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Kahram~~. orğunu11: bugün kazandığı zafe~i "Ey Türk ~illeti! 
Büyük zafer ~---------~-:--ı. Gazi Hz. 

iyi bil ve bununla iftihar et !,, 
Gazi Mustafa Kem~. 

Bugün Türk milleti için 

zafer bayramıdır. Çünkü 

Yedi sene evel (26) a~us· 

tosta bnşlıyan Yunan ta .. 

arruzu bugün kat1i zafer 
,. 
·e neti<;elenmi~tir. 

Büyük zafer neticesinde

dir ki Anadoludaki Yunan 

istila orduları esir edilmiş, 
geriye kalanları da kah· 

raman askerlerimizin sün• 
güleri ile imha olunmu§tur. 

Büyük zafer sayesindedir ki 
Atinadan Anadoluya hükm .. 

etmek isliyen Yunan kıralı 

Kostantin taç ve tahtını 

elinden kaybetmi§tir. 

Büyük zaferimizin eseri· 
dir ki Londradan dünyalara 

hakim olan kahhar Loyit 

Corç hükümeti artık iktıdar 

nıevkiindc daha ziyade 

oturmıya imkan bulamamış, 

büyük bir hacalet içinde 

çekilmek ıatırannda kal
nıııtır. 

Büyük zafer neticesidir ki 
İs tan bul ne bo ğazlan 
ifgal eden itilalf kuvvetleri 

Mudanya mütarekesini im· 

za etmeğe, daha sonra 

lozan koferansında bütün 

garp devletled Türk mille

tinin varlığını ve istiklalini 
tanimaya mecbur olmuıtur. 

Büyük zafer iledir ki 

lstanbulu ve boğaları isgal 

eden ecnebi kvvetleri 

işgal sahasından kalkıp 
gitmiştir. 

Büyük zaferden sonra· 

dır ki. asırlardan beri Türk 

nıilletinin mukadderatı üze· 

rinde müstebiddane hiıkimi
Yetini tesis eden sultanla· 

rın ve halifelerin keyfi ida· 

relerine nihayet verilıniş, 
Türk vatanı hanedanlar 

tahakkümün den kurtul· 

nıuıtur. 

Nihayet büyük Türk ıa· 
ferinin mes'ut bir netice· 

8idir ki memleketimiz cüın· 

huriyet idaresine nail ola· 
bilmişıir. 

Türle milleti büyük zafe· 
riı;nfzi tesit ederken tabii 

olaralt §imdiye kadar bu 
ltlazhar olduğü güzel ni· 

nıetlerin hatırasını ınenu· 

niyet ve minnetle hatırla-

tnnmaktadır. Ayni zaman· 
da bu mükaddes za'farin 

istiklal içinde Türk mille· 
tine halas vcitila rehberi ola-

cağını dü~ünmektedir; zira 
Büyük Gazimizin yüksek 

sevk ve idaresi altında 
ihraz olunan bu zafer mi· 

ıali gelecek nesillerde her 
hangi bir harici tehlikeye 

kar§ı mücadalc etmek za· 
tu::-etini hissedecek Türk 

evlatlarına kuvvet ve ce· 
sa.ret menbaı olacaktır; 

'f urk milleti varlığını ve 
istr'klalıni müdafaa etmek 
için bütün dünya karşı· 

sındn tek kalmı;ı olsa bile 

hiç bir v.akıt muvaffoki 

l etten ümidini kesıniye· 

celctir. 

.Af el1111et A:;nn 

-·- Gayrı mübadille 
DL'in gece a<·clct <·e D.. k k"" .. 1- 1 -

llildlialuner balosunu un ço uru tü U bir içtima yaptılar, 
teş1·if buyurdular Suphi Nuri B. Şahin B. yi tokatladı 

.. 

Tarihin kaydettiği en 
büyük zafer yedi sene 
evvel bugün kazanıldı 

( 

Kahraman ordularımız ateşten bir ~ember 
içine aldıkları katil sürülerini ya imha yeya 
esir etmişler; beş gün, beş gece süren Duml iı
pınar nıeydan muharebesini neticelendirerek 

hayalımıza yeni bir uruk. açmışlardı. 
(30) Afustos , Anadolu da Yunan ordulannın ınağlQ

biyeti kat'iyeye uğradığı gündür. Yedi sene evvel bugün 
Gazi Hz. nin Ali ıevk ve idaresi altında hareket eden 
ordumuz Kızıltao deresi içinde düımanın bet fn kasını 
ihata ve bir tek neferi · kurtulmaksızın hepsini tamamen 
imha etmiıtir. 

Yunan baıkumandanı Trikopis ile karargahı olduğu 
şibi esir edilmiştir. Bundan sonra arbk Yunan ordusunun 
lzmire ve Akdeniz sahillerine kadar şurada burada sıla • 
mıf olan bekayasım takip edip topraklanmızı bunlann 
111ülevvesatından temizlemek vazifesi ko.J~br. Bu.ıdan 
dolayı (30) ağustos ordumuz ve ınillctimlz fçln ( ZaFer 
bayramı) yapılmıobr. 

(30) ağustos zaferinin kıymet ve ehemmiyeti tari-
hiye ve askeriyesini Gazi zaferi müteakip B. M. Mec
lisinde irat buyurdukllln bir nutuk ile ve herkesten fazla 
bir selahiyetle izah etmi~lerdir. 

30 Aöustos zaferinin büyük mübdii 
diyor ki 

30 A~ustos zaferinin bü-
yük mübdii diyor ki : 

Evvelki gün Yatıvayı teı-

rif eden Reisicumhurumuz 
Gazi Hz. dün akfnm saat 
dokuzda şehrim e avdet 
ve gece 11 de Büyükadada 
Yat kulüpte verilen Hilnli
ahmer balosunu ıereflen· 
dlrmi§lerdir. 

Büyük Gazi yoll rda ve 

baloda te§riflerini haber 

alan halk ve davetliler 

tarafından hararetli alkıı· 
larla karıılanmııl rdır. Gazi 
Hz. geç vakit saraya av· 
det etmiılerdİr. 

Gazimizin refakatlerinde 

mutat zevat il Şehremini 

Muhittin B. ve Kolordu 
kumandanı Şükrü Naili pa· 
p bulunuyorlardı, 

İki sefir 
M. Onini Barone ve Her 
Nado(ni dün memleket• 

lerine gittiler 
ltalya sefiri M, Orslni Barıı

ne dün Loit vapuriJe memle-
ketiae hare
ket etmiştir. 
Müşmaileyhin 

bu seyahati 
ttreyan eden 
"Türk-Jtayan 
ticaret mu
ahedesi mü
%Bkeratı ile 
alAkadar 
görülmekte-
dfr, 
Alınan sc-

firj Her Nıt
M. Orstnl Baronc dolni de dün 
Lort vapurife ve italya tarikile 
memleketine getirmiştir. Sefir 

teşrinievelde avdet edeceklerdir. 
Her Nadolninin tebdili hakkın
daki haberler teeyyüt etmemek-

"Arkada§lar, bu meydan 
muharebesinin esnayı cere
yanında topçularımızın, pi
yadelerimizin , süvarileri· 
mizin, makineli tüfekleri
mizin, tayyarelerimizin ve tedir. 
her sınıf askerlerimizin ---·----
gösterdikleri gayret ve kah
ramanlık her türlü takdi-
ratın fevkindedir • Ve bu 

Son koşu 
husus askerlerimizi~ Yunan Bugünkü yarışlalar çok 
ordusunun kalp ve vıcdamna h . f ·d· 
verdiği dehtet haizi ehem- e emmıyet l ır 
miyettir. O havf ve ha§yet B - ..3 
ve dehşet buradaki mahvu aşvekillmız ue yarış-
müzmahil olan kıtaattan lara gelecekler 
baıka bütün'. Yunan ordu- Bu gün altı haftalık yaz at 
suna sirayet etmi§ bulunu· koşularmuı hafatasıdı~ . 

H 
JO aAuslos z.ojcrl yordu. Müteakıp harekat Alakadarların .---

Gazi z. d h bunun ıahidi kat'isi olmuş- işaret !erine 
lıce/erıcn taarruz a arc • {Al .I'. 4· • .I'. d ] ıle nth,, bfyeııl takip ederlerk_en_.... ..... t_u_r. __ ı_ıar_al'_' _u_n_c_u say!Jamız a nazaran ve 

kalı ar :1 - köşulara iş-- b ı tirarak ede--Zafer ayramı nası ~~:'~~;.·~~,, . 
d ı k ) ıtibarile bugflı;- koşulatiliı 

tes'it e i ece . haftalık okşularııı Cll elıemıııi-
yetlilerindendir-

Bugünkü zafer r.e tayya· ı 
re bayramının tcs ıt mera-
. . ok parlak olacaktır • 

ı;ımı ç 

Takataıdc yapılan trfbilnlcr 

Birkaç gün evvel neşret
tiğimiz programı bugün de 
[Alt tarafı 4 üncü ıB)'lf amııdadır] 

Bugün yarış salıasım Başve-

Jimiz ismet Paşa hnıretlerl
nia de şerefleııdirecekleri 

tahakkuk etmiştit\ 

Bugünkü koşular:;. İştirak 

edecek hayvanlnrıa isimleri 
şunlardır. 

Serhun , Jale , Cemile , 
Süleyk , fridnav, Seyyit, 
lnorest, Alceylan , Kısmet, 
Güzelizmir, Geyik, Kapgri• 
ne, Banan, Filozofi,Küçük 
Tayyar , Sayyat Kısmet , 

Yıldız , Geyik,, Tnyyar , 
Mebruk, 
Bunl:ırdaQ mada son iki hafta 

zarfında olduğu E:;'ibi r<nracabey 
harasından 12 hayvan da yarıl" 
lara f~tirak cdeceklerdft. 

Cemiyet JJir senede ne isler görmiiştiir? . 

Türk~Fransız 
Ticaret ıııualıedesi 

• 
imzalandı 

Ankara, 29 ( V akıt ) 
Fransa ile ticaret muahedesi 
bugiin imzalandı, 

Bu münasebetle imzadım 

evvel Ankarapnlasttı heyeti 
murnhhnsamız reisi Zeknı B. 
tarafından bir ziyafet yeril
miştir. Ziyafet ve imza me
rasimi har ve samimi olmuş

tu!\ 

Yııııcııı ııotasz 
" lhtil&flan tezyit 

edecek mahiyette 
Bugan şelırimlzc gelcccl?_ Atina sefl· 
rlmlz Başvek_ilimizc lzalıat verecek -

Ankara, 29 (Vakıf) - Atfna 
sefirimiz Enis B. mezunen Jstan
bula Jıareket etmiştir. :Enis 
Beyin Yunan cevabi notası 

hakkında Baş\'ckilimizc izahat 
ve maruzatta bulunması muh -
f emeldir. Nota ihtilafah teyit 
eder mahyette görühnektedir. 

den crk&nı harp
lerimizle doktor

larımız 
Üriincü suyıfamu:da 

O. ~· B:. E~ebiyat şubes! 
kongresı dun bırliğin OQJhane 
parkı methalindeki binasında 
!0~1anarak yeni idare heyetini 
ıııtıhap edecekti. Azadan bir 
kısmı birlik merkezine gelerek 
bir müddet beklemişler ve 
aralarında hususi surette has
bıhal etmişler, fakat koncrcııin 
ac;ılmasına hnkan verecek ekse
riyet nisabı hasıl olmadığından 
içtima aktedi!emeı~tir. 

O. ş. B. Edebiyat şubesi 
koııgresı 5 eylfll perşembe gü-
nü saat onüç buçuğa bırakıl
mıştır. Nizamname mucibince 
o gün içtimaa gelen aza adedi 
Jıer kaç olursa olsun nisap için 
}jMi addoluııacak ve mevcut 
aza ile kongre aktedilecektir. 

Resmimiz dün birlikte top
lııııı p hususi surette hasbıhalde 
bııluııaıı zevattan bir kısmını 

f!Östermektedir. 

miştir • -
lzmi,.deki ca11a,,ar 

...... ,. 
<1üdug11, 
~ıkan Hizrne refiki< 

1 

1zmirde 
mizio yaz· 
dığınıı göre, 
lzmir şc!ırl· 
niııs ant J..ıı• 
lesine vazc· 
dilecek oları 
cannv.:ır dü• 
düğü hale· 
kında elek· 

tirik şirketi 
mühendisi .M. 
Dover tartı.. . tı·cesin· 

ı tetkık ııe 
f ından yapı an fazla ses 

düğün daha • • 
de, • ku·n iken, duduk 

5• muın . verme ı d 1 lı"tesıııde • ~ • ksamı :ı ıı , 
motorunun a . t d 0 dola>ı . r 1.ıır ha a .ı 
me\ c:ut ııışıı ne' 'ııı ıı 
cesıım et, nıarka 'e beste 

ettirdiği sedınırı ' 
icap bııluııdu u aıı-
birini verme~e ıııün •. sebetle, 
laşıJınıstır. . ll . de cdıle~ek!i. 
düğOk fnbrıkllYll ıa --
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Uugünden itibaren tal- humması Ocak ve nahiye kon· 
bik ediliyor greleri için hazırlık 

Lozan muahedenarnealnin Tehlikeli bir has- yapılıyor 
gümrükler hakkındaki ah· f 1 C H F h · k 
kAmı 6 ağustosta bitmiıti. 8 ık de~ildir, reisl~ri 

0

dü~ f7r::~: 'mü~:t~ 
Diğer bir kısım devletlere Korunmak ıçın tatar- tiş Hakkı Şinasi paşanın 
verilep mühlet de dün bit· riyaset inde bir içtima akte· 
JnitHr. Bugünden itibaren cıkları öldürmek kafidir. derek yakında başlıyacak 
bütün müvaridata azami Bugünlerde şehrimizde ta- olan ocak ve nahiye kon-
tarife tatbik edilecektir • tarcık humması namile bir grelerinin sureli idare ve 
r _k, t ı'fede bet mı"sli 1 hastalık ht'iküm sürmektedir. d b ...,. ı ar o a· cereyanına air azı mu-
ıak alınan gümrük reaml Bu hastalık hakkında Dr. karrerat ittihaz etmişlerdir. 
sekiz misllne , dokuz ve on Osman Şerefettin B. şu ma- Vilayetin her tarafında 
iki mislı olan gümrükresmi lômatı vermiştir: kongreler 1 eylülde başlı-
on beı misline iblağ oluna· - Tatarcık humması (Pa- yacak ve 20 eylülde hitam 
rak tatbik edilecektir. patoçı) humması naınile de bulacaktır. 

Sinop fabrikası 
Tetkikat için bir 
heyet Sinoba gitti 

Sinoptaki kibrit fabrikası 

ve ona ait ormanlarda tet
kikatta bulunmak üzere or
man mütabasısı 1\1. Bern Har
dın riyasetinde bir heyet 
dün lzmir vapurile Sinoba 
hareket etmiştir. 

Heyet meranında orman 
mektebi alisi amenejman 
milderisi Mazhar ve kibrit 
inhisarı müdürü Tahir Kev
kep Beyler vardır. 

Heyet Sinopta IO gün 
tadar kalacak ve Kastamonu 
tarikile Ankareya avdet ede
cektir. 

Su boldur 
Cesmeler bir ~iin ak-. . ~ 

n1amış. O da tamir 
münasebeti le .. 

Bnı çeşme sularının bir kaç 
güônJür akmadığı yazılmıştı. 

Dürı Şehremaneti sn işleri mü
dür \'e'.:ill Hüsnü B. bir mu· 
~ 

Jıarrimize demiştir ki: 
- Suların akmadıı}ı doğru 

değildir. Yalnız hafta içinde 
lıir ıı-ün bir tamir olduı 

Küçük köydeki Ali Bey şosası 
liıerindcn geçen galeriden deh
şetli su zayiatı vardı. Tamiri 
icap etti ve bir ıı-nn suyu kes
~ik ve tamiratı yaptık. 

Bu sene bentlerde geçen se
neye ı azara ı kzla su varJır. 

Hatta bugünkü m mevcudu 
şel rin 2,5 aylık su itıtiyacıra 
kifayet eder. 

