
Uaton~eruerlit yarı~ı 
La Haye'den gelen son 

haberlere göre İngiliz Ma· 
liye nazırı M. Snowden ile 
diğer büyük dev!etler mu
rahhasları arasında bir itilaf 
hasıl olmak üzredir. Fransız 
'Ve İtalyan murahhasları 
lngilterenin Y oung planı 
mucibince alacağı hisseyi 
(18) milyon isterlin lirasına 
kadar çıkarmıılardır ; bu 
esas üzerinde kat'i bir itti· 
fak husülü ümit olunmak
tadır. 

Hatırlarda olduğu üzre 
M. Snowden Y oung planı 
mucibince lngiltereye veri· 
len (1) milyon kusur bin 
lsterlin lirannın (20) milyon 
isterlin lirasına çıkarılmasını 
istiyordu. Eğer Fransız ve 

l İtalyan murahhasları (18) 
milyon isterlin verilmesine 
muvafakat etmiıler ise İn· 
giliz mali ye nazırı para 
itibarile hemen bütün 
istediğini almı~ demektir. 

Bununla beraber M. 
Sncwdenin tamamen mem· 
nun olduğu hünüz malum 
~eğildir. 

Esasen bu zat konfe-

ransta maksadının sadece 
para almak olmadığını, 
bunun bir prensip meslesi 
Lulunduğunu söylemiştir. 

Onun için herkes M. Snow
denl tahrik eden ruhi 
saikin neden ibaret oldu
ğunu marak ile sormakta-

dır. 
Bazılarının fikrince M. 

Snowden La Haye'de şahsi 
bir siyaset takip etmektedir· 
Bu 14hsi siyasetten mak· 
ıadı İngiliz amele fırkasının 
asıl reisi kendisi olduğunu 
aleme göstermektir; ıırf 
bu maksatla kendi ba§ına 
konferansta büyük bir nıu· 
"Vaffakiyet kazanrnıya ça· 
lı§ma'ktadır. İngiliz: :maliye 
nazınnın hareketini bu 
tarzda muhakeme edenler 
M. Snow~cnin La Ha.ye' de 
Yaptığı hücumların zahiren 
hedefi ecnebi devletler 
ise de hakikatte bizzat İn· 
giliz baıvel ili M. Mnckdo· 
nald olduğunu ileri sür
mektedir. 

Maamnfih M. Snowdenin 
takip ettiği siyasetin şahsi 
düşüncelerden yüksek bir 
m emleket meselesi~eklinde 
telakkiıi daha doğrudur ; 
diğer taraftan İngiliz mu· 
hafo.zakar fırkası öteden 
heri amele fırkaEına karşı 
mücadele ederken sosya· 
listleri vatani hissiyattan 
rnahrumiyetle itham ediyor· 
lardı. 

ingiliz amele fırkası ik· 
lidar mevkiine geldikten 
tonra siyasi hasımlarının 

bu §ekildcki hücuınların 
filen cevap vermek fhtiya· 
cını hisselmi~, M. Snowdcn 
l a Hnye konf ernnsında 
İngiliz amele hCikümctinin 
•nuhafaznkarlarclan daha 
fazla vatanperver , daha 

8011 biri aç gii11 içiı1dc 600 
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Fılııtını 'f'C mücadeleye ıahne 

olan mmtakaları JÖlleren harita 

Araplar yeni bir taarruza 
hazırlanıyorlar 
~------·--------

İngilizler mütemadiyen takviye kıtaatı 
celbetemektcdirler 

Filistinde Müslümanlarla Yahudiler arasındaki münaferet teh
likeli bir safhaya girmiştir. iki taraf ara~mda vuku bulan muka· 
teleler neticesinde telefat (600) e varmışhr. Bu mukatelelerin sC. 
br.bi,filistinde bir Yahudi yurdunun tesi~dir. J917 de Kueüsün 
ıstıkutundantcri Sironistler filistiııi Yahudılerfe do!durmıya bıış
J:ımışl:ır \'C o z:ımend:ııı itib:ırerı Müslünıaıılıırla Y:ıhudiler ara• 
sında bitip tükenııwz mııkateleler vulru bula gelmiştir. 1920 sc
ııesiııde müteaddit il!tiş:ışlıır \·uku bulmuş. bu iğtişaşlar rilistinin 
lıı>r şelırirıc sirıt}et <fıııişt :r. Daha sorıra Ar:ıplar d:ıiına memı u
niyetsizliklcrirıi ifade etmişler ve her vesileden istifade ederek bu-

u meydana vurnıuşlan.Jır. Son zanıııııl:ınJa Mescidi Aksaya mü· 
lasik, bir duvar, Müslüıııaıılnrca huraık şerif; Yahudilerce Ağl~
ma dtıvarı naınile maruf duvar yüzünden azim ihtilaflar çıkmış, 
Müslümanlar bu duvarı elden çıl:armamak için uğraşmışlar, Ya
hudilerin tazyiki ııeticeı;inde ise son iğtişaşl:ır vuku bulmuştur. 

Bu hm.usta dün aldığ ımız telgr .. fl:ır şunl:ırdır: 

En son habarler 
Londra, 27 (A.A.)- Filis· 

tinde vaziyet vahim olmakta 

berde..-amdır. Galeyan memle· 
keiın her tarafına ~irayet etmek

tedir. Hayfa ve Yafada kar· 
gaşalıklar zuhur etmiştir. İngiliz 
tayyarelt"ri birkaç kö~·ü bomlm· 

dman etmiştir. 

Cuma gJnündenberin ölen· 

!erin miktarı 600 ü gcçmit 
. Mısırdan tahiye kıtaatı ur. 

gelmektedir. 
Kudüs 27 - Araplar T c· 

llü Uyun musevi kolonisine hü-

cum etmişlerse de genç •gönül
lüler tarafından rüc' ate mecbur 
edilmişlerdir. Muse\ iler eski 
askeri teşkilatı yen!' 'el yücuda 
getirmeği düşünüyorlar. 

Fakat bu hareketin Arapları 

daha ziyade kızdırmasından kor
kuluyor. Filıstınde çok mühim 
vak'alıır bıış gösterece~inden en

dişe edilmektedir. 

Kudüs 27 - Yafada ıırap
larla Yahudiler arasında kanlı 
müsademeler olmuştur. 

L Alıtarafı 2 inci ınyıfıırruzdadır J 

halde açılacaktır. Kongre
nin ehemmiyetli bir içtimaı 
olacağı ve hararetli müza
kereler cereyan edeceği 
tahmin olunuyor. 

İdare heyeti senelik mesai 
ve tevziat raporlarını arze-
deceği gibi gayrı mubadillerin 

Anadoludaki Yunan emla
kinin tcnii ve tevziatın 
teşmili mesele'eri hakkrnda 
yapılacak teşebbüsat için 
kararlar alacaktır. 

Muhalif grup 

fnzla milliyetper:.•er olabi· I 
leceXini Jsbat etmek iste· ı ıJt'K,.yfn B. t'> Cemlyel reisi nı. .... 
ttıi~lir. Bli suretle fngıUz . mubadiller kon· 
lltnclc 'hükümcti namına { Gayrı .. t ikide 

Gayrı mübadillerden bir 

ktsmmm şimdiki idare he
yetine taraftar o1madıkları 
ınnhimdur. Bu zümreden 
20 kişilik bir grup vi l.~yete 
istida ile müracaat cd'-rek 
cemiyete kaydolmak iste • 
dikleri halde kabul edilme
diklerinden şikayet etmiş-

l 
, lr I • bugun saa 

n.n=ıye'ye giden M. Snow· grcsı d toplaııacak-
d,.ıı koyu milliyetçi bfr Tiirkocağın .a . da ekse· 

ı ·r t Geçen ıçtıma 
ngıliz ~ıükiimet mümessı 1 ır. d ğ dan talik 
b 

. t olma ı ın 
gi i hareket elmi~tir. rıye bu defa nı· 

Jl1elımrl. A:uıu edilen kongre 

Edebiyatçılar 
Güzel san'atlar birliği 

edebiyat şubesi Kongresi 
bugiin saat on üç buçukta 
birliğin gülhane parkı met
halindeki binasında topla
nacak, yeni idare heyetini 
intihap edecektir. - ----
~arrafları ı~m~ 

Dünkü içtimada bul~ınan kulüp 
murahhaılarından bir kısmı 

Defter tut~adıkları an
laşılan sarraflar tecziye 

ediliyor .. 

Beyin riyaseti altında bir 
içtima aktetmişlerdir. 

Toplanmada C. il. F.ının 
lstaııbııl mıntakasının yeni 
imih~baunda esas olacak 
namzet listesi etrafında gö· Bir müddet evvel esham ve 

kambiyo borsasına yeni bors" 

kanunu mu4 

cibinee bü 
tün sarraf-
lar da kay-
dedilmi~ , 
kendilerine 
yaptıkları 

bütün mua
meıatı yaz
maları için 

dip koçanı 

bulun:ın bi

rüşülmüştür. 
Neticede mıntaka heyeti 

mcrkeziycsile futbol heye
tinden mada diğer heyetler 
için gösterilen namzetler fır
kanın taSYibinc arzcdilmck 
üzere ittifaka yakın bir ek
seriyetle intihap edilmişler
dir. Bu iki heyet İçin dog. 
nıdan doğruya fırka nnmzct 
gösterecektir. 

rer de def- Borsa .komiser velulı Terfi 
ter verilmiş- Hasan 8. 
ti. Dün borsa komjser vekili 
Jiasan bey bizzat lstanbul cihe

tindeki sarrafları teftiş etmiştir. 
Bu teftiş neticesinde üç sarra

fın defter tutmadıkları muame
lelerinde bazı yanlış1ıklar bulur.
duğu anlaşılmıştır. Bu sarraılar 
borsa komiserliği tarafından 

tecziye edilmişlerUir. 

Süleyman Sırrı 8. 
Yozgat meb'usu Süleyman Sım 

B. Anknradnn §Chrimizc gelmit, 

dün Edime viliiyetiınhl ziyarete 

gitmiştir. 

::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::1::::: 
lerdir. Gayrı mübadiller 
cemiyetinden aldığımız ma· 
lumata göre bu zevat 30 
kişiye ait vesaiki toplıyarak 
bunların cemiyete toptan 
aza kaydedilmelerini iste • 
mişlerdir. Cemiyet katibi 
umumisi, kaydolacak azanın 
birer birer şahsan müracaat 
etmeleri lazım geldiğini 
söylemişse de onlar talep· 
lerinde ısrar etmişlerdir. 

Gayrı mubadiller cemi
yeti geçen sene 70 kişilik 
bir grup halinde kaydetti
rilen azalardan bir çoğunun 
ölmüş, veyahut hiç viicudu 
olmıyan kimseler olduğu 
tebeyyün ettiğini ve isimle
ri kaydedilen hu azanın 
yerine kongreye hariçten 
adam getirildiğini söyle
mektedir. Bunun onune 
geçmek için herkesin şah
sen müracaatı ve hüviyeti
ni isbat etmesi tn)ep edil
miştir. Son günlel"de diğer 
20 gayrı mubadil aza ya
zılmışlardır. 

Reisicümhur Hz. askeri 
listesi tastik etti 

• 1 eden bir kı ıın 
D:ırülfünun talim taburu dün yeniden tabsıl ve tafim de' resını ikm~ , gıbı mı1. rf 

gençlere şahadetname vermiştir. Bu münasebetle her devre sonund~ .0~ ugt·I rn , ~ . r ı 
derslerin İmtihanlarında muvaffak olan talebeler dun sabah şehir hancın c ; · 

1 

, 

i.lzerind\! tatbik.lt derslerinden de sıkı bir tcltişe tnbi tutulınu~lıır 'c bu tun u 
mu\ .ıffokiyctli neticeler vcrmi~ tir. Tcbn1C ederiz. Jbııkrıle bcf.ll l r 

Resmimiz genç asl.crlı.:ri dunl,u tatbikattan sonra kumıınJ.uı ,c ı 
göstermektedir. 
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Serseriler 
kıralı 

Aleluandr Zubkofun hafırafı 

On beşinci' bap Sonra evin avlusunda saklanarak 
Nişanlı avı hyınvalidemln ne yapacajiını 

Kendimi biraz ıopladJı.tan son- oeyre başladım. Bir saat kadar 
ra baridane düıünır.~e çalıştım. bekledim. Artık ümidi kesdi-
Evvel! "V;ran,, ın aziz dostu ğim ve pl&nımın netice verml-
cılan kızı görmeğe çalıştım. yeceğtne kanut getlrdiRim sı-
Maalesel kenclıslnl bulamadım. rada kayınvalıdenln elinde mek-
Niıanlımın bulunduğu bankadan tup evinden çıktığını gördüm. 
nerede olduğunu öğrenmel. Onu gezledım ve kırmızı 
lstedım, Mezuniyet aldığını söy- kutuya açı\ mavi bir zari attığını 
lediler. izin vaktini nerede- görün..., hesapsız sevindim. Şim-
geçirdiğl hakkındaki sualime dl bir postacının geçmesini bek-
karıı her taraftan omuz silkmekle !emek icap ediyordu. Oralarda 
iktifa eylediler. Bir bildiğin de- bet a~ğı on yukarı dolaşorak 
laleli ile Sıokolmdaki bir iki saat bekledim. Nihayet bek-
kaptan yanında gayet hot bir !ediğim memur geldi. Ciddi bir 
vazife de bulunmuştum. F ıht tavır takınarak kutuya açık 
" Viran ,,ı tekrar görmek ar- mavi renkte bir zari attığımı ve 
r:um beni rahat bırakmıyordu. 

mürsilın adresini yazmaAa ıınut
Gece gündüz hayalimde o 

kumral ve gür saçlı nazile mah- ttJAumu söyledim. Ayni ıaman-
da kendisine bir clğara ikram 

loku tece<Siim ettiriyordum. Ku-
laklarımda ahektor sedası tanin- ettim. Postacı bana mektubu 
endaz oluyordu , dimağımda maalesef veremlyeceğinl oöyle-
mazidekl hususiyetimiziıı bütün melde beraber mektuplan teslim 

edeceQi postanenin adreıılnl ver
aafhalarını yaşıyordum.• 

En genç vakte kadar rıhtım- dl. O postane memuru ricama , 
)arda, sokak köşelerinde dolaşı- dayaoamıyarak mdttubu iade 
yor uıakıan gördüğüm her lr.a- etmek §&flile bana verclı. Mür· 
dını sevgilim zannediyordum. ııjlio adresine yazdıktan 10Dra 
''Viran., olup olmadığını an- adrese seri bir nazar atfettim. 
lmak için her kadını hayasızca ıhayet nişanlımın nerede ol-
ıiizüyordum. Sokakların kalaba- du~ırnu ilğrenmiştim. Bu il!nı 
lığında binlerce defa ismini yad- lıarl in zabiteye alcsedebileceğin<' 

ettim. Genç hdardan birinin ve- vakıf olduğum cihetle h~men 
ya diğerinin dönerek sevgilimin otel deaışurdim. Ertesi gün 
almasının peyda olmasına inli- zabıta! cinaiye memurlarından 
zar ediyordum. Nihayet mahi- birinin gelip beni eski adruim-
rane bir plAn çizdim. Maksa- de aradığını haber aldım. Bir 
dım nitanlımın hali hazırda ne- hilinü tali e.erl olarak "Sıolc-
'ede oldugunu öğrenmekti. Mulr lom,, daki eslci bıldıklerimden 
levan kendi>ine ait olmıyan biri bana para verd•. Nişanlı-
bir uıektup kararladım. Ni.şa11- mın bulwıduAu plAja hemen 

lımın valide inin nazarı dikkatini 
celbeımek ı.tıyordum. Yazımı 

tanıyınca melı.ıubu açacatına e
mindim. Bu mektupla birçok 
tehditler savurdum. ve eğer e
beveyni onu benden ayırmak 

iokroe intikam alaça~ıııı ve 
sonra intihar edeceğimi yazdım. 
Yanına gelm~k kin neler yap
tığımı anlattım. Meteliksiz bin-

lerce kilcmetroluk yollardaan son

ra bir defacık ol.un onu giir
mezsem tahammül edeıııiyece

ğirni ıöyledim. Bu mektubu 
pulla mabızn milsıakbel Uyn&· 
namın posta hıu. una attım. 

aı.iınet eltim. M.aaleıel zarfteld 
aclreetc "post reııtnat,;ya:nlmııtı. 
Binaenaleyh " Viran,,ın otur
duğu otel veya paıısiyonu ara
maQa mecburdum. Otelden ote
le, pansiyondan pansiyona, lo
knntıdan lokııntaya dolaşırken 

taharriyatımı yapıyordum. Elim
de "Viran,, ırı resmi, bütün 
lokanta garsonlarına böyle bir 
kadını ckrhaur tdip tlnıe~erl
nl sordum. ihayct ihtiyar bir 
R., soo bu tiple bir kadının 

Madam S... isminde bir ma
oüküre ellerini tanzim ettlr~
s6yledı nl Bu madamı bularak 
Dİl"nlımın adresini ~nelim. 

