeyeye malik bulundutunu müablt banka mektubu 
ibraz etmek. 

2- Ötedenberi nakliye ftlerile menul va .bu lfte ihtilas ve 
selllııyet llhibl bulundutunu resmi vesaik lle tevtlk eylımek. 
Mukavele projeleri Ankaradi ıdaremizlo Ticaret dairesiAden Yeya 
fitanbulda l laydarpaflda hasılat kıslllllldan alınabilir. 

3 - T altpler teklif mektuplarını ayn i>lr zarfa koyarak 
zarfların arkalarını imzalayacaklar ve k:lbeden veslbları 
da bu zarfla beraber iklnd bir zarfın içine koyank ldaremlzln 
Ticaret ve Tarife dairesine tevdi veya tnal edeceklerdir. 

4 -T ekWler 20 eylııl tarlhlııe mıısadif ~ pi IUl 

15 • bdar bbul eddlr. 

Devlet bemir yolları ve fi- iJl81iliYe Mektebi kayt ve 
" . . kabul şartları 

manları umumı ıdaresınden Mt/k' Mı ktı b' .. dii l"Oü de 
l\litnhyada Devlet bemiryolları idarei umumlyeslne ait U lJ'e e e 1 mu C U lolOnn n 

olup Osmanlı bankasının tahn lsticannda iken mukavele 1 - Mnlkıye M~tebtne talebe kaydlne ey blrlDd 
müddeti hitam bulan arziyenln bir sene müddetle lcan için gOnQ batlanacak ve yirmi lkıııcıi gOnO akpau lllbayee ~· 
kapalı zarfla ynpıJan müzayede neticesinde verilen flat d2 -8Kalıut odelunacael k1.~e~~.ı-~~ rapte~vt: 
h d. 'd ld ·· · 1 d" · d k"' • ld .. cOz aoını • tam vr l me wcı~e veya es 

ad ı itı a e goru me ığın en mez ur arzıye yen en mu- O. Sıhhat ve atı raporunu c. Qç adet fototrafını R. mektepte 
1.ayedeye vıaz olunmuştur. nftmunesl mevcut taahhüt ve kefalet 1enedınl {kltlbl adılden 

Talip olnnların yüz lira teminat akçesini müstashlben musaddak olarak) cumartesi, pu.tesl, perıembe gtlnlert saat 
5-9-929 tarihinde saat 16 ya kadar Haydar paşada işletme ondan on altıya kadar mektep idaresine tevdi etmesi ve hariçte 
mufettişliğine lüzumu muracaatlan ilan olunur. bulunanların göndermesi llzımdır. 

Çorum baş mühen
disli~inden: 

Çorum - Yozgat yolunun 40+ I 00 : 60+600 kilo metro
ları Arasındaki 36925 lira 40 kuruş bedeli keşifli Taş 
nakli, kırması, ferş~ kum nakli Te slltndlraj amellyan 
9 ay zarfında ikmal edilmek üzere bir ay müddetle 

kapalı zarf suretUe münakasaya konulmuştur bede • 
li ı..c~fin ~ üzde yedi buçuğu nlsbetinde münakasa kano 
nuna tcvfıkan 2770 liralık teminan muvakkata irae ede 
cekle.r ve ticaret odasında mukayyet bulunmakla beraber 
amehratın devamı muddetinde ve Nafia dairesince ehliyeti 
musaddak fen memuru istihdam eyleyecekler ve bu fen 
mcmuı lıırına mukavele nameyi de imza ettireceklerdir. 

lhaJe mua~~lest Çoru~. encümenf dahr.isl riyaseti ma
kamında 7 crlul 929 tarıhine müsadil cumartesi glinil saat 
ı 6 da icra edilecektir. Fazla izahat ı..lmak isteyenlerin Ço
n:m b:ış muhcndisligine müracaattan ilAn olunur. 

' 

3 - 18 yqından ufak ve ylrml~ten boyOk olanlar mek· 
tebe kabul olunamaılar. 

4 - T alıplmn adedi muayyen miktardan fazla oluna ey
lolon yirmi OçOncO gQnO mOsabaka imtihanı yapdacaktır. 

5- Kaydolunan Efendiler her lıalde eylOIOn yirmi ikinci gQ• 
nO aktamı blzzat mektepte ispatı Yllcut etmeltcllrler. 

Devlet demiryolları ve liman
ları idarei umumiyesinden: 

Ankara lıtuyonunda umumi idare bl.Duile memurin blnalaı 

1 aruının toprakla lınllsı kapalı zarf umlıle mnmıkuaya konmllflur. 

Monakua 31 atustos cumartesi günO eaat 16 da Ankarada 
Devlet demlryolları ve limanları umumi idaresi blnasuıda icra 

edilecektir. Mıınakuaya lttirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi 

müdürlük kalemine vennelerl llzımdır. 

Talipler milnakaaa tartnamelertnı 2 lıra mukabıl!nde Ankara 
muhasebat dairesinden tedarik edebilirler. 