Büyük beııdin de tamirine 
6aşlanmıştır. Havalar miıs:ı.it 

giderse bent 5 - 6 ayda i~l 
e !leccktlr. -

Heybeliadada in~ edilen 
su hazinesi ikmal edilmiştir. 

Bir hafta içinde su isalesiııe 

başJa~ acaktır. 

Borsa idare meclisinde 
Esham ve kambiyo bo

rası idue meclisi dvn 
toplanmıf, latanbul haka· 
kasının akıiyonlannm bor

aaya kaydına, Psalti efen
dinin banger olarak kabu· 

liine, Üsküdar banlamnın 
borsaya fahri aza olarak 
kaydına karar verilıniftir. ...... 

Gene temdi' edildi 
Ticaret odası Rusyaya 

r&>dertlecek derile için 31 
~oa akfAD\ID& kadar 
verilen mühletin temdidini 
iktısat vekaletlııden rica 
etmlfti Dün bıı bııeıııta 
vekiletten müstacel bir 
t.ı.raf ııelnıitür. Bu td
arafia derilerin 31 •lusto• 
alqunma kadar Lt.anbul 
Jlmıuııııda Y&pura tahmil 
edılmtı ve yedi eylw ak· 
tamı da Rı.a ltmanlanndan 
birine vasıl bulwıJ:!lUf ol
uıau lazım geldiili bildiril
mektedir, 

maruftur. Bu isim ltalyanca
dan alınmıştır. Mana ı, ses 
çıkarmadan ısırırım demek
tir. Bu humma memııliki 

harre ve Bahrıseflt iklimin
de bulunur. Y ahim bir ,ekli 
yoktur. llastlık şiddetli ağrı

larla başlar, üç gün devam 
eder ve sonra da zayi olur. 
Bu hastalığı tatarcık tabir 
edllen sinekler nakleyler. 
fakat bunların uzun bacaklı 

olanları yalnız marazın nak
lini mucip olur. Diğer kısa 

bacaklı bodur tatarcıklar bu 
hastalığı. nakletmcz. 

Pahataçi hastalığının dang 
ile karıştırılmaması lazımdır. 

Bu iki hastalık ayrıdır. 

Dang hastalığı geçen sene 
bu mevsimde Yunaııistmıda 

şiddetle hüküm sürmüştü. 

Papataçi hastalığından ko
runmak için birinci ~art te
mizllktir. Aptesanelcri temiz 

tutmak lfizımdır. Buralrc~a 

su birikintilerine mani ol· 
mak iktiza etler. Sık sık ap
tesaııelere kireç ve asltfinik 
dökmek pek muvafıktır. 

SiVTisineklere karşı kul
lanılan mayiler ve buna mtı · 

masil vesait tııtarcıkları öldür
dükleri cihetle bunların bti
malinue de faido vardır. 

Cibinlik kullanmak dahi 
faidelidir. Papatnçl hastalığı· 

nın vahim bir şekil alması 

enderdir." 

Halk için 
Riyıueti cumhur bando 
ve orkeMrlt$ı ~ehrin 
muhtelif yerlerinde 

ça.la.cak 
Reisicumhur llz.nin mü· 

saadeleri üzerine Riyııscl'l

cumhur bando ve orkestrası 

.muhtelif zamanlurda ve şeh
rin muhtelif yerlerinde icrayı 
terennüm cdiyOT. 

Bando dünden itibaren 
çalmağa başlamıştır. Dün 6 
dan 9,30: kadar Fatih tay
yare parkında çalmıştı~. Bu
gün de bando Taksim bah
çesinde, orkestra da bar kıs· 

ınıııda çalacaktır. Yarından 
sonca bando sıra ile şu gün
lerde çalacaktır. 

Orkestra da şu suretle ça
lacak.tır: 

Cmartesl Stıltan Ahmet 
meydanında, pazar C'sküdar
park, pazarte ·i Saray burnu, 
salı !\laçka· Taşlık, çar:ıamba 
Kuş<llli, perşembe Bebek 
bahçesi cuma Büyükada fırka 
terasında, cumarıesl Beyaııt 

meydanında., pazar Üsküdar 
halk fırkasında, salı Beyoğlu 
halle !ırkası.nda, çarşamba 
Kadıköy halk fırkasında, 

cuma Büyük arla yat kuföp
te, cumartesi Dariilfünun 

koııfcrans salonu. 

İsterbn 
lngillz lirası dün 1017 

kuru~ta açılmış, ııkşum 

1O16,5 kuruşta kapanmıştır, 

Dün İzmir ve l\1erslııden bir 
hayli kambiyo gelmiştir. 

M. M. 'oınis~onun~a 
Heyeti murahhasamı

zın taleplf'ri 

Muhtelit mübadele ko
misyonu bu hafta içinde bir 
içtima aktederek muallak 
mesaili müzakere edecektir. 

Haber aldığımıza göre 
Türk heyeti murahhaıası 

bu içtimada komisyonun 
Gümülciineyenakli hakkında 
verilen karann tatbikini 
ve Garbi Trakya ile Yuna
nillanm diier yerlerindeki 
iadeye tAbi Türk emllkinln 
iadesini talep edecektir. 

1 Adliyede 1 

Duru~mHIHr YHDll~ı 
~ 

İrtişa tahkikatında ka
rarnamenin yazılmak 
üzere olduğu anlaşıl

maktadır 
Barut işinde irtişa tahki· 

katının dünkü safhasında 

maznu~la~dan Jül v~ Leon 
Freskd ~hl~rle Bosnalı 
Lutfi B. in ve Jak Basat 
Ef. nın yeni ceza usulü 
mucibince duruşmaları ya
pılmıştır. Duruşmalar ayn 
ayrı icra edilmiş, maznun
lar vekillerile birli~te hazır 
bulunmuşlardır. 

Freskoların vekaletini a
vukat Esat ve Nazmi B.ler 
almışlardır. Nesim Mazli
yah Ef. , Sadi Rıza B. i , 
tevkil etmiştir. 

Mütebaki maznunların 
duruşmaları pazar günü 
yapılacaktır. 

Duruşmaların yapılması· 
na göre talıkikatın bittiği 
ve kararnamenin yazılmak 
üzre olduğu istidlal edi
lebilir. 

Tahsildar serbest 
lhtilasla maznun olarak 

muhakeme edilen ldarei 
hususiye tahsildarlarından 
Sadık Ef. kefalete ~aptan 
dün serbest bırakılmıştır. 

Tayinler 
Birinci ce:za riyasetine 

ikinci ceza reisi Vasıf, i.kin
cı ceza riyasetine ikinci 
hukuk reisi Hamit, ikinci 
hukuk riyasetine Üsküdar 
hukuk hakimi Kazım, Üs
küdar hukuk hakimlifine 
birinci ticaret azasından 
Turhan B. ler tayin edil· 
mişlerdir. 

Hikmet B.in davası 
Kadriye H. meselesi tah

kikatını yapan Hikmet B. 
tarafından "Yeni Asır w ııa

:ıetesl aleyhine açılan da
vanın rüyetine ikinci cezadaı 
eylülün on ikinci günü haş
laq•~br. 

Htlı:met B. , •aktife iki 
ayhk ~niyn tıttemiı • 
talebi te~ edihnifti. Bi· 
rinci ceza riyaaetine tayin 
e~ Vıuaf B.ye let.ligat 
yapddddan we 11111111aüıeyh 
vazlfeaiııe hqladııktan sonra 
Hikmet B. iki ay iatirahaı 
edecektir. 

Çenesini dişlerile ko
pardı, beynini çıkardı 

Ka:;ımpnşada cammil kebir 
mahallesinde ( 12) numaralı 
evde oturan amele Sivaslı 

llyas oğlu Ali, ayni hanede 
oturan 25 yaşında Sivaslı 

1 las:ın oğ!u Ali ailevi bir 
nıesclcd en kavga etmiş ve 
1 lasa ıı oğlu Alinin çenesini 
dlşlerilc ı sırnrak koparmış, 

kıdasıııa bir den ir yurarak 
beynini dışarıya çıkarmıştır. 

l!ras oğlu Ali, kaYgaya mü· 
dıılı elc eden Hüsnüyli de ko
lundan ısırmıştır. l\tecnıh 

•• 
A 1i h;ıstancye yatırılmıştır. 

Denizde müsadem,,. 
Kartal önlerinden geçmek

te olan "Yni hayat ~ mo
törü karanlıkta önüne çıkun 
bir sandala çarpml{tır, · 

. l\Jüsadeı;ıe neticesinde san
dal parçalanaruk batmış, 

rı\kipleri olan J !asan ve Ali 
denize dlişmlilerdir. 

Bunlardan Kara nıürsclli 
..Ali boğulmaş, llasan !:orta· 
rılnııştır. 

Katil kim? 
Buod1a bir kaç gün evvel, 

Sirkeci Uasyonundı raylar üs
tiıııde sabıkalı dalgıç Arap ls
mailin cesedi bulunmuştu, katil 
meçhuldü. 

/lfaktelde, katile ait olduğu 

anlaşıW..n bir •ustalı ile bir tek 
ayakkabı bıılunmu~tu. Z•bıta 

memur}~rı yaptıkları tahkikat 
ııetkesinde, katilin Laz Mustafa 
isminde birisi olduğuııu, liman
daki grnıilerden birisine firar 
ettiğini, batta gemide: 

- Ben birisini "urdum. Ôl
dil mü, ' ölmedi ıııJ, bilmiyo
rıım. fakı\! lıel' lrnldc polisler 
beni rahat bırakm az, Saklayın 

beni, dediğini öğrenmişlerdır. 

Polisler, bo malOmat üzerine 
saklandığı gemide Uz Mustafa
yı · yakalamışlar ve adliyeye tes
lim etmişlerdir. fakat Mustafa, 
cinayeti inkar etliğinden ve 
mevcut deliil de kafi olmadı

ğından adliye tarafındl:ı serbest 
bırakılmıştır. Bu cin~yetin tah
kikatı lıftla devam etmektedir. 

Hırsızın cür' eti 
feriköyfinde Soğan sokağın

da Remzi efendinin evine hırsız 
girmiştir. 

Reım!! efendi, lTirsııııı gürül
tüsün:leıı uyanmış, fakat bu te
şebbiis kendisine pahalıya mal 

olmuştur. 

Zira lnr<ız yakalaııacaj!mı 

a ıılayıııca hemen Remzi ef. nin 
üzerine Jıiıcilm etmiş ve biça
reyi ağır surette yaralamıştır. 

Remzi efeııdi ha.tar..eye kaldı

rılmı~. hırsız kaçmııtır. 

Şoförle ahçı arasında 
Beyoğlunda istiklal caddesin

de O~lbahçe gazirıosundrt şo

for Mı:rttt ile ahçı Arnavut 
Rüstem aras,..,ıa sarhoşluk yü

zünden kavga çıkmış, Rüstenı 

kama ile Murad1 karr1tnı11 fö 

yerinden ağır sure te yaralamış
tır. Mecruh hastaneye ka.Jdırıl

ınıştır. 

Çeşme başında 
Şehremininde tütfın fal rika

siııda aınele Kemahlı 22 yaşın

da !sınai!, bekçi Mustafa ile 
çeşme.den su alırlarken kavga 
etmişler, Mustafa bıçakla lsınaili 
başuıdan ve kolundan yarala

mıştır. ---·----
Esiıgeme derneği işleri 

0,,lata.•aray liscsiJode 11-B 929 
7crli ınalleri serg;sUıe i;tirak 
edt11 Tur:; hanımlar (Sirgrıne 

derneği teşhir ettiği nı: mulatını 

Aksaray civarında Yıısui Paşa 

4 t Tiirk haııunları esirgeme 
wmıel:iııde satıyor. Cumadan 
mada h~reüıı 5allt (9) dan (5) e 
kacfar nıCracaat edilebilir. 

Bu sene gene şiddetli 
mi olacak? 

Abddlfeyyaz Tevfik 
Beyin iddia.sına Falin 

· B. cevap veriyor 
Tabiiyat alimi Abdülfey· 

yaz Tevfik B. yazdığı bir 
makalede, önümüzdeki kışın 
pek şiddetli olacağını haber 
vermektedir. 

Abdülfeyyaz Tevfik B. 
geçen sene de ayni şekilde 
beyanatta bulunduğunu ve 
bunun teeyyüt ettiğini yazı· 
sında ayrıca kaydetmek • 
tedir. 

Bu hususta Kandilli ra • 
satanesi müdürü Fatin B. 
şunları söylemektedir: 

- Kışın sert veya hafif 
geçeceği evvelden tahmin 
edilemez. Bu husus ilmen 
kabil değildir. Avrupada 
da Lazı kimseler bu yolda 
tahminlerde bulunurlar. 

Fakat orada halk bu 
söılere pek aldırmaz. Bizde 
böyle birşey çıktı ıru halk 
telaş ediyor. Bana yüzlerce 

• ki.şi telefonla malumat so • 
ruyor. Kışın nasıl ola.cağını 

kestirmek kabil değildir. 
* Ticaret odası reisi Mit· 

hat B. Samsun tütünlerini 
tetkik seyahatinden avdet 
etmiştir 

Mithat B. •Bu seneki 
tütün mahsulü geçen sene· 
iere nisbeten azdır. Fakat 
buna mukabil tütünlerimiz 
sentden &eneye iyileşiyor" 
demektedir. 

•· Balıkhane tarafından 
tanzim edilen istatistiğe 
göre 1928 senesrdeniz mah· 
sulatı: 9 bir. 392 kap mid
ytı, istiridye, 1,630,852 çift 
palamut ve torik, 77, 751 

ıttlet istakoı.. ve 4,672,400 
kilo muhtelif balıklardır. 

., Borsa komiserliği ha· 
demelerinden Zeki efendi 
sıeakların tesirile bayılmış 
ve ölmüştür. 

• Eylüliin birinci haftası 

zarfında Sanayi birliğinde 

bütün fabrikatörlerin iştirakile 
bir içtima yapılarak sergiden 
sonrn yerli malların revacı 

için takip edilecek hattı 

hareket tesbit edilecektir. 
• Bareme göte hazırlanan 

Edirne ve lstanbut maari! 
bdroldrı ikmal edilmiştir. 

* Alt ikti~at meclisi aza
sından bazıları Trnkyada tet
kik seyalıatınn çskacaktardır. 

Bu seyahat yirmi glin ka· 
dar deyam edecektir. Azalar 
Trakya scyahatından avdet 

ettikten sonra Ankarnda başvekil 
l>met paşanın riynı;etinde bir 
içtima aktedccekkrdir. 

llu içtimada tetkik seya
hatları hakkında yazılan ra
por görü~lileccktir. içtima 
cyllillin on beşinde olacaktır. 

Trakya seyahatına iktısat 
mlldenisi Vehbi, miihcndi 
\' ehbl, umum! kil.tip Nuru]. 
!ah J~sat bt!'yler i~tirak ede

ceklerdir. 
• Şehremaneti, kendi me-

murlarımı barfm kanununu 
eyllil bidaretiııden itibaren 
tatbik etmek niyetinde idi. 
Fakat bu husustaki hazırlık

lar henüz ikmal edilmediği 

için Emanet memurları 

d:ıha bir müddet ba-
r'iımden İotifade edcmiyecek
lerdir. Yapılan hesaba göre 
barem nıüııasebetile Em· net 
ma-.1 bütçesine senede 90 
bin lira zammetmek !Azım 
gelmekte'dlr. 