.[Bitıaedl 

ımırlarmdn~ birisi b11 Sdbah buraya geldi. !'\ota akşam 

aat 19 buçukta ma,Jı\hatı;üzar l\lüsyü Yancs tarnfındaıı 

hariciye vekiline tt!'vdi edilrai~tir. l'.'ioıada her şeyden evvel 
Yı.ııııni. tanın müzakerat c>nasında mıktarının tavini muknr -
rcr bir miktar parayı Tiırkiye1·e vermeği tnnhu~ etmiş ol -
d.ıj:';u yolunda1'i Türk iddi;ııı reddedilmekte ve mevcut ıh -
tilafin siyasi bir ihtitifı Qlmadıp;ı ileri slirülmektcdir. 
llı notanın en mühim ve şimdiye kadar şayi olmamış 
J;ı,nıtdırw "otuda müt akiben muhtelit mubadclc komisyonıın

•laki bıtııraflann ha1'cmliği kabul edilmekle bı'rnber bunun pasa-
port mesek5l!e birlikte dig.:r ihtilaflı noktalaar d teşmtll 
tekli! olunmaktadır. Bitarnfl:ırın hııi.--emliginde her iki taraf 
mutabık kaldıkları cihetle münhııl bulunan ~çiıncü azalığa 

· Cemiyeti akvamcn bir zatın rnyin ve intihabı hususuna 
tnt,,lıl lazım hcldijii dr l~aret edilmektedir. 

Daha sonra bltarafların hakemliği hnkkınıl:ı hu ii<l Yıı -
nan nokıal na:ı:arı Türkiye tarafından hnkeme tenli edilecek 
tahkimnaıncyi ı~sbit ve tahrir için ıarıfe1in birer mlitahas. 
sıs ıı:uralıhas tayin etmesi icap cdcceıi k&) doluomakta ve 
Yun~ıılstanııı hlkenı ülacak bitara!::ır t~rafındun nrilccek 
knrnrı kubule ~imdiden amade oldu~uda ila\·e edilmekte -
<lir. 

:\otanın ~cç vakit tcYdil itibarile maha!ilimizdcki tesir -
lcrlnl tetkikıı imkan bulunanrnmı~nr. Nota yarın akşttm 
Atinadan nyncn Yunan ıuatbuanna verilecektir. 

Atina, 27 -- EfkArı umumiye, Yunnnistanın mukabil ce
vabın:ı Türklycnln ceyabını sııbımılıkla beklemektedir. 

Atinıı, 27 (fos)-- Bugiin tevdi edilecek mukabil Yunan 
cev:!l>ına Tiirkircnln vereceği cevap burada büyük bir nlı\ka 
ve merakla bekleniyor. Nihat itilafın geclkmireceği iimldi 
kın·vetlidir. 

HtJJc-limetimlz Polihronyadişi kabul etmiyor mw 
Yunan mehafilin<le şayi olan dlr habere nıızarnn, Ilükıi

metlmiz, Yıııınnlsr.nııı Ankara sefaretlne tıtyln etmek Jstedi~ 
!il. Pnllhroniyadb htkkındaki istimzııca muvafokat cevabı 
vermiyecektlr. 

Atina, 27 (fos) - !il. Polihroniyadisin Ankara Yunan 
sefaretine tayini hu>tMında Türkiyenin mtJYafakatl gecikiyor. 
;\laamafih haizi ehemmiyet olmadığı ve cevabın gecikmiye
cel!i iimlt olunuror. 
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1 .Şehir Haberleri 1 r• ·soN 'I 1 KUçUk Haberler t 
Bir mucit! 

El'°'ktrik, telsiz telgraf 
benim eserim, diyor! 

Dün Dr. Maktedir ismin
de bir adam vilayete mü
racaat ederek Markoninin 
telsiz telgrafı, Edisonun 
elektriği, Mongolfiye bira
derlerin balonu icat 
etmediğini, bu icatların ken
kenl!isine ait olduğunu, 
bundan dolayı kendisine 
imtiyaz verilmesini istemiş
tir. Dr. Muktedir, muaye
neye sevkedilmiştir. 

M. Y ansenin muavini 
Aııkaranın imar planını 

yapacak olan profesör Yan
senin muavını M. Orley 
Anka.radan ş hrimize gel -
miştir. imar işleri hakkında 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
beyle görüşecektir. 

f ilistiıde~i tarısı~ıı~lar 
[Csı tarafı birinci ~yıfamızdndır] 

!'iiknn te•i•l için logiliz a•
kerl gönderllnıi;tir. Kudü.te 
siıkOo !esi• ~dılmekle berabar 
dnnnda karı1ıklık devam edi
yor. Ticari mııamelôt k!milen 
durmu.tur. 

Kudus, 28 (A.A)- D;;rzo 
kuvvetlerile takviye edilmiş 200) 
Arabın Kudüse yaklaştığı söy

leniyor. 

Landra 27 - Müstemhk:u 
nazaretinln tebliğidir; Hüknmet 
Filistinde vaziyete hl.kimdir. 
Şimdiye kadar en b~yük kar
g.,.Jılı.ları görüldüğü Kudüs ve 
Y alada siikOn hültilm lermadır. 

Fakat bu mıntaka hırıcında 

Araplar tenha ''ahudl müstem
lekelerine hücüma d"vıım edi
yorlar. Maamalih muame!Atı 

taslp teşebbüsünde bulunulma
mışur. 

F evkalAde komservekili dün
kü raporunda diyor ki: 

"Ö~leden sonra Y alada bir 
nlimaylı yapılmışur. Y -tmacı 

Arapların T elavlvo girmeğe 

teşebbüsleri esnasında kargaşa

lıklar olmuştır. Zabıta ateş aç
mışUr. T ~lclctın mıktan meçhul

dur. Yağmacılar dağıtılraııtır. 
Bunla.r tekrar avdet ederek hü-

l.Omet dtnirl ile bazı Mcılıı
man ~alın evvlerine taaruz 

etmişlerdir. Zırhlı otomobillerle 
baı hizasından atcı edilerek 
halk dağıtıldı; kuvvetler badeı· 

zeval ikide geldiler. Bu sırada 

T davivc tekrar hücüme hazır

lanan halk kuvvederl gısrünce 

daAıldı. Vaziyet mlinferit hü

cumlar hariç olmak ilue aükOn 
buldu. .. 

Pazartesi sabahı, lngtlız ku
vvetleri vaktinde yetişerek 1 lay

la mahallatından Karmele ola· 
cak hocumlarını menetmlftlr. 

Toronto, 28 ( A.A) -
Toronto Yahudileri M. Mac 
Donalda bir telgraf çekerek 
1000 Yahudi gönüllüsünün 
Filistinde hizmet etmek ar
zusunda ve hemen · oraya 
gitmcğe amade bulunduk -
!arını bildirmektedir. 

Varşova, 27 - Leh mu
sevilcri, Filistindeki millct
taşları için dua etmek ü
ıere mağazalarını kapa
mışlardır. Museviler hadi
seye mani olmıyan lngiliz 
hilkümetine şiddetle hü
cum ediyorlar. 

Bombay, 27 - Hint 
Müslüman gazeteleri f ngil
terenin Filistinde ittihaz 
ettiği tedbirleri şiddetle 
protesto ediyor. 

Beyrut, 28 (A.A) - Fi
listinde kargaşalık çıkması 
üzerine " Lamotteoiquı:t • 
zırhl111 Beyruta gelmi~Ur. 

Mili! rakslar 
Halk bilgisi derneği 
yeryer tetkikat yapıyor 

Halk bilgisi derneği fa. 
aliyetine devam etmekte
dir. Dernek Anadolunun 
bazı yerlerinde tetkikat 
yaptırmıya karar vermiştir. 
Geçenlerde demek aza• 
sından Abdülkadir B. Er
zınuma gitmişti. Kendisi 
o civardaki halk rakslarını 
tetkik elmektedir. Yakında 
da aynı maksatla Muğla 
havalisine de bir aza gön
derilecektir. 

Dernek, iki senelik me
saisinden aldığı tecrübüler 
neticesinde nizamnamesi
nin tadiline lüıum hisset
miş ve bunun için Avrupa 
folklor ·cemiyetleri nizam
nameleri de tetkik oluna
rak yeni ·bir nizamname 

müsveddesi hazırlamıya baş
lamıştır. 

Dernek, Anadoludaki teş
kilatı tevsi ve ikmale de
vam etmektedir. Ahiren 
Sivas mümessilliği de trş

kil edilmiş ve mümessilli
ğine Abdulkadir B. intihap 
olunmuştur. 

ilim encümeni ( Halk 
bilgisi haberleri) ismile ay
lık bir mecmua neşrine ka

rar vermiştir. Bu mecmua 
derneğin lstanbul merke
zınce çıkarılacak ve ilk 

nüshası teşrini evvelin 
şında ııeşredileeektir. 

ba-

Dün de iki buçuk 
kuruş fırladı .. 

HAB6RUC~ 

Filistinde 
İngilizler ku' Yet sevk 

ediyorlar 
• 

Londra, 28 ( A. A. ) -
l\Histemlikat nezaretinin bir 
tebli~iııe nazaran filistine 
beş harp ı;emisi, iki tabur 
piy2de, iki surnri bülii!';ii ve 
bir ta k ile bir tank mü[ -
rezcsi Ye bir askeri tayyare 
fl1osu sevkedilmi~tir l\laitada 
bulunan iki piyade taburuna 
hımr bulunmaları için emir 
verilmi~tir. 

1 layfııclaıı f"ilistiniıı iç tam· 
]arına göndcrll"n ulak bir 
lııı;iliı müfrezesinin arapların 
taaruzuna uğrıı yarak sl!Ahla
rııım alındı~ıııu dair olan ha
ber htniiz tceyylit etmcmi~tir. 
-~-Bfr tayyare filomuz 

Mardinde 
Mardin, 28 ( A.A ) -

Dün ak~am Gaziayintaptan 
hareket eden hava filomuz 
akşam tehrimize muvasa
let Etmiş, vaktın geç olma
sına rağmen tayyare mey
danında kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından hararetle 
alkı~lanmıştır. Belediye ta
rafından tayyareciler şere
fine dün gece Mardinpalaata 
mükellef bir ziyafet veril
miştir. Filomuz bu sabah 
saat 5 te şehrimizden ha -
reket ctıniıtir. Filo Erciı 
cezri hava hattını takip 
edeçek ve oradan Oiyari -
bekire dönecektir. 

Yavuz 
Denize indiri

liyor 
Yavuz zırhlınıızın dün hanızdan 

denize indirilmeal mukarrerdi. 
Yavuz denize indikten sonra 
l\1arnıarada bul tecrübeler )'a

pacaJ\lır. 

Şeker fabrikaları. Darülfüliunda ula• 
mız faaliyete hat yapıJıcak 
baJlıyorlar 

Alpullu şeker fahrika.,;ı fn
aliyete lıaşlamı~rır . l', ·ak 
fabrikası da bir kaç gun 
soııru işe lıa~iıyacaktır. 

Bu sene Trakyada pancar 
mahsulü bereketli olınııştıır . 
.ı\lpullu şeker fabrikası bu 
sene daha [azla ~eker btih,al 
edecektir. 

.. Telsiz telefon şirketi 

stüdyo binıhllll Beyoğluna 

ııakldmej!;e karnr vcrmıştır. 

• Te~riniey\·elde Etibba 
od.ı,ları te~kili Ye lazım ı;c

icn imtilıaıılıırın icrası icap 
etmektedir. Sıhhiye vek<llc
tiııden hu hususta v;elmcsiııc 

inti1.ar olunan emirde, lııtihııp 

hakkında bazı tafsilat veri· 
lecektir. intihap Ttirk ocn

l(ındıı ppılııcak, bilahara 
Etibha oda;ı merkezi ittihaz 
edilmek ii1.cre bir bina teda· 
rlk olunacaktır. 

• E\nke tescil için .\ıı-

l;ur3y~ ı;ünderilmi~ olan etib· 
ba diploıııalarıntl10 bir kı$

mı ıııi.ıhi111nıi tasdik edilerek: 
ı;d mi~tir. 

• Japonların ~chriıni1.dc 

açacakları scq!;i hir cylukk 
Cal:.tad:ı eski liman ~irkcti 

binasının üstünde açılacaktır. 

" Tcrkos ~İrkcti müdiirii 
;\ 1. Kast el no A ıı karada ıı a ,._ 
det etml~tir. :\1. kastdnn yeni 
Terkos projesi tatbiki takdi· 
rintlı: ~chriıı su ihtiyacının 

ne suretle ıemiıı ohııı:ıcağıııı 

vekıılcte izah etnıi~tir. 

Yakında darülfünunda bazı 
tadilat ve ıslahat yııpılacak 
Ye birkaç kürsü lağvedil~ 
cektir. 

Tadilat lıu sene bida\•etin-

t 
de olııcak, her fakiıl~cden 
dört müderris veya muallim 
katlro lıarlci kal~eaktır. 

Darülhınun emaneti ımıh· 
telif kursiilcr hakkında her 
fakulte rebinden raporlar 
istcmi~tir. Tadilat daha ziya
de Edebiyat ve 1 lukuk fa
kiiltelerindc olacaktır. 

" Bııriilhedayi sıııı"ıııkılrları 

tarafından lilmc çekilen (.\n
J,ara Postası) teşrini en elde 
c;östcrilecektir. 

Erıuıtrul luhsiıı B. \'C ar
kııda)ları hir eyliilde ~Lır;ak
çılar ~ filmine · ba~layac-Jklar
dır. 

Bu filim sesli olac;ıktır. 
• l\araküy köpriislıniiıı ter

fii Ye kıı.ldırımlarıııın dc~~ti
rilip ycnilc~tirilmesi hitam 
lı 11! mu~ tur. 

~imdi küprlinlin iki bn~ın
dııki kuliibelcniıı inşasına ça
lı~ı im.ık tııdır. 

• :'ılcktcplcrdcn kaldırılan 

.\nıpça ve .\ccmceııin yerine 
AHupa tarihi edebiyatına 
ve ecnebi lisanına dair fazla 
dcr,lcr kona.:ııkrır. 

,\nıpça ye Farisi okutan 
mualiııılcrd~n ehliyeti olanlar 
di~cr derslerin muallimlikle· 
riııe ı.ı.iıı e<likceklcrdir. 

• Ankara - L,tanhııl tele. 
fonunun ikiknci h3ıtının tc
sbatı l O güne kadar lıitc
ccktir. 

* l'mum sigortalar tarife
leri iktisat Yekaleti tarafın
dan tasdik edilmiş ve mahal
lerine tebliğ olunmu~tur Ta
rife derhal tatbik edilecektir. lııgiliz lirası dün 1O15 

l;uruştn açılmış, 1 O I ~ ,!> ku
nışta kapanmıjtır. i)(ın lzmir· 
den kamlıİ)IO Kclnıc~liği için 
lngiliı lirası iki buçuk ku
ru~ kad:ır yiihdmi~tir. 

Şonra kısa hır müddet içiP. 
gene hnuza .!ınması, müteakı
ben de Karadenizde sür'at tecr:: Z~blf~ 1 riib.eleri yapm;uı liızım gelmek-

~ S\)tUNU . li=ıed=ır=. =====~! 
• 1 Adliyede 1 

\' ckı\lcr, t:nıanuin ele mü
taleasıııı aldıktan sonara pro
jcnln bazı noktalarında tadi
l;\t yap;ıcak. müteakiben yeni 
~artları ihtirn eden mukave
l<·namcnin imza>ı için Terkos 
nıüdrüııü Ankarayı davet 
edecektir. 