Blylt Ye ya bir çok defa için verllea llalarla 
hansl mahlyctteltl lllalana llretl • • • 

4 • • 
lda:e ile lı:ararlaştırılır. 1 • • 

1 • • 

Cue .. mla 1aaa11ıt llh kahıat .... ,., 
H. S. H. übat acenteli 

1-~ , 'lC(' sayıh Jı 
es ıııi lllnl u 

Adliye vekalefinden: 
1 - Gıyap karan • Sulh • 150300 • Varaka 
2 - T ebltA nrakua ıı> • 150000 - Varaka 
3 - ihbarname ~ • 23()()30 - Varaka 
4 - Teskere defteri • 50 J • Def eter adet beheri yQz varakalı 
5 - Zimmet defteri • 50J > > » > > 

6 - Esas defteri hukuk • • l 000 > > > > > 

7 T edblrl ihtiyatı cleftcrl hukuk • 50) » > > > • 

8 itiraz ve temyi-ı kayit def· • 
teri umum 80) > > > > 

9 T aatluk muhakemat Df. • 1500 » > > > 

1 O - Hasılat cleftcrl • 750 • Beheri yilı varakalı 
1 l - Emanet eıyayı cürmlye ceza • 75U • ' • • 
12 - Müddei umumilik esu defteri• Müddei Um. 753 • 
13 - ll&nat defteri > 7 50 • 
14 - Muhabere defteri - Cmum 1500 • 
15 - Ceza eaas dchert - Ceza 150) • 
16 - ikrar defteri • Umum I 200 • 
17 - T emylz aevk defteri • • 7 50 » 

Mahakim ve devatrl Adliye tçln klğıt ve malzemesi levazım ambanndan verilmek Gzere bcr 
veçhıball evrak ve defteri matbuanın tabiycsl 12·9·:J29 tarihine mllsadif perıembe günll saat oıı 
bette lhaleal icra edilmek üzere 20-8-929 tarihinden i«baren yl~ml giln ~ilddetle v~ kapalı 
zarfla münadasaya vaz edildiği cihetle şartnameyi görmek ve daha zıyade tafsıllt almak uzere ı.s-
tanbul Adliye Jevnımına ve Ankarada Adliye mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri iha.lenın 

Vek!let mübayaat komisyonunda icra kılınacağı ilin olunur. 

İnegöl belediyesin
den: 

İnegöl kazası belediye mezba1ıuında tesis olunacak Labora
tuvar için mObayasına lüzum g&Olen allt ve edevat ve edvlye 
mOnakuaya konulmuı olduğundan taltp olanların kazayı menOr 
belediyesine müracaat ve yahut listesini talep etmeleri tlln 
olunur. 

"Kaptan aranıyor~ 
Tahliilye umum müdür

dürlüğünden: 
Karadeniz boğazı haricindeki fener işaret gemisinin 

ikinci kıaptanlığı münhaldir. (80) lira ücreti şehriye \'e (2o) 
lira tayın bedeli verilecektir. Laakal esfarı karibe süvariliği 
şahadetnamesi şarttır. 

Talip olanların 29 Agustos 929 tarihine kadar istida: 
name ile vesaiki Jazimeyi müstahiben Galat:ı rıhtımındaki 
Maritim hanında tahlisiye müdüriyetine müracaatları. 

Pendikte Balttertyolojlhanest 

baytarı mndüriyetlnden: Kapalı 

zarf uaulile . müessesemiz için 

23,500 adet muhtelif cesamette 

ve 1erom dariılıatihzan lçln de 

SCOO adet tam kiloluk ıtte 

alınawbr. T aliplerln prtna

melertnl görmek ~e her gün, 

mOnakasaya Jttirak için de yevmi 

ihale olan 4 eyini 929 çar

pınba günü saat ondan on ikiye 

bclar teminatı muvakkatelerlnt 

defterdarlık binasında muhaaıbı 

mes'illlü~ümüze badettevdı aaat 

on dörtte ziraat müesseseleri 

mubayaat komiayonuna gelmeleri. 

Pendlkte Serom daruliallhıart 

müdüriy~linden: Müessesemizce 

kapalı ıarf usulile yüzde on 

bqı kırım; mütebakisl yeril 

olmak üzere lkl yOz (dana) 

alınacakbr. T alıplerin prtna

meslnl g6rmek üzere her gQn, 

mOnakuaya lftlrak için de yevmi 

ihale olan 4 Eylru 929 çar· 

flJDba gOnO saat ondan on 

ikiye kadar muvakkat teminat· 

lannı defterdarlık binuında 

muhuıbı mea'OllfiAOmOze badet· 

tevdi saat on bqte ziraat mO

easeselert mubayat komisyonuna 

gelmeleri. 

lstanbul yah me~pl!r müba • 
yaa ~msyonu reiJflnJen : 
Ortakoydc Gazipaşa, Balmutıı 
cuda Dumlupınar~ Yıldızda 
llakimiyetimilliye ) :ıtımck
teplerinin 930 senesi ma),SI 
sonuna kadar Jhciyaçları olan 
ekmek 661 numaralı kanunun 
ı 8 inci maddesinin C fı l,r:ı

sına tevfikan aleni nazarlıkla 
ih:ile edilecektir. Taliplerin 
ağustosun 26 inci pazı: rtcsl 

günü saat 16 da Ortaköyde 
Gazipaşa yatı mektebi 1\Iud ı.i r-

lLik dairesinde müteşekkil 
.komisyona muracaatlan. 