,. C. H ~·ırkasrnda yeni 

teşekkül eden antrepo komi,.5-
yoıııı 2nc! içtimaını aktet
mi~tir. içtimada ihzari müza
keTatta bufumtlmu ve Kemal 
ÖmL'I' beyin riy"mindc ikin-

) 1>alülde: dladçte: ··--·- ( 
\ § 
;;; Şehremini ve vali veki- + Çin· Rus budunda mü· ~ 
~ li Muhittin B. dün Yalı- sadcmeler devam etmekte· ~ 
F dir. Çinliler iki So,•yet l 
~ vaya gitmiştir. gemisine ateş ederek bir ~ 
= + irtişa maznunlarlnın çok kimselerin yaralanma- ~ 
~ dün yeni ceza usulü mu· sına sebep olmuşlardır. § 
( cibince duruşmaları yapıl· + Almanların me~hur b 
- ı\lem Graf Zeplin balonu § 
~ mıştır. A mcrikacfa (Dekvit) a vastl i 
~ + " Yeni Asır ,, gaze· ~ _ olmu~tur. ~ 

~ tesinin muhakemesine on (Lilhi) de Alman murahhas- k 
g iki eyhilde başlanacaktır . !ar ı eylülden itibaren iş- % 
~ + fstanbul gümrük baş· gal masrnflıırınamına Alman- J 
~ müdüriyetine müfettiş Sey· lurın oir şey kabul rclcmi· ~ 
j fi Bey tayin edilmiştir. yeceklerini beyan etmi~lcr- § 
- di~ ' 
~ + lngiliz lirası dün + Filistin de Arnplarla f 
! 1016,6 kuruşta kapanmıştır. Yahudiler arasındaki Yahim ;. 
l + Kibrit inhisarı mü- vaziyet gün geçtikç ehem- % 
~ dürü Tahir Kevkep Bey miyet kesbetmektedir. vazi- ~ 
g dün akşam kibrit fabrika· yetin en mühim noktası A- t 
~ sı hakkında tetkikat yap- raplarla Ihristiyrnların bu ~ l mak Üzere Sinoba git· ijl;tişaştn Yahudiler aleyhin- ğ 
: miştir. de müttefik olmalurıdır. ~ 
- ş 
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Gümrükte 
Yeni tayinler ıel.ılig 

edildi 
İstanbul gümrüklerinde yeni

den bazı tayinler yapılmıştır. 

ezcümle baş müdüriyet esJleten 
sekiz bin kuruş maaşı <ısll ile 
müfettişlcrdeıt Vsfi !ley, Baş 

nıüduriyet vekftlrtinde bulunan 
lsmail Hakkı bey t ri fe müdür
lüğüne, tariic nılıd ii r vekili 
Raif bey heyeti teftişiye ri)'ase
tine tayin edilmişlerdir. B :ş 

müfettiş İbrahim bey te~ıı.üde 

sevkedilmişt:r. Buadan başka 

Haydarp~ şbr.şa müdürlüğü lağv 

edilerek yeriııc bir merkez mü
diırlüğü ihdas olunacaktır. 

····-····· .. ······-··········-·----········ 
ci bir komisyon teşkil edil
miştir. 

* Karaa~aç buz fabrikası 

memurlarına mebzul buz 

imal ettilderinden • !! • 
nılye verilml tir. 

ikra-

• \" crllen malllmata göre 
l\1aaril vekil.lctl taJotbe yur
du için ayrı bir talimatname 

yapacaktır. Talimatname mu

cibince yurdun ücretlerinde 

tenzilat papılması muhtemel
dir. 

• Dil heyeti, yeni Tlirk 
grnnıeri vlicuda getirmek 
yazifesini Ahmet Cevat Beye 

tevdi etmiştir. Ahmet Cevat 

Bey, hunun için dokuz ay
lık bir mühlet istemiştir. 
Gramer ikmal edildikten 

sonra umumi heyette bir 
dda göıden geçirilecektir. 

• Ankara ile lstanbul ara
sıııua temdit edilen ikinci 
telefon hattı Düzceye gelmiş

tir. Rcş güne kadar Anadolu 
hisarına gelmiş bulunacak 

Ye ondan sonra kabloya 
raptedilecektir. 

• Polis müdüriyeti kadro
sunda yeniden bazı tebed

diilt\t yapılmış, rcsmiden si-

vile, "vildende 

çok efendiler 
!erdi~. 

resmiye bir 

nakledilmiş-

SiYil komiser munYinlerİn· 
dtn ekserbinin ay başından 

itibaren merkezlere nakli 
mukarrerdir. 

.. Efganistanın Ankara se
[lri Gulıln Ceylan! han, bu· 
gün şchrmizdeıı ltalayaya ha
reket cd~ccktlr. 

Kmıl Amanullah han ya
kında şehrlmlııe gelmek tasav
Vllrunda! bulunduğu cihetle, 
Kıralın ailesi erk.inından ba· 
zılarının sefir ile birlikte şeh
rimize gelmeleri muhtemel 
bulunmaktadır. 

• Başvekil ismet paşa Hz. 
eı. yelkl gün Sipoht ocağını 

ziy.:ırer emıiş?erdir. 

Hariciye tayinleri 

Ankara, 28 (A.A.)- l\los
koı-a büyük elçiliği mlis tcşarı 

Ferruh B. vek<\let emrine 
alıııarak yerine !\:üstence 
konsolosu Agah ye- Küstcnce 
birinci sınıf kosoloslu~ı.ına 

J\lo;kova bliyük elçiliıti kon-
olosluk i•leri müdürü Ragıp 

onun yerine birinci daire 
umum ınüdürlü~ü birincl 
şube mümeyyizi Sami zade 
Süreyya ,.e :\Joskova hiiyük 
elçili ği liçüncii katibi 1 lasan 
Ccı·tlct bey vekalet emrine 
alınarak yerine Odesa kon
solosu muavini Selim Rilat 
Eriyan konsolosu Fuat bey 
vekAJet emrine alınarak siyasi 
müşavirlik başkatibi Halil Ali 
Lcninkan ikinci sınıf konsOo 
!osu S:ıbri bey vekalet 
emrine alınarak ve tahsi satı 

Trlyeste mııaYinl konsolos
luğuna nakledilerek mezkllr 
konsolosluğu terfian Sofya 
muavin konsolosu Fuat Nebil 
Leninkan muavın konsolos· 
!uğuna terfian Tifüs kançları 
izzet l\1edenl ve Salya mu 
avin konsolosluğuna Triyeste 
muavin konsolosu • 'lizhe: 
Hnşim ve münhal kolan 
Tiffü kançılarlı!J muhassasa· 
tının Moskova büyük elçi· 
ligi konsolosluk işleri mü
dürlüğü kadrosuna rnıkil ile 
mezkur kançılarlığa zat iş· 

!eri müdürlüğu tahakkuk 
memurlarından Arif beyler 
tayin kılınmışlardır. 

Ankara, 28 (A.A> - Tif
lis baş konsolosluğu konso· 
los muavini Hüseyin B. ve
kı\let emrine alınarak ye
rine Battım kançılıırı I lulusi 
ve onun yerine hariciye ve· 
kllleti e-vrok müdürlüğü 

memurlarından Ap~lurrah-

man ve münhal buhxıar 

Odesa konsolos muavin· 
liğine terfian Atina ve 
onu Pire başkonsolosluğu 

kançları Hatif Suphi beyler 
tayin kılınmışlardır. 

Yarım asır evelki 

VAKiT 
30 Atustos 1879 

Predikasyon nam 
Atina gazete$l lüz.ıı· 
mıı tebeddül i1nva
nlle ıu~ıretii!li bir 
maluıleıinde Ya .. 
nan hralı jorj Haz· 
retlerinin lüzumıı 

utif 1Uını tavsiye ey
lediğiniden mez "' 
kur maka.leyi haJ1i 
olan 1::ı ağustos '" · 
rthll nushala.rı P 0 / 

lls ·tarafından UJP 
pe . müsadere olıı"' 
muştur. .-



Uyandırılan ocak ı 

Es~i Türkün tapt~~ 1 
uç ıey vardı : ıyı ı 

silah , güzel kadın • 1 
~n.ı at.. Rumeli , Anadolu 

t alannda her çiftliğin 

lengin bir ahın , her evin 

.,_rıl panl yanan bir ıllah 
~ası göz kamattirırdı. 

Silah annuı •. Bilmem 

bugünkü genç nesil, çelik 

-~vlerini~ yanıp söndüğü 
atl&h armalarını , bizdeki 

~.e>tkun hislerle seyredebi· 
ır rni ? 

Çocukluğumda silah oda· 
ltnın kapısına ne tadı 

he,canlarla baktıflmı hali rk iyi hatırlarım. K:üçük
erjn oraya girmesi yasaktı. 

~ yasak odaya esrarlı 
h- ha va doldurur ve 

l>1zı meraklı ürpermeler 
içinde bırak1rdı. Sade te

lftizlik günlerinde ıöyle 
biraz görme nasip olurdu. 

Altan savaklı ve topuz 

lnındaklı tabancalar, mer· 

<:a.n, kehliba kabzalı yata· 
1-.ılar, fitilli, çakmaklı tü· 

fekler, fİfAneler, sonra 
)eni ailahlar hep bir bir 

elden geçer, temlzlfk)eri 
ctlalamr gene yerlerine 

lconurdu. 

Büyükler, bu iti biraz 
il>•dete benzer bir sessiz· 

hk ve vecit içinde yapar

lardı. Dedemin yardunile 
bir filintayı elime aldıflm 
IÜn zevkimden bayılacak 
gibi olmuı tum. Şimdi istila 

edilen o süzel topraklann 
derin bir kuyu.anda pa•la· 

nan o silahlar belki çilril

tnüılerdir. Fakat kalem a· 
damı olduğum halde onla· 
rın avuçlarımdaki serin ağır· 
lılını unutamıyorum. 

Atlar için de ayni hissi 
duJuyorum. Cirit günlerinde 

&arı bir toz bulutu üstünde 

esatir ilahları gibi uçan 
atlılar gözümden gitmez, 

havayı ketkin bir vızıltı ile 

)-ran clritlerin sesi kulajun· 
dan ıilinmez. Ne kıvrak, ne 

ateıli hayvanlardı onlar! 

Ok gibi atılırlar, zenberek 
Ribi gergin kaviılerle dö· 
llerlerdi. 

Kırlangıç ıüratli, ıülün 
Yapıb atlar yirmi bef, otuz 
•eneltk bir felaket devtetl 

içinde sıska , tıknefes bey· 
lirlere döndü. 

Bereket versin son yıl· 
larda, yeni bir merak ile 

bu rnevzua dönüldü. Kara· 

~bey harası bu merak ve 
•rnnıetin'. mahsulüdür. Is· 

tanbul , Ankara , lzmir at 
:Yanılan iyi neticeler ver

tniye baıladı. At cinsleri 

••lah ediliyor. Bunlara ba· 
karak: 

d~ Türk , eski totemlerine 
l>~nüyor, demek, pek yanlıt 
ır teıhis olnuyacak. 

~ 
------Doğum 

l\Ianrif vekili merhum Ne~ 
Ca · ~ tı lfo) le Polis l\Jüdtir mu· 
a1 :iııi Jhı-.nti Bc,in eni:;-tcsl 
)} . . . . 

T rıncı mula:r.im Operator l)r. 
tırRut Heyin bir kız .çocu· 

ğu d · '"Z ıınya) ,ı gel mı;. ~ e ,,a· 
f~r tc . ı· . . ). " \' :slın c<. ımı~tır. H\ • 

rtı} u uzun ve mesut bir Iıa· 

bu "sefer 
İşgal masrafı 

ştrezman Alman milletinin bunu 
kabul edcmiyccciini bildirdi 

Lahi, 28 (A.A) - Altı davetçi de.vlet murahhasları 
t 11 den ] 3e kadar içtima etmişlerdir. Mezkur murah· 

shaa 
1 

Al an hryetine kat'i bir itilaf elde edilebilmesi 
as ar. nı · . r. ld . · · ·b· hususatı kabul etmeın zarurı ô uğunu ızah 

ıçın ne gı ı 

ve teşrih eylemişlerdir. _ 
Uhi, 28 (A.AJ - Altı devlet nıu~a~hasları saat 1 :> te 

1 1 d S
aat 18 de ce1se hala devam etmekte 

top anmış ar ır. ·d· Al murahh,.slal'l, Almanyanın 1 eylülden itibaren 
ı ı. man k . . d 1 d 

k 
· l srafım tediye etme nıyetı)1 e o ma ığını 

artı ışga ma . . 

b 
t · ·!erdir Devletler, Alman ıddıasına karşı 

cyan e .mış · .1 . .. •• • d " M 

V 
h d sinin ahkamını ı erı surıı111şıer ır. . 

ersay nıua e e .1 b'" 1 b" "dd" 

B 
· d M s wd-enin rnuzaheretı e oy e ır ı ıanın 

rıan , · no 'd · 'dd l l h" de bulunmuş ve bu ı dıayı konferansın 
şı et e a ey ın . • J • • talı'k edebilecek hır son saat manevrası 
netıct ennıesını 

d
. •f tmiştir Meamafih Almanlar alacaklı devlet. 
1ye tavsı e · . . . 

1 
. t lebatına karşı şiddetlı bır mukavemet ıbra • 

erın mu a n zın8a devanı etmektedirler. _Alm~n .m~rahhas!arını~ ~at.tı 
hareketi dolayısile siyasi encumenın ıçtımaı talık edılmıştır. 

Uhi 28 (A.A)- Altı devlet murahhaslarının akd,..t-

. old~klaı'l içtima, işgal masarifi hakkında bir netice 
mış 19 30 d b. . · M ·· k · tihsal edemeden saat , a ıtmıştır. uza erata 
~u akşam M. Snowdtnin başlıca murahhaslara vereceği 
ziyafetten sonra, tekrar başlanılacaktır. M. Briand, M. 
Henderson, M. Hinıans ve M. Stresman arasuıda vuku 
bulan bir mülakattan sonra siyasi enciinıenin celsesi 
perşembe gunü öğle vaktine talik edilmiştir. 

Lc.ındra, 28 (A.A)- Mııhafazakarlar gazetelerden 
"Evening Standart" fırkalar arasındaki ayrılığın ortadan 
kalkmış ve bütün memleketin ayni deva etrafında top
Jannıış olmasını cesareti arttıran bir hareket olmak üzre 
kaydetmektedir. Mezkilr gazete M. Şnovdenin lngiltereye 
Avrupa meclislerinde işgale hakkı olan mevkii temin 

ettiğini de ilave eylemektedir. 
La Hey, 28 (A.A) - Altı devlet murahhasları ara· 

sındaki müzakere saat 2,30 da bitmiştir. Müzakere 4 me
sele etrafında cereyan etmi~tir. Alacaklılar arasında ha
sıl olan itilafın tamamlan.ması için Almanyanın da muva· 
fakati lazımdır. Halbuki Almanye\nın muvafakati ve rıza· 
sı henüz temin edilmemiştir. Bu baptaki cevabın saat 
10 u 20 geçe geleceği söyleniyor. Meşgul eyaletler na
zm M. Wirth içtimadan çıkarken hiç bir mesele hakkın· 
da itilaf hasıl olmadığını beyan etmiştir. İşgal masrafla· 
n meselesinin ortaya çıkardığı güçlüklerin izaJe ... olWlao& .. 
ğı zannediliyor. Daha şimdiden bir tesviye sureti derpiş 
edilmemiştir. M. Snowden alacaklı devletlerin noktai na· 
zarını şiddetle müdafaa etmektedir. 

Paris, 29 (A.A) - Petit Parisien yazıyor: M. Bri-
yan , M. Hendersonun Sar meselesinin tamamen bir 
Fransız. Alman meselesi olduğunu kabul etmesini temi
ne muvaffak olmuştur. M. Henderson, Almanyanın sarih 
tekliflerde bulunmasını • ahalinin hukukuna tamamen ria

yet edilmek şartile • kabul etmiştir. 
La Haye, 29 (A.A) - M. Briyan ile M. Henderson 

saat 11 de M. Streseınan'a mülaki olmuşlardır. Muma
ileyh, hükumetinin işgal masarifine ve sair mati cihetlere 
ait noktai nazarını bildireaektirt Öğle vakti siyasi encü
men toplanacaktır. Mezkur encümen, M. Henderson'un 
R n meselesi hakkındai raporunu dinliyecektir. 

e La Haye, 29 (A.A) - Davetçi devletler heyeti mu-

rahhasları, saat 16 da toplanacaklardır. M. Hendersoıı, 

C 
evreye gitmek üzre La Haye den mufarakat edecektir. en _ _ . 