:\l. J\astclno ltila[name 

• l\laaril vekAleti liselere 
kaydedilmek için nekadar 
müracaat vakt oluru.a redde
dimemesin~ icap ederse lise
lerde yeniden şubeler açıl-

imza edilir cdilme1, Pıırise masını ;\Taaril f:manetlne bil-
gidecektir. :\L Kastclno Pa- dirıııiştir. l\laarH ~:mini Beh-
rlsten l:Mi miktarda mlıhen- çet B. bu hususta lise mü-
dis getirecek ve bu miihen- durleri ile göru~ecektir. 
dislcr Şehremaneti fen mü- • Şerrmanetl ha5tanelerin-
hcndislcriııiıı nezaretl altında deki etihba ile belediye 
in~aa:a ba~ıyacaklar<lır .. Yeni doktorbrından hazılanna 
in~aııt hir sene içinde tamam- Şehremaneti tarafuıdan ik-

Ihafe kastile Sacidin muha-

Evvelki gece Panga.ltı 
polis merkezi müretteba
tından polis Rıza Efendi 
devriye gezerken bir ta.h
sın karanlıkta bir kadına 
tecavüz ettiğini eörmüıtür. 
Polisin gelmekte olduğunu 
gören ınütecavi:ı: hemen 
kaçmağa baılamıJhr. Bu
nun üzerine polis Efendi 
kaçan adama dur emrini 
vormlı, durmadığını görünce 
ihafe kastlle iki el ailah 
atmıısa da kur~unlardan bi
ri kaçan adama isabet 
etıni§ ehmmiyetli surette 
yaralamııbr. 

Bu zatın fırıncı Kasım 

olduğu anlaıılmıf, haatane
yekaldırılmııtır. 

1 Otomobll kazaları ! 

Şoför muavini 
Bır kızca~ızı çiğnedi 
P~ndikte ~o[ör Snlihin oto

mobilini muavini Besim ha
reket cttirmi~, otombll Yaka· 
cıkta Çmnardlbi mevkiine 
geldiği z3man Arıııı vt \' ano
şun 9 ru~ındaki kııı Aliyeyi 
çiğnemiştir. ı\lıırilctli şoför 
knbahııtleıini örtmek kin 
kızcnğızı hastaneye ı;ütür(i

rüz dire yanlarm1 almışlar, 

fakat ileride bir tarlaya bı

ralc:mı~lardır. Aliye neden 
sonra tarlad1 bulunmuş, has
taneye ııaklcdilmiş, Wl;.in 
kurıanlamamı~tr. 

kemesi lnnacaktır. ramiye verilmiştir. 
• l\larangozlar cemiyetinin 

• , chrcminl l\luhittin B. · senelik idare heyeti intihabatı 

Hafi olarak devam 
edecek 

buz buhranı hakkında: erlılldc yapılacaktır. 

Karegümrülte kendisine aşlc 
m ektupları gönderdiği ve teca
vüze kalkışhğı için Hamdı El. 
isminde bir arkadaşını oldür
düQü iddia olunan Sacit Ef.nln 
muhakemesine dün hirincl ce-

-- Emanet bu sene Kara-
a~açta ra;da olarak 2s ton- T ayyareli gazeteci 
hık yeni bir buz iınıılı\tha- M L b 
nesl de vücuda getirmiştir. • ari ugün şehri· 

Şimdi de Kadıküyüııdc so mizden harekt ediyor 
tonluk bir buz fabrikası vü- ı Bir müddet evvel şehri-
cuda gctirmiye karar verdik mizden geçerek tayyare ile 

zada devam olunmuştur. Ye tc,isat için slpari~lerdc . 
Müddei umumi muavini Ce- bulunduk. Gelecek sene Ema-

mil B., yeni ceza usulü kanu· netin fabrikaları ı;ünde 130 
nuna göre onbet yaıından küçük ton buz imal edecektir. • 
oları maznunun hafı olarak mu- demektedir. 

hale.emesin! btemif, mahkemece * Banıt !ııhisarındakl irtişa 
öyle karar verilmiı. samller 

maznunların ta bidayeti tev-
dişanya •ıkarılmııtır. Bundan 

' ki!lcrindc isimleri sık 'ık 
sonra tahit sılatile Karagüoırük 
•erkomi•eri 1 ltkınet B. içeriye geçen ;\fadam Ll'ıtll ahiren 
çağırılmıı. ifadesi alınmış, muha- Avrupadan avdet etmlştir. 
kemenin dünkü safhası karar :\]adam Lıitfl: 
veçhtlc mektum kalmıııır. Ne- - Bu hadisenin çok çlr-
li~de başka tah!tl~rln celbi 

b kin bir dedikodu olu<una 
!çin muhakeme ytrml •t ey- ' 
lüle bırakılmıştır. cl~ldcn müteessirim. Kocamın 

ı..-------k:---'"'"".~-.. ı . i~ hayatının safııhatıııa nkıf 
Ajyo11u11 ıtrtıılıış olmamakla beraber. kendisi· .. ... 

gunu 
Afyon, 27 - Afroııda 

kurtuluş giinü emsnlsiz te
zahuratla teslt ediliyor. 
J inik co~kıın şenlikler yap· 
maktadır. 

f:lektir!k tenvlmtı, u. kcrl 
tezahurat em~alslzdir. Bir 
tabur asker harp gösterişi 
şehre girmiştir. Asker hal
km omuzlarında ıaşınmışnr. 

İtalya ve Alman sefirleri 
bugün gidiyorlar 

ltalya sefiri Sinyor Orsini 
Barone ve Alman sefiri Her 
Nadolni bugün memleketle· 
rine gideceklerdir. 

nin bah edilen şekilde btA 
rezaletle alakadar olmsına 

imkAn yoktur. Ll'ıtfl Bey ya 
bir isnada muruz kalmışur, 

yahut ismi yanlı~lıkla bu 
rezalete karışmıştır:. Adaletin 
tecellisi bunu ispat edec~ktlr.,, 
demcktedlr. 

• eyyuhin cemiyetinin teş
kil eıııgı otomobil ubesl faa
liye{e ba~lamışnr. Bu şube 

mcmlckeılmlıbe otomobille 
sey11hat edecek seyyahlara 
!Azını gelen mall'ımatı Yere-
cektir. J3uııun için ~yyahln 

cemiyeti bir r~hber h~ıırla

muktr.dır. 

, 

Ankaraya giden Şikago 
Tribün muhabiri M. Lari 
Ru avdet etmiştir. Muma • 
ileyh bugün hususi tayyare
sile Avrupaya hareh t ede
cektir. M. Lari tayyarsini 
bizzat idare C'tmektedir. 
Amerikan gazetecilerinin 
maruf tayyareli muhabirle· 
rindendir. 

Mr Lari tayyaresile Şarkı 
karibln birçok yerlerini gez· 
miş ve bilhassa memleke • 
timizde tetkikat yapmıştır. 

Şikago Tribün muhabiri 
Yeni Türkiye hakkındaki 

intıbalarmı gazetesine bir 
makale serisi halinde yaza -
eaktır. 

Yarım asır evel~i 

VAKiT 
~ 1879 

Sezayl Beyin • Şir. 
nomlle telif eyledi
ği bir tiyatro kita
bı Bohçekapuındit 
Jl•Mn, ÇemberliflJI" 
ta Hıtlll. B.bıali 
caddesinde Toroş 
Arakel af1owın 
dükkAnl4rındo bi -
rer çeyrek mecidi• 
yeye wılıyor. 



e 
Gençlik kültürü 

tndüsfryalizm ve edebiyat 
----

.ceçen haftaki niakale- . bu devreyi takip eden ik· 

İngilterede genç kadınların 
beden terbiyesi 

lngllterede yeni bir 
mektep iki faydayı bir· 
leştiriyor. Güzellik ve 
sağlamlık izdıvaç edi· 
yorlar. 

~o 
Ooğrü.değil 

'~de sürrealist edebiya- tısadi faaliyet meçhul müt· 
an hahsetmiıtik. Sürre· teriler için çalııma zarure· 

d
edebiyat esas itibarile tini verdi. 

t . R 
. 'Yetçi zümrelerin elinde Dikkat ederseniz enne-
" 

0 Yuncak halini almııtır. sans edebiyatında muhar· 
'rdiyetçi edebiyatın ko•y· rir için asil olan şovalya 
.)•t itibarile bu fakirli- idi. Onun namına, hesabı· 
.l\e ınukabll sosyal ede· na çalıııldığı ı;örülür. 

1 ~~t gittikçe daha kuvvet- Muharririn kari diye 
f Yor. Ve yeni yeni inki· meçhul belirsiz kuvvete 

ı:-1jh ı~fhaları arzediyor. ihtiyacı yoktur. Tıpkı lonca 
~ akıka cebimizdeki pa· d.?vriudeki san'atkıir gibi.. 
b· ~ın rniktarını ·şüphesiz ki Klasik edebiyat devrinde 
'~ırıı · . .1 Kıra! sarayları 

QI\ ıçın paranın miktarı monarıı er 
b.:.110 i'tira kıymetidir -bile edebiyata merkezi siklet 

• ali Orada ha-h e, bir kabile, bir site olmuıtur · 
lltt dı Ve kariler 

)' !l millet değil bir bü- miler var · 
tık ·h I. du Adeta bunlar ed c, an piyasası tayin ma um · . 

) erken zevklerin de cemi· birbirleri için yazarlar, bır-
etıe,ın , · . t b"" .. b" 1 . ·çı·n okurlardı! Gene lid· • •Inı a n gorme· ır erı ı 
ır H k bugu-nkü manada kari d.iy.·e fı· b. ayal arıısında i:· İrini 1 anımıyan, birbi- bir ıeY yolu. Muharrırın 

I ın ahvalinden bile haberi hitap ettiği zümre gene 
llııyan insanların birbir- kendisi kadar edip, kendisi 
~ d 

• 

, ' üzerine yaptıkları kadar şair ir. 
b~•irrle hasıl olan modair Halbuki bugün bir kari 
'' .ilern var. vardır. Bu , kari saraydaki 

)ıı. P arzediniz Meksikada ıı edipten, ıairden asılzadeden 
lıı ~<ln petrol şirketlerinden mürekkep kari değildir . 
ot •ınde hissedarsınız. Burada Adedi ise na mahdut. Bu 

8 
11tup böyle bir hisse senedi vaziyet önünde muharrir 
atın al k ·· k .. d- adedi malum olmıyan mü@-

Avrupada gençlerin beden terbiyelerinde açık hava· 
dan pek çok istifade ediliyor. Geçen hafta Almanyada 
gcrnç kadınlara açık havacla yaptırılan beden terbiyesi 

şenliklerinden bahsetmiştik. lngiliz gazeteleri bu cerya· 
nııı lngilterede de yer bulduğunu yazıyorlar. lııgiliz 
matbuatında okuduğumuza göre orada genç kadınların 

~· ma mum un ur. 
if •icat hissenizin nakitle teri için mal çıkaran fab-
~ ~-lesini~ miimkün değil rikacı gibidir . Tanımadığı 
h:ndinlz yapamazsınız ; karie hitap edecektir. Bina-

, 
1 Ta'kip ve tenkit 1 

k ısse •enedini şu dakika şu enaleyh kitlenin arzulan, 
r-~d<lr eder diyemezsiniz. dertleri, elemleri, neş'eleri 
>Unku· M '--•'-· ha · • k d ı ,... d h~k· ı Yenı· harflerin kabul ve e ....... nın rıcı en i i•;n en ., ım o a-
11e dahili vaziyeti dOnya caktır. tatbikinden sonra bir müd-
~etrolu dünya piyasaları· Bir atandar endüatrya· det fasılaya uğrıyan edebi 
dı k ' d" · lizm ikinci bir f"Y daha neşriyat, son zamanlarda 

t i sizin hisse sene ınıze 
lı· S halkediyor: ferde kıymeL tekrar hareket ve hararet 
r 

1~ kıymet biçecektir. izin Çünkü it mihanikletUfi kazandı. Ara sıra kitap ha-
erdiyatınızın haricinde bir nı'sbette, taksı'm ediliyor . ı d b 1 d · ı in e azı eser er e ıntişar 
!tir. Onu ancak ba§ka Binaenaleyh insanlann etmekle beraber, bu hayat 
"a.sıtalarla öğreneceksiniz ' teker, t~ker bir kıymeti ve hareket bilhassa mcc-
~1Yemezsiniz ki : Efendim olduğu fikri tahakkuka nıualarda görülmektedir. is-
li mal benimdir , ben de batlıyor. Onun için zaına- tanbul ve Ankarada sekiz, 

lıQl\a fu kadar para verdim r.ımızda ferdin kendisi için İzmir ve Konyacla birer 

-· 1 ~ Ne ıın şu ka~ar param va~. hak istemesi, rahat oma,.. mecmua çıkıyor. Vakıt, 
.. hacet , lngilterede hır istemesi, haydi kendi ta· gençlik sayıfasmda neşriyat 

~0ttıür buhranı oldu, tesi- blrile söylüyelim konfor hayatını ve bu arada bil-
ıni İıtanbulda Yedikule istemesi gayet tabii görülü- hassa gençlerin eserlerini 
•l!a.rulu yerken hissettik. yor. Konforun hududu . ra- dikkat ve intizam ile takip 
~ Maksatsız iktısadi bir hatlıktır. Fayda~ır. Bı~- etmeği faydalı buluyor. 
~h!a etrafında mütalea enaleyh bir ıskemlenın Ankarada basılan Türk 

)lirütnıek değildir . Zanıa· rahatlığı esastır. Yoksa yurdunun son günlerde çı-
1\ını h 1 sedef kakmalı olma· h 
l llın nasıl ferdi bir a • onun h bil kan 213 üncü sayısı mu -
e d ğil Bu i tiyaç • k 1 b 1 k n çıkıp kitlelerin faali· sr e ·· . telif bahislere ait a a a ı 

reline istinat ettiğini an· hassa kendisini mi~arı :e mündericatı arasında bahse 
t~~'.°aktır. Edebiyatın bu resimde daha ço. .~5 liyakatli birkaç yazıyı da 
'•lrlerden azade kalmıya· ettirıniıtir. Kuf"b~hmt. ımardı e muhtevidir. Bunlardan biri 
ca~ 1 1 kon or ı ıyacı ır. V 

~•nı kimse tahmin ede· aıı 0 an al Ruşen Eşref beyin irgili-
t:ı- d k üs ve lüks man ı • J "ki 

'Z, -e ebiyatın artık ha· Artı s us'ten yaptıgı eorcı er 
°l'at] k bı'r· •eY değildir. . ·d· R E f a endi kendine inki.,.f • d"' t lızme tercemesı ır. uşen · şre ed . .- • k"" en us rya 

en hır neb t im d ğı 1 Çun u k beyı·n son zamanlarda muh-
;,iir a o a ı n . olan insanlar artı 
(} eıımiyen kalmamıştır • girmıı mak sıhhi ya· telif gazetelerde Garp mu-
•· Dun kökü topraktadır ve rahat ya~a la; Resimdeki halledatmı dilimize çcvir-
~ır ak ıstı yor · k · b" f d 1 1 .. cemiyet içindedir. pm d ha çok en'.lüs· nıe gı ı ay a ı ve uzum-
" Bu günkü edebiyat cer- cereyan. a rdiği killtürü lu bir say ile meşguldür, 
, e.J t a!lzmın ve . 
l· arını, hareketlerini isti· ry d Makinanın bıze bunların gazete ve mecmua 
/llıetlerini anlamak cemi- izah. e. e~:rü tarzı hendesi sayıfaları arasında kalma-
' eıın istikametlerini, iıti· verdrğı g? ~etekim tabiat yıp kitap halinde basılması 
Y ki biı" zevktır. b" t · 

arını h k ti · · n d b··~··n ır da ayrıca enıennıye şa-llı k , are e erını a • tekniğin elin e .... -h· 
1
. . 

bıll demektir. Bugün ede- k"lhanesl a ını yandır. 