S Ortaköydc Gazipa~a, 
Bal mumcuda Dumlupınar, 
Yıldızda HakimiyetimilJiye 
yatımekteplerinde biriken çu
val, peynir ve yağ tenekeleri 
eski elbtselcr ve diğer bazı 

eski eşya aleni müzayede 
ile satılacaktır. Taliplerin 
a~stosun 26 ıncı pazartesi 
günü saat ı 7 de Ortaköyde 
Gazipaşa yatımektebi l\ltidlir· 
lük dairesinde müteşekkil 
komisyona mtıracaatlan 
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uı 26 Ağustos 1929 tefrikası: 27 Bir yılda açan gül lngilızceden mütercim : Güzin 1\ u ri 

ben artık tamamile iyiyim. 
Şimdi bana bir buse ver ... 
dedi. 

Hemen Sör • Antoni ,. 
likırdıya karışarak : 

- Onu söylüyordum ... 
Bütün ,. Tilçeıter,, deki av 
meraklıları hep gönüllü 

oluyorlarmış... dedi. 
•Ogüstüs,. etetimi bırak

tı. Bu havadis renaini sa
rartm11 ve canmı sıkmıştı. 
Ben de bu fırsattan istifade 
ederek usutcacalc mavi oda
~ briç 1eyretmiye IİVİf-

tim. 

Ledi • Tilçeıter • oyna
mıyordu. Yanımda, bir pen· 
cerenin önünde oturuyordu. 
Pencereler tamamile açıktı. 
Ve güzel bir geceydi ••• Le
di ,. Tilçester ,, insana en 
iyi bir arkadaş ..• 

Gittikçe onu biraz daha 
anlamaya baıladım. Bu 
gect! bana her ıeyl unut· 
turmak, kendi likırdılarile 

belli mqıul ~k istiyor
du. Kitaplar bakkmda vui 
bit malimata ftl'. 

Bütün büyük annemin 
sevdiği Fransız klasiklerini 
okumuş. Bir çok şelerden 
bahsettik. Misis ,. Kereçten,, 
fevkalade ı~na ile bahs· 
ediyor. Ve bu zamanda 
her ıeyin para ile oldu
iunu ihsas ediyordu. Onu 
dinli7erelc k..lbim ferahla· 
dı. Büyük annemden hah• 
etti. Bana bazı ,eyler aor• 
du. Büfiik anneaain beni 
yeliftirifUli atlattım.. Renim 
fimdiki lngiliz lazlaruıdan 
çok betka tarzda Jetiıti-

timi söyliyerk dedi ki: 
- Sizi de • Antoni • 

gibi müstehzi yapan acaba 
bir bqka tarzda yetiıti· 
riliş mi? 

- Bu kadar iyi kalpli 
bir adam müstehzi olur mu? 

Dedim. Hayretle yüıü· 
me balch: 

- B.unu. ac çabuk ula• 
~az?. ~ kimltlir ona 
~ide fttiham ederler, 

tta b. .,etle iftibann
dm ~ola" ondan biraz 
l:Orbrlar da... 

&sinde maziyi habrlayış 
vardı. 

- Çok umandanberi 
onu tangor musun uz? 

Diye sordum. 
-• Deyinmaunt,,u gör• 

mek beni çolc alakadar 
e'decek; çünkü büyük ba • 
bam oradan gelmiı. 

- Tabii; akrabasınız, 
alakadar ol1111UDuz.. Balo 
gecesi sizinle ne kad_ar ali. 
dadar olcluttubu tuanW 
edemezsiniz. Oturm• oda• 
ma ıeldi. Düşüne, düşüne 

sizinle akraba oldutunu 

buldu. Ben de işttiğim ka· 
dar büyük annenizden filan 
ona tafsilat verdim. Zanne· 
dersem sizi gördüğÜ zaman 
aranızdaki karabeti bilmi • 
yordu. 

- Hayır hiç bilmiyordu. 
- O gace biz, herkes 

gittikten sonra bir arka
datmıla ateşin yanında o
turuyorduk • Habrlarsımz 

p ne aotuk bir mayıs ıe
eeli idi... • Antoni,, de 

)'~I& ıeldi. Hepimiz 

sizin hayranınızdık. O, od 
sekizinci asrın markiıJeriP" 
den birine bu gece te.,.. 
düf ettim; dedi . 

- Evet bana öyle hi~P 
etmişti. ~ı.. 

- Kadın hususunda l-o

müşkülpesenttir. • Bebi !((.. 
nu. , .. Kordelya GreıJell" 
hep ona i~ıktılar... G~tO 
son baharda Kordelya _.o 
için deli gibi idi. Fakat "' 
bunlann hiç birine eı;:; 
miyet vermez. feı Cı;4 

(Bitdl 