Filistinde vaziyet vehametini 
muhafaza ediyor 

~-------··-------~ 
ı< d

.. 28 (A.A)- Araplar Yafada hükumet da!resine 
u us, . 1 b"ll . h k 

t 
"şlerdir Memurlar zırn ı otomo ı erı nre ete 

h'" 01 e mı · ucu . 
1 

d"r Bir çok kimse ölmüş veya yaralanmıştır. 
getir~ışe dr 1 ·yardım gören 2000 Arap Kudüse yaklaş· 
Diirzuler en 
maktadır. d bir çok yerlerde şiddetli arbedeler 

Heyfa 
1
8 ~I~ bahriye piyade efradı karışıklık çıka· 

1 tur mgı ız 
o muş · .. erine ateş açmıştır. 
ranların uı 

28 
(A.A) _ Siyonistlerin takındığı tavra 

Beyrut, d bulunmak ve Filistin ahalisinin Arap-
karşı protesto . 8 • östermek üzre bugün bütün mağaza 

l 
uhabbetını g B ·· l'" 1 b"' ··k ara m ka nmıştır. eyrut mus uman an uyu 

d··kkanlar pa d ve u . ğa hazırlanmakta ır. 
bir nümayış ::p~ Kudu::ıte , ıı1..iy~t ı.,rittikçc fenııhı;-ı) or. 

Londra, . ·ında kanlı miısademcler de\ nm 
ı Y ıtbudıkr ur.ıs · 

Araplara ,, . dedi gittikçe artıyor. 
ediyor. l\laktulh.:rınk a 'ti eri a~a) l~l iadeye kufi bulunnıll) or. 

ı ·ı·z zabıta 0 ' 'c b"k ı·ı· • ngı ı · · i . "'rfİ\ c ı;i<ldctlc tat ı cu J\ or. Saat 

ıl a luııan k areı o . ' . 'Jn ° oJ'aM çıkmak memnudur. J Jarice 
ki den soıırıı s ... o on sc ı f 1 "r san~urc u\bi tuJulu) or. 

çekilen ceJgrıı ndamelc 
1
.

11
.z bomba tayyareleri nıUtcııuıdıycn 

~ ı...ı .. uıerin e ng .... .. e~ · 
1
. caddelerde kabile kabile gcıiyorlar. 

dols~ıyor .• \ra~ arı super dretnot u~~ek::ı kruvaıörlı ve 
l\laltadan ıır ınm j i ,e muhriplere gönderilen kun et· 

Couraırous wyyare gem ::ı 
brı ızlıkla intiwr olunuyor. . 

lere sa J "li'' 
1 
umandanı 4\Jısırdan da lmdat i tcmi:;-tir. 

fili:stin ogı " ... . r. . 1 rl 1 )·' l 
ı . ·. k . el nrioin pı~tar mu 1 cıe c ıı c <ıce c 

L\Iı:sırdan nfµlı7. U\ u: c.: 
~ ·arclcr ile sc\.kotunrnuş_nı.r. 

n 
relerle sevkedtlmlş ol-

g 

1 Son Haberler 1 

Terfi eden erkanı harp 
ümera ve zabitleri -
mizle doktorlarımız 

m 

Ü!t tnrafı 1 incı ııayıf ıımızdadır 

11 u h oli/1 er 
1 

.\nt..ara,2'1 \":ıkıt·tclcfon 

RaporlMın 'okunmasını 
müteakip idare heyetine 
muhalif olan bazı zevat 
heyetin icraatını tônkit ct-

llu C)ill k me istemişlerdir. Cemiyete miıfccti .. i 
l hısnu be~ kr. ' 

Binbatılıİd.iln 

Kaymakamlığa 

Dtin ınirnla) Jı\,tnn mirli' nlı~,ı 
terfi eden iımcr,1mı:1.1n i-.iın· 
lcrini hildirmi~tim. Bu gun de 

terfi l'dcn crh 11111 hıırpkri • 
mizlc doktoı larımı1.ııı himk· 

riııi bildin~ orum. 
'l'crfıkr y:ırmd;m icih.ın:ıı 

nıt r"idir. \l;\kııd:ırl:mı tdgr:ıfla 

bihli rilmhtir. 
TPt'fİ rdPıı •\ı·k:)m 

ha ı·ple r inı iz 
Kaymakamlıktan 

~iraleyhğa 
:\hı tııfn Kemal, Bekir ~ıt· 

J,ı, \lchmct :'ami beyler. 
Binba11hktan 

Kaymakamlığa 

\il l\ıar. Fuhri, 11\.ı-., '.\lu .. -
r:ıl"ıı Cc\4lt, • \) ııi, • 1 hı,,c) in 

:\a1.11ıi. "cınııl \luzııffcr, C'c\ · 
tlct, Zeki • • \lchm1.:t 11.ıct, ~c· 
rafcttin, :\lalıımıt l\cnuıl. \lıı-
nif Remzi. ~hl ıntilt., Tc' fil,, 
.\hmet l\cmııl, \lınıct ı:J,:n:nı, 

:'\ı:re\tin. :\J:ıhnım, .\-.ıın, < ). 

mcr l•kcnder, .\s11n \hınct 

~ccdct, lsmnil hakl ... ı, . lehnıct 
! ıa--an T:ıh-.in, li ilin bey
ler. 

Yüzbaıılıktan 

Binbafılı~a 

l lıı c~ in. .\rif, lhr.ılıim, 
\lı Hiz.ı, ~lchnıct l•:nıiıı, Ah· 
dull.ıh ,'ıckı, l lıımdi .ı\hmct 

Sııac Tan cır, zı ll • uri, 
,\lchınN J\cınal, :\lclımct .\lıı 

rat. 1 hısım . lıızım, l lnkf,ı 
~ia:ısi, .\hmt:t .\lit:ıt, .\lınıet 

Felımi, mu tııf:t Şılkir, C'c\. 
d<•t, lsmnil l lakkı, \lu .. tafn, 
lıızhıır. J lıımdi. A ıı ~ina .. i, 

l'cı1ıi, .\hnıcc .\sırn. 

Yüzbafllıktan 

Bmbatı1ıta 

Kcn,:ıl. Bııhri, J lulıısi, . lch
ınct, ( >~mııu heyi er 

M•badl yarınld nıuhamqda 

Patalarımız 

Dunkii niishıımızdn mira -
lıı) lıt,mn mirli\ alığa terfi 
eden ıinıcramıım bimlcri 
ııe-:-redilıni~ti. Hu ıncynndh 
Sll\ aıi mir.ılayı ~·iıleyman B. 
de mirJi\ nlıita terfi C'tmi"tir. 

Resim sergisinde 
eseri olanlara 

Türk güzel san'atlar birliğin
den:· Galatasaray resim sergi

sine iştirak edenlerin 31 agus· 
tos ile 1 ve 2 cyliil r,üıılerindc 

kabul edilmedikleri iddiasile 
Vilayete müracaat eden 
gayri mubadillcr dün kitle 
halinde içtihıaa gelmişler 
v~. sal.ona girerek ayr1 bir 
koş ışgal etmişlerdi. Mu -
halif grup a~asında pekçok 
hanın.lar da bulunuyerdv. 

,'-,'eltİl11i İ':ı:l'l her 
Muhalif gnıba me~ıup 

gayri ınubadillerden Seli
mi izzet bey söz istemiş 
ve kendisinin cemiyette aza 
olduğunu ifade ederek ka
yıtl~rı~ tahrif edildiğini söy-
lemıştır. idare heyeti bunu 
şiddetle reddetmek, Selimi 
izzet beyin mukayyet olma
dığını ve kanunu medeni 
mucibince söz söylemek 
hakkına malik bulunmadığını 
beyan etmiştir. 

Bunun üzerine iki taraf 
arasında kavgalar, gürültü
ler başlamıştır. Neticede 
araya miiracaat edilerek 
Selami izzet bey kürsüdOln 
indirilmiş ve salonu terkct· 
miştir. 

'~ 'a/dn bey 
.l\1Licenkihen Şahin bey i . 

mındc bir gnyri ınubadil söz 
i--tcmi~ fnknt azadan bazılnn 
kendi inin Arnıı' mhık huklı· 
mcti nezdinde mutt1'arrıflık 
etmi~ 'c Ama' ut tehca ın
dnn oldup;u öylcncrrk ~öz 
alına.;ına m:ıııi olmak iste-

Raif , Mehmet Behzat , 
Haydar, Ahmet Cenıal,Nuri 
Muhittin , Mahmut Şevket . 
Mehmet Cemil, Emin Nihat, ~ d eıı 5 e kadar rserleriııi be- nıl~tir. $ahin bey nnfu· tc1.-

lıcmclıal :ılm:ıları rica olunur. 1\Crl'Sile Ttiı k tebea:;ındıın lsmail Hakkı, Samih, Mch· 
met R!fat , Abdusselam , 
Hakkı, Celalettin ,Zekeriya, 
Vahit, Sehim, Hüseyin Hüs· 
nü, Ahmet Şükrü , Mehmet 
Hulusi, Osman Kazım , Sa· 
im, Recep Sami, Bedri, Hü
seyin, Mehmet Rami, Sabri, 
Ali Rıza , Mustafa , Ali 

Remzi, Mehmet Zeki, Mt-hmct 
Mümtaz, Ahmet ,Nurettin, 
Şevket, Ali Rıza, lhsan,Ah
met Niyazi, Hayrettin , Ah
met, Şevki , Vedat, Müker
rem, Ömer Hulusi , Hasan 
Tahsin,Behçet Adil, Remzi. 

Doktorlar 
Kaynıa!<amlıktan 

miralaylığa 

K.3 bıı:;-hd,imi Yu. uf r\1.:l'an 
' 

Hazin bir haber 

lki tayyarecin1iz 
şehit düştlilet 
lzınir, 29 ( A.A ) - Bıı 

giin -:clırimi:t.dc miic~if bir 
k·1;1,a olınu~cur. Scydi ko~ 

nfııkındıı bir tcl.:riibc uçu,tı 

yapım tayyar~d binb:ı,ı Rc:1· 
mi, yiir.başı Fehmi bt ylcr 
ıııı ızın sul,ut ederek ~chit 

du,muşlcrdir. 

Va kıt - T ayyal"e hayra 
mına bugün °ruhlarile itti· 
rak eden bu jki büyük 
tehit ailesine , derin tees
sürlerini beyan eder. 

mıısı 'md) etln ne kııcl:ır ',ıh im olduğunu bpat cdi\ or. ~fal. 
tnd:ın iki lngiliı h·ıfif l,nı,·n1.oru de hareket. İ\:ln emir 
alım~tır. · ı 

lııgiltcrcnln ıımııııı 1\J,deııiı dnnıınma-.ı her ilıtimıılc kar ... ı 

~lısır 'c Filistin sıılarrırn Aitmek için h:ı1.ır btıltımaktndır. ' 
Cenc\Tc, ~ Vili-.ciıı rııp kon~rcsi nrnrnhha:-lan 

Cemi yeri <lln tını J,:ıtibi umuıniliAine mur,ıcaııt ederek pro
tc,t0d.ı bıılunnıu~tu ... 

l\udıı ·, 28 - Jıwlliz ta1
- , •• , •• I· t tı ı n "' ... ,ı :ı,1 nın gc mc,,j iızcrinc 

vaziyet bir dcrc1.-c iyılc;.mi, tir .. 
. \nıp lıır kuçuk mu. C\ i kolorıilcrinc 'c ko' ]crınc hucnın 

cdıyorlnr. J Irısti) anlıırm mii lumaıılnrla mu ;erek ı a 1 . • . . k , ıı re , ctı 
'a1.ı) ctı J~ ·iti ctrncktcdir. 

·c\·' ork 29 ( ) - l•'ı· ıı· ·t"ı d ı -· ·n. • ı • • J ı ' " n c ... ı ıı;tı,a:;- nr dolayı ile 
mu lıımııolar 'clıL:-iyntl:ırını dun milli birlik crkAni " . . 
Suriye fırkası ve 11cı . 1 ) cnı • • " ı:ı ıı,: mu umanlar ocmiycti tnnıfındun 
ızhıır ctmı~lcr 'e Filistincll! hali hn''ır,l·ıki . ki" d J , • . 4 ~' ,e 1 C ctrC)'C 
... ar:;-ı prnte::-to 'c Bulfnur be) nnıınmc inin f, 1ı· . 1 
et 

· ı d' c mı ta ep 
mı~ er ır 

Bu me:-dcclc p:ıpıl\ n !\I Jloo\ er c l\J l\I ('d 11 . • • · , . a ;J ona c ıı , c 
ccmırct rak' amdııkl jdıır1 , ck:Hct cm:ıımcninc tel, fi 
k ·ıı · . ~Ta ıır 

çc ı mı~u. -
Rus-Çin hududundan 

yeni haberler 
l\loskova, 2 CA. ~) - (Wıı;) <.,:inliler ()t:,oridc hudur 

UO) undaki SO\ yet kurnkollnrını uombıırdıman ctıni~Ierdir. 
A) ni zuqıııııdtı i~l: ovyct gemisine karşı da nteş nçmı~ 

yokulıırdan bi_r ~ogu yaralunmı)'tır· 
~lo ko\ a, 28 (.\.A) - l jnr.binclcn bildlriHyor: ..:oun nri 

nchrındc kafaları koparılmış 6 cc et bulunmthtur. Ek,.eri i
nin hiiv\ İ)'Ctlcrl ta) in edil mi!? ve O\) et vatım;la,.]arı olduk· 
ları anl:ı,,ılmıştır. J lnriciyc komi erliği, Almanıı kon.olosunu 

tahkikat icrasına dııvct ctmi~tir. 

ZcpJin "Detriot,, un ödünde 
Nevyork, 29 (A.A) - ıeplin düo akfeat .. Detnot.,e 

va11l olia"f ve iş ..Ulletiftid üatünden -om..,._. 

nld\1~'\lllll hcynn ederek : 
. ) lal ... ikatı soyliyccc!',iın. 

Korkuyor musunu1, 't J latala
rımızdnn , becerik izli~irni:1.in 
nrtu) a çıkmn mdan korku
) or ınu ... unmd 

Di) c ba~ırmıştır. 
- :o;orlcsln .. 
- so)·lcmcsin .. 
Di) c u;.:un munaka~alnrdnn 

sonrn .. ;,ılı in beyin kur ·u) c 
gclmc-.ine mm ııfak:lt cdll
mi_.tir. 

:.\luınaile) lı idcırc heyetinin 
hiıkl)mcti tc.m ir ctmcdiıtini, 
tc\ 1.iat i_.krinln b.ı~arılıtmn· 
dıgını. takdiri kn mette hnk· 
ızlık ) apıldığmı · jddia ctıni • 

tir .. ;ııhin be) in hu ithama
tına iclnrc he\ eti CC\ ap , e
rerek ni1.ıınınnmclcrle · nıuka\. 
) cc oldu[~unu be} mı ctml~tfr. 
J le) et, tc~chhli..,lcrinin huktı· 
ınct~·c l,.abnt cdilmedııtinl , c 
hu ~.uztkn :ırıızi :thiplerinc 
tc\ zıııt ~ apılmndı~ı gibi 423 
· cncsindcn "Onrııki ilı\mlıırın 
muteber olmndıgmı bildır

ıni~tir. 

11phi \ uri IJe!I 
Hu c nada bırçok ze\ at 

ıı:) etin Jch~nclc , c :tlc) hinde 
~ız tı)lcmı~lcr ve muzııkcrc 
çı~m111..lıııı çık mık rci cet C) ı 
id1.1rc len :kız kalmı~tır. or. 
tn)a atılım uphı "tıri He\' 
hıığırnrnk demi tir ki: • 

- Şahin lky oz alırken 
sni i tinıallcrdcn bııh ... edcl.:c . 
ğiııi iddia etti. llil. de sıın -
dı le ki idare he) etini paljs \ -
raya çc\ frc~ck. l lııniya, Slİ) -
ksenc.. Sen nrııın ursun, en 
hu mcmlcl ... ctin C\ laJı dcp;ıl
sın. ı.lls.. 'l liri, gnyri nnıbıı • 
dillerı cemi} ctıne girmek için 
~nıınln arkııc;ındun gitmek 
·.ıkrır) nda harbctıniş olmak 
lı\zımdır. Yahancıl.ırı hte -

'fokatlar 
Şahin be) le 'ııphi bey 

ara ındııki munnka,a şiddet· 

kıııni~ 'c biribirini t:ıhkirc 
bn~lamışln.r<lır. Nihayet Suphl 
""tıri bey, .. ,'ahin be} c )\ursu 

önünde tokatlnmı;-ur. Bu sı
rnd:ı haıınıc biriblrinc girıni, 
çı~ltklnr ~urultulct salonu 
doldurmu,,tur. Bir hanım he
) e<: ındım .{)n)'ılıp dti~ınu;tur. 
i\lulrnliflcr hep birden ~tinıl
tulerlc i~·tin1111 tcrkcttıkten 
onr.:1 kafa) eti ı\ufıatere kn· 

tıthl lh'fffiatslt Y"f>IJınıştıt. 
Wlcc!dt dslft idare heye

tinin .k.fııand1i9 anl141lmı~tır; 

Kedt yiyenler !. 