Türk Yurdunun son sa
yısında Selim Sırrı beyin 
Norveçin Viktor Hügosu 
isimli makalesi, şimal edip-
lerinden Biurnson hakkın
da pek umumi sur..tte ma
!Umat veriyor. Hikmet Şev
ki beyin temaşa sahasında 
milli ve bcynelmi 1el eserler, 

makalesi özlüdür, izzet Ulvi 
beyin halkın duyguları ya
zısı kıymetli bir hars tet
kikidir. Türk Yurdunda 
yerli san' at eseri olarak 
kayde şayan yalnız Mah
mut Yesari beyin Dönüş 
isimli hikayesi var. 

Muhit mecmuasında da 
yerli ~an'at eseri olarak 
gene bu muharririn Baba 
Yarısı atlı hikayesini bu

luyoruz. Muhitte bundan 
başka Celiilettin Ekrem 
isimli bir genç muharririn 

hikayeleri, üzerinde durul· 
nııya liyakatlidir, bu sayıda 

\ 

• 

beden terbıyesine bedii bır şekil veren bir mektep 
teessüs etmiştir. Bu mektep eski Yunnn rakısiarını tetkik 
etmiş, bunların bedii hatlarını kadın vücuduna sıhhi bir 
inkişaf ve tekamül verecek figürlerle tadil etmiştir. 

Resmimiz, bu sıhhi ve bedii rakslardan birkaç 
intiba tesbit etmektedir. 

MECMUALAR 
Mııhitte Ziyaettin Fahri 

beyin Halk şiirinin estetiği 
makalesi iyi bir hars tet
kikidir. Bu sayıda Mebrure 
Hurşit hanımın Pol Burje
den terceme ettiği oğlunun 
büyüklüğu isimli büyük hi
kaye mecmuanın mühim 
bir kısmını işgal ediyor. 
Mecmuanın en ziyade dik
kat ve tevekkufa değeri 
olan yazısı Mimar Sanıilı 
beyin Kiibik bir ev serlav· 
halı makalesidir. Modern 
san 'at hakkında birkaç nus
hadır Muhitte çok kıymet
li tetkikler neşreden bu 
genç, liyakatli, mütetebbi 
mimar ayni zamanda görü
lüyor ki usta bir muharrir
dir. 

cilik, sen ne iyi adamsın 

hikayesinde tamamen izale 
edilmiştir. Ve bunun yerine 
g<'len ifade temizliği karie 
ayrı bir zevk veriyor. Bu 
sayıda F. Celiilettin beyin 
Arukarya isimli bir aşk hi
kayesi var. 

içtihadın son sayısı hiç 
bir yeni sesi muhtevi de
ltildir. Uyanış bu nushada 
Tc,fik Fikrete ait hatıra, 
tahassüs, fikir ve intibaları 
tespit elti. Bunlardan bas-

' ka Necmettin Halil beyin 

tabiat güzelliğini terennüm 
eden bir şiiri, Sadri Et<"m 
beyin bir fantezisi, A. Sırrı 
beyin bir nıensuresi, Halit 
Fahri beyin bir nıan?.ume
si bu sayının mündericatı 
arasındadır. Uyanışın bu 
nushasında iizerinde ehem
miyetle durulması icap e

den san'at eserlNi, Hayri 
Muhittin beyin yılbaşı i -
simli "şiiri ve ressam Refik 

Fadıl, Münif Fehim, Zeki 

F enrerb~hçe Yu· 
nanistana gitmi~ 

yecek 
lzmirde çıkan Yt•ııi Asır 

refikimiz Ati na gazet ·!er~· 
ne atien, F~nerbalıçe bı· 

rinci futbol takımının Yunan 
takınılarıle bışılaşnıak ıi· 
zere Atinaya gidcce ini 

yazmaktadır. 
Bu nıalümata göre, 

F enerbabrc Yunan futbol 
fcacra~yo;ıu delaletilc Ati· 

nadaki (Erıosis Koııstaııti • 
nopl ) takımına n ura~a3t 

. A . 5 lanıkte 
•tıııış. tına ve • 

k ızeıe beş maç yapma 1 

mutabık kalnıı~tır. Atınada 
k P · etesi bu çı an roıya az 

münas~bt'tlc F er.erbahçe • 

d . . I bah•tnıekte en sıtayış c 
b. ta • ve takınıııııızın ecne 1 

kımlarla hemen her yaptığı 
müsabakada muvaffak .ıl 
duğıınıı kaydetnıektcdir. 

Halbuki lstanbıılda Fe 
. y anistana 

nerbahyeııırı un . • 
"d t.· d . hiç bır ına gı ecc11 ırıe aır . 

lümat nıevc•ıt dcğildır · 
Böyle bir ziyaret zaten 

mevzu bahs olamazdı. Bu 
. . . . . . n bir defıı 

bılgınıızı teyıt ıçı 

da F enerbalıçe ıakınıının 
. katibi u• 

kaptan Zekı ve 
• f · k beylere 

nıumisi !vıuvıı ta . 
"k Gerek Zekı 

müracaat ettı · B 
ffa · ey Bey, gerek nıuva 

h ber· 
böyle bir ziyaretten 8 

kat'i su· 
dar olıuadıgını ve · 

b·ı ·"'ınıı· rette tekzip etle 1 ece,. 

zi söylemişlerdir. 

Beşiktaş 
C 

--:: ·.·-Bursada 
uma gunu 

maç yapıyor 
b' ·nci futbol 

Beşiktaş ·r~. Nilüfer 
takımımız buguıı · 
vapurile ve Mudanya. ıarı
kile Bursaya giJecektır. 

ünii Bur· 
"Beşiktaş cunıa g · 

sada Buı;;a futbol şanıpı· 
a pıı.:ıık lı r, 

zunile bir nıaÇ Y . ünıİ 
Beşiktaş cuıııartc 1 g 

le .ııvdel 
Marmara vapurı 

edecektir. 
• bal' lan 

K- k ınuııa ure ';k h~ 
kası d. nız . 

/;ıonbul Mınlı · k• 1 
. . q 19 İstanı u' nun ı 

ye/ınJı;n • ., ~ ) •} 19 mı 
1 · k ınU b•kal•" I 
1tıırc 1 ınJcn 

~""" lle)l-oıd• ıcı• • ı ıı, ... 
d lulupl rın 

bılıınıum ' ıııh<' 
5 o J perıe 

murımt'IA!.m.1 rJ J -
bd mal• 

u,amına r 1.1 lunur. 
ı ıı .. ıl• • ..,. zumu 't ıeının ., 

Galatasaray ve I·ener 
küçükleri de 

'-ın ı !lın • " • 
G.I \la ar ) n ıı 

'1 w 1 il· ,jo.tın dı,ını ve içini halk hendese ıe 1 azdığımız ....................................... . 
en bir d f ı tın· almı•tır. Yazı Y k b ··:·,··da·· zaruridir. Halk için a(d • e a cem ye • . .. ·miz a a • 
ıgı ıh k k ld b kalemden, su ıçtıgı I Jı·ıanda konfor anlaşmasıdır ıı-· · nı ani i ıe i ir. u h"k'moan 

:ıı •haniki faaaliyet insanları kadar her ıeye da 
1 

Gözü· süs değtldir. Binaenaleyh 

Resimliayda putlar nıcsele
sının tarihçesi yapılıyor, 

Sabiha Zekeriya hanımın 
beynelmilel kadınlar kon
gresinin bize öğrettiği ha
kikat makalesi hakikati gö

ren ve mükemmeliyetle söy
liyen bir yazıdır. Geçende 
Yirmi dört saat isimli bir 
şiir kitabının intişarından 
bu sütunlarda bahsettiği
miz lıhami Bekir isimli 
genç şair, "R<'simliay,,ın 

bu sayısında •Beş lira is
tedim, Üç lira verdiler. 
başlıklı bir şiir neşrediyor. 
Uyanık bir nıüfekkireııiıı 

lezzetli nıtyvaları halindeki 
mısralar r.efis ve kuvvetli
dir. Genç .5air gittik~·e ol
gunlaşıyor, ve bu tekamül 
bizi sevindiriyor. Resiıııliay 

b ylerin tabloları, ressam 
Nurullah Cemal beyin ha

kiki saıı'ata doğru unvanlı 
makalesidir. Genç imzalar 
üzerinde modern Pserler ki 
biz<' yeni bir zevk ve y<'ni 
bir krcnnüm, yeni bir ıııu

siki, yeni bir güzellik ha
bt'ri getiriyorlar. Melımct 
Nureltin beyin Heyo~lu 
manzumesinden de ayrıca 

bahsetmek 1 \zınıdır, şair 
karşıyaka sokaklarından bir 
kısınırıın içtimai sefaletini 
b•r tablo halinde tespit e
diyor. 

d mu k p 
~:n:uı: unu Z uld ıa h:r 
• n Z 1. 

t 
<ili şehir kültürü etrafında bir hendese var ır • d diim düz duvarın, beton bir 

Oh( •· artık müse!lesler, a· h · ·· ll"ğ' · ve e " ,. llYor. Kitlenin hakimi· muz y 5 cep enın guze 1 ını r • 
'etı b B ı !er mustatiller •·· · · cek süssüz bir yazı, bir ıı liradan çıkıyor. i· re ' . k bunların 

ın bu sayısında Sadri Ete 
• 
r 

... ~enaleyh bugün için en görüyor, yenı zev d "clir hikaye ve yahut ıiir yeni 

. .,.,h · hendesi ,ek.ilde ifa esr ' cdebı"yatın hakiki merha· 

Celalettin Ekrem beyin Kep
çecik unvanlı hikayesi ma
halli müşahPde ve intiba 

itibarile kuvvetlidir, fakat 
muharririn şu noktayı hiç 
bir zaman hatırdan çıkar
maması lazımdır. San' at
karın gözü fotograf ade
sesi değildır. San'atkar 
etrafını görecek ve göste

recektir, fakat bu müşa

hede san' atkarın kendi 

menşurundan geçip onun 
orijinal renklerini aldıktan, 

muharririn hu usi damga
sını kazandıktan som dır 
ki büyük bir kıymet ikti
sap eder. 

Celıilettin Ek m bey sa· 
dece göriiyor, fakat biz bu 

nıin "Sen ne iyi adamsın., 
isimli hikayesi kıymetli bir 
san'at eseriJir. Ekseriya 
mevzu mükemmeliyeti ve 

fikir olgunluğu ile mümtaz 
olan Sadri Etem bey, hi
kaycleriı de dışı, söyleyiş 
tar afuıı, lisanı çok J,.fa 
mühıncl bırakır. San'atkiir 
için f'hemmiyf'tli bir noksan 
•yabi)e,:e§'imiz bu ibnwıt-

Gürbüz türk çocuj!'ıı ın c- m ç) , ..... , ... -.... 
··;· .. j 11111 r n L ıın mesele kitlenin n 

Qa.kJ ı Edebiyat ta bu cerya • lesı·nı· te•kil eder. endüs· 
•l ır. Bu va;ıiyet her 1 en· • 

~~: ada kendini nasıl ihsas !arın haricinde ka ~a:ı:halk triyalizinıin veraiği bu es· 
~~,,. du"stryalizim ve genı§ k t mııhteJı·f •ekı"ller ıOraa edebiyatta da ayııi nf teti arzı • 
11! eti h ı· kı'tlesinin zevkı ona ye altında edebiyatı dünkü .ı, e i settiriyor. Mese a dl Bu 
"l:h k d merhaleler çizmekte '· . mana•ız çembeılcrden kur· . ·•, Çı rık ve lonca ev·• 1% • 
tıı:ıde mubadele ancak yeni ınerhalenin ma emeıı tarını§ ye yağlı, küflü eıki 
il) . kitlenin lieanından 

nlı;rn adamlar arasında genıf " d" O kaideleri ortadan kaldır-
t\'• baıka bir fey değil ." ve . 
~ Y8.n eder. Muayyen ve lamaz. Genif kitlenın bunu mııtır. 
lıı. a.irıın müıterilere ıımar· ..... .., IÇln ~uıh olıiıa• 

iti& ., yapılırdı. Halbuki 
SadrJ... Eiern 

görüşte bir hususilik göre
miyoruz. Muharrir, müşahe

delerine şahsiliğini kattık
tan ve bilhassa yuılarıııa 

"fikir. unsurunu da ilave et
tikten sonra edebiyatımızın 
11ranılan ve sevilen bir im· 
zası olacakbr. 

ıııııası bir taraftan ocuk 
tııefhııııı ve kıymetini lıi

zuınlu ve faydalı bir şekil
de proptıganda ederken 
bir taraftan da çocuk ede· 
biy tınııza giizel eserler 
v<:"rıyor. 

Hareket edebi bir gıız te 
olmamakla heraler zıımıın 
zaman •Ülunları •ra ırn:la 

yer 
ki 1' ha 
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Lahi konferansındaki alacaklı devletler 
Bütün bir gece devam 
eden müzakereden sonra 
Konferans İngilizlerin istediği 48 mil

yondan 36 milyonunu temin etti 

•• 

Sulhun fid
yei necatı 
Sonvden:" Daha .• 

Daha! .. " 
- Fr11.n.11z gazeterlnde çtkan bir karikatür -

Lah.i , 27 (A.A.) M. Briand, M. Henderson, M. 
Hymans ve M. Strezman saat 16 da görüşeceklerdir . 

Lahi, 27 (A.A.)- Konferansı içtimaa davet eden 6 
devlet murahhas heyetlerinin içtimaı saat 17 de baıla
mıfbr. İçtima 19,30 da hala devam etmekte idi. 

Murahhasların yemek yemeleri için saat 20 de bir 
müddet tatil edilen içtimaa biraz sonra yeniden baş
lıwmıştır. 

Lahi , 27 (A.A.) Murahhaslar .~aat 21 e geldiği 

halde içtimaa devam etmekteler idi. Havas ajansı mu
habM, içtimaın saat 24 te dahi devam etmekte oldu
ğunu bildiriyor . M. Briand bir nutuk söyliyerek teklif
lerinin İngiltere tarafından reddedilmesinden dolayı dört 
devlet namına hayret beyan etmiştir. Mumaileyh Bel
çika. İtalya, Japonya ve Fransa murahhaslarının uzla§
mak için Farfettıkleri emekleri hatırlatmış , İngiliz mu
rahhaslannın beynelmilel iştiraki mesai zihniyetine mü
racaat suretile beyanatına nihayet vermiştir . 

M. Sncwdcn mütahassıslar planının temamile tatbi
kıne taraftar alan alacaklı devletlerin lngilterenin meta

libini tatmin için ne gibi k~t'i tekliflerde bulunabile
ceklerini soı·muştur. M. Jaspar İngilterenln azami meta

lib!nin neden ibaret olduğunu bildirmek M. Sowde ne 
ait bir vazife olduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine M. Snowden diğer İngiliz murahhas 
ve mütahaosıslarile görüşmek üzre içtimadan çıkmıştır. 

Bir tarafta M. Jaspar ve Franki ile İngiliz murah
haslar, diğer taraftan M. Briyan, Löter, Şeron ve 

İt;Uyan murahhasları arasında mükalemeler devam 
etmektedir. Almanlar 21,15 te Lünenhoften ayrılmıılar 
müzakereye devam etmek için bir saat sonra gelecek
lerini söylemişlerdir. Alacaklı devletler murahhasları 
miilakatlara devam etmitlerdir. 

M. Wirth Lünenhoftan giderken "buz tabakasının 

artık kırılmıf olduğunu" söylemiştir. 

Şahi, 28 (A.A) - S~bah saat 2 de neıredilen resmi 
tebliğ başlıca devletler murahhaslarının saat 1 e kadar 
mkıtasız devam eden lçtimalarından sonra bir itilafa 
vasıl olmuı olduklarını bildirmektedir. Bu itilaf İngilte
reye son tekliflerden 7 milyon altın mark fazla menfaat 
temin etmektedir. 

T.ahi, 28 (A.A.)- Saat 2 de ne~redllmiş olan resmi 
tebliğde, murahhasların miiştereken ,carlctmiş olduklıırı mesai 
neticesinde bir itih\[ elde edilmiş olduğu beyan edilmekte
dir. Bu itilaf muvafakatlerini almak üzere Almun murahhas
larına tebliğ edilmiştir. Altı davetçi deYlet murahhaslarının 
iştirakile yarın saııt 11 de nktedikek bir içtimada yeniden 
mliz.1kerat )'ııpılarnkur. Kat"i iti!Af elde edillr ediinıez kon
feran~, Yung plf.nının tatbiki için zaruri olan tedbirlerin tet
kikine c!evam edecektir. 

f-layas aj3ıısınm Lahi de salahiyettar bir Fransız menba
ımlıın istihbarına nazur~n l~giltere talep etmiş olduğu 48 
milyon munzam ::enen tahıt.en 36 ~ıilyonunu ynni Fransa, 
lrnlya Ye Bclçikanın son ~ckliflerinden 7 mllyon alan mark 
fazlasını alacaktır. Bu yem fedııkA.rlı!(ı marüzzikir devletler 
mli~tereken ihtiyar etmi~lerdir. lngiltere, Fransanın şıırca 
tdbi olmıyan sene\"İ taksitlerle aynen teslimnta eit olun 
tekliflerini kubul etmişlerdir. Alman kömürleri tesHınatı 
hakkında lngiltere ile İtalya arasında doğrudan doğruya 
bir itilM aktedilmiştir. 

itilafın aktinden sonra salona ithal edilen Almanlar 
bazı mlitulealar serdctmi~lerdlr. Vaktin geç olmasına bina
en celse bu gün saat 1 ı e talik edilnıiş_tir. l\I. Snowden 
orta)'a bir çok me>tleler atmıştır. Bu meselelr meyanında 
bilh~ssa beynelmilel bankanın merkezi neresi olacııgı mese
lesi vardır ki muvakkaten bertaraf edilmiştir. Elde edilen 
itiAlf, konferansın muva!fakiyetini ve Young plllnının kabu-
lünü teır.in etmiştir. . 

Vaşington, 28 ( A.A) - Lihi pe lngiltere ile diğer 
dEvletler arasında esas itibarile bir itilaf hasıl olduğuna 
dair olan haber, buranın resmi ve mali mahafilinde 
büyük bir ınemnuniyet tevlit etmiştir. Mezkur mahafil, 
Young plim akamete uğramış olsaydı Avrnpanın istik
ıarı muhtel olacaktı fikrindedir. 

Plris, 28 ( A.A) - Polis, bütün sinema direktörle-

[ Memleket Haberleri 1 
• 
Izmir belediye azası 
hep birden is-jf a mı 

ediyor? 
Buna telefon şirketi komiserinin belediye mu
karreratına karşı aldığı aykırı vaziyetin sebebiyet 

verdiği söylenmektedir 
lzmirde çıkan ~·eni Asır refikimizin mevsuk bir men

badan ögreııdiğinc göre, belediye meclisi İle otomatik tele
fon ~irketi komiseri Enver Bey arasında bir noktai nazar 
ihti!Afı zuhfir etnıi~tir. Komiserlik belediyenin mtıkarreratına 

kar;ı daima aykırı vaziyet almakla ittiham edilmektedir. 
Diğer taraftan Em·er Bey kendisinin merciinden aldığı emir

lerden başka bir şey yapmadığını ve Posta telgraf mü

dlirlüğünden aldığı emirlerin haricine çıknmıyacagını ileri 
sürmektedir. i\'iesele çok nıektuın tutulmakta, ihtil:l[ın esası 

hakkında kimseye mall\mat verilmemektedir. Ağızdan agıza 

dolaştığına göre belediye azalan bu ihtillılı izzeti ne[is 
meselesi yapmışlar ve mliçtemian istifa eylemek meselesi de 

mevzuu bahsolmuştıır. 
Vilayet makamı Jhtilı\fla alakadar olmuş ve tıırafeyni 

dinlemi~tir. 

Asfalt yol 
lznlirdeki mütahassıs 
İstanbula da gelecek 

lzmirin büyük caddelerinin 
a~faltla kaplanması için Bele
diye Amerikalı bir asfalt 
mlitalıassısı ile kat'i surette 
anlaşmıştır. Bu nılitahassı~, 

~evyork belediyesinin as[ult 
yollar mühendisi mister Kar
son irnıinde bir Amerikalı
dır. 

:\iiitahm:sıs, lzmir yollarını 
muhtelif derecelere ayırmış

tır. Asfaltla kaplanacak yollar 
en çok işlek olan yollardır . 
Bunun için bu kısım yollar
dan geçen vesaiti nakliyenin 
sıkleti, bir sene zarfında yap
tıkları devir \:C sair hususat 

te,;bit edilmi~tir. :\[ütahassı>ın 
ve~diği rapora nazr.ran, en 
az on sene dayanmak Ye 

ondan sonra da hasıl olması 

muhtemel bulunan ciizi bir 
aşınmanın tamirile daha on 
sene devam edecek olan as
falt yollar, halen yapmakta 
oldup;ı.ımuz kaldırım yolla

rından çok daha ucuz ola
caknr. 

Bir tecrlibe olmak iizere 

Çok yazıkL 
Son yağmur İzmir bağ

larına zarar verdi 
l lizmet refikimizin yazdı

ğına p;öre, son yağan p~

murlar~ Kemalpaşa, knrşıyaka 

ve Kasaba bağlarında asma
larda ballık denilen bir has
talık tevlit etmiş, ve teh
like büylimeğe ba~laırnştır. 

Yali Kazım paşa ile fırka 

mutemedi Salih bey otomo

bille mahalline giderek has
talıj\ın sirayet dairesini ve 
tahribatını tetkik edecekler
dir. Derhal tertibat ı;lınacak 
ve hastalığın üniiııe her hal· 

de geçilecektir. ................................................ 
yapılacak asfalt yollar, Kemer 
caddesi ile Kemer köprlisü 
arası, Karnflıır çarşısı civa
rındaki, cadde ve Gazi 0 bul
varının bir kısmıdır. 

Am~rikalı mlitehassısın lz
ınire geldiğini haber alan 
Ankara ve 1stanbul şehre
manetleri, lzınire miiracaııtla 
kendisinin Ankara ve lstan
bula izamını rica etmişlerdir. 

Ser makinist aranıyor 
Babkos kaza"'1ı Kempont sisteminde bir buhar makinesi ile büyük 

kudreıte Caz•~en molörile çalıtan bir fabrika için bu makineleri layikile 
iıletebilecek amell ve nazarı malOmaıa malik bir ser makinist anyoruz. 
Bılliil bu makinelerde uzun müddet çalışnuı olanlar veıaiki ile beraber 
29 a~uslos larihine kadar her gün saal 12 den 1 e kadar ve akşamları 
6 dan 7 ye kadar Galaıada Kürekçilerde l\Jehmet V asli müassesesinc 
müracaat1. 

Tiyatro ve Sinemalar 

Şehzadebaşı ,\Jillet tiyat
rosunda 29 ıığııstos perşembe 
gliııii akşamı komik ;\'aşit 
bey temsilleri birııci defa 
olarak (Sihirli balo) milli 
taklitler oyun 9 perde. Si
nema, tiyatro, dans, varyete 
Sinemada (Ormanlar kırali
çesi) Duhuliye 20, mevki 30, 
localar J 50 - 200 

Ferah sinc~a-d_a_b_u akşam 
Komik Cevdet Bey temsille
ri ve l\lösyli Anastas tara
fından hale heyeti. 

Sinemada Çelik adamlar 
;\lilton Silis tarafından 

Süreyya op~rcti Büylikada 
lskelc tiyatrosunda 29 ağus
tos perşembe akşamı ilk defa 
(Tarla kuşu) Frans leharın 

şa \ıescri Biiy lik orkestra l\J. 
Kapuçelli. 

İstanbul tayyare cemiyetinden: 
J\.Juhterem halkımızın yüksek te

herrüaıile alınmış olan üç tayyare
mize ad takma merasimi 30 ağustos 
ıayyare bayramı günü saat (15,30) 
da Yeşilköyde ıayyare meydanında 
yapılacağından kıymelii teherrüleri
nin kudretli semerelerini görmek 
üzere bu şanlı lnerasime muhterem 
halkırnızın i~tiraki rica olunur. 

Sıcaklara karşı 
Hafif giyinmek 

için yolnız 
14 lira 60 kuruşla 

Bir kostiiln 
Bir şapka 

Bir gömlek 
Ve bir ayakkabı 

alabilirsiniz. 
Osmon Ferruh 

ve Senai Kazmirci 
Beyoğlu şubesinde 

İstiklal caddesi No. 303 

• 
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Galata Köprü 
baıında. Eeyo~lu 2362 Şube 
acenteal: Mahmudiye Ham alanda 

lotanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
( İZ.\JİR ) vapuru 29 Ağustos 

Perşembe akşamı Galata nhhnun
dan hareketle Zonguldak. ine
bolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
ll'atsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rizeye gidecek ve Of, Trabzon 
Polathane, Giresun, Ordu, Faıso. 
Samsun, Sinop, İneboluya uğra· 
yarak gelecekıir. 

izimir sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 30 

Ağustos Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumartesi 
sabahı İzmire gidecek ve Pazar 
14 30 da İzmirden hareketle 

~ Scrmayedor ve terik aranıyor ~"@"''"@=" P:zerıesi sabahı gelecektir. 
~~--Sun'i yapağı, terzi ve tıp "Vata,. ve sargıhw imali mütehanısı @ Vapurda mükemmel bir ~r-
1~ "Çeh

11 
bu ıan'atı işlemek üzere sermayedar veya ort~ arayor. @ ~estra ve cazbant mevcultur. i Adre: Soyka Bulvar! Dondukov No. 73 Bulganstan Sof ya @ 

ı@l®J®!®ll®I®l®f®T~m®®®®®®®®®®®®~®® 
rini Lahi kodferansına ait olan ve n'ümayişlere sebebiyet 
verecek mahiyette bulunan filim parçalarını çıkarmağa 
davet etmiştir. 

Zeplin yoluna devam ediyor 
Los Angelos, 17 -- Graf Zeplin balonu salı sabahı saat 

dokuzda Lakhlirste müteYeccihen hareket etmiştir. Balon 
denizi geçerken şiddetli bir fırtınaya tutulmuşsada bunu ko
laylıkla atlatmıştır, 

Balon Los Aııgelosa hareket ederkeıi yliksek te\·ettlirlü 
bir elektrik teline çarpmış, hafifçe hasara uğramıştır. Fakat 

hasar ehemmiyetsizdir. 
Balon Amerikanın üzerinde yoluna nıtl\'aflııkiyetle devam 

ediyor. 
Doktor Ekner seyahatın son kısmında iki giin midesinden 

rahatsızlanmıştır. Bu sebeple Los Angelosta bir otele inerek 
bir parça istirahat etmiştir. Ahvali sıhhiyeı;i şimdi iyidir. 

Elpaso (Teksııs), 28 (A.A) - ZepP.lin, hafif siiratle 
Teksasın garbından p;eçmiş ve fakat Elpasoyu geçtikten 
sonra şark istikametini tutarak s[iratiııi arttırmıştır. Eçkener, 
"Forthoworth" lizerindeu uçacağını söylemiştir. Fakat fırtı
nalardan kaçmak için yeni i\leksikap doğnı yolunu ÇC\ ir
miştir. i\lumaileyh, telı;i;de "Cleveland~ a bir haber gönde
rerek oradan geçmek niyetinde b11luıidiığunu bildirmiştir. 
Mezkllr şehirde hali hazırda bir tayyare bııı>ramı yapılmak

tadır. Eckener, oraya yarın öğle vakti varacağını tahmin 
etmektedir. 

Bulgaristanda feyezan 
Sofya, 27 (A.A) - Sel gibi yağan yağmurlar tuğyan

lara sebep olmuş ve Radomir mıntııkasıııı tahrip etmiştir. 

24 ölü ve 1 O kayıp vardır. 

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

hareketle lzmir, Küllük, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 
gidecek ve dönüııe mezkOr iake
lekrle birlikte Dalyan, :\ larmari•, 
Sakız, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayarak geleceklir. 

-------11 
Karabiga hattına Per

şembe postaları 29 A
ğustos tarihinden itibaren 
sabıkı veçhile yapılacaktır. 

'
Sadık zade biraderler vapurlar 

Karadeniz 
Munıazam ve Lüks postası 

Fı"ruzan '"PUft'. 
2 Eylul 

·Pazartesi ~~~~ s~~: 
keci rıhtımından harekede Zon
guldak, İnebolu, Sinop, Samsun, 1 

Ordu, Gire son, 'fr?-bzon, 

ve Rize i,kelelerine azi

met \"e avdet edecektir. Tnfsil~t 

için S!rkccide .\Jes'adeı hanı 

alanda acentalığına miiracaa~ 
Telefon: lsıanbul 2341 

anlaştılar. . . 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilinf~ 

Satıhk romorkör eşyası 
Cinsi 

El lrgadı 2 güverte locosı 
Baba 
iskele 
Baca 

Halat Feneri 
Dümen yekest 

Matafora 

Muhammen bedeli 

70 
9 
6 
7 
3 
2 
6 

lira ~d 

l 
3 
3 
1 
1 
1 
l 

Kasımpaşa deniz fabrikaları ambarında mevcut nevi ve lu. 
muhanmeneleri bala.da muharrer mefsuh Galata romorkörüne 
eşya satılıktır. Müzayede ) 8 eylül 929 tarihine müsadil çarı 

günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (949) 

"°' "°' Semti meşhuru ı\ lahallesi sokaw No. Cinsi senevi icarı s 
Arnpcamii Emckyemez Şişhane 31 Apartınrnıım Lira(! 

l\liiştenıiltltı: beşinci katı 

Beşinci daire: 2 oda 1 mutfak 1 sofa bir tarçadan i 
rettir. Balı\da evsaf ve ve mliştcmfü\tı ve muhammin be 
icarı muharrrcre apartımanın be~inci dairesi hükümetin 
kdiği ande tahliye edilmek şartile ve bir sene mlidtl 
15 ağmtos 929 turihinden 3 eylLil 929 tarihine kar 
müzayedeye vaz edilmiştir. kara talip olanlar ylizde Y 
buçuk teminat akçelerile nı[iddcti mlizaycdenini sonu o 
3 eylül 929 sah giinli saat on altıya kadar her glin 
yoğlu ınııl nıiicllirlliğüııc müracaatları illın olunur. "°' Satılık arsa - Kadıköyünde Hasan paşa mohallesi 
Nahit Bey sokağında 13 numaralı 916 zira, muhammen be 
300 lira, bedeli defaten verilecektir. Müzayede 9 eylül 
pazartesi günü saat 15 le Defterdarlıkta yapılacaktır. (793) 

<Ot Satılık köşk ve koru - Üsküdarda Kuzguncuk cad 
sinde atik 27 cedit 86-86 numaralı haneden sakıta azasın 
Mehmet Selim Efendiye ait etrafı dıvarla muhat ve üç mas 
tallı suyu muhtevi koru ve 7 oda 2 salon ve bahçe derunun 
birinci katta 2 oda ile 1 arabalık ve fevkinde 7 oda ve m 

temilAtı saireli köşk, müzayede 17 eylül 929 salı günü pazar 
süretile saat 15 de lstanbul defterdarlığında satılacaktır. (39J) . "°' Satılık arsa - Y enibahçede Keçeci piri mahallesi 
Neyzen sokağında 39-9 numaralı 200 zira mıktannda, bed 
defaten verilecektir. Muhammen bedelı 100 lira, müzayede 
eylül 929 cumartesi giinü saat 15 le Defterdarlıkta yapıla 
tır. (862) .. "°' Satılık arsalar - Usküdarda lcadiyede T ensuh 
Beylerbeyi sokağında hanedanı sakııa azasından Ömer Hil 
Efendiye ait 31. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 42-44, 45, 
numaaalı 1 O kadar arsa 3439 arşındır. Muhammen bedeli 6 
liradır. Müzayede pazarlık suretile 1 7 eylül 929 rnlı gtinü S 

15 le Defterdarlıkta. (594) 
"°' Satılık dü/r.kan - Cııkap:ınında YaYuzersinan n 

halieslnin eski Ayazma yeni Dcnıiryoiu cadde,;inde dep;i 
men demir yolu tistiinde N 3 3-J l .5 üstlinde odası yard 
Bedeli dört senede alınmak ~artile muhammen kıyın 