G
arip bir tcw<tôl eseri 
Jeğıl mi. lıimlerinin ~
nundı •'ur., buluuanlar 

kedi eti yenilmeıint tarahjr 
oluyor... Snnıur B. bu yaka• 
açılmamı~ fıkr1 ort1yı itti; 
bizim Gayur Bey de t-"P 
etti. 1 

T eveltkell abur cubur keli
meleri de bu iki ıalın uımlertk 
kafiyeli olma111ıt-·· • Bir serseri ... 

G
az.ctecl ,Jatını ,...,_ 
bir Y Uftlft _._... .. 
...ı.-- Seyy.. 'JI• 

biyeılılıtln, k0ttahhltn -~ ~_!t' 
sayılacak bir ~çavra gonuı:ı~ 

Bu mektup, ilıerinden yılllt 
ge~ htıre olamıyacak yavelerle 
doludur. 

Bu .er:1trl, günOn birinde 

mu1.affer 1 YuMD~orcblk '-· 
bula ge1eeekmit te Seyyata ı.-
:ı.ıp saplayıp kebap ~ 
lokma lokms köpeihM' e-
cekmiJ ..• 

Şu zillete bakınız ki k~ 
btr tair, bır muhtrrlr 1111111 
vtren bu zıpçıktının haytlhl
ncsinden çıka çıka 11e ~ 

Sulhu aevett, ctt;lnıft -"
6 

için elinden her ,eltnl Y~~ 
kadar f11Jltt sahibi oluı 1-' 

-7" Ll.Llr yt-

Torklyenln her m~~ 
tanda11. günün bırinde 
glrl,mdc ll7Jm ~lırte; 
cihana parmak ıwtaeak bir lıe
RMerecek btr kan .e 
bıliyet laflr. ~ 

Onun lçın öyle bir ry• 
ey binlerce sen evvelki "' 
nanlıların menaklblle &11_:: 
serseri, sen fdanbula f;; 
Seyyahı bulacak det'lsin: -
o seni bir k11'1f gerıkmlJ 
olan vatan hududunda t.fllf · 
Eter mevıuu ~ ettiib' ~ 
tin gibi o uman da ~
linin uıak bucaklarında 
maı da gclırs•nl _ı., ko-

Yunan rakılarını .,oıı 
yuyorlar galiba! • Hıfi~ı sıcaktarı 

H
aliçte ııd<k~I sıcak~ 
hokum sürmektedir· 
şıddetll sıcaklar hırleç 

gün ~vd Haliçle ıthY~ ~ 
ltaptan1arının beytaleri"!nde bl
etm if ve bunun ne&k'-e" ul-

risi (Y cmit) c :~;: :,... 
mllf, birısl de maV11•· 
run ilf.f'rınc bındlrrnlf. 
lara çarpnııfl~· ı.L.lılr _. 

Sıalclar ~tetı ttlllfll 
böyle vaf al•m oltıı,_... 
cdllmektedır· 1~ 

HllhrA ~IBnl"!.!. 

Akıdı ıniifferi 
Şedit bir yağımı~. yı~t

} onlu. )'of ·unun bırl J.,Oldt 

d 
··Trafolg:ır Skm.:r., n 

r.mın 1 tu 
bu •,ıAınura tutu mu . 

( ) '-lr arıba) ı Jtm~urdu, 
JCfrCll l' f • · ı!tll\ r.ı \, 

'c h nıcn ı-,ınc . . 
"'.ı\u:ı u }{ut•,, .1Jr ını 
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f ngiliz siyaseti 
Çorçile p;öre lrnkta İngiliz siyaseti 

11ulC•ajfak olmuştur 
-54-

lngiliz askerlerinin yerine 
İngiliz zabitlerinin kuman
dası altında yerli kıt'alardan 
müteıekkil taburlar vücuda 
getirilmiıti. Bu yerlı kıt'a

larm masrafı İngiltere ha
zinesinden tediye edilmekte 
idi. 1921-22 den itibaren 
vücuda getirilen bu kıt'alar 
4 piyade taburu, 3 süvari 
alayı, bir bataryadan mü
teıekkil idi. Bu kuvvet 
hali hazırda 2 alaya indi
rilı nif bulunuyor. 

Son yedi sene zarfında 
İngilterenin Iraktaki kuv
vetlerinin masrafları şudur: 

1921/2 de, 20,097,684 lira 
1922/f. de, (,610,554 " 
1923/4 de, 5,033,790 " 
1924/5 te, 3,874,224 " 
1025/6 de, 3,314,813 " 
1926/7 de, 2,753,775 • 
1927 /8 de, 1,648,038 • 

1928 senesinde, yerli 
lut'aları masraflarını bir 
tarafa bırakarak yalnız İn· 
giliz ordusunun masrafla
rıru tesbit etmek lstenil
mi\o onun için, bunların 

hakiki masrafları henüz 
anlatılmamıştır. 

h-aktaki hava kuvvet
teri 1)21 de altı hava bölü
ğünden mütevekkil iken 
8 kola çıkmış, bunlara 
müıellah otomobil kuvvet
leri ilave edilmiştir. 1928te 
bu kuvvet 5 tayyare bö
lüğüne indirilerek zırhlı 

otomobiller 6 kısma iblağ 

edilmişti. 

Mali masrafların tenzi
li!<: beraber askeri kuvvet
lerin tenkisine rağmen Irak
ta hiç bir teıevvüı vuku 
bulmamııtır. 

Memleketin tabiatı va
" mesaf<'leri, ahalisinden 
büyük bir kısmın bedevi 
olduğunu, hududundaki bü
yük çolü, bu çölü murakabe 
etmenin imkansızlığını na
ıarı dikkate aldığımız za
man, istihsal olunan netice

lerin son derece ıayanı 

ho}lludi · olduğu tevazzuh 
ed:r. Bundan baıka Tür
k.iye ile olan ihtilafın 1925 
senesinin sonuna kadar 

hallolunmadığını da hatırda 
tutmak icap eder . Evvelce 
hazırlanan bütün planlar , 

Türkiye ile olan ihtılafın 
bu kadar gecikmiyece~ne 
mfütenit idi. Bu tahmin beı 
sene kadar geri kaldı. Maa
maflh bütün planlar, tatbik 

llunmuf, ve hiç bir lntlzam
aızlık, hiç bir teıevvüı vu
ku bulmamııtı. Hakikati 
halde 1920 senesinden iti

baren Irakta biç bir ciddi 
kıyam vuku bulmamııtır . 
Ancak ara aıra kürt ıaha-
11nda bir takım müıkü
lat vuku bulmakta, bilhassa 
kıı mevsiminde Sultan ibni 
Suude tabi Vehabi kabile
ler tarafından vahim bir 
takım akınlar vuku bul
maktadır. Bütün bu mese
lelerin nazarı dikkate alın
ması ve bir tarzı halle ba~
lanma11 icap ediyor. 

Bunların atide ciddiyetle 
ve müessir bir ıurette hall
edilıniyeceğinl gösteren bir 
delil yoktur. 

Elhaaıl 1921 de baılıyan 
aıyaset, bu güne kadar 
devam etmlttir. Diğer her 

tir••et gibi bu •iya~t te 

ba:ı:an yükselmiı, baz(ln 
düımüıtür, Ba:ı:an müıkülat 
ile tehlikeler görünmüı, 

buna rağmen bu siyaset 
ilerlemlf, lngiltere de mat
buatın ıiddetli ve ihtiyatsız 
hamlelerine rağmen de
vam etmiştir, Bu siyaset 
bir çoğumuzun düıündü

ğünden fazla muvaffaklyet 
ihraz etmlı bulunuyor. 
Sekiz sene evel içimizde 
hiç bir kimse buna inan
mazdı. 

(Bitti) 

30 Aeustos zaferi
nin büyük mübdii 

diyor ki 
[Ü•tarah 1 incı "'},famızdadır J 

Binnetice arkadaılar 
Yunan ordusunun vicda
nında ve fikrinde ha11l 
olan bu havf ve haşyet 
bütün Yunan milletine in
tikal etmiıtı. (kahrolsun 
sesleri). 

O kadar ki odalarda 
bulunan Yunanlılar Türk 

ordusu geliyor diye firara 

tetebbüs ediyorlardı. (Han

deler). Arada deniz oldu
ğunu unutuyorlardı. (Han

ler ). Ve firar edemediğin

den ve firar edemlyeceğini 
anladığından dolayı tecen

nün edenler vardı. Bina

enaleyh bu meydan muha

rebesi hakikaten dütman

larımız için çok kahhar 

ve mucibi havfı haıyettir. 

Bu muharebenin neticesi 

Yunanlılar ve Rumların 

kalbini sındıtmııtır. Bina

enaleyh bu muharebeye 

Rum sındığı muharebesi 

demek çok muvafık olur .• 

"" Gazi Hz. evelki sene fır-

ka kongresinde irat buyur

dukları büyük ve tarihi 

nutuklarında diyorlar ki: 

• Muhterem efendiler; 

Afyonkarahlaar • Dumlu

pınar meydan muharbeıi 

ve ondan sonra dütman 

ordusunu kaoıilen imha 
veya ealr eden ve bekiyet

tüsüyufunu Akdenize, Mar-
maraya döken harekatımızı 

izah ve ta valf için ıöz 

söylemekten kendimi müs

tağni addederim. 

Her ıafhaıile düıünül

müı , ihzar , idare ve za

ferle intaç edilmit olan bu 
harekat , Türk ordusunun, 
Tllrk zabıtan ve kumanda 
heyetinin yüksek kudret 
ve kahramanlığını tarihte 
bir daha teabit eden mu
azzam bir eserdir. 

Bu eıer Türk milletinin 
hürriyet ve lıllklAl fikrinin 
layemut abideıldlr. Bu eseri 
vücuda getiren bir milletin 
evladı, bir ordunun baı
kuman danı oldu ğum dan 
ilelebet rneı'ut ve bahti

yarım." 

~ 

Büyük Gazinin 1340 se
nesinde Dumlupınarda icra 
edilen merasimde irat bu
yurdukları nutuktan: 

"Büyük Türk milleti, k~
rıı.man ordunun bugün ka· 
zan~: zaferi iyi bil vı 
bununla iftihar et! " 

Jltii:~::j 
Bir Qeçimıiz ik 
Hayddf f3eye: 
ıevce.uizle aranıı:<la çıkan lh· 

ti!Af dallj\. ziyade ev içfocle hal
lel!ilnıek lazımdır. 8ir kahvaltı 

içiı.ı ev Y!kmıya kalkışmak hiç 
doğrıı değildir. 

Bir~z f;lddetsfz düıünecek 
olursan·ız bu ufacık ihtilfü gü-
rültüsüz ve zararsız bir surette 
ortaı.Jaıı kaldırabilirsiniz. Şunu 

da söyliyclim ki zevce bir hiz
metçi olmamakla beraber evli
lik birliğine aıt ve ev içindeki 
işleçden tanıanıen nıes'ufd!ir. 

Kaynanamzın aranızdaki va
ziyetini zararsız bir hale getir
mek için onun hiç bir şeye 

karışmamasını temin etmelisiııiz. 
Aileııin saadeti için buna zev
cenizin de muvafakat edeceğini 
zannediyoruz. Bunu temin etti
ğiniz takdirde ihtilafın bir talak 
davası halinde mahkemeye inti
kaline hiç hacet kalmaz. faasen 
bahsettiğiniz ihtilat boşanma 

için sebep te olamaz. 
Kanunen kaynamzı beslemek 

mecburiyetirı<le değilsirıiz. 

Dediğimiz gibi iyi düşünüldü
ğü takdirde işe polisin ve mahke
meııin m üdalıalesini istemi ye hiç 

ha cet kalmaz. 

Y,oklama 66şladi 
Mütekaitlere, yetim -

lere, dullara 
Zirde zikredilen esasdt daire>inde tekaütlerin, yetim

lerin Ye dulların bütiin şubelerde eylül 929 ikinci altı 

aylık yoklama muamcleı<ine ba~lanmı~tır, 31 uğustos cu
martesi, 2 eylül pazartesi, ve 4 eylül çarşamba, 7 eylül 
cumartesi kadınlara. 1 eyllil pazar, 3 eylul salı, 5 eylül 
pazar erkeklere olmak üzere sekiz glinde hitam bulacaktır. 

:\laaş sahiperi behemehal bizzat müracaat etmesi ye 
ciizdanındaki foroğrafı memur mahsusuna göstcrnıesl şart

tır. 

CW.danında musaddak fotoğrafı olmıyanlar alacakları 

llmihabere foroğraE ilsak etmeleri mecburidir. 
Hastalık ve maluliyet hasebile bizzat miiracaat etmi

yenler bulunduğu mahal polis dairesine tııstik ettirmeleri 
lı\zımdır. 

llmihaberlcr behemehal yeni 'l\irk harkrlle yazılmış 
bulunacaktır. ı~,ki Tlirk harflerile yazılan ilmihıılıerler 
kabul fdllıııez. 

Yoklama ilmilıaberine ilsakı h\zıın ıı;elcn pulların be
hemehal kanunun rnrifatı dairesinde iptal edilmiş bulun
ması IAzınıdır. Aksi takdirde tasdik eder muhtarandan 
ceza alınır. 

Kırk kuruş maaş aslisi olan eytam ve uraınilin vere
ceği ilınihaberler pula t,\hi değildir. 

Gösterilen müddet zarfında yoklama muamelesini 
yaptırnııynn ların yoklama muamelesi üç u ylık maa~ tev
zi atının lıitumınduıı rnnra yapılacaktır. Beyhude yere mer
keze müracaat etmemeleri lazımdır. 

Tekaüt olup da ba~ka bir yerde maa~ ve ücretle mlis
tahdem bulunanların yoklama ilmlihaberlcrini ait olduğu 

dııirclcrde testik ettirmeleri ı,ızınıdır. 

ETABLİSMJIN 
• 

OROZDİaBA 
Kış mevsimine ait senevi 

tenzilath satış 
Büyük miktarda ıon gelen mallar1 

üzerine yapılan itbu mühim tenzi
l&tlı sahştan isöf ade etmek umumun 
menfach oldu~unu herkes takdir ede 

1 flHRliSMHU OftOlDi-RHK 

1 
Ticarethaneleri daima İstanbulda 

en ucuz mal satmaktadırlar. 

31 ağustostan 1 S eylül 1929 ta-
rihine kadar bütün perakende 
dairelerinde, zaten evvelce de çok 
düşkün fiatlı mallar üzerine bu 
ef er tekrar yüzde on tenzila 

yapılacaktır. 

Zafe; bayramı 1 Memleket Haberıerı 1 
M•tbaaınıza ıelen eserler 

Erzurum oyunları 
oyun havaları 

Mulôl ıoziler ıozon 
nasıl teslit edi- Dorısı ~a~ıınıza !. 

lecek? Halle bilgisi dem•gi tarafından 

neşredilmişlir. Erzurumun mahalli 
oyunları hakkında ıafsılfüı ve oyun 
havalanna ait on yedi nota ile hır 

resmi muhıevıdir. Fiatı ( 30 ) ku -
ruşlur. Şehzadeb•ıında konoerva -
tuvarda tevzi olunur , 

Türk anonim ıirketi tasfiye hey'etinden: 

Kanunu mahsus mucibince tasfiyesinde 

başlanılan Malul Gaziler pazarında ---··--[Ü<t tarafı birinci >ayıfamızdndır 
kısaca tekrar ediyoruz. 

Kolorduda 

Saat 10,30 da Kolordu 
binasında büyük günün ilk 
merasimi yapılacak ve şe
hir namına Kolordu kuman
danına beyanı tebrikat edi
lecektlt. ' ... 