789 lirn, müzayede 7 ~:yhll 029 cumartesi glinü saat J 5 
Defterdarlıkta (543) "°' Satılık dükkan - Cnkapıınınıla Yanızersinan malıt 
lesinin L'nkapanı sokal!,ımla bul!,day ambarı arkasmda Xo 1 
hedeli dörc senede dört taksitte ı·etilmck şartile l l 3.5 li 
dır. i\lliıuyede 7 eylt\1 929 ~ıımartcsi giinli saat 15 
bcfterdarhkta 595 "°' Ktralık odalı dükktin - Topancde kışla altında :'-. 
363, senelik kirası ,300 liradır, nuizaycde 18 eyllıl 91 

çarşamba günü saat ı 5 te defterdarlıkta yapılacaktır. 89:' "°' Kiralık dükkıin--Topanedc mektep altında :\o . .+7 
senelik kirası 96 liradır, :\lli;rnycde 17 eylıil 929 tarihin 
miisadif çar5amlıa günü ~aat 15 ti! Ddterdarlıkta y:ıpl' 

caktır. (906) "°' Satılık ankaz -' lstanbul itlwlııt glimrii~ü nııidur 
yetine ait !'arayhurnu anterepoları hariç 'e dahilinde 
ambar anlrn;dlc mc~e iskanıları, muhammen bedeli 300 Jirtı 

dır. :\liizayedc EylCıl 929 çar~ııı11ıı günü saat 1 .'5 re defte 

darlıkta yapılacaktır. 796 + Kiralık dükkdn--Topanede mektep altında l\o. 40· 
senelik kinbı 96 liradır. Mlizayeclc 18 eylııl 929 tarihin 
mlisadH çar~am\ıa gıiııü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla 

caktır. (t)O'J) "°' Kiralık dükkdn - Topanede kı~la altında l\o :18· 
senelik kirası ı 86 liradır, miizayede ı 8 eylül 929 rnrihin 
nıüı;adif çar~aınba glinli saat 15 te de[terd:ırlıkta yapılaca!• 
tır. (908) "°' Kiralık dükkdn - Top:ınedc mektep altında Xo .+6' 
senelik kirası 96 lirndır. ;\llizayede 18 eyllıl 021) wrı· 
hine mlisadif çar~amba günü saat 15 te defterdarlık!'' 
yapılacaktır. 91 O + Satılık arsa Akoara \·da Baklalıkemalettin nrnhalle' 
sinde Kiiçiikllınga soka~ında .l/-39 numanılı 1711 metrO 
muhammen bedeli 708 lira, bedeli dört taksitte verilccekıif· 
ı\lli1.ayede 2-eylül-929 pazartesi günli De[terdarlıkta y:ıpıJ;ı• 

caktır. ( 797) "°' Kiralık dükkdn-··Topanede mektek altında l\o . .+Oq, 
senelik kirnsı 85 liradır. :\lüzayede 18 e1·lıil 929 tarihine 
mlısadif çar~amba günü saat 15 te Ddterdarlıkta yapıla' 
ca~tır. <91 l) 

lst anbul Şehremaneti ilanları 
··-ö"-~~~~~-~~~~~~~~~~~~·--' 
Üsküdar dairesinden: Csküdarda Balaban iskelesinin 

taruiri bedeli keşfi 

usıılile münakasaya 

olan 1 ı 98 lira lızerinde 

kon ımıştııı;. 

kapalı ıarf 

Zarflar l•:yliiliin 2 ı inci cumartesi giinü saat 14 ıe 
açılacaktır. Talip olanların mezktir glinde daire enclime· 
nine ve şeraiti içln her gün fen işleri memurluğuna 
müracaatları. 



_: 

Em.;,iyd sandıfı 
ğünden: 

miidiJrlii:-

Borçlaan ısmı 
Muzaytde bcd ıı tıı:ra.ı 0 l\lcrhunaun ctnS \'C rıev•ı. 

415 8742 Tarabyade Tabiya caddesınde 
· 82 84 84 numaralı maa oda 

iki' düklcanın tamamı Mm Eleni, ViyoHye 
30 12273 Kasımpaşada Yeldeğirmcni ma· 

hallesinde atik Mutfak k pısı 
yokuşu cedit Baba dağı soka· 
ğmda eski 38 ve yeni 22 nu~ • 
maralı bir hanenin tamamı Zeyne~, Ası .. 

me H. 

105 12912 Beşiktaşta Teşvikiye mahalle· 
sinde Kikıthane caddesinde 
eski 48 yeni 74 numaralı bir 
hanenin tamamı Suphi Refik . 

beyler Ayşe Şefıka H. 

145 13060 Sanyerde eski ve yeni Tü~be 
sokağında eski 5 ve yem 3 

numaralı bir hanenin tamamı 
Mehmet Reis 

330 13631 Kumkapıda Çadırcıahmetçelebi 
mahallesinde Peştemalcı soka· 
ğında eski 2 ve yeni 6 numa· . 

. Serpuhı H. 
ralı bir hanenın tamamı 

495 147~3 Erenköyünde muk~d_dema po5
• 

tacı elyevm Suadıye mahalle .. 
sinde eski köprü başı yeni Taş: 
Iıtarla sokağında eski 34 ve y~nı 
19 19 numaralı bahçeli bir kOş· 

' Mehmet Nuri B. 
kün tamamı 

335 15306 Ha5köyde Kiremitçi mahalle" 
sinde Sinagok sokağında No.I .

1 
A1r 

22,24 iki hane H~cı smaı 6 a 
375 15836 Kkğıthanede Alibey karyesınd.e 

atik Eyipsultan ve Tonluk cedıt 
Eyipsultan ve Çeşme sokağ!nda 
eski 22,24,25,26,27,61,6l muker· 
rer 61mükerrcr ve yeni 27•1•27• 
28,29,30,2,3,4,1 numaralı beş 
h du"kkin k1ıhvane, ahır ve ane, ' . . B 
.soda imalatanesı Mehmet Cemnlettm • 

16452 Fatihte Hocahayrettin mahalle
.sinde Enıinbuhari caddesinde 
eski 42 mükerrer ve yeni 54 
numaralı bir haneni ı tamamı. Siılih Ef. 

245 16473 Halıc.ıoğlunda Abdüsseiam ma· 
hnllesinde Hamberehane soka: 
ğında eski 163 ve ye~ı 
151 numsralı bir dükkanın ta-
mamı. Zehra, Fatma, Destine H. lar 

295 16512 Ercnköyünde Merdiven karyesi 
mahallesinde lspirağp soka~ın
da J-fonto 6 numaralı mevkide 
eski 15, 14 ınükener ve yeni 
13,13 numaralı bnhçcJi bir ha-
nenin tamamı. F.minc, Fatmıı,Sabiha H.l~r 

320 !6814 .Kanhcada Fıstıklı caddesinde 
eski 18 miikerrer ve yeni 14 
numar;.lı bahçeli bir harıenin 

Na;:ife H. 
tamamı. 

765 17029 Sarıyarde Mesarbu~nunda 73 
numaralı bir hanenın tamamı 

Fatma Zehra H 

495 18325 Bakırköyündc Zeytinlik ma-
hatlesinde yakut sokağ~nda ~· 
B,l nuınaralı ma diikkan bır 

lşuva Ef. hanenin tamamı 
445 Dırağmanda Terci.imanyunus 

18425 h ilesinde Dırağınan cad· 

d
ma ade eski 41 ve yeni 37 
esın d 

ı ınukad ema arsa 
nuınara ı · M t f Ef 

b. hanenın tamamı us a a · 
elyevm ır f · ı 

645 20002 k .. ··nde Ayano rı cac • 
Arnavut oyu · 44 
d 

. de eski 46 ve yenı 
csın · t Kosti Ef. 1 b. hanenın ama mı 

numara ı ~r Yahvakethüda 
170 20329 Kasımpa.şad a Bo,:,ten ~okağında 

mahallesın. e numaralı bir 

:::::si 

•ımHamm~ Zafer bayramı münasebeti le ~Jr:ının1n;• 
d m: İstanbul yat1 mektepleri 

mubayaa komisyonu reis
liğind n: 

=i 30 .A -Yn. tos yarınki cuma giiuii Tnk~imde k~\in 5fü 

ı~i "PA ORAMA,, ve "KEYF,, !ili 
iji: Aile bahçeleri şalrcne ve dılferip bir maw.ara an.edeceklerdir. Muhteıem tezyin t ve aan· İiH 
m! caklarla tezyin edileceği (;ibi elektrik ziyaları içinde yüzeceklerdır. füi 

Gazipaşa, Domlupınar, Hakimiyetlmillıye )Alı mekteplerinin 

•ı:s Mak . . H b k :== m~ ım ın c r etraı~m 
930 mayıs sonuna kadar un, odun, zeytinyağ, beyaz peynir, 
ebıe, kuru ~on, p tatis, lrmlk ihtiyaçları l:apıılı 7 f usulil 

münakasaya konmuştur. İhale eylülün 9 uncu pazartesi günu saat 
ondöı llen itibaren ııresile ortaköyde Gazi paın kız fl'lırlyatı mrk
teLI müdürlük dairesinde ~~ıanbul yatı mektepleri mubayaa ko -
misyonunda icra edilecektir. 0 

0 7 /50 nispetindeki mu,. kht ~emt 
nal Fındıklıda yok ek mektepler muh ·bJ me ul!Oğüne •t.t rı ara 

in! ile beraber ıw türlü orkestra sabaha 1\adar icra'. ·ı tcrcımüın ede- ,~:.;:_: .. ı 
ı::: . • .J 

=:ia ceklerdır. m~ 
•::::,!.::.·=.::·:·.: •• r.:: ••• ·:ı!·:·~ nu mi r-n· HU' ... , ıı·~ntler-sürorı·zı ~· ..................... :•••f!••H • ıi:: • ~ .:ı::::::::t:::::::·· ···ı:····:.::::::::::::::::::.ı•::· ...... , ......... , ....... ::::::.:::;::::::::::::::::::::::!::! 

alacak nıakbur.lıır teklir zarfları içine ~onularak o gün I sa~t o~· 
dorde kadar Lomlsyon rebli ine verilmelidir. Şartname er er sun Ankara osta Ve Telgraf 

Umum ü 1ürlügünden: 
Posta işleri müdl" riydiııdc 35 lira :ısıl maaşlı bir nıün:enft· 

tik ınünhaldir. B. rem karuııu ıı:ucib.ince ıncshen tedeliylc 
beraber bu maaşın mecmuu 113 lira tutıır. Bu nıeınuriretc 
tföııi:sabaka münasıU nlıııacaktır. Taliplerin k ttv\·etli fırar.sızca 

bilmesi şarttır. Müsnbak:ıdn ku::ıııaııl:ır r.r:sıııda lıukuic me'zur.
ları tercih olunur. Talip olanlann 31 a~ustos Cumart<si g-ünü 
ögleden evvel Jstar.huld:ı Yeni Postnhanede Posta işleri Müdür 

muavinliğiııc mürac:.ı?tları. 

• 

A.rıhar 
• 

t'~ .ınıı~ 

Tutün inhisarı umum mü -
diirlüğünden : 

İdnreyo alt Topla~ ambarında mevcut kcşıfoıuneıi mucibince tami ~ 
rııt pazarlı!: retJlc icra ettirdeeel:tir. T alıp olanlarııı kc~fnameyi almak 
üzere her gün mürııcnatları \'e 31 - 8 - 929 cumartesi güııü ıaat on 
buçul-ta Galııııda rnüboyaaı l:oınby'onunda bulunmalan. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

98 kzılem ilı1ç kapalı wrfJn munakas.1ya konmuştur. 

Miinakasa 12 cyliil !129 pcr~cmbc giinü sııat ıh da Aııka
rada DeYlet dcmiryolhırı idnrc~fndc ynpılııcnktır. 

i\Hioaka ayn J, tirnk edeceklerin teklif mektuplarını Ye 
muvakkat teminııtlannt ayni giindc sant ı !i,30 11 kııd:ır 
\lmumf mfüHirl!ik ktıll!ıninc yermelcri lazımdır. 

Tnliplcr mlinukasn şartıuunclcrini iki lira mukabilindl· 
Ankanıdn1 mnJıcmc dairesinden~ 1 tnnbulda 1 foydarpaşa 
mn~azn ındnn tedarik edebilirler. 

İşlanhul sıhhi müesse.seler mübayaal komisyonu riyasclinduı: 
800 kat erkek ha;jta elbisesi 
500 ads_t ,. ,, paltosu 
300 .. dın ,, caketi 

'69~...Me muhtelif cins yerli eme. ıkan beıf 
J J 00 çift .. .. ayakkabı 

llaklf 1:öyiJndc kain emrazı eklıye ve asabiye hastanesi için 

lazım olan yukanda müfredatı muharr<"r muhtelif ihllyacnt tanzim 
olunan artnamdcrl \'echile \'C l O eylül 929 salı günü 8ll8t ] 5 
de ihale edilmek üue kııpalı zarf ile milnaka!!aya ' konulmu tur. 

Bu baptaki §artnameyl gl5rmelc ve fa7Ja izahat . ıılmak lstiyen
lcrln mezkOr komisyona milracaatlıırı il4n olunur. 

225 

775 

635 

da eski 19 mükerrer ve yeni 
33 numaralı bir hanenin nısıf 

hissesi Mehmet Halit B. 
120 Ramide Cuma mahallesinde es· 

ki Talimane yeni değirmen o-
kakında eski mükerrer ve yeni 
13 numaralı bir hane Hatice Settarc H. 

161 Balatta Tahtamirıare mahnlle-
indt: ve caddesinde eski 127 

ila 135, yeni 127 ila 131 nu· 
maralı üç dükkanın tamamı Mevhibe H. 

Cevdet, Rifat Beyler 
205 Salmatomrukta Kariyei atik 

Türkiye ·ş 

bankası umu
müdürlü-mi 

günden: 
Tiirkiye iş bankasının Fdrc

nıit şu besi binıısııım işaatı ınii

nak:ısaya var. edllıni~tir. Mi\-

ıı:ık~say:ı i tirak etmek isteycıı · 
ler şartname muka velen:ııııe 

suretini ve nam fre pll~rıla-

rını b:ınkamızın Ani.:ı.rad:ıki 

uıııum mudürlü~üııe ınürac:ı

atla 20 lira mükabilinde ala
bilirler. 

Teldifııameler muteber bir 

hankadan alınacak \'C inş:ı:ıtı;ı 

baliğ olacaf,ı miktnrm ıs 0 
0 i 

nisbetir.de bir kdalet mektu
bu ile berabtr öııiiınüzdeki 

öğleden sonra komisyon katiplığinde görillebilır. 

baş m .. hen.., 
n 

Çorum - Yozgat yolunun 59 + 120: 55 + 1 OO k!l~ 
- k bedeli J.;~ıflı 

metroları ımıstndııki ı 0272 lira 5.ı unı, . ' 
k ~arın f cr .. ı. J.um 

me\ ut YC ınu:.tahzar ve hı:ıriçten gdcet: ta . 
1 

'rı ek 
nakli \'e silindiraj ameliyatı alrı ay znrfındn ıknı:ı cc 

1 ~o
tlzcrl' bir uy müddetle kapalı ıarf surt:cilc mıınnknsnp•. 

1. ı.1 1 1 uı be· 
nulmuştur tali pice bcdcJi kc-.fin ) u1.dc ) c< 1 u ıçt 0 tinde ıniın:ıkn ·:ı knnununıı 'tcdikıın 7:"0 Jir.ılıl, tcnun.ı 

t da mulrnyvct 
mm·nkkntc ime edecekler Ye ticaret {)( ·' n ' 3rrn 
bu.lunr.ıakln beraber :ımcliratııı dc\'lımı ~rn.ddetincec\'i~, c~ 
daırcsincc ehliyeti mtbaddnk fen memuru ı tıhclnın . · ·ck
ccklcr Ye hu frn memurları muk:ı\ clcn:nncyidc lm,:.1 cctı~ct: 
1 1• lh . .:ı • 1 rl\ :ı en ma· 
ere ır. nlc muamelesi Çorum cncumcnı u:ıını J ant 

knmm(ia 'l l~yhH 929 tarihine musnd!C cunı:ırccsı ~tınç um 
16 da icr:ı edilecektir fozl:ı iınhat almak j .. cc) cnlcrın .or -baş mtihcndi liJıinc mliracantları ilan olunur. _ 

devlet demiryOlları ve li
mani rı umum" idaresind~n: 

_ - ~ 11ınden 
Münak:ıs:ısı feslıolun:ın be :ırlet devvr.r l t pnı ~. . ı 

JO-Q-29 sah günü öğJedt>n kapalı z~rfla münakasaya korı~ıuşlu. Münaki' :ı IO t şrı ~~v'e 
evvel umum mOdürlüğümüze peı1Cmbe Rür.ü saat J6 d:ı AnkaraJa Devlet dcnıirroll:ırı 1 

r 
tevdi edilmiş olm:ılıdır. sinde yapılacaktır. , .. nıunk-

ı\liiıı.ık.,s:ıra iştirak edeceklerin teklif mektuçları~ı ~.- dürlülc 
Müts:ıhhitler tekliflerinde in· klt teminatlarını ayni güde saat 15,30 kadar umunı ı.I 

şa.atı asgari ne k:ıdar nıfıddct kalemine \"ermeleri ıtızınıdır. . . d Ank ra· 
z:ırfı da yap:ıcnklarmı \':tzıhaıı TAlipl<'r rııüııakasa şartn:ıınelcrfrıi 5 lira mukabılın fe :ıasından 
dercedecekler. Müddt't itıb:ı- da, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarp$Şa ına a 

ı~te~d~:ı~ri!k~n~d~e~bi~li~rl~er~.----._..--------------:------;::---~ 
rile en kı a teklift bulun. il· I• •• 

ıar şayanı tercih oıacak'ır. Nafia fen mektebi mu-
umum Müdürlfı~ümfz bir d . ı ·· -.; , d 

gfına fiat kaydı gözdnıcksi1in • r ug • n en: d:ı cek· 
• . 1 r nııkıs~ıııarın 

d., d'ğ' •t ı ı 'd 1·ı 1 .. 1 de 27 temmuz 92() rmıhınde yapı nn m:.ı ı:rzıık He 
ı e ı l ınu aaıı ıı e ... c k ıem Ü ur edilen fiatltırı muynith. gortilıncycn be~ en kok kornıırıı· 

serbesttir. b ' hiç calip ıulıur etmeyen et, ekmek, sc ıe . • nıun:ı ·a· 

Pendikte Serom daruli tihz.arl 

müdüriyetinden: Müessesemizce 

kapalı z.arf usulile yüzde on 

beşi kırı"1; mOtebakisl )'erlı 

olmak Ozere iki yfiz (d na) 

alınacaktır. T aliplerln şartna· 

mc ini görmek üzere h r gün, 

.. k l rnıı tcımı. nim 29-8-929 peı,cmbc gunu ·u~ı ı z:ı co !anacak 
.:ıl:>rı y:ıpılııc:ıJımc!un tuliplcrin o gtinde mektepte p 
ko:nisyonıı gelmeleri. -

Mülkiye ektebi kayt ve 
kab ; şartları 

Mülkiye Mektebi 111iidiirlüOii71den 
lüliln btrlncl 

Mülkiye Mektebine ıalebe kaydıne e} . ı!ecektlr. 
gDnü ba~lnnscak ve yirmi ikinci günu alıamı nihayet Ar hul1}et 

2 ~ Kabul oluaacak talebentn istidasına rapten stiknıımesJnl 
c:Dzdanını B. tam devreli itse tcluıdetnarııc \'C)'B R mektepte 
D. Sıhhııt ve ~ı raporunu C. Qç adet fotoğrafı~tıtıb; adılden 
nilmuncııi mev,.._ıt taahhilt ve kef let senedini b günleri saat 

şarnba gOnO saat ond n on musnddak olarak) cumartesi, paıartcsl, per~m e hariçte 
ondan on hıya kackr m ktep idaresine tevdi etınes1 ~e 

mfinaka!aya l:tlrak için de yevmi 

ihale olan 4 Eylül 929 çar-

ikiye kadar muvakkat teminat

larını defterdarlık binasında 

muhasibi me ·nıı~nmoze badct· 

bulunanların göndermeçl IAz.ımdır. ok olanlar mek· 
3 - 18 yııfından uf ak ve ytrmlbcttcn btly 

tebc: kabul olunamnı.lar. , I ı rsa ey· 
l . k dan ıaı a o u 

4 - ahpltrio Rde<lı muayyen mi tar k 
tevdi saat on beşte ziraat mil· lülon ylrml üçüncü Onil mi baka imtihanı yııpıla tıf, ıkl 1cı gfl· 

Alipaşa mah ilesinde Salma· 
tomruk caddesinde eski 145 
yeni 141 numaralı bir hanenin 

eueseleri mub yat komisyonuna 

gelmeleri. 

5- Kaydolunan Elmdıler her halde e)~Olün yırml 
1 

nD nkşnmı bizzat mekteple ı.ııotı vOcul eıınclıdırlcr. b • 
Ticareti bahriye mekte 1 

tamamı. Refail, Ventura, Mişon, 
Nesim ve Venlura Ef.ler 

SATILIK il \NE 
e5ki 6 yenı 12 Muıtafa Ef. 
hanenin tamamı kMyesindc 

610 206 Salmatomrukta Kariyeiatik A)i- Şchzndeha, ındn ~ lollıı hli • 
rev mııhnllesl.,cfo Cucc Çı..>ş

mesi solfoğında beş odn bir 
kuyu ve elcktrJk resi ·:ıtını 
ho,·1 man bnhçe 16 num ralı 

Alisi müdürlüğünden: k· ı w-
ı pli dar edilccrğindcn talclw kn~ t 'c a Jt~ ol 295 2042 K ld Bostancı 

7 a~a .. a vaklıbayıı mahal· 
Yenıkoyde ~da bent mevkiindc 
ı . d Ce srı er . 1 
esın e • 13.34 nunıara ı 

eski 115 yenı 1 . t mamı Behiye H. 
b h 1. b" hanenın a 

a çe ı ır . hallcsinde 
495 20485 R 'd Boşnak .na 

amı e k' 1 yeni 9 
İmam sokağında ehı~ b'ir hane· 

9-1 numaralı maa D ' Kemal B. 

995 20520 
nin tamamı hallesindc 
Eyipte Topçular ma soka· 
Kışla caddesi ve Bahçe . 

d r.ski 46,4B,so,2, ye';' 
ğın a . O 2 50 2 numara ı 
50-1,50·1,5 • • . h e ve 
bir kıta hant> arsası ba ~' b' 

üştemn ır 
tarla ve mağazayı m f Nimet Ef.ler 
k .. kün tamamı Musta a ve 

3020 

1545 

995 

paşa mahalle inde Salmato~
ruk caddesinde eşki 141, Y;ıpi 
139 numaralı bir hanenin ~ta-
mamı. Refail, Ventura, Mişon 

Ventura, Nesim Ef. ler 
286 Beyoğlunda Hüseyinağa mahal· 

lesinde imam sokağında eski 
21 ve yeni 19 numaralı bir ha· 
nenin t mamı. Mehmet,MürüvvettüddinB.ler 

368 Fazlipaşnda Uzunşecaettin rna-
haJlcsinde Tazıhane sokağında 
22 numaralı bir hanenin tama· 
mı Dervişe, Fetniye, Hürmüz 

Hanımlar Arif B. 
735 Bebekte Bebek caddesinde e • 

ki 64 ve yeni 7 numaralı bir 
s bilhancnin tamamı • Hadiye H. 

hnnc sntılıkrır. taliplerin f)j. 

rcklerzmı ındn 1 5 numuralı 
Sucu <lukkAnmda l>l'kçi ;\I h· 
met ağııyn muracaııtlnrı. 

İL.\. 
Bır bı 'a ikamet tweresini , e 

25 Türle lirasını havi olıın mavi 

bir cUzdan Galata ile Beyoglu nra-

11nda gaip olmuıtur. Bunu Galata· 
da Ünyon Hıınındıı 45 - 48 rıu • 

1 • c ınoccanı 
110 başlnnmı~·f ır. ff'kl 1) il Hll'I \ .• t vcti-

f' • • . • k t ı "e ınakınr~ ·' up .. c aım tıcarıyc~ ap a~ , . ..1 ııiidd ti 
. . d . ..k kur f ılı ı ı 

şurır ve crcce ı yu · e · ·d.. .• eııcdir. 
·k·· \f' 'k"' ·ı· 1 k ·iz<'r 011 
ı 1.·ı l:ı ı ı ı ı u ı o ma t • • ,· i 1 nıfa · ı· 1 . . • (; ı· . c t· ... lı Jur ırıc a ı nrıncı sım " ı cvı ' .:ı 

u " b alınır. 'e 
li ·t• dokuzu ikmal cvlerni-; tnlo 0 

.. _ 
"' . flıırındnn mu 

iL 1 •rin onuncu ou bir;ncı sı~ı~ Tuli l olaıı-
ııak:ılc suretile talebe kın dcdıfır. .. ! kn 

1 .. l.. . . • ''l'lC i ruuun :ı • -
ım·ın ey u mı yodıncı cum0 

• k Or-
llar i tidalar111'1 '"'tı· ·1,-:.ki evrakı ruptedeı e k 

' u u " v • • • k •\. mc .. 
tak<ty<lc crraüau . arayı ıuısaluıdc ' 111 

1 . . . .. , caat ctınc o-
ıehe lwr giin ö~·fpdcn onr:.1 nnn 3 

1225 109 

295 114' 

oş f t Köyiçi ıııahallc· . 
Aysta anus d 
. Bad !'bahçe sokağın a 

sınde em 1 bah-
k. 200 yeni 5 numaralı H ·d H es ı • amı e • 
1. b'r hanenin tanısını 

çe ı ı h'tf ma 
Balatta Hamamimu ı ın • 

h 11 
. Tanburacı sokağında 

a esı · 31 

195 10425 Beyoğlunda Hüseyin ağa rn • 
hallesinde Bülbülderesi soka
ğında eski 57 yeni 22 numarah 
bahçeli bir hanenin tamamı 

maralı yez.ıhanede Mösyö Bcmard 
T ubiniye (lCtirene dlzdandali 25 
liradan maada bir ikramiye dahi 
verilecektir. ı·i l:iz11ndır. 

1 9. A s:ıha< tnn ... 
Zari fotoğraf ı _ IHiuiyct ciizdam. - - ·) .. d'k 

Cum:ırtcai gilnü Ferıköydcki ıue~i. 3 _ AJekt p .. nhadcwamc veya ta 1 ,!~~-
Bulgar meurh~na gidcrl:cn famJI. • •• I . oJmudığııtn u1-Hr 

245 ııs 

k. 19 mükerrer ve ycrıı 
es ı · n·sıf 

I b · hanenın · numara ı _ır Mehmet Halit B. 
hissesi h' . a 
B 1 tt Hamamı Mu attın m • 

a a a k ~m· 
haf!e.-in:n Tamburacı so az; 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hita
mında tediyei deyn edilmemesi hasebi le (altmış bir) 
gün müddetle satılığa çıkarıldı~ından talip oJanlann ve 
fazla tafsilat almak isteyenlerin ~andık s amirliğine 
müracaat eylemeleri lüıumu ilan olunur. 

yam ve ıki kızımın fotograflanoı mesı. 4 - lUnzımıı ve rnuue um .. . ·ıd ' 
düşürdüm. Bu Dç fotoRrııh her l:im koli~<'O rnus:H.ldak iJıuÜh:lb f'. 5 - l)o.ı l \~ J" 
bukfu ıse daki acfreıe ~tJrditl 1 .. . l; .., f 6 \' elı e ı-
talcdırdc bir auktor para \Cf t"aun. karton uz ' sikalık foto•rra. ~ , 

ş;,~r:::!.. ~.J~1• yeJeriuin mu addak imza ure ı Jerı. 
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i Türk mekteplerile faydalı eserlln 
6 

\ l A N TA R 1 f ES 1 : 
/H~E HF.1lAHI: 

.I!'.!ılndc 

J\:urus 
ı A) lıtı ısa 

a • 400 

• 7:t0 

Gazet~.mlzde çıkan yazı ve 
reılmlerin bütün baklan mahfuzdur 
Caıetcye Jif nderilecek meltupl:1rın fizerlne 

idare ;çın~e (idare), yazıya ait~e ( Yazı) 
i~a~n.u~r 

P•rıhrryan wt:klupl•rm fade.ınden. ..IJMnH
mukadderaıbı:: mektııplara .. onulrnut paralutn 

llAnlannda o/o 20 tenzilat yapılır 

Bıiyüll: ve y.ı bir çok defa için verilem 11.inlarl:. 
hususi ma.h\yette1l:i IU.nların ıicretl 

idare· ile tar.ırlaştırıtır. 

Satın 

6-~ lrıel !tayfada 
5 • • 
4 • • 
2 • • 

J(unı 

ıı,50 

t3 
40 

100 
!00 

12 • J400 

HariÇ_!4 

Kuruş 

000 
f()() 

J.f!l"O 
2i00 

1 

k•1l:ıcln:aıından Te ll•nlarm mGn.dercatmdan 
tdare meaul deflldir. 

" -

lhı ıccctı ay J 1 Sayı• 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde «V akıt, yurdu 

Cazetemh1 huıuıt lll, k!l':>:ı.\ ed?"1ı 11r. 

it. S. H. lll'llı't.!: acl:ıtı>l 

ı • • 
ı-stncl savıfılı 

\mml U!~hr 
- -" 

}ıo 

1222_ 
tel 1970 idare i şleri ) 1971 yazı i ş lcrl _ı * telr,raf: V.~K -r posta kutU •U: 46-

1
1 

BOrsalar.a Ağustos ~. l~ T- -k=k. L.= ., -fstanbu-1 gümrükleri baş 
ylŞ ~. a~ ~ 1 ısesı. müdürlüğünde~: .. 

Nışantaşı: Halıl Rıfat paşa konağında Gümrük Levazım ambarındakı 9 adet baskul pazar-

Nukut (Leyll ve nihari) kısımlarına talebe kayt muamelesi, her lıkla tamir ettirilecektir. Taliplerin lstanbul gümrükleri 

! Jn~lfü lıro!l 
! Dolar 

1014 
208 

1 00 54 
00049 
00 30 

~5 

00 25 
ooOJ 

00.75 
0000 
6 ~50 
C075 

10<6 ro 
2C8 

0054 

ıı;ün saat 9 - 17 ye kadar mektep dairesinde yapılmaptadır. baş müdürlüğünde mevcut keşif ve şartnameyi gorup 

~O Yur.an dJTahml 
J Rr.yl ı ını ark 

l A,- nıtnrya şilini 

:-o ! .ey Romanya 
rn Leva J1u 1 ~llr 
l F•l•nıenk florini 
~O FranEız frangı 

~O ltalyan lireti 
~o kuron Ç•ko - sıovaJcya 
1 Ç('n:onttı c ~ov\yet • 
l Z•lotl , J.<hlstan • 
:o Dinar c '\'Ofl'OBla'V'Ya • 
:o Peklk• frangı 
ı Pezeta JFpanya 

;o Jrvlı;re frangı 

1 Mecldiyo 

Ç~k 
J.ondra üzerine bir lngfllı llmı kuru~ 

f\c ']·ork ı TUrk lirası dolar 
Psıri" • • frank 
:P.fiJano • • • liret 
Berlln • 

• ~ofta 

Br\ikr•I 
Aml~terdnm• 
Cin evre • 
Frag • 
Viyana • 
Madrlt • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• mnrk 
• Je'frt 
• 1"'lko 
• florin 
• frank 
• kuron 
• tilin 

rezPt.ı 

7.Clnti Vırsol'a 

Atına 

F~krrş 

Feleırat dinar 

•lliralıml 

kru.'I ~o Jtıy 
TUrk llraol 

Tahviller 
Anadolu demlryolu (f. tertip A. B. C.) 