Nutuklar Ve geçil 

Saat 11 de geçit resmi
ne ' iştirak ~decek, kıtaat 
mektepler ve halk Taksim 
meydanında içtima etmiş 
olacaklardır. Geçit başla

madan evvel birinci fırka

dan bir zabitimiz başku
mandanlık harbinden bah-. 
sedecek, bunu müteakip 
Kolordu kumandanı bir kı

sa nutuk iıoat edecek ve 
geçit resmine başlanacak

tır. Geçit resmi Beyazıtta 

bitecektir. 

Tayyare/erimize al fakına 

Saat 15,30 da Yeşilköy
de fstanbulun teberrüatile 
alınan üç tayyaremize at 
takma merasimi yapılacak
tır. Bu tayyareler İstanbul
Beyazıt, lstanbul - Fatih, 
lstanbul. - Balıkçılar isim
lerini alacaklardır. Bu me
rasime bütün şehir davet
lidir. 

Toplar atılacak 

Gündüz saat 13 te Be
yazıttan, Selimiyeden, Yıl
dızdan (31) defa top atı
lacaktır. 

Tayyarelerimiz 

Geçit resmi esnasında 

tayyarelerimiz şehir üstün
de uçacaklar ve şehre kon
fetiler, tebrikler, resimler 
atacaklardır. 

Tak$imde liribıinkr 

Geçit resmini tamaşa i
çin Taksim meydanında 
zafer abidesi yanında üç 
tiribün yapılmıştır. Bu tiri
bünler dallar ve bayraklar
la süslenmiştir. 

Gtce eğlenceleri 
Gece sabaha kadar eğ

lenilecektir. Birçok eğlence 
yerleri Tayyare cemiyeti 
menfeatine hususi program
lar hazırladıkları gibi gene 

İzmir belediyesi dilen
cileri toplatıyor 

lzmir belediyesi, dilenci
ler için kat'i kaı-arlar ver
miıtir. Sakat dilencilerden 
olup ta kimsesiz bulunan
lar, Darülacezeye gönde
rilecek ve yabancı olan
lar da memleketlerine sevk 
olunacaklardır . Belediye 

••••••••••o••••••••~••••• • D . l • • azma ya nız o 

~ KODAK ! 
• • 

riyaseti, bütün mıntakalara !Fotoğraf makina-i 
emir vermiş ve dilencilerfn • • 
derhal toplattınlmasını teb- : larile filimle- : 
liğ eylemittir. : rini kullanmak ! 
lzmirde gene kaçak i menfaatiniz ica- ! 

eşya ele geçirildi ! bahndandır i 
Karıııyakada Menemen : ;\l:\ıniııut fotograflar için : 

tarafına uzayan sahilde : Ninot eros i 
Kumyeri denen mevkide : : 
küllüyetli miktarda kaçak : Karllarıııı kullaıııııız : 

• • 
eıya yakalanmıttır. Toprak : 1 lcr yerde Satılır • 

Büyü~ tenilôtlo satı~ın 
Eylülün 2 inci pazartesi günü yapılacağı ilan olunur. 

l.J·T· PIVER· 
p .1\. H ,\ !:. 

ES.ANS 
LOSYON ... 

1 PUDRASI 
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"l'· ' 
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defter sigara kağıdı ile Seyrisef ain 
(3328) deste iskambil ka- 11---=----------l 

Merkez •tentesi: Galata Köpril 
ğıdından ibaret bulunduğu baıında. Beyo~lu 2362 Şube 
tesbit edilınit ve zabıt va- ocenleıl: Mahmudiye Hanı altında 

rakaaı tutulmuıtur. Mahmutll----,;,;!',;,;'a;,;;nb;.;u;;.l .2.74•0----I 
denilen ve kendisine ka-

çakçılık atfolunan tahıs ise 
kendisine iftira edildiğini 

söylemektedir. ................................................ 
birçok uıüesseseler bugün
kü hasılatlarını cemiyete 
terketmişlerdir. 

Deniz yarışları 

Antalya Postası 
(AN.\FARTA) vapuru 1 Eylül 
pazar 10 da Galata nhtımından 

hareketle İzmir, Küllük, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Fınıke, Anıalyaya 
gidecek ,.e dönUıte meı.kOr lıke· 
lelerle bırlıkıe Dalyan, \ larmaris, 
Salcız, Çanakkale, Geliboluya 
ugrayaralc gelecekllr. 

-------11 

Kayseri vilayetinden: 
Kayseri vilayetinin Develi kazası merkezindeki natemaııı 

mektep binnsında yapılacak { 12487) liralık bedrli keıilli ıkmali 

inşaatı olbaptaki şarlnamesi veçhi le 11 /9/929 çarıamba günıi saal 

011 ~ltıda kapalı zarf usulile ihale edilmek üı.ere münakasaya ko· 
nulmuşlur. Bu baptaki ıartnameyi görmtk ve fazla izahat almak 
isleyenlerin encümeni vilayet kalemine ve maarif daire•ine mura 
caaıları ilan olunur. 

Arpa münakasası 

Bugün gene cemiyet men
faatine Bebekte büyük de
niz yarışları yapılacaktır. 
Pek vasi bir program ta~ı

yan bu yarışlara saat 13 te 
başlanacak, saat 19 da ni
hayet verilecektir. 

F.lüzizdc li~llnçıı seyyar jııııdarma aluyıııca kapalı zarf 
u'ıılılc ,atın almac:ık yıiz otuz bin kilo arpa mliııal;ıı,.1•1 

ı (i.<l-<l'.!<J pıııartesi ı;iinü >aat ı .'ide El:\zizdc mezkur ı\l :ıy karar· 
2 Eylül Pazrtesi Trab- g:\hıııda muba:ı-ıa koıni,yonumla yııpılacaktır. Taliplerin 

An karada 

Ankara, 29 - 30ağustos 
bayramı münasebetile yarın 
şehrimizdeki erkan ve üme
ra, Erkanı harbiye reisi Pş. 
hazretleri tarafından kabul 
edilerek arzı tebrikat eyli
yecekler, müteakiben kıtaat 
geçit resmi yapacak, mevki 
kumandanı tarafından bir 
nutuk irat olunarak, bu sı
rada 21 parça top atıla -
caktır. 

Birçok müesseseler, yarın 
Tayyare cemiyeti hesabına 

faaliyett~ bulunacaklardır. 

zon birinci postası yapıl- mezkıir konıisiyoııa ıııuracaatları lazımdır. 

mıyacaktır. 11----------------------

hir. surette traş ohbılir
sıııız. 

· . OIUcrrc bıçak!<1r1 ~hcffidd Çc-
l'.~Jru1cn mımU.1 1 keskin yQz10 ve 
pcJr '•O:lınıdır. 

Yola çıkınazd.ın evvel tıunrar ... 
dan bir paket almanı:ıı derhaur 
cdıaiz. 

-Gillette 

0 oğr amacı lar a ilan 
Zonguldak Yük.sek ~ladeıı ıniihenılisi ıııcl.~ 

~ 

ıebi ıııüdiiriyelinden : 
~ adet kitaphane dolabı kapalı zarfla münakasayı.ı 

konulmuştur. Resim ve şeraiti Şehremaneti civarında 
Maden müheRdisliğindcdir. ihale günü 10-9-929 dur. 

AL~JAX LİSESJ YE TJC.\RET ~IEKTEBI 
Mektebimiz 2 eylülde talebe kaydine baılaya· 

caktır. Cuma ve pazardan baıka hergün ıaat8-12 ye 
kadar kayıt muarneleıi yapılır. B~raber aetirilecel< 
evrak: Nüfus tezkeresi aşı ıehadetnameıi , rnektebiP 

son taıtiknarneıi ve bir Yeıika resmi. 



Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

nbul icra retJ! Ahmet Reflk 8. 

• • 
ıncı cildi çıktı 

Fiyatı ( 150 ) kuruıtur. Satıt merkezi larıınbuldıı 
Cihan ve ikbal kütUphaneleridir. Her kitapçı da bulunur. 

Mektep kitapları 
tabilerlııe 

Devlet Demiryolları ve Li
manları Umumi idaresinden: 

1625 ton meşe o-. unu kapalı 2arfla ınünafa a} a konlmuşturn 
...,.,...~--:.-:--....-.... ... ~ ...... ~ .. ~ - ....... ._. .. 
Mür.akau 17. Eylül 929 Sah giiııü saat l6 da Ankar:ıba Dev-
let Denıiryolları idaresinde yapılacaktır. 

MüııakaSA)'a iştirak edeceklerin tclıfif mektuplarını ve muva
kkat te1t1jnaUarını n)ni gQnefe saat 15, 3o a kndar Umumi Mfi. 
dfirJük kalemine Vt'TmcJerİ JUzımdır. 

Talipler münakasa ş:ırtnamelerini iki lira mukabitinde Anka-
rıda, Malzeme dairesinden, lstanbuld:ı Hardıırpaşa mağauısıııJan 
tedarik edebilirler. 

i tic r 
mezu 

A 

Ali ticaret 
1 a. 

• • 
ekte 

l - Gıyap kararı • Sulh - 150300 • Varaka 
2 - T ebltğ varakası » • 150000 - Varaka 

lüi'' de : Devlet matbaası müdürlüğünd~n 
i müdür-

J "1 orta r - llk mektep kitaplarının nihayet 7 ey u e, Mezunlardan arzu edenlerin mühim bir miies cscde mali
ye ve muha ebe i~lcrindc tC\'7.ifinc dcl:\let olunacaktır. l)i 
ve mahaJHnl anlnmak ve izab:ır almıık iizere J 028 - 1929 
ders seile l nihayetine kadar mezun olan efendilerin mektep 
müdüriyetine mürac:ıatfan. 

3 - ihbarname > • 200000 • Yarala l"l kadar fiat takdiri mektep kitaplarının da nihayet 23 ey u e 
4 - T e kere delterl .. 500 • Def eter adet beheri yüz uraknlı 

koın'syonunn tevdii icap eder· 
1 

bu 
2 - Geçen sene fiııtları konulan kitapların da Y neidi 

5 - Zimmet defteri .. 50J • » » • • 
6 - Esas defteri hukuk • ] 000 • » > » » 

7 Tedbiri ihtiyat? defteri hukuk • 500 • > » > • 
d"I . iması muktez r. tarihlere kııdnr komisyona teslim e ı ıruş 0 d1 

3 - }·icapçılat Dc\·let matbaası fen memurluğntı tev 1 
ettikler! ki;aplara 'dair ihzar edecekleri tarihli bir P\15 a Devlet de iryo ları ve li 8 hirı:ı.z ve temyiz kayıt def-

terJ umum 80'.) • » » 
imzn cttirccekJcrdir. 

1 
nUs-

4 - l\1ücJJiflere verHen ücrete ııit mukave ename mani arı m u mi idares·nden 9 - Taalluk muha~cmnt Df. • ı 500 » » » , 
l O Ha ılat defteri • 7 50 Beheri .,yüz varakalı 

tınsısın dn komisyona ibra1.ı lAzımdır · 

- ydarpaşa dem!
yolları magaza mu
dürlüğünden 

rlık ile alı acağtndan 2 -eylül 

Münakasası 17 -8 - 929 t :ırilıinde icra kılınan Ankara deposu 
kömür tahmil ve tahliye nnıelh·rsi için verilen fiatıar haddi !ayı. 
kında görülmediğinden mrz~fır ameliye yeniden kapalı zarfla 
münakasaya konuimuştur. Münakasa J9- 9 • 929 perşembe günü 
saat 16 da Atıkarada devlet denıiryolları idaresirde yapı1acaktır. 

Münakasaya JştiraJt. edeceklerin teklif mclıtupJarını ve muva:.kııt 
teminatlarını aynı günde Slat 15,30 a kad:ır umumi mildürlük 
kalemine •;ermeleri lazımdır. Talipler münaka a şarfn:ımelcırfni 

bir lira mukabilinde Ankarada malzeme dairosinden lstanbulda 
Haycmrpaşa ma~azasından tedarik edebilirler 

l l - Emanet yayı cürmiye ceı.a • 750 • • 
l 2 - Müddei umumılık esas defteri • Mnddeı Um. 750 
l 3 - llanat defteri • 750 
l 4 - Muhabere defteri - l.;mum J 500 
15 - Ce1.a esas def teri • Ceza J 500 
16 - ikrar defteri 

• 

17 - Temyiz sevk def teri 

Aıağıda yazılı malzeme paza ısb t vOcut etmeleri ve 
pazartesi günü atide gasterild!ğl ~ere :~ul edilmly~ llAn 
müddeti meikOre. lmrlcindekJ tek1ifııwı 
olunur. öğleden evvel 

(Saat 9- 12) • 
r: J SOO 1_.1 I L b I demir perçin· çivisi (Muhtelif eb al) o , ıı;ı o yuvar aıı:: aı ı 

31,SüO " düz ftreıe başlı demir a~aç vidası '' ,, 

Bedell keşU 
Lira 

583,77 Çarşıkııpıda Çorlulu 
rcsc binası. 

cvvcl snni mcd· 

4 1 " yuvarlak bnşlı demir a~ç vidası ,, , , 
G2 .. pirinç .. .. ., ,, ., ,, 

düz fireze l>ıı~lı " " " " .. d 
ı·uvarlak fireze p~lı prinç ağaç vl ası,, 

,, 
.. ~9 

20 
280 

.. J 

,, ,. başlı kazan için demir perçin çivisi,. ;, 

kg altı köşe ba~lı demir maden vidası (20X 1/4) 
adet elbise askı c;engell (Büyük) 

L~OO 
200 
24 
20 
24 
785 
5 
~o 

1 

· 2 
20 
27 
74 
37 

,, tazyikli l!U musluğu (l] /4) 
.. vidıılı rakorlu te\·kif musluğu (3 '4) 
.. yangın musluğu (muhtelif eb'at) 
kg yuvarlak demir ( 12 m/m) 

adet kaynak için muhafaza gözf O~ü (renkli) 
paket kıl destere laması 
adet ırgat (t blosile birlikte) 

50 santim yüksekliğinde (5) adet mMlveilılı 

.. çapar ıç1n· demir kur't ağzı 
çekmece kilidi 4~ 

:: glimme kapu kilidi (sol taraf) 70 

~ kapı yııyı 

tarihli ista .. yon damgası 
" Öğleden sonra (saat 14-17) 

2 k tinol kaynak pastası 
2 g 1 ek izole bnkır bobin teli (0,65 m/m) 

.. P (nıuhtelıO 
30 nmuk ızole~i " '' 

de
" dp z. zarf (numune glbl) 

500 a t :ı.m11ası d } ı) 0 k u \'C kanunu ıne eni ıer ı 
1 , , (borçlar an un 

1 ., __ . ııcarctl kanunu -
,. cıenı1. h 

1 rcaret kanunu şer 1 ,, 
1 hukuku ticaret 

lstar.bur Şehremaneti Uanıar~ .. 
81 _ lira olan Kımıkoy 

Şehremanetlnde11: Bedeli kc~fı r 4 ' Jla mlinak:ıSDya 
k .. .. .. ! k A · kiı;c kapalı zar k 

opru:.mnt e ) ııptınlaca • """ ~ • k ve ke~if evrs ·ını 
konmu~tur. Tulipicrin ~ıırmamc ııf m:ı .. glmeleri tek-

.. . . . müdrfiigune 
gormck ıçin her gun Jcwızım . e rlül 929 pnwr-
u'f k ı d 'h ı , ırün(ı olan 16 } 1 J me ·tup arını a ı a c ı- d" ı ··~ ,·erme er. 

ı ez'kör mu uru,;~ 
tcs1 günü snat J 5 şc kıı( ar m b"dcsi 

T kc:'mdc Cumhuriyet a ı 
lstanbul şelıremanefinaen: n -1 k çit resminde 

.. ..d l f d )·tıpılaca ge onu e bu gün s:ı:ıt on ' r c ıI ctır 
b . .. det ciribün ynp mı" · 

ulunacak zevat içın dort a • m:ındıınına, 2 nu· 
J . ·ı ·· kol ordu ku 

numarcıh cırı >un 
80 

mcbu~ nı kirama, 
maralı tiribün ı. tnnbulda bulun et crkftnile cemiyeti 
3 numaralı tiribün hükumet ,.e cmnr. .. ,ifAyet aıa~ına 

ct:Jis.f umumu . k 
uoıumiyei be!tdiyc \'C m . . de cumhuriyet hal 
V b. "ralı udbuıı ı· c za ırana, 4 num.. mu··e csatı m ıye 

· eye ve · 
fırkası crkAniie cemiyntı h~yrıf ·ımJ olduğu i!An olunur. 
'"e şirket mudUrlerine tnhsıs edı ş 

. lisesi ınüdürlüfünden: 
lstanbul erkek 1• ide b:ı~h>'acakur. Ala-

n beş ey u ~ 
Yoklama imtihanfon ° 

tradarnnn lliln olun ur. 

549,45 Ebus um caddesinde 
machan binası. 

J 1, 13, 1 5 ... o. Ankara hukuk mektebinin kayıt ve 
Vilay . /\ .. 

ımı encu- kabul şartları 
• 

menı e • 
• ektebi 

Balada muharrer emlaki hu usiyc 
tarihine rniisndif çarsamba günü 
münakıısaya k6nulmuştuc tnliplerin-

tamiratı 4 eylül 929 
saat on bire kadar 
cnciımelıi vilArcte ı - Lise 'f~JJ. yüksek mektep mezunları alınır. 

2 - Jmtih:İ;ııa talebe nlııımaz. mürac:uıtlan, 
~ 

3 - Kayıt müddeti Tt<şrJni evv~l iptidasından nihayetine kadardır. 
4 - Müracaat edeceklerin (A} mektep şahadetname veyıı tasdiknamcsI ( B ) nufus 

keresi (C) hilsrıühal ilmfıhaberiıı (D) 6-9 ebadında 3 det futo2nfi getirmeleri. Jet ıa 
5 - Leyli olmak isteycıı!cri sureti afa~ıda y:ızıh t:ırzd:ı birer taahfitııame ''e kcfa 

1 
Manisa vilayetinden: 

Vi!Ayet nııfıası için beheri albnış lira kıymeU muhammene
sınde yirmi çadır mü6ayaa olunacaktır. Muna müddeti 
21, 9/929 cumortcsl gün il saat ona kadar.dır. Nümun nl görmek ve 
pey sürmek istlyeo taliplerin vilAyet nafıa baımühendıslı,ğin mu
racaatlan. 

me \'ermeleri ve JAakal ikişer t:ıkıın çamaşır ve pijama getirmeleri. 
6 - Leyli talebe meoc:men )'et.lirfür ve yatırılır. ve her sene bir 

bere verilir. 
7 - 18 den az ve 30 dan fazla bulunanlar leyli alınmaz. • 

Manisa - Akhisar )olunun muhtelif kısımlıırındakl yol amelt~ 

yatının icrası bedeli keşfi olan 13533 lira 72 kuruı Ozcrinden 
2 l /9/929 cumartesi günü saat ona k dar müddetle knpalı uırf 
usultle rnilnakasaya çılcarılmııtır. talsilAt almak isteyenlerin vı!Ayet 

7<ıahht'iıname fle kefaletname suretı 
Leyli ve m~cani olarak kayit ve knbul olundufum {olunan ••.• 0 ıu .•••• Deyin) A::: 

Hukuk mektebmde gerek ayrıı sınıfta ve gerek muhtelif sınıflarda iki şene terfi edeme 
( d ·ı d·- ·) 1 • nehıırl olıı,,. e ı me ıgı veya ııer lıaııgı bir sebeple mektebi terk erle-iğim (eylediği) "eya . . 1• 
ta talısili ikmale kadar muntazaman devem etmediğim (etmediği) veya ihraç cdildığım !edı. 
diği) ve tahsili ikmAI eltikt n sonra teklif edilen vazifeyi beş sene müddeUe ıfa etm ıne;c gı

nhliıı ba§mDhendislı~ıne mOracııatlan. • 

l"i eler miibayaat ı o- lsıanhul icra da;rcsınden: J\n-

miSYOlıtl ri yn~<'Iİnden: sııp .. ikoli Gn)içi mahdumu . . 
- ı Ereııköy kız lisesi be Y nnl efendinin İngiliz devleti 

deni t&biy~ salonunda çatısile 

çerçeve ve dahili savası, 
- 2 Bahçede Mevcut 240 

metre mıkabı hel!i mecraları 

çulmru. l ap:ıh zarfile Eyliilüıı 

bfriuci pazar günü ihale edile
ceğinden talip olanların komis
yon Kitnbetine mürncaatları. 

lstarıbul 8 inci icra memut

luğundan: 928- I0782 l:ıtnn
bul icrıı daire inden bir dey
nin temini Jstifası için mah
cuz olup f tiruht kararı lstlh
sıU edilen İki adet sağmal 
kırım ineğinin 4 eylôI 929 
tarihine musadif çarşamba 
günü snnt onda fatih ııt pa
zarı mahllinde füruht edilece
ğinden tnHplcrfnf n 'aktı mez
kt'ırda mürııcantlan il n olu-
nur. 

4RSENOFERATOS 
Zafiyeti umumiyesi olan
Jar ve bap neknhef.t:e bu·, 

Junanlar(A rseno·: 
fe~atos}say ginde_ 

kesbi hhaı •o 
Wfef kUY 

ederle• 

Bczancl rae ve 
Hlaı!IJI euza . depol&nnda 

MUlır., 

tebaa ınd n mô rö ah·ator 

Kopolodan borç aldığı beş 

bin liraya mukabtl ''cfacn 

ferağ eJ lediği Pendikte yel 
değirmeni mcYkiinde kA.in 

597-4 numaralı mnn bııhçc 

fhalel C\'YCli}·cnin icrası için 

otuz gün müddetle müzaye

deye konulınuştlır. J lududu: 

Ş rkan vakfa alc tnr1a şlma

len tarik 'ye kısmen şah 

nhare ~it tarla garben yel 

değirmeni dağı ccnuben 

Fransız devleti tebaa ndan 

m:ıdnm Yenninln köşk bah

çcsile mahdut l'nydcn dört 

bin dörtyüz yetmiş alrı ar~ın 
murabbmncla kısmen taş dı-

var Ye kısmen dikenli tel fle 

mahdut -bahçe derununda 
tahminen iki yüz dört arşın 

tcrbiinde iki kattan ib ret 
köşktür. 

Evsaf ve mü tcmiJAtı: JkJ 
cepheye demir kapılan bu
lunan tnş dtıvijrh bahçenin 
münasip mevkllnde .kdln 7.e-

mln katı kılgir pencereleri 

dcmlr ynrmakhkh f evmnisi 

ahşap beyıız }ağlı boyalı 

dc>rt ahşap kolonlu zeminf 

. bi mektebin mnksııdı tesisine ınünafi bir halim (hali) tahakYuk eyledi~J takdırde Jhtlrar .o~u: 
k b·ırı ·ı · tııımı!lını naca 1 mum masan ı )'Üzde elli zam ile ve faizle birlikte daf'aten tediye ~e 

fntıhlıüt eylerim. {tedi)'C \'C taımine borçlu ile beraber müteselsilen RcfıJim.) 

elvanı çini do,mcli samanlık 
tahtında sarnıcı bulunan ze
mini eJyanl çini dö el( bir 
hüyiik iki taşlık bir hatıl 
bah~eye methall bulunan 
munta1.am mutbah merdiven 
altı kömürliik halkonlu hli· 
yiik bir ofn biri bahçıvan 
odıı ı olmak üzrt! yedi oda 

çifte ahşap kapıyı sn al:ırı 
nok ıın büyUk hir s~ırnıç bah

çede firenk tulumbalı buyiık 

bir kuyu beton havuz Ye yiiz 
kadnr muht~llf c carı miıs
mJreyi denize ne7.arcti fcv-

knlAdelf ııltı bin beş yliz lira 
kıymeti muhıımmeneli olup 
derununda Y anyn muhacir
lerinden İrfan Hey mnn aile 
fknınet etmektedir. 

Adalar mal müdürlüğünden: 
I .ira k. mnh:ıllesi N. cinsi tııksiınno 
550 Heybeli ada 127 nhşup 

·y 1ı caddesi hııne 

300 Beybcliada mıınn ur 25 

Zemin kan odun kö· 
mürluk ı fncl kat ı 
ofa 2 adı J tııŞ do· 
~meli ufak bir sofa 

fıık 'n J haricen mut 
l.ı;ıhçc rnıç 
2nc:i kat 4- oda J O· 

ri ve cmıfı ka
fa uzc 
,alı ı d ııra ça 
l kat 4 odıı ı 
suncu 
ofn 1 hırlıl ı balkon 

1 oda ı mur
ayrıca 

fak 

Zemin katı odun kö 
murluk kuyu arnıç 
'ası bahQC tı rıtp çn-

mssırlık. 
ıind kat 3 od4 1 

wşlık kiler n1 rmcı 

mutfnk 
2nd kat 4 oda ı o 

fa ı halıl 
suncfi ı..sc pmm çao 

r 1 od:ı 
arıısında u a -

lştirnsına t:ılf p olanlar Ye 
daha ziyade maJOmnc nlmak 
f tiyenl0ır kıymeti muhıımmt
ne inin yüzde onu nispetinde 
pey akçesini Ye 929-2820 
do ya numarasını mü ts hf
ben 1 tnnbul icra dsiresl 
müzayede şube fne mtlracnnt 

etmilerl ve 3· IO-P.2 rırJ· 

hlnd aat on d{Jrtten on 
altı) a kadar ihalcJ en·elJ)'csi 
yapılacağı i14n olunur. 

ncITk ıc:arı.rı 29 8 020 
Bal da rnulıarrer h:ınelerfn bfrcr "c nnıdd de mıırıtY 1 ' 

tarfhfnden fub ren tcmdldcn bir hnfuı 
9 929 pers mbc ' 

Yıızcdilınlş Jduğundnrı bil p olanların 5· -atlan j!Jıı olunur. 
c tnııra .... saat 14 te Adalat mal nıudurlugun 



G4!.Zetemt.zde çıkan yazı " IHtE ~AR1tlRI: realmlerin biltün h~ur 
Hariçte Gaıetcye gönderilecek mektupla.rın fizerine Tl rklvcde - . 
Kuruş ı~ a retl konuJmahdır 

: Baaıln:uyan sr:ektaplanı fadcthıden, luymnlt• 
;50 14so mu.kaödercıl& mektuplan konulmut pualarm 

Kuruş 

ı Aı-lı~ ı ıso 
1J • 4.00 

1 G 

30 AIUstqs 
1929 

-

-~ idare lçlose (idare), yaııya alt>c (Yazı) 

12 s4oo ~l'OO ka,-bofmaımdaıı TC illnlarm mündercatnıdan 

l~=-~~;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;~;;;;ıdar;;;;;;;;;;e;;;;m;;;;e•w;;;;;;;;;;de;;;;lll;;;;d!A;;;;;;;;;;;;;;;;......, •• Be &«!ti ay İstanbul, Babıali, Ankara c~ddesinde "V akıt,, YQ[du l Sayın 
• tel 1970 idare işleri ) 1971 1.,yaz ı i ş l e ri * t elgraf; p ostl'l kutusu: 4~ 

j Türk ~ekteplerile faydalı es.rlin 
I ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Bıiyilk ve ya bir çok defa lçlo verıteo ij;lolarla 
busınl m.ıJılyettckl l)Anlarıo ucrell 

idsre ile urarloşıır~~· 

Guctremb~ b11•ull dita kal>wl ed'.ı 7atı 
H. S. H. llbat acaa.latl 

ı.tlNTAR FESi: 
Ş~tyı 1',QfO 

6-Ş tncl saylıd• ıı,şo 

s 1 ı ~ 
ı I - ıoo 
1 • • too 

,ı·S toci sayt!alı }ıo 
:resmi lllınl:ıt 

ı, Borsalar2 9 
! 

Ağustos l te)c::-::ıc::-::ı At yarışları c-:::;c-==~ 
~ 30/8/929 Cuma gühü Veli Efendide ~ 

192 9 ~ Karacabey hayvanlarının iştirakile ~ 
Yüksek orman 

mektebine 
Kaydi kabul şeraiti 

F Afil~· 1 Ka andı c.-Jcı-:ac:~==c~::::.sc._.:t~C Qr;._.::;1c~~~ 
~=;,,;;;:=~ ==" . 

Nuku' 
ı Jngiliı liraıı 
ı Dolar 
20 ı·unan d ıralıml 

1 Raybrma rk 
1 A rnoturı·a şil! nl, 
~O l .f'y Romanya 
~ O Le,,.·a Dulga t 
l Feleme ıı k fl orini 
rn Frenm franr,I 
~O Jtalyan lire ti 
::o kuron Çcko • sıo~akya 
l Çervone tı • sovlyel. 
1 Zr loti c Lehiıtan • 
!'O DJnar • ·yososıavya • 
~O fe1tika frangı 
ı rezcta Irpanya 

!:O JıvlcrQ fr:ıngt 
) Mecidiye 

Ç~k 
I.ondra üzerine bir lnılllı liras ı turuı 

l\evyork 1 TUrk liras ı dolar 
Parls • " • frank 
~rıınno 

Borlln 
• 
• 

Sotya • 
Frt.ıkgol • 
Ami•terda111o 

• 
• 

• 

• Jlret 
• mark 
• leva 
, h<!lka 
• tl oriıı 

1015 
2011 

1oıı 54 
100049 
:oo 30 
100 ~4 

29 
83 

16" 
21 il 
1'2 

~o oo 

ııo 

00 25 
oooJ 

,00.75 
'oooo 
6~50 

C015 
00 

cooo 
25 
00 

23 211 
74 oo 

115 0000 
80 &O 

EOS CO 
68,QO 

1017 00,00 
0,47 71,88 

12 Olll8 
9 11 00 

:ı 00 oo 

1015 ,o 
208 ()(',25 

ı>os" cco~ 

J,) 49 
0030 
2400 

00,76 
oo 

62 60 
29 00 15 
r a oo 
ıe4 00 Ol 
2ı9 2~ 

122 00 

0000 
23 
14 
115 

0030 
0805 

00,69 

25 
00 
co 
110 
oo 

ıo ı6 oo.so 
71 81 0,47 

12 18 50 
.. ı l ,511 
t 00 ı:ı 

65 81,5G 

• •2 75 
18,l& 

Cinevre 
Prag 
Vlynna 
Madrıt 

Varşova 

Atına 

Bbkrtı 
l!el{ıraı 

• • frank ı 

g& 75.00 
8 43 50 
ı :e,16 
2 47~5 

1 
000,2 

16 

47/ 0 
os,c,..o 

8 38l5 

s 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• ·. 
• • 

~o ley 

• kuron 
• ıilln 

pez.eta 
• zelotl 
•dlrabml 

ltrııs 

TUrk Jlrnsl dinar 

t ahviliel' !'\ 

18 0500 
8 38,00 
3 22 <10 
4 :"4 175 

3ıı 86 
24 8,,60 
27 00,05 

22,25 
2500 

118 

a 87 50 
21 00150 

Anadolu dcmlrı-olu (ı. tertip A B. C'.) , • 4~ 
40 

-
t • (2. • E. D. ) 
• • (~. • F. J. ) 
Iıtlkraı dalılll • vadeli~ 
Düyunu nıuvablde 

ikramiyeli ôemiryoln 
lıtanLul tramvay rfrketl 
Rıhtım Dok ve Anllrepq 
htantul anonim ru ıirketı 

Hisse senetleri 
Tı bınkasi 
trıı.anlı bankaol 

4U ~ 

ıs :ıs .oo 
ıaı oo,so 
06 88 

40 7!1 

... I 
00 <)Q 00 

ıH:ı 00 00 
o 00 

il \75 1 ı 60 
ı~s oo oo ıoo 

Ticaret ve ıahire borsası 
fıa!lar Tir. re t t, or~a" kıflbuııı_o~ırl 

Okkası 

t11 rAfın if :.n vt:ırtlmhıtlr. 