• 
• 

• (2. E. D. ) 
• {~. • F. J. ) 

l•tll<roz dahili r ' ·adell • 
Dliyunu nıuvahfdo 
l~ranılyell dcnılryolll 

hl>nl>ul tramvay •lrk•tl 
RıMını Dok ve Anttropo 
lıt::ııı lıul ınonim ıu şirketl 

Hisse senetleri 
iş bankan 
Orır anlı bankası 

o ':4 
29 
83 

164 
2111 
,,2 

~o oo 

74 

OJ 
cooo 

25 
00 

,,, 49 
,030 
2400 

oo,7n 
00 

62 50 
29 00 ~5 
ı 3 00 

164 OC Ol 
219 
122 

0000 
23 
74 

2~ 

00 

2~ 

oo 
115 0000 115 

50 0030 
00 0805 

30 

•o5 

25 
()() 

co 
&O 
oo 

68,00 

1111 !'I 
047 

00.75 
81,75 

12 0020 
9 12 50 

2 oo ııo 
f6 oo.oo 

8 43 5'1 
1 :s 00 
2 48CO 

16 ıo,oo 

s 38,75 
3 22 75 
• ~,.,, 5 

S8 86 
~4 8' ,SO 
27 'oo,ıo 

• 4~ 

40 
411 

95 25.00 
IA9 00,75 
28 110 

40 75 

fi 75 
r~s oo 
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oo.s:ı 
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17 00 
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'Ticaret ve 72bire 
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borsası 

Ol<kall 
Aıanıl A•garl 
K, }'. K. !'. 

Eu[day % Çavdarlı 
YunluEak 18 15 

16 O) '' ı 2 ılca 
!Sert 

0000 1630 
0000 16,00 

17-l7 00 00 17 ,~7 
00-00 OQOO oı ,00 

ll'lnme 26-2~ 0000 16 , 12 
• ~oıt maı,ıut 0-00 0000 0000' 

Çıı,·ı1ar 

'Arra 
i'-f ııır 
'Yular 
Foaulyo 

-ZAHİRELER-

18.73 
1030 

15,21 
00ı09 

27.00 

-HUBUBAT-

1920 
09, 00 
, ... 3.,. 

00,09 
27 00 

-UN
ÇııYah kilosu 
Eki•tra ektstra 00 146 O 14 
:tı:kistra • t33, 
BlrJncl yumusak 00 ı:ı9'l 

Hiritıci ıerı • 1250 1190 
Uçü :ı cü • 1 SCO f 20C 

TiFTiK -
Sarı 212~0 21~ . 7C 

Ka<tamonl 166 00 ı 6G,Oo 

Konya Çengelli 207 ,00 207,00; 

-AV DER!Sl-
Zcrd•n ıifti 0000,00 0000.ool 
Sanı:nr 0000,00 0000,0C 
Tilki • OU00,00 0000,00 
Kunduı • cooo,ooo eocı,ocl 

-FINDIK-
' 00,00 000 O fındık \;abuklı oo 000 0000 

Asgari: 
50,000 

Azami 
60,000 Kilo ekmek münakasaı 

Edirne kız Muallim mektebi müdürlüğünceıı: 

Mektebimizin mayıs 1930 gayesine kadar ihtiyacı olan miktarı 

yukarda yazılı ekmek yirmi gün müddtle ve kapalı zarf usuliyle 

münakasaya konulmuştur. Münakasaya iştirak edecek talipler 8 

eylül 1929 pazar günü saat on altıda teklif zarfları ve yüıde 

yedi buçuk teminat akçalarile birlikte hükumette müteşekkil 

mübayaa ve münakasa komiyonunda hazır bnlunmaları ve 

şartnameleri görmek üzere de eyyamı tatiliyeden maada her 
gün mektep idartsine müracaatları lüzumu il.in olunur. 

Zonguldak Yüksek JJaaden i\Jühendis mek

tebi müdüriyetinden: 
Zonp;uldak Yüksek i\ladcn mektebi, leyli, meccani ve 

tahsil müddeti dört senedir. Birinci senesinde münhasıren 

lise mezunları kabul olunur. Tedrisat 1 teşrini evvelde baş

lar. Girmek istiyen lise mezunları mektep müdiiriyetinc bir 

istida ile beraber lise şehadetnamesi veya muvakkat ta dik

namesi, 6 foto, sıhhat raporu ve nufus tezkeresi ve aşı 

şehadetnamesini göndermeleri ve adreslerini bildirmelidirler. 

Kayt müddeti teşrini evvele kadardır. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

2 inci KEŞİDE: ıı EYLÜLDEDiR 
BÜYÜK 1KRAi\llYE: 

Ayrıca: 

35,000 LİRADIR 
18,000 15,000 12,00 

liralık ikramiyeler 
mükafat. 

ve 10,000 liralık bir 

Bu keşidede cem'an « 3,900 
kazanacaktır. 

Emlak ve eytam 
• 

bankası lstanbul şu-
besinden: 
Pazarhkla satıhk emlak J/

5

"'_"~"m~ı~--~2~2~.oo~--~22~-~ooi0iiiii-:.•B•a-d_•_m__,__, .... o~o~o~.o~o;...;_;;o~oo~.:o:;;ı~. ~'" Esas numarası Mevkii ve nevi Bedeli 

Çorum baş mühen- 24 Şişlide lzzetpaşa çifliği arazisi dahilinde 
7 numaralı Tuğla fırını dislig'"' inden: ' 79 Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde 
atik 18 mükerrer numaralı arsa 

Çorum - Yoxp,at yo!unun-ıo+ıoo: 60+6oo kilo metro- 106 Büyükadada Nizamda 5 numaralı 2800 
!arı Arasındaki ~6925 lira 40 kuruş bedeli keşifli Taş arşın bağ 
nakli, kırması, ferşi, kum nakli ve silindiraj ameliyatı 118 Büyükadada Ebe mevkiinde 11 numaralı 
9 ay zarfında ikmal edilmek üzere bir ay rnliddetle 319 arşın bahçe 

3000 

1500 

700 

600 
kapalı zarf suretlle mlinakasaya konulmuştur bede - 151 Büyükadada Nizamda atik 22 cedit 34 
Ji ke~fin yüzde yedi buçu gu nisbctinde münakasa kanu numaralı maa oda dükkan ve bahçe 2000 
nuıın tevfikan 2770 liralık teminau muvakkatn irae ede Balada muharrer emlak bedeli peşin veya mukassa-
~eklcr ve ticnrct odc;ıncla mukayyet bulunmakla beraber ten tesviye edilmek şartile ve pazarlıkla satılacağından 

münakasanın yapılacağı 3 eylül 929 sah günü saat 14 te 
teminat evrakile birlikte mezkür baş müdürlükteki ko-
misyona müracaatları. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idare.sinden:

1 7 4 ton siirşoför yağı kapalı zarfla munakasaya kon· 
muştur. 

:\lünaknsa 18-9 929 Çarşamba günli saat 16 da Anka
rada DeYlct demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

l\Iünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 1 5,30 a kadar 
Umumi müdi!rlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden, J,;tanbulda Haydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebilirler. 

Devlet 
limanlarL 
den: 

demiryolları ve 
umumi idaresin-

Beş ton kalay knpalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 12 teşrinievvel 929 cumartesi günli soat 16 
da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\Iünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 1 5,30 a kadar U
mumi müdürlük kalemine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
Ankarada, ;\Jalzeme dairesinden, lstaııbulda Haydarpaşa rna
jtazasından tedarik edebilirler. 

Hilaliahmer 
mektebinden: 

hastabakıcı 

Genç Hanımlarımıza ıerefli ve emnlyetlı bir lsUkb,,! hazırla· 

yan m kteblmlze S§agıddkl ıerait dahilinde talebe kayı ve kabulüne 
başlanmııtır. 

1 Türk ıabaası olmak. 
2 Yaşı (18) den küçük ve (30) dan büyük olmamalc. 
3 Sağlam olmak, tıbbi muayenesi mektepte yapılacaktır. 
4 ilk tahsili ikmal etmiı olmak. 
S - Evli olmama'c, evvelce evlenmlı ise çocuğu bulunmamak. 
6 - T ahsıli terk, mektepten veya meslekten ihracı halinde 

veya hizmeti mecburiyesinl ıfa etmediği taktirde mesarifl ıahsili
yeslnl tediye edec~ine dair kAtıbıadilden musaddak bir kefaletname 
vermek. 

Tahsil müddeti ilc.ı sene üç aydır. Bu müddet zarfında 
talebelerin iaşe, ıskAn, ılbası ve bilumum masrafları Hilaliahmer 
amlyeti tarafından temin edileceği ğibl her ay münasip mıktar 
harçlık dahi verilir. 

Kayı muamelesi 15 eylül 929 tarihine kadar devam edecek
tir. Mektebe girmek isteyen Hanımların hergün öğleden sonra 
Aksarayda Haseki caddesinde mektebe müracaatları, 

Küçükmıstalapaşada hazine vekili lsmail Ağa mektebi 
Alemdar karyesinde fınn 
Eyiple Hekimkutbittln mektebi binası 
Cibalide Şişeci Mehmet efendi mektebi 
Arnavuıköyünde 30/65 No. Hane 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

> 

• 

5/7 • • 
• • 
• • 

11 /23 
31/63 
1/3 
3/5 

• lkı ada bir dükkan 

13/l 9 • 
26/53 
14/39 
33/59 
10/21 

• 
• 
• 
• 

Hane 

• .. 
• 
> 

• 

• 
Kadıköy Sulh mahfttmtsinden: 

Mahkememizce terekesine 

vaz' ıyet edilmiş olan müte· 

veffa Gazi Osman paşa 

zade Cemal beyin metru • 

katından olup sülüs hisse· 
sine mutasarrıf olduğu ve 

bilmüzayede furuhtu mukar· 

rer bulunan Göztepede 

Mehmet efendi caddesinde 

kain 73, 74, 72 cedit 38, 

40, 38, 40 numara ile mü-

rakkam ve etrafı 

muhat bodrum 

dıvarla 

ve zemin 

katı lcargir ve üç katı ahşap 

yirmi üç oda üç salon altı 

balkon, üç sofa iki hamam 

ve bir çamaşırlığı ve mü· 

teaddit taşlıkları muhtevi 
içi dışı yağlı boyalı büyük 

köşk ile bahçe derununda 

ayrıca bodrum ve zemin 

katı kargir üst katı ahşap 

dokuz oda, bir sofa, bir 

hala, bir odunluk, bir bal • 

kon, bir taşlığı muhtevi 

keza içi dışı yağlı boyalı 

küçük köşk ve bahçenin 

dip tarafında bir limonluk 

bir kargir mutfak ve ahırı 

ve bir dönüm kadar bağ 
mahallini ve müteaddit eş· 

çarı müsmire ve g,.yrı müs
mireyi havi ve tamamı altı 
dönüm 1470 zira mahalli 

ihtiva eden ve Gazi Osman 
paşa köşkü denmekle arif 
olan ve tamamının 27500 
lira kıymeti muhamminesi 
bulunan köşk ve müşterni • 
!atından mezkür sülüs 
hissenin bilmüzayede beş 

bin lirada müşterisi uh· 
tesine ihalci evveliyesi 
icra ve on beş gün 
sonra yani senei haliye 
eylülünü on dokuzuncu per· 
şembe gunu saat on 
altı raddelerinde ihalei 
katiyesi icra kılınacağından 
yüzde on zammile talip 
olanların yevm ve vaktı 
mezkürda hazır bulunmala· 
rı lürnmu ilan olunu1. 

Naıno:ı vakiti eri 
ı, ... 111, ôtı. lıcı ... u AJı-,...... v.tn lmn'ı 1 

: 1 5.~~ 12,15 15,58 1 8 .-\ .~ Y0.~6 3,~6 

1 1 Buıün doj:malra itim: 
1 1 

1 
ET"~:e'u K.11 , 

ı; ZıiİJi~ar fl.1ıih•ymine 
1 

: 

ı, - ; · 
Günün natlhall: amcliyntm devı:mı müddetinde ve ;\a!ia dairesince ehliyeti b 1 taliplerin şu emize müracaat arı. 

mmad~bk fen nıc•nııru istihdam eyleyecekler ve bu fen 
meım: rlarına mukavele nameyi de imza ettireceklerdir. 

11/13 > > [' Gülü ıarilc no lı•cot ne çiçektir 

Encüırzeni daimii vilayetten: 
1 

i--Bu-,·(l-b~·-:~·-·· hu_a _ _ ., 

• 

Ih;•le muamelesi Çorum encümeni daimbi riyaseti 
karnında 7 eylü l 929 tarihine m~ -adi! cumartesi glinü 
16 ela icra edilecektir. f azla izahat almak isteyenlerin 
rum baş mUhcndisli;;ine r.ıurac:ıatları ilan <>lunur. 

ma
snat 
Ço-

re)c:::-:::n::-::ı At yarış 1 arı c:::-:::ıc:::-::ıre) 
M 30/8/929 Cuma günü Veli Efendide ~ 
~ Karacabey hayvanlarının iştirakile ~~ 

1 re)İ•C':!i--~'"-••c::""-""'""!Q• Q !Q~C:::-::ı~c:::-:::::c:::-:::ı~::::ı~ 

T AK1'ın 2<) AJiu8tOs 1929 tefrikası: 29 
' 

- Keyfim nasıl isterse 

öyle hitap ederim. Beyaz 

balmumundan bir bebek 

gibi oturarak kendine mar

kiz süsü veriyorsun .. 

Hiç cevap vermedim: 

- Sağır, dilsiz bir be
bek.. 

Dedi ve bütün gece ne

(ede olduğumn,' ondon böy

le ayrı olmakta ne mana 

olduğunu sordu. Buna se

bep olarak birşcy söyle

medim ve onu hiç bir şey

le de itham etmedim. Mü

temadiyen sarhoş olmadı
ğını temin edıyor, benim 

gururumun fazlalığı bir a

damı böyle deli gibi ya

pacağını söylüyordu. On 

dakika kadar böyle muz

tarip bir zaman geçirdik-

ten sonra, bütün vak' anın 

benim için çok fena birşey 

olduğunu ve onun kredisini 

de kıracağını söylüyerek 

artık bu meseleyi uzatma· 
masını ben de unulmıya 

çalışacağımı ilave ettim. 

Büyük annemden, büyük 

babasının "Ambrozin Ôs • 

taş. ın kendisinden aşağı 

bir adamla düelloyu kabul 

etmiyerek 

yolladığını 

yerine uşağını 

duymuştum. O 

zamanlar, asil bir adam 

yalnız kendi seviyesindeki 

bir admala boy ölçüşürmüş. 

Şimdi onun hissiyatını ben 

de artık anlıyorum. Ben 

"Ogüstüs. le kavga edecek 

bir seviyede değilim .. Ken

di kendime onun yaptıkla

rına ve söylediklerine ehem-

Ba'Ada muharrer emlaki hususiye icara verilmek üzre 22 P.il,oAr royroz _ve 0.,, aç:kt•! _ 

eylül 929 pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konul - 'i 

E Maa'ul nıüd;ir: Reılk Ahmet muştur. Taliplerin ncümenl vil&yele müra~aaıları. 

miyet vermemiye karar ver

dim. Yavaş, yavaş ikimiz 

de sükunetlendik. 

Bana aciz bir sesle de

di ki: 
- Küçük kadınım, bu 

vak' adan artık bahsetmi

yeceksin değil mi? 

Sesinde acındıracak bir 

ahenk vardı. 

- Hayır, hayır, hiç 

korkma .•. 

Dedim. Sonra bana me
leğim dedi ve bir çok de

falar - İşte eıı fenası bu • 
öptü öptü ... Aman yarabbi 

evliliğimizin ne zaman se

nesi dolacak v·c sükunet 

gelecek?.. giinler adeta 
uçuyor.. Teşrirıievvtl geli

yor. Yapraklar dökülmeğe 

başladı. Yakında mısıs 

"Kcreç", "Bera i\1~on,, a 
gi<lccck, "Csüstüs,,, 0 Til
çc~tcr. deki ı:vcıların gö

nüllü gi<lecekleriııi duydu
ğundanberi nihayetsiz ~ir 
t e laş ve ıstırap iç.lndc .. 
Muharebeye alakasmdGn 

değil yalnız böyle bir gru

pa dahil olmak şerefi ve 
elbiseyi giymek için gitmek 

istiyor. 
( Bitmedi) 