-UN-
Aıaml A•garl 
K. P. K. p, 

,Eu~day %Çavdarlı 
'Yumu'8k 18 20 0000 ıe30 
,Kızılca 16-0l 0.0<>0 16,n9 
-crt ıe.ıo oo oo 11 ,21 
1 00-00 01)00 o) ,00 
jDlrını e 26-2!1: 00,00 ıa , 12 
Sd l ıul• IUl 0-CO 00 00 00.00 

1çavdaı Arpa 
'}!ı sır 
Yular 

1 ~a1 uly& 
1 

1 

;ZAHİRELER-

ıs.25 
()9 3, 

15QJ 
00,09 
27.00 

-HUBUBAT-

132 .~ 

09, 00 
15, 5~ 

00,09 
27 00 

l
~ J E:ım 
_ . .. ,:·< ml __ _ 

ooo,o 
22,00 

Çunıı kilosa 
Ekistra elr.!otra. 00 136 O 
F.kistra • ı 350 
Birinci yumuoak UO 1400 
llirlncl fert • 1275 
l'çü, cU • 05~0 

- TifTIK -
Sarı 212,20 2ı~ ,201 
K as ıanıonl ı 66.00 ı 61!,00 

Kooya Çengclll 207,00 207,00ı 

-AV DER1Sl-
Zcrdova ılfli 0000,00 0000,00 

0000,00 0000,00 
ouoo,oo 0000,00 

Sarıear 
l 'ilki 
Kunduı • cooo,ooo eoo,oç 

-FINDIK-
fındıl< kabuklı 00 000 0000 
E• dem ooo, oo 

Manisa vilayetinden: 
1 - VilAyet ihtiyacatı sıhhiyesi için kilosu kırk !ıra kıymeti 

muhammenesinde altınıı ılü buçuk kilo komprime kınınmübayaa 
edilecektir. 

2 - Alınacak lr.ınınlerln evsafı ıle sureti tesellümünü mübey· 
yln ~artname lstanbul ve lzmlr oıhhat müdürlüklerinde mevcuttur. 

3-Münakasa müddeti eylülün yed;nc1 cumartesi günü saat 1 1 
re kadardır. 

4 - Münakasa alenidir. Tahriren teklif yapanların teklifname· 
!erinin 187,5 lira kı~meUnde teminata istinat etmesi ıarttır, 

5 - Teklifler kat i olmalı muallel bulunmamalıdll\ 
6 - Teminata istinat etmiyen tehlikleflerin hükmü yoktur. 
7 _ fazla tafsilat istlyenler vılAyet aıhhat müdürlüğüne müra· 

caot etmelidir, 

Hilaliahmer hastabakıcı 
mektebinden: " -

Genç Hanımlarımıza ıerefli ve emniyetli bir lsllkb~I hazırla· 
yan melr.tebimize aıagıdaki ıerait dahilinde talebe kayt ve kabulüne 
baılanmııtır. 

1 - Türk tabaası olmak: ...: 
2 Yaıı (18) den küçük Ye (30) dan büyük olmamak. 
3 Sağlam olmak, tıbbi muayene;\ mektepte yapılacaktır. 
4 ilk tahsllı ıkmal elmlı olmak. 
5 Evli olmamak, evvelce evleomif ise çocuğu bulunmamak. 
6 Tahsili terk, mektepten veya meslekten ihracı ha!ınde 

veya hizmeti mecburiyesinl ıfa etmed~i taktirde mesarifi ıahstlı· 
yesin! tediye edeceğine dair kiUbiadtlden musaddak bir kefaletname 
vermek. 

Tahsil müddeti iki sene üç aydır. Bu müddet zarfında 
talebelerin laıe, tsk!n, ılbası ve bilumum masrafları Hil!liahmer 
cemiyeti tarafından temin edileceği ğibl her ay münasip mıktar 

harçlık dahi verilır. 
Kayı muamelesi 15 eylül 929 tarihine kadar devam edecek· 

"!. Mektebe girmek isteyen Hanımların hergiiıı öğleden sonra 
Abarayda Haseki caddesinde mektebe müracaatlar~ 

Bitlis Jandarma mektebi 
müdüriyetinden: 

8500 · 1200) ekmek kapalı zarfla 
3000 • 400) lasulya 
3500 • 4500 mercimek 
2000 - 2400 sade 
400) • 5000 pirinç 

1600Cl • 20000 bulgur aleni mUnakaoe j 
4500 • 50::J0 $8m&n 

6000 · 7000 ot 
4 'iOO · 5000 nohut 
2500 · 3000 sovan ı 

Bıtliı jandarma mektebinin 929 eylül~nden 930 ağusto 
nihayetine kadar erzııkı olup yukarda yazılı 1 1 kalem enak 
htzalarındakl münakasa ile satın alınacaktır. Münakasa Bitliste 
mektep milbayaa komisyonunda 9 eylül 929 pazartc3i saat 14 te 
yapılacalchr teldi/namenin tarzı imlası gartnaınede münderiçtir. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

inci KEŞİDE: tt EVLÜLDEDiR 
DÜYÜK IKRAJUİYE: 

35,000 LİRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşi<lede cenı'an « 3,900 » 
kazanacaktır. 

Ankara posta Ve Telgraf 
Umum Müdürlügünden: 

Posta işleri müdüriyetinde 35 lira asıl'maaşlı bir mümeyyiz
lik münhaldir. Barem kanunu mucibince mesken bedeliyle 
beraber bu maaşın mecmuu 113 lira tutar. Bu memuriyete 
bilmüsabaka münasibi alınacaktır. Taliplerin kuvvetli fıraıos ı zca 

bilmesi şarttır. lllüsabakada kazananlar arasında hukuk me'zun
ları tercih olunur. Talip olanların 3! ağustos Cumartesi günü 
ögledeıı evvel lstanbulda Veni Postahanede Posta işleri Müdür 
muavinliğine müracı.atları. 

l - fiirkiye cumhuriyeti tabaaş_ından olmak. . , 
~ - !\.Hiddeti tahsiliyesi üç seneden ibaret olup leyli ve mecanldır • 
3 - Sinni ön sekizden aşagı ve )·irmibeşten yukarı olmamalıdır. 
4 - llüsnü ahlak eshabından oldugu ve hiç bir güna cezai mlistelzem efal ve hara• 

katta bulunmamadıgını nıübeyyin mahlli ıabitasınca musaddak heyeti ihtiyariye mazbatasını 

hamil olmak, li · ı 
5 - Her türlü iJeli emrazdan salim ve bilhassa kuvvei semmiye, basariye ve samyes 

tam ve nevakısı saireden biri meşi ve hartkette ve rükfiba ve nüzüle mütehammil oldu• 
ğtınu müşir tabip raporunu ibraz etmek. . 

h d 1 ild b 1 duMu maarif 6 - Tam devreli lise mezunu olmak ve ya ut o erece ta ıs e u un ı; 
' ' ekaletinden ıpusaddak lise şehadetnamesini hamil bulunmak. . . 

7 - ;\Jektebe kayt olduktan sonra mektebe dahil olmak için olbaptakl ştraıte tev!ıkan 
kiitibi adilden musaddak kefalet senedi ita etmek· 

8 - l\Iektebe kabul edilmek için üç kıta vesika fotogr~fı :ile sıhhat raporu, a ı şaha• 
detnamesi, hüsnühal mazbatası, ve en son ,bulunduğu maarıf vekA!etinden mü:;addak lise 
şahadetnamesi ile nufus teskeresi yanında bulunmak• . 

9 - Taşradan gelecek bikes talebenin masıırHI ~ahiyes_i mektepçe temin edilecek vcı 
derslere başlanıncaya kadar mektepçe iaşe ve ibate edilecektır • .. 

19 - Taliplerin bir teşrin evvel 929 tarihine kadar Büyiikderc Bahçe köyunde kılln 
mektep Rektorluğuna müraacat etmeleri lazımdır. 

D 1 b lslanbııl /lselcrl mübayaal arü lfünuna ta e e komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli k ay d 1 lısc orta ve muallim mekteple• 

rinln ve bunlara mülhak patı• 

Darülfünun Emanetinden: siyonıarın ı-10-929 tarihinden 

l - Darülfünun Tıp Hukuk, Edebiyat, Fen ilahiyat 1-6-930 tarihine kadar sekıı 
fakültelerile Eczacı ve Dişçi mekteplerine 1929 • 1930 aylık ihtiyaçları olan et, elcmelı 
senei dersiyesi için talebe kaydı muamelasine baş· ve bilomum erzakları Eylolün 

!anılmıştır. 
2 - Fakültelerle şubelerine, yüksek mektepler ve 

resmi ve hususi liseler mezunları alınacaktır. 
3 - imtihanla talebe alınamaz. 
4 - Namzetlerin atideki vesaik& haiz olmaları 

lazımdır. " 
( A ) Kayıt ve kabul istidanamesi. 
( B) Lise veya yüksek mektepler, sıhhat, aşı, şaha· 

detnameleri, 
( C ) Nüfus tezkeresi. 
(D) Hüsnühal eshabından bulunduğunu mübeyyin 

ikametgah ilmühaberi. ( zabıtaca musaddak olacaktır. ) 
( H) 4,5 6 kıt' asında, mukavvasız üç adet fotoğrafı. 
5 - Kayıt muamelatına Teşrinievvelin iptidasında 

nihayet verilecektir. 
6 - Taliplerin Pazartesi, Perşembe günleri saat on· 

dan on altıya kadar F akü iteler idarelerine müracaat 

etmeleri ilan olunur. 
6 - Tıp Fakültesine girecekler, Fen Fakültesine 

22 inci ve sebze, sili ve yoo 
ğurtları ile gaz, benzin, valı.um 
ve mazut yağları kezalik cylO· 
lün 29 uncu pazar günü saat 
on altıda ıhale edilmek ilzero 
kapalı zarf usulile münakasay~ 
konulmu~tur. Taliplerin ıeraitı 
anlamak üzere komisyon kitaboo 
tine müracaatları. 

)laaı·if eminliğiıı<len: 
Lise orta ve muallim 

mektepleri eylül mezuniyet 
imtihanlarına 15 eylülde 
başlanılacağı ilan olunur. 

müracaat edeceklerdir. 
....:.:.:.::.:::.::.::.:..~.:.:.:.::.:.:..:.:.:.;.._~~~~~~~~~~~ı iii!ü·t .Ağustos 
Kız ve erkek Ameli l<eblülevv<l: 25 Burç: Sümbüle , 1 

hayat ~~a \1 

Mektepleri miidiirliiklerinden: Z•fer ve Tayyare bay .. ımı ! 
Namu vakitleri 

Yeni talebe kayt ve kabuline başlanmıştır. Kayt günleri 
cumartesi, pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye 

kadardır. Talebe kadrosu mahluttur. Zanıaııında müraccat edil

mesi lazımdır. Eski talebenin nihayet eylülün 19 zuncu gününe 
kadar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine 

yeni talebe alınacaktır. Biriuci sınıfa ilk mektep mezunları ~hnır 
yukarı sııııflara girmek isteyen lise ve orta mektep mu1dil sınıf 

talebesi gireceği sınıfın altındaki sınıf derslerinden imtihan olunur. 
Kız ;Amelil ıayat ır.ektebi Saraçhane başında Münür paşa 

konağında telefon, !stanbul 2731 
Erkek Ameli hayat mektebi Cağ'al oğlundJ Tel, lstanbul: 

3630. 

ah Ôll• lıwtJı Akı•:a Y.1!11 lmıa'ı 

5,25 12,ı5 15,57 18,46 20,24 3,.)8 

Buııün doiia.n.Jra lolm: 
Erke!a 

Enis 

Kn· 

Avniye 

Gilniln naılhatl ı 
Kls:ı günün k.Arı az olur. 

Buııünkil hava 
Rüzgl.r po yraz ve şidJct li har a 

a1. bulutlud ur 

Mes'ul müdür: Refik Ahmel 

VAKTırı 3C Ağustos 1929 tefrikası: 30 ~&ı İngilizceden n1ütercim: Güzin 1\ u ri 
·-. ...;.~ .. ·' ~- ..... ,. ... . . 

.,., ............ & • • ... __ • ""'-· ~ ....... "'1' ........ {.._..:.,,, {.' ...... ·-··· •. ',.:) . :-, · , 
--~ ... , 'l.,· •• ..-- ' - - -

Fakat ayni zamanda kor· 

kuyor da.. Bu mesele ile 

alakadar olmak istiyorum. 

Fakat bir türlü olamıyorum. 

• Lediston n daki ağırlık 

ve sıkıntı beni uyuşturdu. 
Birkaç gün evvel burada 

yııpılacak :olan keklik avı 

için davetiyeleri bana yaz
dırdılar. "Ogüslüsn ı 

ameleler ediyor. Sık, sık j 
şehre iniyor. Bir iki gece 

bazan, orada kalıyor. Onun 

bu yoklukları bana adeta 

bir bayram gibi geliyor. 

Nerede olduğunu hiç sor· 

muyorum bile .. Vakıa benim 
kıskançlığımı tahrik için 

geldiği zaman günah işlemiş 

gibi tavırlarla itizar etmek 
gibi bir hal alıyor, 

~:...--------~~-------~ Onun bu gönüllü gitmek dikkat edilerek dedi kodu - "v - •_ ; - • ·,, • ;;~.,..;-~~ 

- Annem gidiyor biı • 

kalım, sen kendi başına 
nasıl yapacaksın ... 

Diyip duruyor. Bu gün. 

!erde bana karşı kaba mu-

O burada yokken zavallı 
annesi çok muazzap, daima 

bana n(.re.ye gittiğini bilip, 

bilmediğimi sorar. 

Kitaplarım geldi. Bütün 

vaktimi buduvarımda ha· 

şımı okumaktan kaldırmıya· 

rak geçiriyorum. Misis Ke· 

reç bana çok hürmet edi
yor. Bu günlerde onda ba· 

na karşı bir değişiklik his· 
sediyorum. Buna sebep 

nedir bilmem. Ona karşı 
fevkalade nazik davranıyor 
ve her istediğini yapıyorum. 

Her zaman benimle ifti· 

har ettiğini söylüyorsa da 

ilkönceki teklifsizlik ve sa

mimiyeti artık göstermiyor. 

ihtimali için üzüntüsüne yapılır. Ben bu tarz şey· 

çok acıyorum. Zavallıya !erden bir türlü hoşlana· 

Ogüstüs el'an yegane bir mıyorum. Birçok misefirler 

gayei emel. Benim onlara bize çaya geliyorlar. O gün· 

karşı böyle lakayt oluşum !erde ne sıkıntı çektiğimi 
çok fena ve çok ha ince ben bilirim. Onlar gittikten 
bir şey, fakat ne yapayım sonra adeta yorgun düşü-

alakadar olamıyorum, ola- yorum. Böyle toplanışlarda 
mıyorum. Bazı günler Amel· onların başka bir alemin 

ya misis Kereçe [ Femili insanları oldukları belli O· 

Heralt) gazetesini okur. luyor. 

Hizmetçilerin kabahatleri Ogüstüs o geceden son· 

mutlak yemekte münakaşa ra içmedi. 

edilir ve en ufacık şeyle:e Ba zan gözlerinde çok iç-

miş gibi bir mana oluyor. 

işte o zaman bana kar~ı öy· 

le haşin muameleler ediyor 

ki .. ,Kalbini biliyorum ve 

eminim ki beni el' an çok 

seviyor. Fakat tab'ındaki ka· 
balık ve ha~inlik bu hissi· 

ni saklıyor. Ekseri bana 
soğuk bir heykel gibi ol· 

duğum için kabahat bulur 
ve bir buz kitlesile evlen· 
diğine nedamet ettiğıni 

söyler. 

Onu nasıl memnun ede

ceğimi sorduğum zaman 

" Beni sevmelisin " der. 

Nihayet bir gün sabrını 
tükenerek ona dedim ki ; 

" Evlenmeden evvel seni 

sevemiyeceğ'imi, yalnız sana 

karşı nazik olmıya çalışa· 

cağımı söylemiştim. Sen de 
buna razı olmuştun. Zanneı

dersem sözümde durdunı. 

Sana hiç bir z3man itaat· 

sizlık etmiyorum. Kızdıra• 
cak bir şey yapmıyoruJll• 

Daha bende şikayet edecek 

ne buluyorsun ? • .ıı> 
( B1taıt1 


